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Ferie warto wykorzystać rów-
nież na naukę tańca...

... i doskonalenie pływania.

Zdjęcia: arch. organizatorów.

...i po feriach

Czytaj na stronach
16–17 i 42.

Podczas feri i  
w Domu Kultury 
w Chwałowicach 
był czas na sza-
leństwa na par-
kiecie …
… i trening sza-
rych komórek. 

Uczestnicy ferii w Domu Kultury w Boguszowicach brali udział w ciekawych zajęciach 
pracowni ceramicznej.

Dzieci spędzające ferie z Domem Kultury w Niewiadomiu spotkały się z funkcjonariu-
szem policji, by porozmawiać o bezpieczeństwie.

Z górki na pazurki zjeżdżały dzieci z Maroka–Nowin podczas wycieczki na Kubalonkę.

Turniej piłki nożnej szkół podstawowych.



Drodzy Rybniczanie

Rybnik, jako jedno z pięciu miast europejskich i jedno z dwudziestu miast na świecie, wy-

brany został do udziału w programie „żywych praktyk”, realizowanego w ramach świato-

wej kampanii prowadzonej przez ONZ. Wybór do tak elitarnego grona to wielka nobilita-

cja, ponieważ do udziału w projekcie wybrano miasta, które w ciągu ostatnich lat przeszły 

transformację, mogącą stać się wzorem dla innych miast. Obok Rybnika, Europę reprezen-

tować będą Wiedeń, Moskwa, Sztokholm i Alicante.  

Rybnik wytypowany został przez przedstawicieli katowickiego oddziału Towarzystwa Urba-

nistów Polskich, współpracującego z warszawskim biurem ONZ Habitat – organizatorem Światowego Fo-

rum Miast. Zwracając uwagę na nasze miasto, eksperci dostrzegli w nim nie tyle spektakularne inwestycje  

(bo te nie mogą być wzorem dla biednych miast), ale wiele małych sukcesów i prostych, choć skutecznych  

i sprawdzonych rozwiązań,  składających się na nowoczesny wizerunek miasta i jakość życia jego miesz-

kańców. 

Rybnik, jeszcze kilkanaście lat temu górniczy, dziś stał się nowoczesnym centrum usługowo–administra-

cyjno–edukacyjnym, miastem ludzi młodych, wykształconych, zadowolonych z życia. 

Wśród sprawdzonych rybnickich rozwiązań, mogących być wzorem dla miast rozwijających się, wymie-

nić warto choćby adaptację dwóch byłych szpitali na nowoczesne ośrodki edukacyjne – Zespół Szkół Wyż-

szych i Szkołę Muzyczną. W krajobraz staromiejskiej zabudowy miasta dobrze wkomponowały się też dwa 

centra handlowo–rozrywkowe. Nie mniejszy wpływ na wizerunek miasta mają również funkcjonujące tu 

nowoczesne rozwiązania informatyczne – e–karta oraz Rybnicki System Informacji Przestrzennej. Ten dru-

gi, kilkakrotnie wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, już dwa lata temu znalazł się w kręgu zaintere-

sowania grupy urzędników z Syrii. 

Choć nasze miasto ma się czym pochwalić, mam jednak pełną świadomość, jak wiele pozostało jeszcze 

do zrobienia. Obecność Rybnika na Światowym Forum Miast w Rio de Janeiro, które odbędzie się w marcu 

br., to przecież nie tylko dzielenie się z naszymi doświadczeniami, ale i „podpatrywanie” rozwiązań spraw-

dzonych w innych miastach.  To również niepowtarzalna okazji do promocji miasta – projekt przyciągnie 

bowiem szereg przedstawicieli świata biznesu czy nauki. Zaprezentowanie miasta to okazja, jaka z pew-

nością już się nie powtórzy. 

Bez wątpienia, jedną z ważniejszych, wypracowanych w Rybniku praktyk, są coroczne spotkania spra-

wozdawcze w dzielnicach. Jako prezydent miasta uczestniczę w nich od blisko 12 lat i na moich oczach,  

z kameralnych stały się one szerokim forum konsultacji społecznych. Potrzeba uczestniczenia w tych 

spotkaniach świadczy o dojrzałości mieszkańców poszczególnych dzielnic, o ich przekonaniu, że swoim 

współdecydowaniem wpływają na dalszy rozwój swojej „małej ojczyzny”. Wzorem lat ubiegłych, również  

i w tym roku, marzec i kwiecień upłyną zatem w naszym mieście pod znakiem tradycyjnych spotkań  

w dzielnicach. Już dziś gorąco zachęcam wszystkich Państwa do udziału w nich, do podsumowania tego, 

co w Państwa dzielnicy zostało zrobione w ciągu minionego roku, i zapoznania się z planami, jakie reali-

zowane będą w roku bieżącym. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na internetowej stro-

nie naszego miasta www.rybnik.eu. Zapraszam.

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika 

Kolejny, świąteczny numer „GR” ukaże się 28 marca
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Co słychać w mieście?
Nim jednak radni przeszli do spraw zwią-

zanych z nowymi stawkami za wodę i odbiór 
ścieków, wysłuchali m.in. cyklicznej infor-
macji o pracach w mieście, przedstawionej 
im przez prezydenta. — Zacznę optymistycznie,  
a potem będzie wiadomość mniej radosna — rozpo-

czął Adam Fudali przekazując radnym informację, 

jaka tuż przed rozpoczęciem sesji dotarła do nie-

go z Ministerstwa Infrastruktury, które udzieliło 

dotacji na realizowany w mieście program termo-

modernizacji placówek edukacyjnych. W ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko, na sfinansowanie prac prowadzonych w Ze-

spole Szkół Ekonomiczno–Usługowych, Zespole 

Szkół nr 3 oraz szkołach podstawowych nr 22 i 34 

pozyskano kwotę niemal 5,5 mln zł. 

Prezydent powiadomił również o 18 wydanych  

w ub. roku decyzjach o ustalenie opłaty planistycz-

nej, na łączną kwotę ponad 111 tys. zł oraz o stopie 

bezrobocia, która w Rybniku wynosi obecnie 6,9%. 

Stałym punktem sprawozdania prezydenta jest infor-

macja o przygotowywanych i prowadzonych w mie-

ście inwestycjach. Tym razem radni usłyszeli m.in.  

o planowanych projektach drogowych, a także  

o brakach kadrowych w Wydziale Dróg Urzędu Mia-

sta, który odpowiedzialny jest za nadzór nad sprawną 

modernizacją rybnickich traktów. A. Fudali przypo-

mniał, że sporo środków, które pozwolą na sfinan-

sowanie tych projektów, miasto otrzymuje z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego, a procedury z tym 

związane mają wpływ na terminy rozpoczęcia prac. 

Już wkrótce rozstrzygnięty zostanie także prze-

targ na remont przełomów pozimowych, co po-

zwoli doprowadzić do lepszego stanu nawierzch-

nie dróg zniszczone po uciążliwej w tym roku zi-

mie. Swoje wystąpienie prezydent zakończył sy-

gnalizowaną na początku nienajlepszą wiadomo-

ścią dotyczącą wpływów z podatku od dochodów 

osobistych mieszkańców (PIT), jakie rokrocznie 

zasilają miejski budżet. Okazuje się, środki prze-

kazane miastu – rata za styczeń – przez Minister-

stwo Finansów są o 1 mln zł mniejsze od kwoty, 

jaka wpłynęła przed rokiem… 

Budżet z poprawkami
Proponowane zmiany w planie finan-

sowym miasta przedstawił jak zwykle 
skarbnik Bogusław Paszenda, informując  

o zwiększeniu planowanych dochodów bu-
dżetu o kwotę 15.457.501,06 zł.  Z kolei  

o kwotę 22.875.797,23 zł zwiększono wydatki,  

a o 7.418.296,17 zł planowany deficyt, który w br. 

ma wynieść 115.995.525,81 zł. Jednak, jak prze-

konywał skarbnik, zwiększenie deficytu nie spo-

woduje wzrostu zadłużenia, które zrównowa-

żone zostało wolnymi środkami z końca 2009 r.  

Po zmianach przyjętych przez radnych jednogło-

śnie, planowany wskaźnik zadłużenia miasta na 

koniec br. zmniejszył się do 42,46%. 

Zwiększenie budżetowych wydatków związane 

jest głównie z planowanymi, jednorocznymi inwe-

stycjami i remontami dróg (10.450.000 zł), na które 

złożą się: przebudowa ul. Niepodległości ( 5 mln zł),  

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ujejskiego 

(2,2 mln zł), ułożenie nawierzchni asfaltowej oraz 

zabudowa barier energochłonnych na tzw. Zwa-

le Północnym (1,8 mln zł), a także remonty ulic: 

Staszica (150.000 zł), Kraszewskiego (250.000 zł),  

Żołędziowej (300.000 zł), Budowlanych od ronda 

Wileńskiego do ronda Mazamet (500.000 zł) oraz 

chodnika ul. Cmentarnej (250.000 zł). 

Modyfikacje budżetu zostały podyktowane 

również zamierzoną realizacją projektu „Ryb-

nik – Inwestujesz – Zyskujesz”, mającego na 

celu wypromowanie dwóch terenów inwestycyj-

nych w centrum miasta: przy ul. Hallera oraz po-

między ulicami Miejską i 3 Maja. Na przeprowa-

dzenie projektu Rybnik otrzymał dofinansowa-

nie w kwocie 1.588.650 zł, jednak przed podpi-

saniem umów o dotację, miasto musi zabezpie-

czyć 100% środków na sfinansowanie prac, któ-

re mają być wykonane jeszcze w tym roku. Wła-

śnie w tym celu w budżecie zarezerwowano kwo-

tę 1.299.500 zł. Miasto pozyskało również dofi-

nansowanie do projektów edukacyjnych „Szko-

ła dobrych pomysłów” (2.554.970 zł) oraz „No-

woczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Aktywiza-

cja edukacyjno–obywatelska uczniów rybnickich 

liceów” (1.241.630 zł). W związku z tym do bu-

dżetu wprowadzono kwotę 521.850 zł. To środ-

ki niezbędne dla administratora projektów, któ-

re ruszają już w marcu br. Miejską kasę zasiliła 

też kwota 120.700 zł, pozyskana na pomoc sty-

pendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Do budżetu wprowadzono również 5.150.000 zł  

z tytułu podatku od nieruchomości od osób praw-

nych. To wyegzekwowane przez miasto należno-

ści za 2004 r. dotyczące podatku od budowli usy-

tuowanych w wyrobiskach górniczych. Aktualnie 

sprawa opodatkowania wyrobisk jest rozpatrywa-

na przez Trybunał Konstytucyjny. Jeśli trybunał, 

spór o opodatkowanie wyrobisk rozstrzygnie na 

niekorzyść gmin, wyegzekwowaną kwotę miasto 

będzie musiało zwrócić.

Ponadto uchwała budżetowa została dostoso-

wana do znowelizowanych przepisów likwidują-

cych gminne i powiatowe fundusze ochrony śro-

dowiska i gospodarki wodnej. Przychody i wydatki 

tych funduszy zostały przeniesione wprost do miej-

skiej kasy, w wyniku czego jej dochody z tego tytułu 

zwiększyły się o ponad 9 mln 600 tys. zł., zaś wydat-

ki o blisko 10,5 mln zł. W trakcie krótkiej dyskusji 

poprzedzającej głosowanie, Henryk Ryszka (BSR) 

chciał poznać szczegóły dotyczące kosztów utrzy-

mania wyrobisk górniczych, a Franciszek Kurpa-

nik (PO) zastanawiał się czy spore kwoty przezna-

czone na realizację projektu „Rybnik – Inwestu-

jesz – Zyskujesz” pozwolą na skuteczną, a więc 

zakończoną pozyskaniem inwestorów, promocję 

wspomnianych terenów. Z kolei Henryk Cebula 

(PiS) pytał o możliwość uzupełnienia budowy bo-

iska piłkarskiego w Kamieniu o podgrzewaną pły-

tę, która umożliwi klubom piłkarskim przygoto-

wania do sezonu właśnie w naszym mieście, a An-

drzej Oświecimski (BSR) proponował, by w pla-

nowanych projektach remontowych ująć również 

modernizację ul. Saint Vallier. — Nie wykluczam, 
że w razie pojawienia się nadwyżek po przetargach, 
tak się stanie. Póki co, musimy wziąć się do robo-
ty, bo przed nami gigantyczna praca — zakończył 

prezydent, a uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. 

Do urzędu z kartą płatniczą
Już nie tylko gotówką czy przelewem, ale 

również kartą płatniczą będziemy mogli za-
płacić podatki i inne opłaty należne miastu.

O możliwość udostępnienia rybniczanom tej 

formy płatności miasto zabiegało już od dłuższe-

go czasu. W ostatnich latach prezydent dwukrot-

nie występował do Ministerstwa Finansów z pyta-

niem, czy można regulować podatki i opłaty lokal-

ne kartą płatniczą. Miasto przewidywało bowiem 

możliwość zapłaty tych zobowiązań przez miesz-

kańców przy pomocy e-portmonetki w ramach 

projektu e-karty. Możliwość korzystania z karty 

płatniczej została wprowadzona dopiero w stycz-

niu ub. roku, jednak dotyczy ona jedynie podatków 

i opłat lokalnych, a nie podatków uiszczanych na 

rzecz budżetu państwa (PIT, CIT, VAT czy akcyza). 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, już wiosną, kar-

tą płatniczą będziemy mogli zapłacić podatek 

od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków 

transportu, a także uregulować opłaty: od posia-

dania psów, skarbową i targową. Koszty związa-

ne z dzierżawą terminali pokryje miasto, zaś pro-

wizję od dokonanych transakcji – podatnik. I wła-

śnie sprawa prowizji wzbudziła niezadowolenie 

Piotra Kuczery (PO), który przekonywał, że ko-

nieczność jej zapłaty może zniechęcić podatników 

do regulowania podatków i opłat za pomocą kar-

ty. — Kiedy płacę w księgarni za książkę, nie płacę 
prowizji — mówił P. Kuczera. — Prowizja przy tej 
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Burza w szklance wody?
Co wspólnego ma woda z polityką? Wydawałoby się, że niewiele. A jednak lutowe 

posiedzenie Rady Miasta dowiodło, że o wodno–polityczne konotacje nie jest trud-
no. Nie trudno było więc przewidzieć, że punkt dotyczący wzrostu cen wody i kanali-
zacji wzbudzi sporo emocji. Choć stawki zaproponowane przez rybnickie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji wchodzą w życie bez względu na wynik głosownia 
radnych, jednak temat ten, tradycyjnie już, wywołał ożywioną, a chwilami niezwykle 
gorącą dyskusję. Oliwy do ognia dolała przedstawiona przez prezydenta propozycja 
dopłat, mających zrekompensować mieszkańcom koszty podwyżki.

Sesja RM – 10 lutego 2010 r.
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formie płatności występuje zawsze, z tą tylko różnicą, 
że jest wliczona w koszty produktu — odpowiadał 

prezydent. Zachęcając do korzystania z szybszej  

i bardziej opłacalnej formy płatności, jaką jest 

przelew przez Internet, A. Fudali podkreślił, że 

mieszkańcy miast, które wcześniej wprowadzi-

ły możliwość płacenia kartą, sporadycznie korzy-

stają z tej opcji. Głos zabrał również Bronisław 

Drabiniok (PO), według którego uchwała zosta-

ła przygotowana pośpiesznie, po to, by ubiec Plat-

formę Obywatelską, która z podobną inicjatywą 

wystąpiła w styczniu br., zaś H. Ryszka przypo-

mniał, że możliwość korzystania z karty jest jed-

ną z trzech dostępnych form płatności i to każdy 

z mieszkańców zdecyduje która z nich jest dla nie-

go najbardziej wygodna. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 18 radnych, 1 był przeciw, a 6 wstrzy-

mało się od głosu.

Statut po zmianach
— Statut, który przedstawiamy, jest jednoli-

tym tekstem po zmianach, jakie dokonaliśmy  
w ubiegłym roku, w obrębie funkcjonowania Ze-
społu Ognisk Wychowawczych — mówiła wi-
ceprezydent Ewa Ryszka, referując uchwałę  
w sprawie znowelizowanego statutu regulu-
jącego pracę niedobczyckiej jednostki. Wpro-

wadzone zmiany wynikają głównie z konieczno-

ści aktualizacji przepisów stanowiących podsta-

wę funkcjonowania ZOW oraz z realizowane-

go w mieście programu rozwoju systemu opieki 

nad rodziną i dzieckiem. Zgodnie z nim, Zespół 

Ognisk Wychowawczych docelowo będzie wie-

lofunkcyjną placówką dla dzieci starszych, dlate-

go w statucie pojawił się zapis zmieniający dolną 

granicę wieku przyjmowanych tu wychowanków 

(z 7 na 11 lat, w wyjątkowych sytuacjach dopusz-

czono możliwość przyjmowania młodszych dzie-

ci). Statut placówki został również uzupełniony 

o informację o powstałym w ub. roku mieszka-

niu usamodzielnienia, które wchodzi w struktu-

rę ZOW. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.   

Jasny horyzont…
…kwalifikacje na przyszłość – to nazwa 

projektu, który od kwietnia tego roku realizo-
wać będzie Rybnickie Centrum Edukacji Za-
wodowej – Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego oraz Praktycznego. Radni wyrazili zgo-

dę na przystąpienie do projektu, który ma pro-

mować kształcenie ustawiczne, a którego wartość 

wynosi ponad 990 tys. zł. Partnerem w realizacji 

przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Dyrektorów 

Kształcenia Ustawicznego, a instytucją przeka-

zującą środki z Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki - Wojewódzki Urząd Pracy. Uchwała 

została przyjęta jednogłośnie. 

Wymagania sprecyzowane
Jednogłośnie przyjmując kolejne dwie 

uchwały, radni określili wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegają-
cy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
w mieście kilku rodzajów działalności.  Pierw-

sza z nich związana jest z ochroną przed bezdom-

nymi zwierzętami oraz prowadzeniem schronisk, 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. Dru-

ga dotyczy firm zajmujących się odbieraniem od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 

oraz transportu nieczystości ciekłych. Referujący 

uchwały pełnomocnik prezydenta do spraw dróg 

i gospodarki komunalnej, a także budowy kana-

lizacji Janusz Koper wymienił najważniejsze kry-

teria, jakie muszą spełniać wspomniani przedsię-

biorcy. Dodał, że obecnie w Rybniku funkcjonu-

je jedno schronisko dla zwierząt, które prowadzi 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W schroni-

sku znajdują się zwierzęta wyłapywane w Rybni-

ku oraz w miastach sąsiednich. Pod koniec stycz-

nia przebywały tam 282 zwierzęta, z czego 147 

wyłapanych w Rybniku. Ponoszony przez miasto, 

roczny koszt utrzymania schroniska wynosi nie-

mal 300 tys. zł. Omawiając drugą ze wspomnia-

nych wyżej uchwał J. Koper wyliczał, że obecnie, 

na terenie miasta funkcjonuje 11 firm odbierają-

cych odpady komunalne, które w ub. roku zebra-

ły 52,5 tys. ton odpadów. Z kolei zezwolenia na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych posia-

da 18 przedsiębiorstw.  

Drożej, ale z miejską dopłatą
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji co roku przedkłada Radzie Miasta propo-
zycję nowych taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków. Nie ina-

czej było podczas tego posiedzenia i choć uchwa-

ła w tej sprawie wchodzi w życie niezależnie od 

przyjęcia czy odrzucenia jej przez radnych, spra-

wa stawek za wodę oraz ścieki również tym razem 

obudziła ożywioną dyskusję. Nim jednak radni 

rozpoczęli wymianę argumentów, prezes PWiK 

Janusz Karwot przedstawił prezentację, w któ-

rej omówił proponowane przez przedsiębiorstwo 

taryfy, procedurę dochodzenia do nich, czynniki 

mające wpływ na podwyżki cen wody i ścieków, 

prowadzone przez spółkę działania inwestycyj-

no – oszczędnościowe, a także kondycję firmy, 

której najważniejszym udziałowcem jest miasto. 

PWiK zaproponowało na całym terenie ob-

jętym swoją działalnością jednolite ceny za 1m3 

wody oraz za 1m3 odprowadzanych ścieków. Ta-

ryfy dotyczą wszystkich odbiorców usług wodo-

ciągowo–kanalizacyjnych poza odbiorcami hur-

towymi oraz dostarczycielami nieczystości płyn-

nych z terenów nieskanalizowanych. I tak, od 1 
kwietnia br. do 31 marca 2011 r. cena 1 m3 

wody wyniesie brutto 4,83 zł (obecnie wynosi 

4,60 zł). Z kolei koszt odprowadzenia 1m3 ście-

ków to 8,08 zł brutto (obecnie 6,56 zł). Dla zła-

godzenia skutków podwyżek, prezydent zapropo-

nował wprowadzenie dla gospodarstw domowych 

dopłat w wysokości 1,52 zł do 1 m3 odprowa-

dzonych ścieków, czyli dokładnie tyle, ile wynosi  

proponowana przez PWiK podwyżka (sprawa 
dopłat została omówiona w kolejnej uchwale).  

Podwyżce ulegnie również druga składowa ta-

ryfy czyli opłata abonamentowa za punkt poboru 

wody lub punkt odprowadzania ścieków. W 1 gru-

pie odbiorców (przepływ do 5m/h) wyniesie ona 

3,95 zł brutto na miesiąc (dotychczas 3,67 zł), zaś 

za każdorazowy odczyt wodomierza i rozliczenie 

należności zapłacimy 4,62 zł brutto. Natomiast 

opłatę za punkt odprowadzania ścieków ustalono 

na 8,22 zł brutto. (Nowe stawki z uwzględnieniem 
wszystkich grup taryfowych publikujemy na str. 45). 
W swoim wystąpieniu prezes Karwot podkreślił, 

że w ostatnim czasie znacznie spadła ilość awarii 

sieci wodociągowej, co niewątpliwie wpłynęło na 

zmniejszenie kosztów ponoszonych przez zarzą-

dzaną przez niego firmę. Mniejsze są również stra-

ty wody. W 2000 r. sięgały one bowiem 27 %, w cią-

gu kolejnych lat ulegały systematycznemu zmniej-

szeniu, a w 2009 r. wyniosły 12,42 %. — To około 
1 mln m3 wody, która co roku nie wycieka — mó-

wił J. Karwot, który wspomniał również o czynni-

kach mających wpływ na wzrost cen wody i ście-

ków. Wymienił m.in. zwiększenie kosztów amor-

tyzacji oraz podatku od nieruchomości po przeję-

ciu przez PWiK nowo wybudowanej sieci, a także 

wzrost ceny zakupu wody od monopolisty, jakim 

jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, 

które udostępnia PWiK 80% dostarczanej miesz-

kańcom Rybnika i okolic wody. Dodał, że spółka 

pozyskała trzy granty na realizację przedsięwzięć 

pozwalających na optymalizację zarządzania tym 

przedsiębiorstwem. Wartość projektów realizo-

wanych wraz z Głównym Instytutem Górnictwa 

oraz z Politechniką Śląską wynosi ponad 5 mln 

zł, z czego dofinansowane zostało 40%. J. Kar-

wot odniósł się również do modelu finansowego 

przygotowanego w 2001 r. przed zaciągnięciem 

pożyczki w Europejskim Banku Odbudowy i Roz-

woju, mającej sfinansować wkład miasta na budo-

wę kanalizacji przy wsparciu środków UE. Model 

ten przewidywał, że cena 1 m3 wody w br. wyniesie 

7,60 zł, tak więc przyjęta przez przedsiębiorstwo 

cena 4,83 zł jest zdecydowanie niższa. Jednak ar-

gumentacja prezesa Karwota nie była przekony-

wująca dla sporej części uczestników posiedzenia. 

H. Ryszka i Jan Mura (BSR) pytali o terminy przy-

łączania do kanalizacji kolejnych dzielnic (posesje 

w Niedobczycach, Niewiadomiu, Orzepowicach  

i Zebrzydowicach mają być przyłączane jeszcze  

w tym roku, tuż po planowanym na wiosnę prze-

kazaniu sieci na rzecz PWiK, zaś mieszkańcy Li-

goty–Ligockiej Kuźni, Boguszowic i Gotartowic 

w grudniu br., jeśli warunki atmosferyczne na to 

pozwolą). Natomiast H. Cebula chciał wiedzieć, 

w której części miasta odnotowuje się największe 

straty wody. Jak wyjaśniał J. Karwot najniższe stra-

ty rejestrowane są w rejonie osiedla Wrębowa, na-

tomiast najwyższe w Jejkowicach. Powrócił też do 

czynników mających wpływ na wzrost cen wody. 

— Inflacja, wyższe ceny surowca dostarczanego  
z GPW, wartość nowej sieci wodociągowej przejętej 
aportem, a także wzrost kosztów energii elektrycznej,  
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która na przełomie 2008 i 2009 r. podrożała o nie-
mal 38% — wyliczał prezes, podkreślając zarazem, 

że gdyby przedsiębiorstwo nie prowadziło działań 

restrukturyzacyjnych i usprawniających zarządza-

nie nim, to wzrosty cen byłyby większe.

Z kolei odpowiadając na pytanie B. Drabinio-

ka o wpływ, jaki na podwyżki mogło mieć przesu-

nięcie w czasie zakończenia budowy kanalizacji  

w mieście, J. Karwot wyjaśniał, że każdego roku 

spółka przygotowuje prognozy ilości ścieków zrzu-

canych do nowej kanalizacji. Sieć, która jeszcze nie 

pracuje, nie jest brana pod uwagę w proponowa-

nych taryfach, a więc trudno jest mówić o bezpo-

średnim wpływie opóźnienia w budowie kanaliza-

cji na wzrost stawek. Odnosząc się do przytoczo-

nych przez J. Karwota informacji na temat śred-

niego, dobowego zużycia wody przez mieszkańców 

Rybnika (73 litry na dobę, podczas gdy mieszka-

niec Katowic zużywa średnio 109 litrów), P. Kucze-

ra pytał skąd bierze się stosunkowo niski poziom 

zużycia tego surowca przez rybniczan. — Każ-
dy mieszkaniec miasta stara się wodę oszczędzać.  
W centrum średnie zużycie na jedną osobę kształtuje 
się na poziomie 100 litrów, ale są dzielnice, w których 
jest dużo mniejsze i wynosi jedynie 35–40 litrów na 
dobę. To zależy również od uwarunkowań, w jakich 
żyją poszczególni rybniczanie, a nam, jako przedsię-
biorstwu zależy na tym, by zużywali wody jak naj-
więcej, bo to jest nasz „produkt” — wyjaśniał pre-

zes. Piotr Niewelt (PO) był ciekaw działań, jakie 

PWiK planuje podjąć, by zachęcić rybniczan do 

zwiększenia zużycia wody, a tym samym zwięk-

szyć przychody przedsiębiorstwa. W odpowiedzi 

usłyszał, że wszelkie analizy ekonomiczne wska-

zują na to, że ewentualna obniżka cen wody czy 

ścieków nie przekłada się na wzrost przychodów, 

a najważniejszym oczekiwaniem klientów jest ja-

kość i pewność dostaw.

Jednak dyskusja na temat nowych stawek dość 

szybko wypłynęła na nieco szersze, bo politycz-

ne wody. Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”) 

sięgnął do protokołów z głosowań nad uchwała-

mi dot. stawek wody i kanalizacji z lat ubiegłych. 

Radny przypomniał atmosferę kolejnych gło-

sowań i to, w jaki sposób, przy tej okazji, wypo-

wiadali się przedstawiciele poszczególnych klu-

bów. Zarzucił radnym koalicji brak konsekwencji  

w działaniu. Pytał o powody, dla których wcze-

śniej wstrzymywali się od głosu, a nawet byli prze-

ciwni podnoszeniu stawek, podczas gdy dzisiaj 

deklarują poparcie dla propozycji PWiK. — Skąd 
taka odwaga w roku wyborczym?... — zastanawiał 

się St. Stajer — …odpowiedź jest jedna – kolej-
na uchwała w sprawie dotacji. Tymczasem o chę-

ci zbijania kapitału politycznego przez opozycję 

mówił Romuald Niewelt (BSR), który podkreślił, 

że radni mają obowiązek sprawdzać, czy  przed-

siębiorstwo z większościowym udziałem miasta 

odpowiednio wywiązuje się z nałożonych na nie 

zadań. Dodał, że sytuacja w PWiK zmieniła się 

po przejęciu przez spółkę ogromnego majątku, 

jakim jest nowo wybudowana sieć: — Amorty-
zacja nowej sieci jest znacznym obciążeniem dla 

przedsiębiorstwa. By jej koszty nie uderzyły bezpo-
średnio w mieszkańców, postanowiliśmy przyznać 
dopłatę. Dlatego będziemy głosować za przyjęciem 
tej uchwały, po to by powiedzieć „tak” uchwa-
le udzielającej rybniczanom dotację — wyjaśniał 

R. Niewelt. — To, co Pan mówi, nie jest zgodne 
z tym, co czyniliście  w latach poprzednich. W ze-
szłym roku głosowaliście przeciw podwyżce, mimo, 
że była mniejsza, niż w tym roku. Dlaczego teraz 
nie wstrzymujecie się od głosu, skoro nowe taryfy  
i tak wejdą w życie? Gdybyście byli uczciwi i konse-
kwentni, to również dzisiaj, w imię dobrych zasad, 
wstrzymalibyście się od głosu — grzmiał St. Stajer. 

Do dyskusji włączył się Stanisław Jaszczuk (PiS) 

określając głosowania nad podwyżkami cen wody 

i kanalizacji jako „kuriozalne”: — A to dlatego, że 
zgodnie z przepisami prawa, to radni muszą ustalać  
warunki ekonomiczne przedsiębiorstwu, które jest 
spółką prawa handlowego. Poprzednie głosowania 
były formą protestu przeciwko takim rozwiązaniom 
i opozycja brała częściowo w tym udział — przy-

pomniał przewodniczący. Reprezentujący klub 

PiS Andrzej Wojaczek przyznał, że jego ugru-

powanie po raz pierwszy zagłosuje za podwyż-

ką: — Wszystko po to, by ostatecznie mieszkańcy 
na tym zyskali — przekonywał. Do zarzutów St. 

Stajera odniósł się również Kazimierz Salamon 

(BSR): — Głosujemy za nowymi taryfami, po to, 
by jak najlepiej gospodarować budżetem miasta, 
a mieszkańcy możliwie najmniej płacili za wodę  
i kanalizację, nie ponosząc wysokich kosztów zwią-
zanych choćby z amortyzacją sieci. Zaznaczył, że 

rozsądne zarządzanie budżetem przez prezyden-

ta i służby finansowe miasta pozwoliło na znale-

zienie środków, które zniwelują skutki podwyż-

ki cen kanalizacji.   

Mimo, że dyskusja trwała znacznie dłużej niż 

pierwotnie zakładano, radni nie rezygnowali  

z prawa do przedstawiania swoich opinii, ale w wy-

głaszanych wypowiedziach coraz częściej odnosi-

li się do następnego punktu obrad, a mianowicie 

do uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ta-
ryf dla gospodarstw domowych w wysokości 
1,52 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków, czy-

li dokładnie takiej, jak podwyżka zaproponowa-

na przez PWiK. Jednak wizja dopłaty, która mia-

łaby złagodzić mieszkańcom skutki planowanej 

podwyżki, nie wszystkim się spodobała. Zdaniem 

B. Drabinioka i klubu PO, pierwsza tego typu de-

cyzja w dziejach rybnickiego samorządu jest efek-

tem zbliżających się wyborów i „gry o potężny elek-
torat”. W swoim oświadczeniu PO krytycznie od-

niosło się również do środków pozyskanych na 

ten cel: — 5 mln zł wyasygnowane na dopłaty do 
ścieków to przecież pieniądze z naszych podatków, 
a więc pośrednio i tak dopłacimy do ścieków z na-
szych kieszeni — przekonywał B. Drabiniok i zasta-

nawiał się co z mieszkańcami tych dzielnic, którzy 

nie korzystają z kanalizacji, a którym nikt nie do-

płaci do wywozu nieczystości szambowozami i co 

będzie po wyborach, kiedy ceny ścieków znów pod-

skoczą, bo PO jest pewne, że tak właśnie będzie 

bez względu na sposób zarządzania firmą. — In-
westycja, która miała być wykładnikiem standardu 

stanie się problemem, bo my, a nawet nasze wnu-
ki, będziemy musieli ją spłacać, bez możliwości in-
westowania w nowe obszary, jak choćby w infra-
strukturę drogową — snuł prognozy B. Drabiniok. 

W przedstawionym oświadczeniu prezydent, 

nieco humorystycznie, doszukiwał się wpływów 

„Samoobrony” ze względu na jego demagogicz-

ny charakter i krytykował podanie nie do końca 

prawdziwych danych dotyczących procentowej 

ilości wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Tłuma-

czył też skąd pomysł na dotację: — Radni PiS–u  
i BSR–u zawsze pytali czy istnieje możliwość poszu-
kania w budżecie miasta dodatkowych środków na 
zrekompensowanie wzrostu taryf za odprowadza-
ne ścieki. I musiałem zastanowić się jak znaleźć ta-
kie środki nie powiększając przy tym deficytu mia-
sta. I znalazłem… — mówił prezydent wskazu-

jąc na możliwość odzyskania podatku VAT z za-

płaconych faktur. — To pieniądze już raz zapłaco-
ne przez mieszkańców Rybnika. I radni koalicyjni 
wiedzą, że nie ma obaw, iż zmniejszeniu ulegną na-
kłady na inne zadania, jak choćby drogi czy oświa-
ta, bo to środki w sposób nadzwyczajny pozyskane  
z budżetu miasta. I możemy je rozdysponować z my-
ślą o mieszkańcach i w ten sposób dotować wzrost 
opłat za kanalizację. To rozwiązanie modelowe. Co 

więcej taka dotacja jest możliwa również z punk-

tu widzenia prawa, o czym mówił Janusz Koper, 

który apelował do Rady Miasta, by ta zechciała 

spojrzeć na omawiany temat merytorycznie, a nie 

przez pryzmat polityki. Pełnomocnik prezydenta 

przypomniał o unijnych dyrektywach narzucają-

cych obowiązek wybudowania sieci kanalizacyj-

nej i oczyszczalni ścieków i przekonywał, że inne 

gminy, które mają niższą taryfę, a dopiero teraz 

realizują taką inwestycję znacznie na tym stracą  

i to nie tylko ze względu na kary za ich niewybu-

dowanie w terminie: — Za kilka lat okaże się, że 
taryfa za odprowadzanie ścieków w Rybniku będzie 
najniższa w okolicy z racji tego, że wybudowaliśmy 
kanalizację szybciej niż inni. J. Koper przekony-

wał, że stawki taryf zostały prawidłowo wyliczo-

ne, co zostanie udowodnione również w raporcie 

końcowym inwestycji, który skontrolują też unijni 

eksperci. Ponadto tłumaczył, że z czasem do ka-

nalizacji będzie przyłączać się coraz więcej gospo-

darstw, a wtedy automatycznie dotacja nie będzie 

potrzebna, bo miasto będzie otrzymywało docho-

dy z odbioru ścieków, a nie tylko ponosiło koszty 

z tytułu przejęcia wybudowanej sieci kanalizacyj-

nej. Z kolei zdaniem K. Salamona unikanie pod-

jęcia decyzji w sprawie podwyżki taryf sprawi, że 

nie można będzie przyjąć uchwały o dotacjach, a 

przecież warto, skoro znalazły się pieniądze: — 

Chcemy pomóc mieszkańcom, ale będzie to moż-
liwe tylko wtedy, gdy przyjmiemy taryfy. Nie może-
my umywać rąk. Dlatego BSR wspólnie z PiS-em  
podejmą tę decyzję, bo ta koalicja i ten prezydent 
potrafili znaleźć pieniądze, by pomóc rybniczanom! 
Opozycja będzie jak zwykle przeciwko, bo po co po-
magać mieszkańcom? Po co budować kanalizację? 
Po co być miastem XXI wieku? Lepiej być zaścian-
kiem… Wzorując się na St. Stajerze, radny K. Sa-

lamon również sięgnął do minionych głosowań  
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i przypomniał, że opozycja od kilku lat nie popie-

ra uchwał budżetowych, a tym samym opowiada 

się przeciwko inwestycjom i temu co pozytywne-

go dzieje się w mieście. Takie stanowisko wzbu-

dziło sprzeciw radnych PO i IO „Nasz Rybnik”. 

St. Stajer przekonywał, że nigdy nie był przeciw-

ny wszystkim inwestycjom, a fakt, że nie poprał 

budżetu nie oznacza, że nie akceptuje inwestycji 

w nim zawartych. — Nie ma na tej sali osoby, któ-
ra powiedziała by, że kanalizacja jest niepotrzeb-
na, ale miała ona być jak najszybciej wybudowa-
na. (…) A na kanalizację w Kłokocinie czekam 
jak ryba na wodę — odpowiadał na pytanie posta-

wione mu przez Michała Chmielińskiego (BSR). 

Piotr Kuczera: — Nie jesteśmy przeciwko wszyst-
kim inwestycjom w mieście czy budowie kanaliza-
cji — mówił, a powodów do ustalenia dopłat do-

szukiwał się gdzie indziej: — Podczas dorocznych 
spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic 
zawsze podnoszony był temat wysokiej ceny taryf za 
wodę i ścieki i mam wrażenie, że ta dotacja nieprzy-
padkowo pojawia się w roku wyborczym. I to esen-
cja tej uchwały. Zanim przystąpiono do głosowa-

nia R. Niewelt mówił jeszcze o memorandum fi-

nansowym, malejącym zużyciu wody w Rybniku  

i o 4% dochodzie rozporządzalnym rodziny, któ-

ry można przeznaczyć na wodę i ścieki, a A. Fu-

dali ponownie przypomniał o możliwości pozyska-

nia nadzwyczajnych środków na dopłaty do taryf, 

a opozycji – o głosowaniu przeciwko budżetowi, 

a tym samym przeciw zawartych w nim propozy-

cjach dotowania oświaty, budowy dróg i obwod-

nic, modernizacji basenu… 

Wreszcie, po przegłosowanym dużo wcześniej 

wniosku o zamknięcie dyskusji, radni ustosun-

kowali się do propozycji podwyżek taryf i po-

prali uchwałę 17 głosami za, przy 5 przeciwnych  

i 2 wstrzymujących się. Ale do przegłosowania 

pozostała jeszcze uchwała w sprawie dopłat za 

odprowadzanie ścieków przekazywanych przez 

miasto do PWiK. (Nowe taryfy, które wejdą w życie  
1 kwietnia br. publikujemy na str. 45).

Opozycja mówi „nie”
Wprawdzie wydawało się, że temat dopłat 

został już wyczerpany, ale dyskusja trwała 
nadal. Jacek Piecha (PO) zwrócił się do prezy-

denta z pytaniem, czy po wygranych wyborach, 

za rok o tej samej porze przedstawi Radzie Mia-

sta uchwałę o podobnej treści. A. Fudali odpowia-

dał, że nie zdecydował jeszcze o ponownym kan-

dydowaniu i zwrócił uwagę na dynamiczne tempo 

życia gospodarczego, które uniemożliwia udziele-

nie jednoznacznej odpowiedzi: — Trudno mi po-
wiedzieć, jaka za rok będzie decyzja… Zdaniem  

St. Stajera uchwała o dopłatach dzieli miesz-

kańców na lepszych i gorszych, bo z kanalizacji 

nie mogą korzystać wszyscy, dlatego również dla 

mieszkańców Kłokocina czy Stodół, należałoby 

znaleźć jakieś inne korzystne rozwiązania: — Może 
PWiK mogłoby podstawić samochód asenizacyjny, 
który do pobliskiej oczyszczalni wywoziłby nieczysto-
ści od mieszkańców Kłokocina. I na fakturach ob-

ciążyć ich kwotą 6,56 zł za m3, czyli taką, jaką będą 
płacić pozostali mieszkańcy podłączeni do kanali-
zacji. Resztę można by pokryć z dotacji prezydenta 
czyli z 5 mln zł, bo Kłokocin to mała dzielnica więc 
tych pieniędzy z pewnością by wystarczyło, a miesz-
kańcy byliby równo traktowani — proponował rad-

ny. Mówił też o opóźnieniach w planach budowy 

kanalizacji w Kłokocinie, a zaproponowane przez 

prezydenta rozwiązanie uznał za opłacalne szcze-

gólnie w roku wyborczym. J. Koper wyjaśniał, że 

dopłata, o której mowa, nie ma wpływu na wła-

ścicieli szamb, bo dla nich koszty ich opróżniania 

nie ulegają zmianie, a budowa kanalizacji dobie-

ga końca i dopiero teraz można będzie zająć się 

opracowaniem master planu dla tych dzielnic, 

które jej nie mają. Po aluzji Waldemara Brzózki 

(PiS), że milczenie jest… bezcenne, radni przy-

stąpili do głosowania. Uchwałę o dopłatach po-

parła koalicja głosami 16 radnych, przy 7 głosach 

przeciwnych i 1 wstrzymującym się. A jej przyję-

cie oznacza, że mieszkańcy zapłacą o 0,23 zł wię-

cej za 1 m3  wody, nie odczują natomiast podwyż-

ki taryf za odprowadzanie ścieków.

Studium pomoże elektrowni?
Mając na uwadze złożone wnioski i po-

trzeby związane z rozwojem gospodarczym 
Rybnika, radni podjęli decyzję o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Jak wyjaśnił Michał 

Śmigielski część zmian podyktowanych jest po-

tencjalną inwestycją elektrowni „Rybnik”, która 

przygotowuje się do przebudowy technologicznej 

zakładu (w miejsce starych bloków energetycz-

nych planuje się zabudowę nowego o mocy blisko 

900 MW – więcej GR, listopad 2009). — Elektrow-
nia potrzebuje terenów z uwagi na budowę i zwięk-
szoną ilość osób, jakie będą tam pracowały. Sza-
cuje się, że w trakcie 5 lat ma to być ok. 700 osób, 
a w szczytowym okresie nawet 2 tys. Potrzebne są 
więc miejsca na parkingi i składowiska magazyno-
we materiałów budowlanych oraz urządzeń, któ-
re będą wykorzystywane w trakcie budowy — wy-

jaśniał M. Śmigielski, który omawiając projekt 

uchwały posiłkował się prezentacją multimedial-

ną. Radni przychylili się więc do propozycji przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany studium m.in. 

dla terenów w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy 

ul. Podmiejskiej z myślą o potencjalnych par-

kingach, przy ul. Strefowej z przeznaczeniem na 

tereny magazynowo – składowe czy w Grabow-

ni pod ewentualne budynki mieszkalne dla pra-

cowników ER. Jednak zmiany studium dotyczy-

ły nie tylko rejonów bezpośrednio związanych z 

elektrownianą inwestycją, ale też i innych czę-

ści miasta, jak choćby terenu zlokalizowanego w 

dzielnicy Zebrzydowice przy ul. Przedmieście, 

w dzielnicy Maroko – Nowiny przy ul. Hibnera/

Kominka, w Boguszowicach Starych przy ul. Mo-

krej, w Śródmieściu przy ul. Cegielnianej, czy w 

dzielnicy Północ przy ulicach Żużlowej, Sikorek 

i Kasprowicza/Webera i in. — Zmiany te są za-

sadne — wyjaśniał wiceprezydent. — A ponad-
to wykorzystujemy fakt, że zmieniła się interpreta-
cja prawna i dziś możemy już punktowo dokony-
wać zmian w studium.

Zanim przy jednym głosie wstrzymującym się 

radni poparli projekt uchwały do dyskusji włą-

czył się Benedykt Kołodziejczyk, który w imie-

niu radnych PO przedstawił wnioski do zmiany 

studium uwarunkowań. Mówią one m.in. o ko-

nieczności maksymalnego wykorzystania istnie-

jącego uzbrojenia terenu przy planowaniu zabu-

dowy, o powiązaniu układu komunikacji kołowej 

z autostradą A1 w węźle „Świerklany”, zwiększe-

niu dostępności dworca kolejowego oraz zaleca-

ją rozważenie możliwości zwiększenia liczby kon-

dygnacji budynków i zniesienie ograniczenia ilo-

ści kondygnacji nadziemnych parkingów wielopo-

ziomowych, a także uwzględnienie przy projekto-

waniu nowych zalesień i terenów zielonych roz-

wiązań docelowej rekultywacji terenów będących 

w posiadaniu kopalń. M. Śmigielski zauważył, że 

wnioski PO dotyczą raczej pracy nad planem za-

gospodarowania przestrzennego, a nie studium 

uwarunkowań, które ma jedynie wskazywać kie-

runki, w jakich gmina ma się rozwijać. — Ponadto 
w większości tematy, które pan poruszył zostały już 
uwzględnione podczas prac nad planem dotyczą-
cym centrum miasta — wyjaśniał B. Kołodziejczy-

kowi. Wiceprezydent odpowiedział też na pyta-

nie St. Stajera dotyczące ilości składanych wnio-

sków, tłumacząc, że większość z nich rozpatrzo-

no już wcześniej, przy okazji zmian w planach za-

gospodarowania. Pozostałe 34 złożone zarówno 

przez mieszkańców, jak i ER udało się rozpa-

trzyć podczas tego posiedzenia: — Tak więc „je-
steśmy na czysto”. Jeżeli są jakieś inne wnioski to 
tylko te całkiem nowe — tłumaczył M. Śmigiel-

ski. W dyskusji głos zabrał również A. Wojaczek 

dociekając, czy przystąpienie do sporządzenia 

zmian w studium oznacza, że elektrownia wie 

już, że inwestycja jednak w Rybniku ruszy. Wi-

ceprezydent wyjaśniał, że wciąż nie zapadła osta-

teczna decyzja, ale elektrownia zabezpiecza się 

na taką ewentualność. Ponadto zmiany studium 

pociągną za sobą zmiany w planie zagospodaro-

wania przestrzennego, a wszelkie procedury po-

winny zakończyć się przed ewentualnym rozpo-

częciem inwestycji ER. 

Kalka z zarządzenia
— Dla najemcy, który będzie kupował miesz-

kanie nie zmienia się nic — tak M. Śmigielski 
wyjaśniał projekt kolejnej uchwały, a do-
tyczącej zasad bezprzetargowej sprzedaży 
gminnych lokali mieszkalnych ich najem-
com oraz wysokość stawek procentowych  
i warunki udzielania bonifikat. Nie zmienia 

się nic, bo uchwała jest „kalką” zarządzenia pre-

zydenta, które dotychczas te sprawy regulowało. 

Okazało się bowiem, że obowiązująca od stycz-

nia nowelizacja ustawy o gospodarce nierucho-

mościami narzuciła zmiany i teraz to nie prezy-
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dent, ale właśnie Rada Miasta stała się właściwa 

do określania wysokości stawek procentowych  

i warunków udzielania bonifikat m.in. przy sprze-

daży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

Ponadto zgoda na udzielenie bonifikaty winna 

mieć charakter generalny, a nie indywidualny, 

jak to miało miejsce dotychczas poprzez podej-

mowanie konkretnych uchwał w sprawie danego 

lokalu. — Bonifikata będzie teraz obliczona we-
dług uchwały, a nie w oparciu o zarządzenie pre-
zydenta — wyjaśniał wiceprezydent. —   Będzie-
my sprzedawali mieszkania tak jak dotychczas, ale 
bez konieczności stawiania się z każdym indywi-
dualnym przypadkiem przed Radą Miasta. Pro-

jekt radni poparli jednogłośnie.   

Ruch w nieruchomościach
Tradycyjnie już radni przyjęli uchwałę  

w sprawie nabycia, zbycia, przyjęcia darowi-
zny, zamiany, ustanowienia służebności grun-
towej i wydzierżawienia nieruchomości. Tym 
razem było ich więcej niż zwykle, bo ponad 30. 
Najwięcej dotyczyło sprzedaży w drodze bezprze-

targowej nieruchomości niezabudowanych m.in. 

przy ul. Mikołowskiej czy Braci Nalazków oraz za-

budowanych, jak np. tych położonych przy ul. Skło-

dowskiej, a zbywanych z myślą o poprawie warun-

ków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Radni wyrazili też zgodę na zbycie w drodze prze-

targu zbędnej gminie nieruchomości niezabudo-

wanej położonej przy ul. Rybackiej z przeznacze-

niem pod budownictwo mieszkaniowe i przyjęli od 

osoby fizycznej darowiznę w postaci terenu nieza-

budowanego położonego przy ul. Lektorskiej. Jak 

wyjaśniał referujący uchwałę M. Śmigielski po 10 

latach udało się sfinalizować sprawę zamiany nie-

ruchomości gminnej położonej przy ul. Łącznej 

na nieruchomość przy ul. Rudzkiej, zlokalizowaną  

w terenach zalewowych, stanowiącą własność oso-

by fizycznej. Zamieniono też nieruchomości przy 

ul. Ks. Groborza; w wyniku zmiany miasto otrzy-

ma działkę z drogą dojazdową do Przedszkola nr 3, 

a wnioskodawca – działkę rozdzielającą nierucho-

mości i działkę w celu wyrównania granicy nieru-

chomości. Rada przychyliła się również do obciąże-

nia nieruchomości gminnej służebnością drogi, by 

umożliwić wykonanie jednokierunkowego wjazdu 

z ul. Górnośląskiej wyłącznie poprzez prawoskręt. 

Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.       

Ludzie listy piszą… 
Ostatnio sporo pracy ma Komisja Rewi-

zyjna, o czym poinformował jej przewodni-
czący Józef Skrzypiec (BSR). KR gromadzi 

dokumenty potrzebne do rozpatrzenia 3 skarg 

wystosowanych przez członków jednej z rodzin 

i pracuje nad rozpatrzeniem pisma w sprawie 

nienaprawionej podmurówki płotu uszkodzo-

nej podczas robót kanalizacyjnych, a także nad 

pismem złożonym w imieniu jednej z mieszka-

nek przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie. Z pewnością już na kolejnych sesjach radni 

poznają efekty tych prac, a póki co przewodni-

czący KR J. Skrzypiec zapoznał rajców z listem 

wystosowanym przez komisję zakładową NSZZ 

Solidarność przy PWiK. Związek wnosi w nim  

o interwencję RM w sprawie opóźnień w prze-

prowadzeniu wyborów przedstawiciela pracowni-

ków do rady nadzorczej PWiK. Jednak zdaniem 

Komisji Rewizyjnej, fakt, że udziałowcem w tej 

spółce jest miasto Rybnik, nie oznacza, że RM 

winna sprawować wobec niej kontrolę. Zgodnie 

bowiem z zapisami ustawy może to dotyczyć je-

dynie wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz jednostek pomocniczych. — A tego przedsię-
biorstwa nie można uznać za jednostkę organiza-
cyjną gminy — tłumaczył J. Skrzypiec. — Orga-
nem sprawującym kontrolę nad spółką PWiK jest 
jej rada nadzorcza. Dlatego też członkowie KR 

postanowili pozostawić skargę bez rozpoznania, 

z czym radni zgodzili się jednogłośnie.

Podobnym wynikiem zakończyło się głosowa-

nie w sprawie uznania za bezzasadną skargi jed-

nego z mieszkańców na działalność prezyden-

ta. Temat przybliżył wiceprzewodniczący Komi-

sji Rewizyjnej J. Piecha wyjaśniając, że skarżący 

miał uwagi do studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Jednak po przeanalizowaniu tematu okazało się, 

że procedury związane z uchwalaniem studium 

nie zostały naruszone, co było podstawową do 

odrzucenia skargi.  

O taksówkach, workach 

i zimowych przełomach  
Wojewoda śląski unieważnił uchwałę przyję-

tą przez Radę Miasta, a dotyczącą limitu ryb-
nickich taksówek. Przypomnijmy: w trakcie listo-

padowej sesji radni jednogłośną decyzją stworzyli 

możliwość, by w 2010 r. wy danych zostało 65 no-

wych licencji na prowadzenie taksówek. Tym sa-

mym ich liczba miała się zwiększyć do 200, co nie 

spodobało się taksówkarzom, którzy argumentowa-

li przeciw takiej możliwości. Rada Miasta po długiej 

i gorącej debacie postanowiła wyjść im naprzeciw 

(szczegóły w styczniowym numerze „GR”) i na gru-

dniowej sesji przyjęła uchwałę uchylającą wcześniej-

szą decyzję. Ale okazało się, że na tym sprawa się 

nie zakończyła, bowiem ostateczny głos w dyskusji 

zabrał wojewoda i … uchwałę tę unieważnił. Tym 

samym w 2010 roku w Rybniku obowiązywać bę-

dzie uchwała z listopada dająca możliwość zwięk-

szenia limitu taksówek do 200. O decyzji wojewo-

dy mówiła radnym sekretarz miasta Daniela Lam-

pert przedstawiając pismo, jakie tuż przed posie-

dzeniem wpłynęło na ręce przewodniczącego RM 

St. Jaszczuka. Przedstawiono w nim powody unie-

ważnienia uchwały, a więc fakt, że decyzję w spra-

wie limitu taksówek należało podjąć do 30 listopa-

da, a nową uchwałę uzgodnić ze zrzeszeniami tak-

sówkarzy. Ponadto zabrakło w niej zapisu określa-

jącego, że projekt wchodzi w życie po ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

W dalszej części kończącego sesję punktu 

„Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania 

radnych” najwięcej miejsca poświęcono tema-

towi złego stanu dróg oraz dostarczania worków 

na śmieci. Radni mówili o tym, że zmienione zo-

stały zasady i teraz pojawiła się konieczność od-

bioru tychże worków w firmach, z którymi pod-

pisało się umowę. — Sprawa worków jest już wy-
jaśniona. Regulamin nie przewiduje takiej sytu-
acji, a firmy mają obowiązek worki dostarczać.  
I zostały pouczone, że naruszają postanowienia re-
gulaminu — odpowiadał J. Koper. Jednak radni 

podawali przykłady, że problem nie został pozy-

tywnie rozwiązany. — Przyjrzę się sprawie jeszcze 
raz. Przeprowadzimy stosowne kontrolę, by takie 
nieprawidłowości wyeliminować — podsumował 

pełnomocnik prezydenta, który wyjaśniał jeszcze 

problem złego stanu dróg po okresie zimowym, 

gdyż radni mówili o kłopotach, jakie mają kie-

rowcy m.in. na odcinku od ul. Kardynała Komin-

ka do ronda Budowlanych, na niedawno położo-

nej ul. Zebrzydowickiej (od wiaduktu w kierun-

ku Jejkowic) oraz na podziurawionej jak ser nie-

mal na całej długości aż do Chwałęcic ul. Rudz-

kiej. — Zima daje nam mocno w kość, a drogi wy-
glądają źle, często tragicznie, mimo że są na bie-
żąco naprawiane. RSK lepi dziury zimną i gorącą 
masą, ale nie wystarcza to na długo — tłumaczył 

J. Koper. — Zakładamy oczywiście, że zima wresz-
cie się skończy i wówczas do pracy ruszą służby 
RSK oraz pracownicy firmy zewnętrznej wyłonionej  
w przetargu, po to, by remonty przyspieszyć i napra-
wiać „przełomy zimowe” dwutorowo. Jednak jest 
ich tak dużo, że może to potrwać… Z pewnością 

więc mroźna i śnieżna zima i jej negatywne skut-

ki dla stanu naszych dróg jeszcze nie raz będą te-

matem rozmów i to nie tylko w gronie radnych, 

co potwierdza tekst na stronie 13.

 (D), (S)

Kolejna sesja RM 

odbędzie się 24 marca br.



A dlaczego nie! W marcu br., w brazylijskim 
Rio de Janeiro odbędzie się Światowe Forum 
Miast, organizowane przez zajmującą się roz-
wojem miast i metropolii oraz problemami 
ich mieszkańców ONZ Habitat. Rybnik, obok 
Wiednia, Moskwy, Sztokholmu i hiszpańskiego 
Alicante, będzie w Rio reprezentował Europę.     

Został bowiem wybrany, jako jedno z 20 miast świa-

ta, do udziału w programie „żywych praktyk”, w ra-

mach kampanii prowadzonej przez ONZ. Polega ona 

na dzieleniu się wybranych miast skutecznymi rozwią-

zaniami i doświadczeniami związanymi wprowadza-

niem udogodnień dla mieszkańców z innymi miastami.  

Tematowi udziału naszego miasta w Światowym Fo-

rum Miast (World Urban Forum), poświęcone było 

niedawne spotkanie w siedzibie Towarzystwa Urba-

nistów Polskich i Stowarzyszenia 

Architektów Polskich w Katowi-

cach (na zdj.), na którym nasze 

miasto reprezentował prezydent 

Adam Fudali. Opiekę  nad przy-

gotowaniami Rybnika do udziału 

w inicjatywie obejmie Warszawskie 

Biuro ONZ Habitat – Program Na-

rodów Zjednoczonych ds. Osiedli 

Ludzkich oraz Towarzystwo Urba-

nistów Polskich Oddział w Katowi-

cach. Obecni byli szefowie obu in-

stytucji – warszawskiej – Krzysztof 

Mularczyk i katowickiej – Maciej 

Borsa. Więcej o tym nobilitującym 

nasze miasto wydarzeniu na str. 3.

l.p. dzielnica miejsce spotkania data spotkania godzina dzień tygodnia

1 Boguszowice Osiedle Dom Kultury Boguszowice 9 marca 16.00 wtorek

2 Boguszowice Stare Szkoła Podstawowa nr 16 9 marca 18.00 wtorek

3 Stodoły OSP Stodoły 10 marca 16.00 środa

4 Chwałęcice Szkoła Podstawowa nr 27 10 marca 18.00 środa

5 Smolna Szkoła Podstawowa nr 34 11 marca 16.00 czwartek

6 Zamysłów Szkoła Podstawowa nr 6 11 marca 18.00 czwartek

7 Ochojec Biblioteka przy SP 23 15 marca 16.00 poniedziałek

8 Golejów OSP Golejów 15 marca 18.00 poniedziałek

9 Kłokocin OSP Kłokocin 16 marca 16.00 wtorek

10 Gotartowice Szkoła Podstawowa nr 20 16 marca 18.00 wtorek

11 Grabownia OSP Grabownia 25 marca 16.00 czwartek

12 Wielopole Zespół Szkolono–Przedszkolny nr 1 25 marca 18.00 czwartek

13 Kamień Szkoła Podstawowa nr 28 6 kwietnia 16.00 wtorek

14 Paruszowiec Piaski Zespół Ognisk Wychowawczych 6 kwietnia 18.00 wtorek

15 Ligota–Ligocka Kuźnia Harcówka 7 kwietnia 16.00 środa

16 Śródmieście Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 7 kwietnia 18.00 środa

17 Maroko–Nowiny Zespół Szkół nr 3 8 kwietnia 17.00 czwartek

18 Niewiadom Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 12 kwietnia 16.00 poniedziałek

19 Niedobczyce Dom Kultury Niedobczyce 12 kwietnia 18.00 poniedziałek

20 Rybnicka Kuźnia Gimnazjum nr 4 13 kwietnia 16.00 wtorek

21 Orzepowice Szkoła Podstawowa nr 32 13 kwietnia 18.00 wtorek

22 Popielów Szkoła Podstawowa nr 24 14 kwietnia 18.00 środa

23 Radziejów Gimnazjum nr 13 14 kwietnia 16.00 środa

24 Zebrzydowice Szkoła Podstawowa nr 12 15 kwietnia 16.00 czwartek

25 Rybnik–Północ Szkoła Podstawowa nr 5 15 kwietnia 18.00 czwartek

26 Meksyk Technikum Budowlane 19 kwietnia 16.00 poniedziałek

27 Chwałowice Dom Kultury Chwałowice 19 kwietnia 18.00 poniedziałek

Zamknięty wiadukt 

-
danym wcześniej remon-

-
-

wy na ulicy Raciborskiej 
Na czas remon-

tu wytyczone zostały objaz-
dy (szczegółowy plan objaz-
dów na internetowej stro-
nie miasta www.rybnik.pl) 
oraz wprowadzone zmiany 
w kursowaniu autobusów 
komunikacji miejskiej, na 
liniach   obsługi 
całkowicie wyłączony zosta-
nie przystanek Maroko No-
winy Brzozowa, zaś przy-
stanek Maroko Nowin Gra-
niczna zostanie przeniesio-
ny w rejon skrzyżowania ulic 
Raciborska/Graniczna. Linie 
4, 9 i 10 będą obsługiwać 
przystanek Maroko Nowiny 
Chabrowa.

Rybnik w Rio?

Przed nami cykl dzielnicowych zebrań, na których rady dzielnic przed-

stawiają mieszkańcom sprawozdania ze swojej całorocznej działalno-

ści. Ale za sprawą obecności przedstawicieli władz miasta, a często rów-

nież służb dbających o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, zebra-

nia takie są od lat ważnym dyskusyjnym forum nie tylko o problemach 

dzielnicy, ale i miasta. Poniżej publikujemy harmonogram zebrań, a 

relacje z wybranych z nich, zamieścimy w kolejnych numerach „GR”.   

Zebrania sprawozdawcze w dzielnicach

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9
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Konkurs dziennikarski dla młodzieży
-

    
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów rybnickich szkół ponad-

gimnazjalnych. Celem konkursu jest uświadomienie sobie przez 
młode pokolenie zmian, jakie zaszły w naszym mieście w ciągu 
20 lat od przełomu polityczno–społecznego i ich wyartykułowa-
nie. Przyjmowane będą wszelkie formy dziennikarskie, w tym wy-
wiady z osobami, które miały wpływ na zmianę oblicza miasta w 
dwudziestoleciu 1990–2010 lub je obserwowały. 

Tekst nie powinien przekroczyć 10 stron komputerowych, pisa-
nych krojem Times New Roman 14, z pojedynczym odstępem mię-
dzy wierszami i marginesem 2,5 cm. Na prace podpisane imieniem 
i nazwiskiem, dostarczone do redakcji osobiście, pocztą (Rynek 12 
a, 44–200 Rybnik) lub drogą mailową na adres gazeta@um.rybnik.
pl, czekamy do Prace powinny zawierać również ad-
res lub telefon kontaktowy. Oprócz nagród rzeczowych przewidu-
jemy publikcję najlepszych prac w jubileuszowym wydaniu „GR”.

Prace ocenione zostaną przez członków redakcji „GR” i zaprzy-
jaźnionych dziennikarzy lokalnych mediów. Oceniane będzie ory-
ginalne podejście do tematu, warsztat i zawartość merytoryczna. 

-

-
-
-
-

Najbardziej oryginalne strony, na które mogą się 
składać teksty, zdjęcia czy grafiki, nagrodzimy. Nagroda dodatko-
wa to umieszczenie najlepszej propozycji w jubileuszowej „GR”.

Konkurs plastyczny 

-
-

 Na prace czekamy 
do Szczegóły w MDK (tel. 32 42 151 55) i redakcji-
„GR” (tel. 32 42 288 25).

Rozwiązanie konkursów: dziennikarskiego, plastycznego, dla 
zbieraczy „GR”, dla redakcji szkolnych gazetek oraz dyktanda a tak-
że wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie uroczystego 
wieczoru jubileuszowego w Rybnickim Centrum Kultury 22 kwiet-
nia, na który zaprosimy laureatów indywidualnie jako reprezentan-
tów naszych Czytelników. 

. Zgłoszenia przyjmowane są pod numera-
mi telefonów 32 42 288 25, 32 42 60 070, 606 96 57 36 lub osobiście w redakcji „GR”, Rynek 12 a, do 
br. Spośród uczestników wyłonieni zostaną najlepiej radzący sobie z ortografią rybniczanie (bez ograniczeń wie-
kowych), dziennikarze lokalnych mediów oraz związane z miastem osoby publiczne (które do udziału zostaną za-
proszone personalnie). Z każdej z wymienionych kategorii wyłoniona i nagrodzona zostanie jedna osoba, która po-
pełni najmniej błędów.

-

 
Pismo powstało „na fali” polityczno–społecznych przemian, 

założone przez grupę osób związanych z Komitetem Oby-
watelskim „Solidarności”, który wystawił w majowych wy-
borach swoją listę. Relacjonując wybory, „Gazeta Rybnicka”  
w numerze z 29 maja 1990 pisała: „Wygrali rybniczanie…”. 

Odtąd „GR” towarzyszy rybniczanom, samorządowi i zmia-
nom, jakie w mieście zachodzą. Jubileusz odrodzonego sa-
morządu jest jubileuszem „GR”. 

Numer jubileuszowy „GR”, w którym przypomnimy korze-
nie „GR” i jej 20–letnią historię, ukaże się pod koniec kwietnia 
br., ale już teraz „GR” zaprasza swoich Czytelników do udzia-
łu w kilku konkursach oraz dyktandzie, które z okazji jubile-
uszu zostaną zorganizowane. 
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Ku przypomnieniu i przestrodze kolejnych 

pokoleń, w rocznicę tragicznych wydarzeń ze 

stycznia 1945 r., organizowany jest w naszym 

mieście Modlitewny Marsz Pamięci. Taką for-

mę uczczenia ofiar Marszu Śmierci zapropo-

nował przed ponad 20 laty Karol Miczajka, 

więzień KL Auschwitz, uczestnik ewakuacji  

i współtwórca Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Rybniku. Jego członkowie kontynuują tę ini-

cjatywę, wspomagani przez harcerzy z Hufca 

ZHP Ziemi Rybnickiej, miasto, Muzeum i Ak-

cję Katolicką. W tym roku do udziału w mar-

szu przyłączyła się młodzież Zespołu Szkół Bu-

dowlanych w Rybniku. Ta swoista droga krzy-

żowa, prowadzona od kilku lat przez ks. Marka 

Bernackiego, wiodła tradycyjnie spod kościo-

ła Matki Boskiej Bolesnej przez cmentarz przy  

ul. Rudzkiej do miejsc pamięci związanych  

z przemarszem ewakuowanych więźniów. 

Pierwsze z nich to pomnik nieopodal stadionu 

przy ul. Gliwickiej, gdzie pędzeni na zachód 

więźniowie spędzili mroźną noc w nieistnie-

jących dziś zabudowaniach, drugie to miejsce 

pochówku ponad 450 ofiar przemarszu przez 

Rybnik – zmarłych na skutek chorób i zim-

na oraz zastrzelonych przy próbach ucieczki. 

Kwiaty i wieńce złożyli tu uczestni-

cy Modlitewnego Marszu Pamięci 

2010, wśród nich senator Tadeusz 

Gruszka oraz radni – przewodniczą-

cy Rady Miasta Stanisław Jaszczuk oraz jeden 

z jego zastępców Andrzej Wojaczek, członko-

wie KIK i harcerze oraz przedstawiciele władz 

miasta. Modlitewny Marsz podążył do kościół-

ka w Wielopolu, gdzie odprawiona została msza 

św. w intencji ofiar ewakuacji. 

Wiceprezydent Michał Śmigielski oraz dy-

rektor Muzeum Bogdan Kloch, złożyli hołd 

ofiarom Marszu Śmierci również pod pomni-

kiem w Kamieniu. W 50. rocznicę tragicznej 

ewakuacji spotkali się tam mieszkańcy Rybni-

ka i okolic, którzy udzielili uciekinierom po-

mocy oraz ocaleni. Wydarzenia te przypomina-

ją tablice z tekstem polskim, hebrajskim oraz  

w jidysz poświęcone: „Tym, którzy zginęli, tym 
co przeżyli i tym co ratowali – tędy przeszedł 
Marsz Śmierci więźniów KL Auschwitz” z mot-

tem z Księgi Hioba.

Wśród osób, które ukryły i przechowały  

z narażeniem życia uciekinierów był, związany 

z AK, Antoni Stajer. W stodole, w gospodar-

stwie jego rodziny w Ligockiej Kuźni ukryło się 

czterech zbiegów: Polak, dwóch Żydów i Nie-

miec – jak mówił – artysta operowy. Niemcy po-

dążyli ich tropem i metalowymi prętami dźgali 

ubitą słomę, na szczęście, bez rezultatu… Ma-

jący AK–owską przeszłość A. Stajer, po umoc-

nieniu się władzy komunistycznej, chciał się 

przedostać na Zachód, jednak od czasu pró-

by ucieczki ślad po nim zaginął. Jan Kaczmar-

czyk, przyrodni brat A. Stajera, nawiązał kon-

takt z ocalonym Polakiem z Wielkopolski, po-

zostali nie dali znaku życia…

Co roku, od wielu już lat, w Modlitewnym 

Marszu Śmierci bierze udział Stefania Oleś  

z Chwałowic, pochodząca z rodziny Kożdo-

niów, która w czasie wojny poniosła ogrom-

ne ofiary za opór wobec okupanta. — To mój 
obowiązek — mówiła pani Stefania — chcę  
w ten sposób pomodlić się za ofiary i uczcić 
ich pamięć, a także uczestniczyć w wydarzeniu 
przypominającym, co miało miejsce pod koniec 
stycznia 1945 r.

(r)

Ku przypomnieniu 
i przestrodze

Przygotowaniem emblema-
tu noszonego przez uczest-
ników Modlitewnego Mar-
szu zajmuje się od kilku lat 
członek Kręgu Seniora ryb-
nickiego hufca ZHP phm 
Tadeusz Ochwat. 

przemarszowi  więźniów 

 

W uroczystości udział wzięli m.in. senator Tadeusz Gruszka oraz radni Stanisław  
Jaszczuk i Andrzej Wojaczek, a także harcerze.

Pod tablicą w Kamieniu kwiaty składają wiceprezydent Michał Śmigielski i dyrektor 
Muzeum Bogdan Kloch.

Modlitewny Marsz Pamięci zmierza ku miejscu pochówku ofiar.  
Na zdj. po lewej Stefania Oleś. 
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Tegoroczna zima mocno dała się we 
znaki osobom bezdomnym, dla których 
konieczność znoszenia ciężkich warun-
ków atmosferycznych jest wyjątkowo 
uciążliwa. Podobnie jak w latach ubie-
głych, miasto zabezpieczyło miejsca 
noclegowe dla pozbawionych schronie-
nia osób, jednak część z nich wybiera 
„wolność”, którą często przypłaca utra-
tą zdrowia, a nawet życia.

Począwszy od stycznia tego roku, pod opie-

ką Ośrodka Pomocy Społecznej pozostaje nie-

mal 80 bezdomnych. Większość z nich stanowią 

mężczyźni, ale są również samotne kobiety oraz 

kobiety z dziećmi. Wszyscy mogą liczyć na cie-

pły pokój, ubranie, posiłek, a w razie koniecz-

ności również leki. Podobnie jak w ubiegłych la-

tach, miasto przygotowało miejsca dla osób bez-

domnych w kilku ośrodkach. Mężczyźni kiero-

wani są do schroniska Towarzystwa Pomocy im. 

św. Brata Alberta w Przegędzy, gdzie przebywa 

około 40 bezdomnych rybniczan. Z kolei w Nie-

dobczycach funkcjonuje „Dom Nadziei”, w któ-

rym dach nad głową znalazło 19 mężczyzn. Bez-

domne kobiety znajdują ciepły kąt w schronisku  

w Raciborzu oraz w „Domu dla Matki z Dzieć-

mi” w Czerwionce–Leszczynach. W mieście dzia-

ła też przytulisko dla kobiet z dziećmi, prowadzo-

ne przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psy-

choterapii przy ul. Chrobrego, w którym zamiesz-

kały 22 osoby. Ponadto rybnicki OPS dysponuje 

dwoma mieszkaniami chronionymi o charakte-

rze rotacyjnym, w których przebywa 8 mężczyzn.

W pomoc bezdomnym włączają się również 

rybnickie parafie. Przy boguszowickiej parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa funkcjonu-

je ochronka, w której osoby pozbawione dachu 

nad głową i środków 

do życia mogą otrzy-

mać gorący posiłek, 

odzież, a także żywność 

pochodzącą z darów.  

W okresie jesienno–zi-

mowym wydawanych 

tam jest około 50 gorą-

cych posiłków dziennie. 

Bezdomni mogą rów-

nież korzystać z pomo-

cy żywnościowej propo-

nowanej przez rybnicki 

oddział PCK w ramach 

Europejskiego Progra-

mu Pomocy Żywnościo-

wej PEAD. — W tym 
roku, zapewne ze wzglę-
du na wyjątkowo ciężką 

zimę, bezdomni chętniej niż w latach ubiegłych 
decydują się na pobyt w schroniskach — wyjaśnia 

Edyta Wąsowicz z rybnickiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej. Jednak wciąż sporo osób odrzu-

ca propozycję kierowaną do nich przez rybnic-

ki OPS oraz współpracujące z nim instytucje. 

Wszystko dlatego, że pobyt w schronisku wiąże 

się z koniecznością dostosowania się do kon-

kretnych wymogów. Zakaz spożywania alko-

holu, bezwzględna konieczność przestrzegania 

regulaminu, to najczęstsze powody, dla których 

bezdomni, zamiast schroniska, wybierają opusz-

czone i wychłodzone budynki, garaże, ogródki 

działkowe, klatki schodowe w osiedlowych blo-

kach, a nawet śmietnikowe boksy. Miejsca te co-

dziennie patrolują funkcjonariusze Straży Miej-

skiej oraz pracownicy OPS, którzy namawiają 

bezdomnych do opuszczenia tych niebezpiecz-

nych kryjówek. — Bezdomny musi wyrazić zgo-
dę na przewiezienie go do schroniska. Jeśli tego 
nie zrobi, nie możemy go do tego zmusić. Chyba, 
że dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia. 
Na szczęście, jak dotąd nie mieliśmy do czynie-
nia z taką sytuacją. Te osoby są nam dobrze zna-
ne i w chwili, gdy odrzucają propozycję przejścia 
do schroniska, otrzymują od nas inną pomoc, 
np. bony żywnościowe, pieniądze na opał, zasił-
ki na leki — dodaje E. Wąsowicz. Co jakiś czas, 

w ramach akcji pod hasłem „Stop zmarzniętym 

bezdomnym” otrzymują też ciepłą odzież, koł-

dry i koce przekazane przez PCK oraz parafię 

św. Jadwigi Śląskiej. — Bezdomni bardzo chęt-
nie przyjmują te dary, dlatego jeszcze przed koń-
cem zimy, w pierwszych dniach marca chcemy 
po raz trzeci przeprowadzić tę akcję — zapewnia  

E. Wąsowicz.                                                   (D)

 
-
-
-

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na następujące inwestycje drogowe: 
 

w kierunku granicy miasta (na odcinku 1 km) – planowana przebudowa 
obejmować będzie remont nawierzchni jezdni, budowę chodnika oraz ro-
wów odwadniających koronę drogi,

odwodnienie skrzyżowania ulicy Raciborskiej z Ujejskiego oraz przebudo-
wywanego wiaduktu w ciągu ulicy Raciborskiej,

-
klańską z ulicą Małachowskiego, poprzez ułożenie warstwy podbudowy 
bitumicznej,

-
cinku pomiędzy rondem Mazamet a rondem Wileńskim), ulicy Staszica 
oraz ulicy Kraszewskiego,

W tegorocznym budżecie miasta, przewidziano kwotę  
na modernizację i rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.

-
-

Obowiązujące wówczas rozporządzenie ministra in-
frastruktury, regulujące wysokość tych opłat, okaza-
ło się niezgodne z konstytucją RP. W związku z tym ze 
strony mieszkańców zaczęły napływać wnioski o zwrot 
nadpłat. Sprawa ewentualnych zwrotów nie jest jednak 
oczywista, ponieważ decyzji w tej sprawie, ze wzglę-
du na brak jednoznacznych przepisów, nie może pod-
jąć gmina – rozstrzygnięcia dokonane muszą zostać na 
drodze sądowej. Co więcej, jak podaje dziennik „Rzecz-
pospolita”„(…)sądy administracyjne  nie mogą określać 
żadnych konkretnych kwot do zwrotu. Nie mają jednak 
do tego prawnych podstaw również starostowie”. 

W Rybniku, gdzie w okresie pomiędzy sierpniem 2003 r.  
a kwietniem 2006 r. dokonano rejestracji kilkunastu tysię-
cy pojazdów sprowadzonych z zagranicy, kwota ewen-
tualnych zwrotów wyniosłaby ponad 6,5 mln złotych.  
Obecnie, przed rybnickim Sądem Rejonowym toczy 
się osiem procesów w tej sprawie. (za www.rybnik.pl). 

Wielu bezdomnych woli prowizoryczne lokum, niż ciepły kąt w jednym ze schronisk.
Zdj.: arch. Straży Miejskiej
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Pogodowe wykresy na ekranie kompute-

ra stojącego na biurku kierownika działu 

utrzymania dróg i szefa „akcji zima” Prze-

mysława Grycmana wskazują, że lada go-

dzina znów sypnie. Specjalistyczne progno-

zy rzadko kiedy się nie sprawdzają. Tak było 

i tym razem... — To moja dziesiąta zima w 
RSK — mówi P. Grycman. Przyznaje, że jed-

na z bardziej srogich, choć gorzej wspomina 

tę z przełomu 2005 i 2006 roku. Wtedy wiel-

kie opady skumulowały się w krótkim czasie, 

TIR–y utknęły na drogach, śnieg trzeba było 

wywozić w ogromnych ilościach... 

W tym roku sypie z małymi przerwami, co 

daje możliwość odśnieżania na bieżąco. Na-

wet mieszkańcy okolicznych gmin przyzna-

ją, że od granic z Rybnikiem główne drogi z 

białych robią się czarne. A Rybnik, jako mia-

sto na prawach powiatu, utrzymuje wszyst-

kie drogi, w tym wojewódzkie i krajowe, w 

sumie 504 km tras do odśnieżania. Dziewięć 

pługopiaskarek wspiera sprzęt, najczęściej 

ciągnik z pługiem, w każdej z 27 rybnickich 

dzielnic. Odśnieżanie w dzielnicy jest zlecane 

przez miasto firmom czy osobom prywatnym 

w formie przetargu i wygrywający musi być 

dyspozycyjny przez cały zimowy sezon. Nie 

ma jednak możliwości, by wszystkie lokalne 

i boczne drogi były utrzymane „na czarno”, 

dlatego skarg nie brakuje, a cztery telefony 

w siedzibie RSK są zazwyczaj rozgrzane do 

czerwoności. — Reagujemy w miarę możliwo-
ści sprzętowych, a pomaga nam w tym system 
GPS. W urządzenie to wyposażone są wszystkie 
pługopiaskarki oraz ciągniki w dzielnicach, co 
ułatwia ich zlokalizowanie i wysłanie w new-
ralgiczne punkty — mówi P. Grycman. Za-

legający śnieg, głównie z centrum, wywożo-

ny jest w okolice skrzyżowania ulic Prostej i 

Drzymały, gdzie nie przeszkadza i może po-

woli topnieć. Miejsce takie jest konsultowa-

ne z Wydziałem Ekologii, by „chemia” z soli 

nie zagroziła np. ciekom i ujęciom wodnym.

Od listopada do końca grudnia ub. roku 

sprzęt RSK przejechał 12 tys. km, zgarniając 

śnieg i wysypując 800 t soli. W samym stycz-

niu br. – 30 tysięcy km i 1885 t soli. Koszt 

soli wysypanej w ciągu tych trzech miesięcy 

to kwota ponad 480 tys. zł. Ciągniki w dziel-

nicach już  „zrobiły” w sumie ok. 1600 robo-

czogodzin, a koszt ich pracy to ok. 160 tys. 

zł. W setki ton idzie również piasek. W miej-

scach, gdzie śnieg z pól mógłby zawiewać na 

drogi, stosowane są, rzadko już wykorzysty-

wane w miastach, płotki przeciwśniegowe. 

W Rybniku można je spotkać m.in. 

na ul. Niedobczyckiej, Żorskiej, Ze-

brzydowickiej czy Włościańskiej w 

Kłokocinie. Sprzymierzeńcem służb 

są w tym przypadku również przy-

drożne drzewa, a nawet iglaki wo-

kół domów. 

W akcję zaangażowanych jest ok. 120 pra-

cowników RSK, którzy wykonują również 

inne obowiązki, jak wywóz śmieci, a 40 osób 

obsługuje ciężki sprzęt. Szef „akcji zima”, 

do której przygotowania zaczynają się już w 

sierpniu, zapewnia, że ludzie mają dobre wa-

runki socjalne na terenie bazy. Są szatnie z 

szafkami na rzeczy osobiste i miejscami do 

zjedzenia posiłku, prysznice, gorąca herbata. 

Tu światło nie gaśnie, bo dyżur trwa 24 go-

dziny na dobę, pada czy nie pada...

W życiu nic nie jest za darmo – sól spra-

wia, że jest bezpieczniej i łatwiej, ale jedno-

cześnie czyni ona ogromne spustoszenie w 

nawierzchni dróg. Jednak utrzymywanie bez 

soli czyli „na biało”, pełnych wzniesień dróg 

wyjazdowych, czy to w kierunku Gliwic czy 

Chałupek, jest niemożliwe. Wystarczy jeden 

TIR, który stanie w poprzek i ruch w całym 

mieście jest sparaliżowany, jak stało się to 

zimą 2005/06. 

Tworzące się dziury i przełomy służby sta-

rają się wypełniać na bieżąco, czy to niezbyt 

trwałą masą „na zimno” czy też na ciepło, 

wytwarzaną za pomocą urządzenia zwane-

go remikserem. Nad remikserem wciąż wi-

dać strużkę dymu, 

co znaczy, że maszy-

na pracuje na okrą-

gło. — Najgorsze dla 
dróg jest przechodze-
nie przez „0” — mówi 

P. Grycman. — Woda 

zamarza i odmarza, powodując kruszenie się 
nawierzchni. Ale nie ma co narzekać, bo żyje-
my w takiej, a nie innej, urozmaiconej wpraw-
dzie, ale bardzo „kosztochłonnej” strefie kli-
matycznej... 

Kierowcy przekonują się o tym każdego 

ranka, choć „łatanie” dziur odbywa się na 

trzy zmiany. Prawdziwy „krajobraz po zimie” 

zobaczymy po zniknięciu śniegu i nie będzie 

to widok przyjemny…                             (r)

Koniec pierwszej dekady lutego. Na placu siedziby Rybnickich Służb 
Komunalnych przy ul. Jankowickiej w równym rzędzie stoi dziewięć płu-
gopiaskarek, wszystkie jakimi RSK dysponuje. Stoją, bo po uprzątnięciu 
śniegu po ostatnich opadach  przyszła chwila wytchnienia. Nie na długo... 

„Akcja zima” służb komunalnych

Szef „akcji zima” Prze-
mysław Grycman przed 
magazynem w kształcie 
igloo, gdzie mieści się 
kilkaset ton soli.

Przyjęty przez Radę Miasta w 2006 r. 
Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Rybnika mówi: Wła-
ściciel nieruchomości zobowiązany jest 
do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń z części nieruchomo-
ści udostępnionych do użytku publiczne-
go oraz chodników przylegających bez-
pośrednio do nieruchomości; usuwanie 
błota, śniegu i lodu powinno się odby-
wać niezwłocznie (…)  

(Rozdział II, paragraf 5, punkt 2)

Zasypało na biało...
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Mają i to bardzo donośny… co potwierdzi-

li uczniowie klas I i 6–latki podczas premiery 

książki w Rybnickim Centrum Kultury. Niezwy-

kle kolorową i wierszowaną opowieść o przygo-

dach Rybka, który „…postanowił wrażeń szukać 
i wyskoczył dnia pewnego z wód Zalewu Rybnic-
kiego”, z aktorskim zacięciem przeczytał Da-

riusz Niebudek. A dzieci słuchały z wielkim za-

interesowaniem. — Czytałem już tę bajkę mo-
jemu wnukowi i muszę przyznać, że bardzo mu 
się podoba i często do niej wraca — mówi pre-

zydent Adam Fudali. 20–stronicowa książecz-

ka została wydana w nakładzie 5 tys. egzempla-

rzy, a historię „Rybka z Rybnika” opracowa-

ła agencja „Laetari” z Zamościa, przy współ-

pracy Wydziału Promocji i Informacji Urzędu 

Miasta Rybnika. Ilustracje wykonała Agniesz-

ka Hacia, a autorem tekstu jest Jarosław Siek, 

pisarz i autor wierszy dla dzieci, specjalizują-

cy się w pisaniu bajek o polskich miastach i re-

gionach. Agencja z Zamościa opracowała już 

bajki o „Żurawiu z Gdańska”, „Koziołku z Lu-

blina” i „Kogucie Tkaczyku z Łodzi”, a teraz 

przyszła pora na „Rybka z Rybnika”. 

„(…) Rybek z wody więc wyskoczył i się 
miastem zauroczył…”, a w swojej po-

dróży dotarł m.in. do Zespołu Szkół Wyższych, 

na plac Wolności, lotnisko i stadion ROW–u… 

Bo jak mówi prezydent, bajka ma spełniać wa-

lory edukacyjne i tworzyć w młodych rybnicza-

nach poczucie więzi ze swoim miastem. Być 

może z czasem dzieci zaczną wymyślać swoje 

własne wersje przygód sympatycznego szczu-

paka i powstanie kolejna opowieść o Rybku? 

Ale zanim do tego dojdzie dzieci muszą nacie-

szyć się premierowym wydawnictwem, które-

mu towarzyszyła niecodzienna promocja. Dla 

najmłodszych przygotowano spektakl „I co z tą 

bajką?” w wykonaniu teatru „Supełek” (więcej 
na str. 23), maskotki mini–Rybka oraz oczywi-

ście książeczkę z jego przygodami. Szczęśliw-

cy mieli też okazję uścisnąć… płetwę szczupa-

ka i zrobić sobie z nim zdjęcie, bo główny bo-

hater osobiście pojawił się na premierze książ-

ki: — Chciałbym bardzo żeby Rybek zaistniał  
w Rybniku, więc wasza w tym rola, żeby mnie 

rozreklamować — mówił dziennikarzom lokal-

nych mediów. Ale rybniczanie już znają Rybka, 

bo zanim zaczęto pisać o nim bajki, był zwią-

zany z kampanią promującą budowę kanaliza-

cji sanitarnej. To właśnie przy tej okazji w Wy-

dziale Promocji zrodził się pomysł na maskot-

kę projektu. Rybek gościł więc na imprezach 

plenerowych, pojawił się w czasie pierwszych 

dni miasta i II festiwalu miejskich maskotek w 

Rowach nad Bałtykiem. — Teraz zmienił ima-
ge, bo stał się maskotką miejską — mówi rzecz-

nik prasowy Lucyna Tyl o metamorfozie Ryb-

ka i jego nowym wyglądzie. — Będzie uczestni-
czył w festynach i zabawach plenerowych z udzia-
łem dzieci — dodaje A. Fudali. — Cieszymy się  
z tego pomysłu, bo jak pokazuje dzisiejsze spotka-
nie, dzieci są Rybkiem autentycznie zachwycone.  
A i sam Rybek liczy na sukces: — Kto wie, może 
za kilkaset lat będę tak sławny jak Smok Wa-
welski w Krakowie? Kto wie…                      (S) 

Rybka zwana… Rybkiem
Kraków ma swojego smoka, Poznań trykające się koziołki, a Rybnik… 

szczupaka o imieniu Rybek. Maskotka w charakterystycznych dla miasta 
barwach już podbiła serca najmłodszych mieszkańców. I trudno się dzi-
wić – w pierwszej książce o przygodach „Rybka z Rybnika”, sympatyczny 
szczupak zadaje kłam powszechnej opinii, że dzieci i ryby głosu nie mają.

— …Rybek wciąż się 
kręcił wkoło. Ganiał 
pod muzyczną szko-
łą, w zabytkowej był 
kopalni, w pięknym 
zamku, na pływalni… 
— czytał dzieciom ak-
tor Dariusz Niebudek.

Dla najuważniejszych słuchaczy książki o przygodach „Rybka” 
przygotowano nagrody, które wręczył prezydent wraz z samym 
głównym bohaterem...



— Te stypendia nie są dla pysznych prymu-
sów, ale dla ludzi zaangażowanych — mówił 
Zbigniew Kadłubek, pełnomocnik rekto-
ra Uniwersytetu Śląskiego ds. rybnickie-
go ośrodka dydaktycznego podczas spo-
tkania, w trakcie którego ośmioro stu-
dentów rybnickiego Zespołu Szkół Wyż-
szych odebrało stypendia przyznane im 
przez zarząd elektrowni „Rybnik”.

Rybnicka elektrownia znana jest z tego, że 

od wielu lat wspiera różnorodne przedsię-

wzięcia związane z kulturą, sportem i edu-

kacją. Dlatego już trzeci rok z rzędu konty-

nuuje program, w ramach którego fundu-

je roczne stypendia dla wyróżniających się 

studentów rybnickiego Zespołu Szkół Wyż-

szych. Tym razem doceniono ośmioro stu-

dentów, którzy w ubiegłym roku akademic-

kim uzyskali wy-

soką (minimum 

4 , 2 )  ś r e d n i ą 

ocen i – co waż-

ne – są aktywni  

i czynnie anga-

żują się w życie 

loka lne j  spo-

łeczności. — Je-
steście na etapie 
życia, w którym 
musicie znaleźć 
rozsądny balans 
między tym, co 
jest potrzebne, 
a tym, co chce-
cie, by było po-
trzebne. Macie 
n i e  t y l ko  do -
skonałe wyniki  
w  n a u c e ,  a l e 
również  część 

swojego czasu poświęcacie na bycie wśród 
ludzi. Organizujecie juwenalia, pracujecie 
dla radia, wydajecie biuletyny… To wszyst-
ko pokazuje, że znajdujecie czas, by nie tylko 
zdać kolejny egzamin, ale również zorganizo-
wać życie własne i innych. Dlatego uznaliśmy, 
że takie poszukiwanie i kształtowanie swoje-
go miejsca na ziemi trzeba docenić — mówił 

Jerzy Chachuła, prezes ER o przesłankach, 

jakimi zarząd elektrowni kierował się przy 

tworzeniu idei stypendiów. 

Podczas spotkania zorganizowanego  

w auli Uniwersytetu Śląskiego podkreślano, 

że przy wyłanianiu tegorocznych stypendy-

stów, to właśnie ich pozanaukowa działal-

ność była szczególnie premiowana. A do-

ceniono: Beatę Pojdę i Sławomira Miczka  

z Politechniki Śląskiej, Katarzynę Niespo-

rek, Annę Muschiol i Marzenę Fronczek z 

Uniwersytetu Śląskiego oraz Doriana Dyr-

cza, Justynę Knurę i Tomasza Nowrota  

z Akademii Ekonomicznej. Każdy z nich, 

oprócz wysokiej średniej, może pochwalić 

się działalnością na różnych polach. Przygo-

towują konferencje i akcje społeczne, dzia-

łają w samorządzie studenckim, angażują się 

w pracę kół naukowych, są wolontariuszami. 

Wszyscy przez cały rok akademicki otrzymy-

wać będą po 400 zł miesięcznie, co z pew-

nością podreperuje, wątły zazwyczaj, stu-

dencki budżet...                                        (D) 

Po raz drugi rodzice sześciolatków zostali 
postawieni przed niełatwą decyzją.  Zgodnie 
z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji, 
drzwi szkół podstawowych zostały otwarte dla 
ich sześcioletnich pociech. Jak wielu rodziców 
skorzysta z tego zaproszenia? 

Wszystkie dzieci sześcioletnie do szkoły pod-

stawowej mają obowiązkowo trafić od 2012 r. 

Do tej pory rodzice mają wybór – mogą posłać 

sześciolatka do szkoły lub jeszcze przez rok po-

zostawić w przedszkolu. By ułatwić rodzicom 

wybór, miasto po raz kolejny zor-

ganizowało spotkania informa-

cyjne we wszystkich rybnickich 

podstawówkach. W ich trakcie 

rodzice sześciolatków mogli za-

poznać się z aktualnym stanem 

prawnym, ofertą poszczególnych 

placówek, a także ze zmianami  

w podstawie programowej. — 
Program, który w tej chwili dzieci 
realizują w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej, jest powtórze-
niem materiału, który przed dwo-
ma laty przerabiały w zerówkach. 
Natomiast sześciolatki pozosta-
wione dzisiaj w przedszkolu robią 
to samo, co robiły jako pięciolat-
ki — mówiła Katarzyna Fojcik, 

naczelnik Wydziału Edukacji 

UM, podczas spotkania w Szko-

le Podstawowej nr 2. Zaznaczyła jednak, że de-

cydując się na posłanie dziecka sześcioletnie-

go do szkoły, rodzice powinni wziąć pod uwagę 

nie tylko jego rozwój intelektualny, ale przede 

wszystkim dojrzałość emocjonalną i społeczną. 

Podczas spotkań w rybnickich szkołach 

podstawowych mówiono o warunkach w ja-

kich mają uczyć się sześciolatki. Przypomina-

no, że już od września ub. roku dzieci sześcio-

letnie pozostawione w przedszkolach nie po-

znają zasad pisania, czytania czy pojęć mate-

matycznych, a przyswajanie tego typu wiedzy i 

umiejętności rozpoczyna się dopiero w pierw-

szej klasie. — To łagodne przejście z etapu za-
bawy do nauki, bo nauka przeplatana jest wła-
śnie zabawą— wyjaśniała Barbara Karpiak, na-

uczyciel nauczania zintegro-

wanego w SP 2. 

W  bieżącym roku szkol-

nym w Rybniku z możliwości 

wcześniejszego posłania dzie-

ci do szkoły skorzystali rodzice 

169 dzieci. — Jeżeli zdecydują 
się państwo na posłanie swoje-
go 6–letniego dziecka do pierw-
szej klasy, w przypadku dziecka, 
które uczęszczało do przedszko-
la, wystarczy złożyć odpowied-
ni wniosek w swojej szkole ob-
wodowej. Niezdecydowanych 
zapraszamy do odwiedzenia 
szkoły i porozmawiania z dy-
rektorem — dodaje K. Fojcik. 

Na złożenie wniosku rodzi-
ce mają czas do 15 marca. 

(D)

 Ośmioro wspaniałych

Wnioski do 15 marca

Nauka? Nie w przedszkolu

— Co będzie lepsze, przedszkole czy szkoła? — zastanawiali się rodzice sześciolatków,  
obecni na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 2.

Zdj.: d

Stypendyści elektrowni „Rybnik” to nie tylko świetni studenci, ale również zaangażowani  
w życie lokalnej społeczności młodzi ludzie. Na spotkaniu zabrakło dwojga spośród  
ośmiorga wyróżnionych studentów.                                                                             Zdj.: d
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Nie święci garnki lepią... Wiedzą o tym 

uczestnicy ferii w Domu Kultury w Bogu-
szowicach, gdzie odbywały się zajęcia pra-

cowni ceramicznej, w trakcie których wię-

cej niż pierwotnie zakładano, bo aż 15 dzieci, 

miało okazję przygotować najróżniejsze wyro-

by, w tym wielkanocne ozdoby. Sporym zain-

teresowaniem cieszyły się również projekcje 

filmowe, ale nie były to jedyne atrakcje, jakie 

przygotowała placówka, bo dzieci miały rów-

nież możliwość udziału w warsztatach tańca 

nowoczesnego, zajęciach ruchowych i kom-

puterowych oraz spędzały czas nad szachow-

nicą, a także na wycieczkach w Aquaparku  

i w Stodołach. O aktywny wypoczynek najmłod-

szych mieszkańców dzielnicy zadbał też Dom 
Kultury w Niedobczycach, który oprócz zajęć 

w placówce przygotował też wyjazdy na basen 

i lodowisko, do siedziby straży pożarnej oraz 

na kopalnię „Ignacy”. — Rodzice z chęcią przy-
prowadzają do nas swoje dzieci, a te lubią brać 
udział w zajęciach z naszymi wychowawcami. 
Nie zraża ich nawet panujący ruch… — mówi 

dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Bar-

bara Zielińska o cieszącej się ogromnym zain-

teresowaniem akcji „Zima na Nowinach”. 

Bowiem codziennie do placówki przychodzi-

ła setka dzieci, a rekord padł na seansach fil-

mowych – „Księżniczkę i żabę” obejrzało … 

262 dzieci! I trudno się dziwić takiej frekwen-

cji – co roku w okresie ferii na naj-

młodszych mieszkańców Maro-

ka–Nowin czekają nie lada atrak-

cje, i to nie tylko te filmowe. Tym ra-

zem były to również warsztaty pla-

styczne, taneczne, wokalne i teatral-

ne, gry i zabawy ruchowe, rozgryw-

ki tenisa stołowego, a nawet kara-

oke. Dzieci codziennie korzystały z 

wyjazdów na basen MOSiR–u, pod-

czas wycieczek na Kubalonkę zjeż-

dżały na sankach, a w Wiśle odwie-

dziły „czekoladowego Małysza”  

i Muzeum Beskidzkie. Na spotka-

nie do MDK–u przyszli też policjan-

ci, by porozmawiać z dziećmi na te-

mat bezpiecznych ferii. Potem wszy-

scy wzięli udział w zabawach inte-

gracyjnych pt.: „Nazywam się… czy-

li pierwsze koty za płoty”. Tak boga-

ty program akcji udało się przygo-

tować dzięki miejskiej dotacji i za-

angażowaniu Stowarzyszenia Przy-

jaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny 

„Moja dzielnica – tu żyję, tu miesz-

kam”, Rady Osiedla Nowiny, tam-

tejszej Rady Dzielnicy oraz MDK. 

Z funkcjonariuszem policji oraz psycho-

logiem spotkały się również dzieci w Domu 
Kultury w Niewiadomiu, gdzie odbyła się ak-

cja „Ferie na Ignacym”. Przygotowana wspól-

nie z miastem i odziałem terenowym Chrze-

ścijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, 

obfitowała w wiele innych ciekawych zajęć. 45 

dzieci obejrzało spektakl „Przygody Rozbój-

nika Rumcajsa” i zwiedziło Teatr Dzieci Za-

głębia w Będzinie, jeździło też na basen czy 

lodowisko. Z myślą o nich zorganizowano ku-

lig, warsztaty teatralne prowadzone przez ak-

torkę teatru „Art–Re” z Krakowa, zajęcia wy-

twarzania biżuterii, a także „małą akademię 

pracy ekstremalnie twórczej”.  

Jak co roku Rybnickie Centrum Kultu-
ry postawiło na rozwijanie talentów uzdolnio-

nej młodzieży, dla której przygotowano kur-

sy tańca towarzyskiego, warsztaty tańca jazzo-

wego i współczesnego, a także warsztaty ak-

torsko–wokalno–taneczne zakończone wysta-

wieniem spektaklu „Włosy 

na błysk”, na podstawie po-

pularnego musicalu „Gre-

ase”. Najmłodsi zaś szcze-

gólnie ucieszyli się ze spek-

takli „Tygrys Pietrek” i „Jaś 

i Małgosia”. 

Na rozwijanie manual-

nych zdolności wśród mło-

dych ludzi postawił też Dom Kultury  
w Chwałowicach, w którym odbyły się warsz-

taty frywolitkowe czyli doskonalące techniki 

wytwarzania koronek oraz zajęcia decoupage-

’u. Dzieci rozwijały też swoje umiejętności gry 

na gitarze, zwiedziły Kraków i wzięły udział 

w porankach filmowych, turnieju szachowym 

i tenisa stołowego oraz balu przebierańców, 

w organizację którego włączyła się również 

Rada Dzielnicy Chwałowice.  

Jak każdego roku, w czasie ferii zimowych 

oddział dla dzieci PiMBP w Rybniku za-

prosił swoich czytelników w wieku od 6 do 13 

lat do udziału w grach, zabawach i konkursach. 

W ramach akcji „Zimowe podróże po literatu-

rze” młodzi miłośnicy lektur rozwiązywali ry-

mowanki, ilustrowali prozę Marii Kownackiej 

i szukali zimy również w literaturze i muzyce.

O to, by najmłodsi spędzili bezpieczne ferie 

zadbała galeria handlowa Focus Mall, gdzie 

zorganizowano imprezę pod hasłem „Bez-

pieczne Ferie”. 

Propozycja przygotowana we współpracy 

z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską 

oraz Państwową Strażą Pożarną przyciągnę-

ła do rybnickiej galerii sporo dzieci, tym bar-

dziej, że każdy z młodych, ale również nieco 

starszych rybniczan mógł zasiąść za kierow-

nicą motocykla, wozu bojowego i policyjnego 

oraz mini – więźniarki, a nawet przymierzyć 

policyjną czapkę czy strażacki kask. 

W trakcie imprezy skierowanej  do najmłod-

szych uczestników ruchu, na terenie galerii 

zorganizowano szereg zabaw i konkursów.  

W specjalnie przygotowanym miasteczku dzie-

ci mogły zapoznać się z podstawowymi zasa-

dami ruchu drogowego, a dzięki obecności 

ratowników medycznych wziąć udział w kur-

sie pierwszej pomocy. Maluchom towarzyszy-

ły policyjne maskotki Sznupek i Zebra, które 

pozowały do wspólnych zdjęć, a wraz z klau-

nami i postaciami z bajek zachęcały wszyst-

kich do zabawy. W szczególnej roli wystą-

pili policjanci i strażnicy miejscy, którzy nie 

tylko opowiadali o swojej pracy i prezento-

wali zasady działania fotoradaru, ale z ak-

torskim zacięciem czytali maluchom bajki.  

...i po feriach

Mówisz ferie, myślisz: akcja „zima w mieście”. Z bogatej oferty aktywnego wy-
poczynku przygotowanego przez rybnickie placówki kulturalne i sportowe skorzy-
stało, jak zwykle, mnóstwo dzieci. I szkoda tylko, że ferie właśnie dobiegły końca. 

Podczas zajęć w MDK–u każdy mógł poczuć się jak praw-
dziwy policjant...

Nawet zwykłe zajęcia plastyczne mogą mieć niebanalny przebieg...
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Za pośrednictwem biura można było pod-

jąć pracę m.in. popularnego kolportera ulo-

tek reklamowych, pracownika restauracji, ka-

sjera, hostessy i jej męskiego odpowiednika czy-

li promotora, pracownika przy wykładaniu to-

waru w marketach czy kierowcy rozwożącego 

pizzę. Oczywiście rybnickie biuro przygotowu-

je oferty nie tylko na ferie czy wakacje letnie, 

ale to właśnie w tym okre-

sie młodzi ludzie najchęt-

niej podejmują pracę krót-

koterminową. Mają wtedy 

więcej czasu i chcą trochę 

zarobić, choć jak mówi kie-

rownik MBP OHP w Rybniku Ewelina Marszo-

łek – Polańczyk, w czasie tych ferii z oferty sko-

rzystało mniej osób niż zwykle. Umiarkowanym 

zainteresowaniem cieszyła się też jednodniowa 

akcja, w trakcie której w budynku Uniwersyte-

tu Śląskiego na stoisku informacyjno – konsul-

tacyjnym studenci mieli możliwość uzyskania 

informacji na temat działalności rybnickiej filii 

MBP OHP, wypełnienia ankiety poszukujących 

pracę, skorzystania z ofert pracy krótkotermi-

nowej czy też zasięgnięcia porad jak przygoto-

wać dokumenty aplikacyjne. Odbywająca się w 

czasie ferii akcja była pierwszą zorganizowaną 

wspólnie z Radą Samorządu Studenckiego, a 

wszystkich zainteresowanych ofertą MBP OHP 

w Rybniku odsyłamy na stronę www.mbp.ohp.

pl i zachęcamy do współpracy pracodawców. 

(S)

Na stoisku rybnickiej filii Mło-
dzieżowego Biura Pracy studenci 
mieli możliwość wypełnienia an-
kiety i skorzystania z ofert pracy 
krótkoterminowej. 

Zdj.: s.

Uczniowie i studenci, którzy nie wyje-
chali na zimowe ferie mieli możliwość 
skorzystania z ofert pracy przygotowa-
nych przez rybnicką filię Młodzieżowe-
go Biura Pracy OHP. 

Ferie w pracy?

Nie zabrakło również specjalnego występu 

teatralnego przygotowanego przez uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6, spotkania z zawod-

nikami RKM ROW, a także pokazów ratow-

nictwa wysokościowego i przejażdżek quadami 

w towarzystwie instruktorów. W „Bezpieczne 

Ferie” włączyli się również członkowie Brac-

twa Kurkowego, który przeprowadzili zbiórkę 

pieniędzy na zakup motocykla ratunkowego. 

Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili gale-

rię, mogli wesprzeć akcję i zobaczyć wart 140 

tys. dwukołowy ambulans, który specjalnie 

na tę okazję został sprowadzony z Krakowa.

 To tylko część atrakcji przygotowanych  

w ramach akcji „Zima w mieście”. Jak widać 

na wypoczywające w Rybniku dzieci czekało 

mnóstwo zajęć. I jeżeli prawdą jest stwierdze-

nie, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą”, to 

w czasie ferii w Rybniku – nigdy! 

(S)

Zdjęcia również na II stronie okładki
(O feriach na sportowo czytaj na str. 42)

Kolorowe klauny, policyjny 
Sznupek towarzyszyli naj-
młodszym w zabawie.

Naukę udzielania pierwszej 
pomocy warto rozpocząć jak 
najwcześniej.

Zasiąść na takim motocyklu i w takim policyjnym wozie to nie lada gratka dla najmłodszych rybniczan.                                                                                              Zdjęcia: d
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— Niepełnosprawni są rzetelnymi i obo-
wiązkowymi pracownikami. Zależy im na 
pracy, bo stanowi ona o istocie ich funkcjo-
nowania — mówił przedsiębiorcom Wi-
told Cyroń z Kuratorium Oświaty pod-
czas seminarium, jakie odbyło się w ra-
mach projektu „Dodajcie nam skrzydeł”.     

A wszystko po to, by pomóc w obalaniu mi-

tów na temat zatrudniania osób niepełnospraw-

nych. Tego zadania podjął się Zespół Szkół Spe-

cjalnych w Rybniku, który postanowił wesprzeć 

na starcie w dorosłość swoich uczniów i wycho-

wanków. Dlatego placówka wspólnie z Wydzia-

łem Edukacji Urzędu Miasta opracowała pro-

jekt „Dodajcie nam skrzydeł”, który otrzymał 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki. Projekt o ponad miliono-

wym budżecie będzie realizo-

wany do 2011 r. i zakłada po-

moc uczniom oraz absolwen-

tom ZZS w znalezieniu swo-

jego miejsca na rynku pracy 

bo, niestety, znikoma część 

młodych ludzi opuszczających 

mury tej placówki znajduje za-

trudnienie. W ramach projek-

tu przewiduje się więc indywi-

dualne doradztwo zawodowe, 

specjalne szkolenia dotyczące 

poszukiwania pracy, pomoc  

w jej znalezieniu, a w niektó-

rych przypadkach 6–miesięczne płatne staże  

w zakładach pracy (więcej na www.dodajcienam-
skrzydel.pl). Równie ważnym wyzwaniem jest 

skuteczne przekonywanie lokalnych pracodaw-

ców,  że warto stawiać na osoby niepełnospraw-

ne. Wciąż bowiem niewielu przedsiębiorców wie, 

że zatrudnienie takich pracowników daje wiele 

korzyści, również finansowych. 

Stąd pomysł na organizację dla nich cyklu se-

minariów, które pomogą w wyjaśnieniu wszystkich 

szczegółów i zasad zatrudniania niepełnospraw-

nych. Pierwsze z nich odbyło się w Rybnickim 

Centrum Edukacji Zawodowej. — Praca ozna-
cza dla osób niepełnosprawnych szansę na inne ży-
cie — mówił prezydent Adam Fudali przekonu-

jąc, że osoba niepełnosprawna może nawet zostać 

prezydentem miasta... Z kolei W. Cyroń z rybnic-

kiej delegatury Kuratorium Oświaty przywołał 

prof. Marię Grzegorzewską i jej credo: „Nie ma 
kaleki – jest człowiek”. Dlatego, jak mówił, osób 

niepełnosprawnych nie należy izolować, ale ada-

ptować, dostrzegać ich mocne strony, a nie wady. 

Tak jak to miało miejsce we Wrocławiu, gdzie pra-

codawcy dali szansę prawie 70. osobom niepełno-

sprawnym umysłowo. 31–letnia Monika z zespo-

łem Downa jest pracownikiem porządkowym re-

stauracji McDonlad’s, Jan, który zaskoczył wszyst-

kich i pracuje zarówno w „Pizza Hut”, jak i w pro-

fesjonalnym Teatrze Arka jako aktor i budowni-

czy scenografii, czy 26–letni Roman, upośledzo-

ny w stopniu umiarkowanym, który został „Pra-

cownikiem roku” hotelu Holiday Inn. — Oni są 
dobrymi pracownikami, bo praca stanowi dla nich 
ogromną wartość. Nie spóźniają się, nie patrzą 
na zegarek, by jak najszybciej wyjść z pracy, są su-
mienni, rzetelni i mają dobry wpływ na innych pra-
cowników — przekonywała Małgorzata Gorący  

z Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnospraw-

nych, koordynator projektu „Trener”. Wrocławia-

nie uczyli się od Amerykanów, gdyż to właśnie  

w USA w latach ’80 zrodziła się idea wspierania 

zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwar-

tym rynku pracy przy udziale wykwalifikowa-

nych trenerów. Tzw. „job coach” pokazuje, mo-

tywuje, pomaga i wspiera, ale kieruje się zasadą 

wsparcia tylko tyle, na ile jest to niezbędne, zaś 

samodzielności i autonomii tyle, ile jest możliwe.  

Bo jak słusznie zauważył W. Cyroń nawiązując do 

nazwy projektu: — Osoby niepełnosprawne mają 
skrzydła. Pozwólmy im z nich skorzystać. Pozwólmy  
im odlecieć…                                                             (S)

… nie tylko na wodzie, ale i w życiu. Wiedzą o tym beneficjen-
ci Programu Rozwoju Osobistego Młodzieży – PROM, dofinan-
sowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, a realizowanego przez rybnicki Zespół Ognisk Wy-
chowawczych.

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecz-

nego wśród młodzieży przebywającej w Zespole Ognisk Wychowawczych  

i korzystającej aktualnie lub w przeszłości z placówek wsparcia dzienne-

go rozmieszczonych w sześciu dzielnicach Rybnika. Dotyczyło to 48 osób  

w wieku od 15 do 24 lat, mających trudności w adaptacji społecznej i utrud-

niony dostęp do zatrudnienia. Połowa z nich już zakończyła udział w pro-

jekcie, część właśnie kończy. Młodzi ludzie z Nowin, Paruszowca, Bogu-

szowic i Chwałowic podnosili swoje kwalifikacje, uczyli się asertywności, 

negocjacji i radzenia sobie ze stresem, dowiedzieli się jak rozmawiać z pra-

codawcą, obsługiwać komputer i wykorzystywać internet. Z myślą o nich 

przygotowano profesjonalne warsztaty, treningi i kursy, które miały po-

prawić ich konkurencyjność na rynku pracy, zdolność komunikacji i pre-

zentowania siebie. 

Jednak nie samą pracą żyje beneficjent… Dlatego młodzi ludzie brali 

również udział w imprezach o charakterze integracyjnym – mieli zapewnio-

ne wyjścia do kina lub teatru, zajęcia sportowe, a także wycieczki, a nawet 

wyjazdy o charakterze survivalu. — Jesteśmy zadowoleni z efektów, a mło-
dzież oceniła udział w programie bardzo pozytywnie — podsumowuje za-

stępca dyrektora ZOW Tomasz Kierpiec. — Na początku mieliśmy proble-
my z motywacją uczestników, ale z czasem to się zmieniło. Szczególnie przy-
datne okazały się zajęcia z doradztwa zawodowego, w trakcie których mło-
dzi ludzie poznali swoje predyspozycje zawodowe, nauczyli się pisać CV i szu-
kać pracy również przez internet. Dowiedzieli się też jak dynamicznie zmie-
nia się rynek pracy i dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach czy kursach 
uzupełniających wyuczony zawód. Okazało się, że zajęcia były dla uczest-

ników prawdziwą szkołą życia. Jak wspomina T. Kierpiec, młodzież zdo-

była również umiejętności, które dla większości z nas wydają się banalnie 

proste, jak choćby zachowanie w restauracji i zamówienie dania z menu.  

ZOW już planuje realizację kolejnych programów, a pod koniec kwiet-

nia ma odbyć się konferencja podsumowująca Program Rozwoju Osobi-

stego Młodzieży – PROM (o programie i Zespole Ognisk Wychowawczych 
również na stronie www.miastorybnik.pl/zow).                                          (S)

Wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych biorą udział m.in. w zajęciach  
aktywizujących, motywacyjnych i rozwijających umiejętność poruszania się  
na rynku pracy.                                                                                    Zdj.: arch. org. 

Młodzi ludzie podnosili swoje kwalifikacje, dowiedzieli się jak rozmawiać  
z pracodawcą, obsługiwać komputer i wykorzystywać internet.                  Zdj.: arch. ZOW. 

18 Nr 2/464; luty 2010



Prowadzące akcję „Motocykl ratowni-
czy dla Rybnika” Bractwo Kurkowe Mia-
sta Rybnika podsumowało pierwszy etap 
zbiórki publicznej z przeznaczeniem na 
zakup takiego pojazdu.

Upłynęło wydane przez prezydenta Rybnika 

pozwolenie na zbiórkę publiczną, co nie znaczy, 

że akcja straci tempo. Jej inicjatorzy zamierza-

ją ją nawet rozszerzyć i wystąpić do marszałka 

województwa śląskiego o pozwolenie na zbiór-

kę publiczną na obszarze całego województwa. 

Chodzi głównie o to, by można ją było przepro-

wadzić na większym niż miasto 

Rybnik, obszarze, który swoim 

działaniem obejmuje oddział 

ratunkowy Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 

3 w Orzepowicach. Uzbiera-

na dotąd kwota ponad 45 tys. 

zł to ponad 60% ceny pojazdu,  

a dodać do niej trzeba środki 

na zakup wyposażenia.  

O możliwościach  i zada-

niach motocykla ratownicze-

go można się było przekonać 

w czasie ferii zimowych w Focus Mall (na zdj. 
również szef akcji Lech Gęborski), w czasie im-

prezy, którą poprowadzili ratownicy z Krako-

wa, gdzie motocykl ratunkowy już jest na ich 

wyposażeniu. Można go było obejrzeć, dotknąć, 

a nawet usiąść na siodełku, co dzieci skwapliwie 

wykorzystały. Ratownicy dali przy okazji miesz-

kańcom Rybnika krótki kurs pierwszej pomocy.

Ale to nie jedyna forma promocji akcji: 21 
kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbę-

dzie się licytacja przedmiotów pozyskanych od 

„osób publicznych”, w tym szefa Parlamentu 

Europejskiego prof. Jerzego Buzka, europosła 

Jana Olbrychta, marszałka Bronisława Komo-

rowskiego i wielu innych. Aukcję poprowadzą 

rybniccy kabareciarze, którzy będą również na-

mawiać przedstawicieli zaproszonych firm do 

licytowania na rzecz akcji 25 Rybnickich Kro-

pli Życia, specjalnie przygotowanych okolicz-

nościowych plakietek.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim 
darczyńcom, a szczególnie tym dzielnicom, 
które do akcji przystąpiły, namawiając do 
zaangażowania się tych dzielnic, które jesz-
cze się do akcji nie przekonały…         (r)

K r o p l a  ż y c i a . . .

Inaugurująca projekt konferen-

cja w Rybnickim Centrum Eduka-

cji Zawodowej adresowana była do 

przedsiębiorców czyli potencjalnych 

pracodawców, przedstawicieli in-

stytucji zajmujących się analizą ryn-

ku pracy oraz osób związanych ze 

szkolnictwem zawodowym. Prezy-

dent Adam Fudali przedstawił głów-

ny cel projektu: wypracowanie takiej 

strategii szkolnictwa zawodowego, 

by kształciło ono zgodnie z oczeki-

waniami rynku. Kierownik projek-

tu Tadeusz Bonk z Wydziału Edu-

kacji UM uważa, że przy tworzeniu 

rybnickiego modelu kształcenia za-

wodowego, obok oczekiwań przed-

siębiorców trzeba wziąć pod uwagę 

również oczekiwania rodziców i uczniów oraz sa-

mych szkół, a także wykorzystać istniejący poten-

cjał edukacyjny czyli pedagogów i bazę szkolną. 

Koordynatorem ekspertów pracujących nad stra-

tegią będzie socjolog, pracownik naukowy Uni-

wersytetu Opolskiego Robert Geisler, który za-

łożenia projektu przedstawił w wystąpieniu pt. 

„Zawodowiec – przyszłościowiec” wyzwania dla 
kształcenia zawodowego w dobie gospodarki opar-
tej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się w Ryb-

niku”. W strategii znajdzie się miejsce dla ana-

lizy aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego 

w Rybniku oraz analizy lokalnego rynku pracy, 

co pozwoli na zrozumienie wzajemnych relacji,  

a w konsekwencji wyciągnięcie wniosków i wy-

pracowanie odpowiedniego dla miasta modelu.

Dotychczasowe rybnickie doświadczenia doty-

czące reorganizacji kształcenia na różnych pozio-

mach oraz w zakresie budowania strategii eduka-

cyjnych przedstawili Jan Bochenek z Kuratorium 

Oświaty oraz pracujący do nie-

dawna w Wydziale Edukacji UM 

Lucjan Rudnicki. W roku 2000 

oraz 2005 pracowali oni nad ko-

lejnymi raportami o stanie oświa-

ty, które były podstawą do zmian 

w strukturze szkolnictwa w Rybni-

ku. Dzisiejszym wnioskiem z tam-

tych badań niech będzie stwier-

dzenie, że sieć placówek oświa-

towych determinuje demografia, 

co jasno wynika z przeprowadzonych symulacji 

liczby uczniów w placówkach oświatowych róż-

nych szczebli. Obaj prelegenci stwierdzili, że nie 

wszystkie wynikające z ich analizy wnioski decy-

denci wzięli pod uwagę, choć pewne rozwiąza-

nia wynikające z raportu zostały wdrożone. Jest 

nadzieja, że kolejna analiza zaowocuje strategią, 

która będzie materiałem wyjściowym do podej-

mowania dobrych decyzji.

(r)

Zawodowiec 
– przyszłościowiec

Jan Bochenek z Kuratorium Oświaty mówił o dotychczasowych doświadczeniach  
Rybnika dotyczących reorganizacji kształcenia.                                                       Zdj.: r

Prowadzący projekt Tadeusz Bonk z Wy-
działu Edukacji UM jest pewny, że wypra-
cowana strategia nie trafi do szuflady.

Co zrobić, by wyuczony zawód dawał szanse zatrudnienia? 
Odpowiedź na to pytanie przyniesie być może realizacja projektu 
„Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia modernizacji 
kształcenia zawodowego w Rybniku”, na który miasto pozyskało 
środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

-

Strona internetowa akcji: www.moto-
cykl.rybnik.pl Strona internetowa Brac-
twa Kurkowego Miasta Rybnika: www.
bractwokurkowe.rybnik.prv.pl
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Szkoły bez przerwy Szkoły bez przerwy

-
-

Program dnia otwartego 
rozpoczyna się od spotkania 
w auli z dyrektorem, prezen-
tacji szkoły i informacji o ofercie edukacyjnej, a następnie każdy 
zainteresowany będzie mógł zwiedzić placówkę w towarzystwie 
uczniów. Więcej informacji na: http://www.urszulanki.rybnik.pl/.

Początek 
imprezy, na którą dyrekcja oraz kadra pedagogiczna placówki za-
prasza gimnazjalistów, a także ich rodziców, zaplanowano na godz. 
10.00. Chętni do podjęcia nauki w ZSB będą mogli nie tylko zapo-
znać się z ofertą szkoły i poszczególnymi profilami kształcenia, ale 
również zobaczyć przygotowaną przez uczniów „budowlanki” in-
scenizację „Sąd nad papierosem” oraz pokaz tańca towarzyskiego.    

-

-
-

W lekcji wzięło udział ponad 50 uczniów, a profesor wciągnął 
uczniów w żywą dyskusję, pytając nie tylko o konkretny tekst, ale 
także o literaturę w ogóle. Akcja „Lekcja czytania” to pomysł „Ty-
godnika Powszechnego” na wspólne czytanie literatury. Pierwsze 
„lekcje …” odbyły się w Krakowie w listopadzie 2009 r., podczas 
I Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. 
Sukces pierwszych edycji pokazał zapotrzebowanie na „żywe” czy-
tanie literatury, autorskie podejście do lektury oraz ocenę, jak ro-
bią to osoby, które profesjonalnie i twórczo zajmują się literaturą. 
„Lekcje czytania” mają pobudzić rozwój czytelnictwa wśród mło-
dych ludzi, ukazać im możliwość innego spojrzenia na literaturę, 
rozbudzić w nich potrzebę kontaktu z polską i światową literaturą. 
„Lekcje…” mają formę warsztatów dyskusyjnych i realizowane są 
w całej Polsce. 

 
 

-
-

To efekt kolejnych dwóch akcji przeprowadzonych w placówce, 
w których wzięło udział 159 uczniów, a zebrano łącznie 54.550 
ml „krwi pełnej”. Z kolei idea honorowego krwiodawstwa wśród 
młodzieży ZSE–U to efekt dużego zaangażowania dyrekcji, samo-
rządu szkolnego, nauczycielki Elżbiety Wilczek i pielęgniarki Aure-
lii Szymanowskiej oraz naturalnie uczniów. Krew pobierał wykwa-
lifikowany personel medyczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Raciborzu, a zebrany płyn poddano analizie – okre-
ślono grupę krwi, morfologię i współczynnik Rh, wykonano testy 
na obecność wirusa HIV, kiłę oraz zapalenie wątroby typu B i C.  
A młodzi ludzie przekazali otrzymane czekolady na rzecz PCK  

w Rybniku z myślą o dzieciach z ubogich rodzin. 

-
-

-
-
-

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów zespołu. — Każdy koc, mi-
skę czy karmę podarowano z dobroci serca. 
Uczniowie wiedzą, że zebrane przedmioty nie 
zrekompensują zwierzętom krzywdy, ale być 
może trochę pomogą im w oczekiwaniu na 
wiosnę i … nowych właścicieli — podsumo-
wuje nauczycielka Jolanta Stępniak.

Najaktywniejsi w kraju

-

W konkursie biorą udział szkoły podstawo-
we nr 12, 13, 16, 24, 28 oraz Zespół Szkol-
no – Przedszkolny nr 2. Po raz kolejny do ry-
walizacji przystąpiła klasa Teresy Zielonki ze 
SP nr 12, która w ubiegłym roku zakwalifi-
kowała się do wielkiego finału w Warsza-
wie. — Dzieci nie tylko świetnie się bawiły, 

ale i uczyły prawidłowych i bezpiecznych zachowań — wyjaśnia  
T. Zielonka. — W tym roku chcemy zdobyć główną nagrodę. A jest 
nią kilkudniowa wycieczka do „Eurodisneylandu” pod Paryżem,  
a także udział w międzynarodowym spotkaniu laureatów. Bo kon-
kurs plastyczny jest realizowany w 19 krajach na świecie i jest czę-
ścią programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa dzie-
ci na drogach w Polsce i w Europie.

Dzieci w sieci
-

— Zachęcam wszystkie szkoły do przystąpienia do programu  
i zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzięki 
wspólnej pracy nauczycieli i wychowanków z pewnością zmniej-
szy się liczba nieostrożnych użytkowników internetu — mówi po-
mysłodawca projektu, prezes Fundacji Kidprotetct.pl Jakub Śpie-
wak. Obok placówek z Wałbrzycha, Zielonej Góry, Wodzisławia Ślą-
skiego, Zabrza czy Mysłowic certyfikat przyznano również Szkole 
Podstawowej nr 27. A wszystko w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu edukacyjno – profilaktycznego „Szkoła bezpiecznego inter-
netu”, który ma pomóc nauczycielom i rodzicom w przygotowa-
niu dzieci i młodzieży do bezpiecznego surfowania w sieci. Certy-
fikat szkoły bezpiecznego internetu jest znakiem rozpoznawczym 
szkoły, która nieustająco troszczy się o e–bezpieczeństwo uczniów 

. 
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y Szkoły bez przerwy Szkoły bez przerwy

Uwaga konkurs!

-

 Jest on adresowa-
ny do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych, a prace pla-
styczne, wiersze i prezentacje multimedialne należy nadesłać do 
kwietnia br. na adres ZSP. Regulamin konkursu na stronie 

-
-
-
-

— Zajęcia bardzo 
nam się podobały, 
szczególnie ze wzglę-
du na praktyczne za-
dania, które przygo-
towali dla nas star-
si koledzy i koleżan-
ki. Usłyszeliśmy wiele 
ciekawych informacji 
o bakteriach wystę-
pujących w najbliż-

szym otoczeniu. Chcielibyśmy częściej uczestniczyć w takich zajęciach —   
podsumowuje uczestniczka zajęć z mikrobiologii Karina Brzezina 
z chwałowickiego gimnazjum. Ciekawie było również podczas fe-
stiwalu nauki w gimnazjum w Jankowicach, które odwiedzili lice-
aliści z sekcji przedsiębiorczości. Przygotowali oni ćwiczenia inte-
gracyjne i motywacyjne dla młodszych kolegów, przedstawili za-
rys działań sekcji przedsiębiorczości i zareklamowali swoją szko-
łę. Uczniowie IV LO już planują podobne przedsięwzięcia dla in-
nych szkół, bo robocze spotkań licealistów z gimnazjalistami przy-
noszą same korzyści… 

„Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał 
wszechświat” – 

Czego tam nie było… Wy-
kład dr Tomasza Bielaczy-
ca z UŚl na temat frakta-
li, spotkanie z posłem Mar-
kiem Krząkałą i dyskusja na 
temat: „Rządowy raport Pol-
ska 2030. Wyzwania rozwo-
jowe”, konkurs „Matematy-
ka w praktyce” czy trening 
maturalny dla uczniów klas 
trzecich. Ale to nie wszyst-

ko – młodzież przedstawiała wyniki kilkumiesięcznej pracy poszczegól-
nych sekcji, działających w ramach projektu. Uczniowie klas biologicz-
no – chemicznych demonstrowali jak wyizolować DNA z … warzyw  
i owoców metodą kuchenną. Młodzi matematycy tłumaczyli skompli-
kowane wzory statystyki opisowej, a fizycy przedstawiali własnoręcz-
nie wykonane „zabawki” pomagające w interpretacji zjawisk fizycz-
nych. Każdy mógł samodzielnie przeprowadzić proste doświadczenia, 
wziąć udział w quizach, interaktywnych grach komputerowych czy re-

busach… — Taka forma zajęć jest dla młodzieży doskonałym sposo-
bem na przyswojenie sobie czasem dość trudnych zagadnień z zakre-
su przedmiotów ścisłych — mówi jedna z organizatorek festiwalu, na-
uczycielka matematyki Aleksandra Wolny–Kowalska. — Duże zainte-
resowanie uczniów i ich wielkie zaangażowanie w czasie trwania im-
prezy utwierdziły nas w przekonaniu, że takie inicjatywy są potrzebne. 

-

 W „komnacie zapachów” dzieci poznały aroma-
tyczne przyprawy: cynamon, wanilię, oregano czy zioła prowansal-

skie, tworzyły plaste-
linowe potrawy i wy-
myślały dla nich na-
zwy. W kolejnej kom-
nacie maluchy dotar-
ły na Dziki Zachód,  
w następnej wcieliły 
się w krasnoludki i pa-
rodiowały ich zacho-
wania, a w komnacie  
„zaklętych zwierząt” 

zamieniały balony w najdziwniejsze zwierzątka. Podwodne króle-
stwo pięknej syreny okazało się niezwykle inspirujące dla plastycz-
nych zabaw, a w „komnacie przyjaźni” dzieci dowiedziały się o tym, 
jak ważne jest posiadanie prawdziwych przyjaciół. Oczywiście hitem 
dnia była wspólna zabawa taneczna wszystkich przedszkolaków oraz 
słodki poczęstunek. Impreza w P nr 14 potwierdziła, że typowy bal 
przebierańców może mieć edukacyjny charakter.   

-

Uczestnikami byli najmłodsi uczniowie tej 
szkoły oraz przedszkolaki z rybnickich placó-
wek nr 7, 10, 36 i 43. W pierwszej części spo-
tkania uczestnicy wysłuchali pogadanki o zna-
czeniu bezpiecznego zachowania i sposobach 
zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Na-
stępnie dzieci zobaczyły jak udzielać pierwszej 
pomocy, a także samodzielnie spróbowały wy-
konać sztuczne oddychanie, czy zabandażo-
wać i opatrzyć „rannych” kolegów. Na pod-
stawie przeprowadzonych zajęć uczniowie  
i przedszkolaki wykonały też pracę plastyczną pt. „Pomagajmy po-
trzebującym”, a na kartonowych telefonach uzyskanych dzięki fun-
dacji WOŚP ćwiczyli wybieranie awaryjnych numerów i nauczyli się, 
jak przekazywać istotne w takiej sytuacji informacje. Miejmy na-
dzieję, że zajęcia i ciekawe pamiątki ufundowane przez Urząd Mia-
sta Rybnika ułatwią maluchom zapamiętanie tej bezcennej lekcji. 

Ekspresem przez szkoły:
 zorganizowano I festiwal nauki, w trakcie 

którego zaprezentowano program „Aktywny w szkole – aktywny  

 miał miejsce „Wielki bal księżniczek”, ale pojawili 
się na nim również Supermeni i Batmani, Śnieżka, Pszczółka i Dwór 

  
odbyły się zajęcia pod hasłem „karnawałowe szaleństwo”, w trak-
cie których rodzicom zaproponowano makijaże, fryzury i masecz-
ki, a dzieci przygotowały pokaz karnawałowej mody.              

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 21



— Przygotowując się do rozmowy zajrza-
łam na pańską stronę internetową i znala-
złam „wzór wywiadu dla redaktorek koloro-
wych pism”, więc wiem już o co nie pytać. Za-
pytam zatem o tytuł programu, z jakim przy-
jechał Pan do Rybnika: „Wychodzi brzydki fa-
cet na scenę i gada”. Co jest ważniejsze: co ów 
facet gada, czy w jaki sposób to robi?

Tomasz Jachimek: — Dobre pytanie… My-

ślę, że nie sposób tych dwóch rzeczy oddzielić  

i nie mogę powiedzieć, że dla mnie bardziej li-

czy się treść, a forma przestaje mieć znaczenie. 

Te dwa elementy muszą współgrać. Kiedy wy-

chodzę na scenę, biorę mikrofon do ręki i ga-

dam, forma jest raczej skromniutka, ale waż-

ny jest sposób podania żartu, zaakcentowanie 

pewnych rzeczy, odpowiednia pauza czy nawią-

zanie kontaktu z publicznością. Musi to być lek-

kie, bo to występ „stand–up” czyli forma oko-

łokabaretowa, w której zwracam się bezpo-

średnio do widzów. I dobrze kiedy klimat po-

rozumienia z publicznością bywa przełamywa-

ny ostrym żartem, żeby zaczepić widza, usta-

wić się w kontrze… Dlatego trochę się boję, 

bo występuję przed młodzieżą, która prezen-

tować będzie utwory wielkich poetów. Może 

to być duży dyskomfort w zderzeniu z moimi 

pseudo–literackimi dokonaniami.

— Jest Pan gościem „Pojedynku na słowa”, 
imprezy, w której młodzi ludzie próbują swo-
ich sił na scenie. Jakieś rady od bardziej do-
świadczonego kolegi? 

— Pozwolę sobie zacytować satyryka Wład-

ka Sikorę, który powiedział kiedyś …pieprzmy 
autorytety! Najważniejsze więc, by robić po swo-

jemu – tak jak komuś w duszy gra, co serducho 

podpowiada. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi „Ka-

baret Starszych Panów”, musi sobie uświado-

mić, że to już było i nie sposób zbliżyć się do 

oryginału, a próby mogą grozić nie tyle powie-

laniem, co powielactwem. Stojący na scenie 

17–letni Jan Kowalski ma nad innymi tę prze-

wagę, że nikt inny tak się nie nazywa i nie ma 

17 lat. On jest niepowtarzalny… Każdy powi-

nien więc szukać w sobie.   

— Pan już znalazł? A może wciąż szuka, 
co potwierdzałoby pańską aktywność zarówno 
w radiu, prasie, telewizji, filmie, kabarecie... 

— Te dziedziny łączą się przede wszystkim 

poprzez teksty, które piszę. Muszę jednak przy-

znać, że najbardziej lubię wyjść na scenę i spo-

tkać się z widzami, bo to inny rodzaj emocji  

i kontaktu z publicznością. 

 — I ten kontakt jest chyba najważniej-

szym elementem solowych występów zwanych 
„stand–upami”, w których Pan się specjalizuje.

— Jestem na scenie sam, więc jeżeli na po-

czątku nie zainteresuję publiczności, będzie 

mi trudniej niż kilkuosobowemu kabaretowi. 

Oczywiście zdarzają się kiepskie początki wy-

stępów, które kończą się frenetycznymi okla-

skami, ale nigdy nie wiem jak to będzie. I mam 

poczucie, że łatwo wpaść na minę. 

— I mimo tego Pan to lubi?
— Uwielbiam! Jest adrenalinka, bo nie 

można przewidzieć zachowań publiczności. 

„Stand–up” praktycznie w Polsce nie istnie-

je, oczywiście tworzą się ruchy i specjalne klu-

by, ale generalnie ludzie nie bardzo wiedzą 

jak mają reagować, bo nie jest to ani teatr, ani 

klasyczny kabaret. Po prostu wychodzi gościu  

i ma śmieszyć. Spotkałem się już z opiniami,  

że to powielanie Pietrzaka czy Rewińskiego, ale 

oni mieli monolog przygotowany od A do Z,  

a w przypadku „stand–up’u” wiele dzieje się na 

bieżąco – trzeba interpretować i reagować na 

zachowanie publiczności. Oczywiście wiem co 

będę mówił, znam punkt A i Z, ale nigdy nie 

wiem, jak to będzie po drodze. 

— Nie mogę nie zapytać o świętujące jubile-
usz „Szkło kontaktowe”, cieszące się wielką po-
pularnością widzów TVN 24, w którym od po-
czątku Pan uczestniczy.

— Mam świadomość, że „Szkło…” wynio-

sło moją skromną osobę na inne poziomy po-

pularności, bo byłem rozpoznawany, ale ra-

czej w światku kabaretowym, w Rybniku choć-

by z „Ryjka”. A ten program dał mi inny ro-

dzaj wykopu w górę. Popularność jest oczywi-

ście miła, ale bez przesady, wiem już jak smaku-

je i na czym polega, więc nie szalejmy... To naj-

bardziej przereklamowana sprawa, a ktoś kie-

dyś powiedział, że sława to kara, którą ci obie-

cują jako nagrodę. I pod tym się podpisuję…    

— Jak wygląda „Szkło…” od kuchni? Jak 
pracuje się z Grzegorzem Miecugowem, prze-
praszam z … panem Grzegorzem Miecugowem 
i panem Tomaszem Sianeckim?

— Miło i sympatycznie… Robimy to już od 

5 lat, więc wypracowaliśmy odpowiednią meto-

dę. Mamy obowiązek śledzenia wydarzeń, czy-

tania gazet, obejrzenia „Faktów”, a potem sia-

damy i rozmawiamy. Oczywiście trzeba uważać, 

by nie wychylić się odważnym żartem obycza-

jowym i „nie pojechać” wulgaryzmem, bo pro-

gram idzie na żywo. A co do używania zwro-

tów… panie Grzegorzu, czy… panie Tomaszu, 

to tym zabiegiem wprowadziliśmy nutkę staro-

świeckości. Oczywiście wiadomo, że poza an-

teną jesteśmy na ty, natomiast w studio nasza 

rozmowa nabiera szarmanckości.  

— Telewizja wciąga? Pojawił się Pan rów-
nież w serialu „Przystań”. Po co Panu to było? 

— To była propozycja śmiesznego epizodu 

komediowego, a grana przeze mnie postać mia-

ła się pojawić w każdym odcinku i powiedzieć 

jedno zaimprowizowane zdanie. Potraktowa-

łem to jako przygodę i nowe doświadczenie.   

— Czy fakt, że jest Pan satyrykiem sprawia, 
że ludzie oczekują od Pana, że będzie Pan sy-
pał dowcipami również prywatnie?

— Prywatnie jestem nudziarzem i smęcia-

rzem, co potwierdzi moja żona. I jak większość 

satyryków, nie mam poczucia humoru. 

— A ja myślałam, że w pańskiej rodzinie do-
minują geny poczucia humoru? Przecież Pana 
brat też występuje w kabarecie. 

— Szymon świetnie daje sobie radę. Spo-

ro lat się przebijali i mam wrażenie, że teraz 

drzwi szeroko się przed nimi otwierają. I to do-

brze, bo „Limo” to naprawdę świetny kabaret. 

— To co Pana ostatnio rozśmieszyło, nieko-
niecznie w kabarecie?

— Ostatnio notorycznie bawi mnie mój syn, 

który wstąpił w złoty okres trzech lat i ma re-

welacyjny dar komediowy…

— … więc jednak coś w tych genach jest… 
— … nie, on robi to raczej nieświadomie – 

tworzy perełki językowe i sytuacyjne. Jest nie-

pospolitym źródłem humoru.      

— I jak tu nie wierzyć w porzekadło o jabłku 
i jabłoni?! Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Sabina Horzela–Piskula.   
Zdjęcia: s 

Nie wierzymy! Z pewnością jednak „nie gwiazdorzy” i ostro protestuje na wieść, 
że „trafi” do rubryki „Co mówią gwiazdy?” Wprawdzie Tomasz Jachimek nijak 
Dody nie przypomina, ale w trakcie finału „Pojedynku na słowa” udzielił kilku 
wywiadów, a do zdjęć z nim ustawiła się kolejka chętnych. Takie zainteresowanie 
może wzbudzić tylko gwiazda. Okazuje się, że nie tylko, bo również ktoś o cieka-
wej osobowości!

Prywatnie jestem nudziarzem…
Co mówią gwiazdy
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— Zorganizuj plener, najlepiej w Rudach. Tam 
jest tak pięknie… — powiedział artysta Bruno 

Wioska do artystki Wioli Gaszki. Tak doszło do 

artystycznego zbliżenia, a plener pod taką na-

zwą odbył się jesienią ubiegłego roku. Wzięło 

w nim udział 10 artystów z różnych stron Euro-

py. — Dzięki temu plenerowi wzajemnego zbliże-
nia doświadczyli ludzie z Niemiec, Polski, Czech 
i Ukrainy – swoisty, europejski zestaw plastycz-
ny — komentuje komisarz pleneru W. Gasz-

ka. — Nie sprzyjała nam pogoda dlatego wiele 
prac wyraża pragnienie słońca. Urokliwe miej-

sca Rud Raciborskich w chłodnej aurze uwiecz-

nili Manuele Klein, Gamma Thesa Terheyden, 

Bruno Wioska, Barbara Popczyk, Magdalena 

Kohut, Sylwia Sobocik–Paździor, Mirosław Pi-

larz, Wiola Gaszka, Renata Filipova i Wiktor 

Stiepanowicz Gritsina. Plener „Artystyczne 

zbliżenia” zorganizowany przy wsparciu Funda-

cji Współpracy Polsko–Niemieckiej miał swój 

epilog w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 

pokazano prace i zdjęcia uczestników malar-

skiego spotkania. Goście, wśród których nie za-

brakło senatora Tadeusza Gruszki i przedsta-

wicieli Rady Dzielnicy Chwałowice – Joanny 

Cicheckiej i Andrzeja Wojaczka, mieli okazję 

porozmawiać z artystami o tym, jak powstawa-

ły ich prace. Na wernisażu pojawiła się Czesz-

ka R. Filipowa, zabrakło za to artystów z Nie-

miec i pomysłodawcy pleneru Bruno Wioski, 

założyciela i szefa Stowarzyszenia „Ars Porta 

international e.V.” w Remagen. „Artystyczne 

zbliżenia” są trzecią wspólną realizacją Domu 

Kultury Chwałowice i „Ars Porta…”, po „Ar-

tystycznych Zaduszkach” w DK Chwałowice 

w 2008 oraz wystawie „Sztuka Rybnika w Re-

magen” (2009). 

— Wystąpię dziś w trochę innej roli… — 

stwierdził podczas „Wieczoru sztuk” gospo-

darz DK w Chwałowicach Michał Wojaczek. 

I jak powiedział, tak zrobił… Zagrał na sak-

sofonie barytonowym w kwartecie saksofo-

nowym „Four Brothers”. Tworzą go czterej 

„bracia” czyli Łukasz Sosna (saksofon so-

pranowy), Borys Gruchel (saksofon alto-

wy), Sławek Władyka (saksofon tenorowy)  

i wspomniany już M. Wojaczek. A zabrzmia-

ły standardy muzyki rozrywkowej oraz ever-

greeny ery swingu. Ech, te wieczory sztuk… 

(S)

Na początku był pomysł. Potem plener z udziałem międzynarodowych artystów, 
a teraz wystawa. Typowo… Ale „Wieczór sztuk” do typowych nie należy, dlatego 
w Domu Kultury w Chwałowicach królowało nie tylko malarstwo, ale i fotografia 
oraz muzyka. I to jaka…   

Kwartet saksofonowy „Four Brothers”. „Brat” Michał Wojaczek pierwszy z prawej... 
Zdjęcia: s

Wieczór sztuk

Czterej bracia w plenerze

Premiera za premierąNa to samo popołudnie dwa rybnic-
kie teatry przygotowały swoje premiero-
we spektakle – Teatr „Supełek” z Domu 
Kultury w Boguszowicach szukał odpo-
wiedzi na pytanie „I co z tą bajką?”, a ak-
torzy Teatru Tańca „Vivero” tanecznym 
krokiem podążali „W stronę słońca”. 

— To spektakl inny niż inne — mówiła w wy-

pełnionej po brzegi sali Domu Kultury w Bo-

guszowicach reżyser Izabela Karwot o kolejnej 

premierze dziecięcego teatru „Supełek”. In-

ność tego widowiska wynikała z jego musicalo-

wego i nieco karnawałowego charakteru. Zwol-

nione z pracy bajkowe postaci „Czerwony Kap-

turek”, „Żaba”, „Wilk”, „Królewna”, „Ziaren-

ko grochu”, „Czarownica”, „Smok”, krasno-

ludki… nie załamały się, wzięły sprawy w swo-

je ręce i zaplanowały stworzenie własnej super-

produkcji. Z czasem doszło do kłótni, bo wpraw-

dzie „… wszystkie postaci to jedna rodzina…”, 

ale „Dziewczynka z zapałkami równa się zady-
ma”. Na scenie „rywalizuje” prawie 30 dzieci  

i mające ogromne „parcie na szkło” jajo o imie-

niu Zenek. Czy w końcu się przebije? Nie wia-

domo. Wiadomo za to, że publiczność spędzi-

ła miłe popołudnie, a dzieci dobrze się bawiły. 

Równie ciekawie było w Teatrze Ziemi Ryb-

nickiej, gdzie swoją premierę przygotowa-

li młodzi tancerze pracujący na co dzień pod 

okiem Izabeli Barskiej–Kaczmarczyk reżyserki, 

scenarzystki i choreografa spektaklu „W stro-

nę słońca”. Tym razem Teatr Tańca „Vivero” 

opowiedział historię mieszkańców podziemia, 

którzy nie znają słońca i nic nie wiedzą o świe-

cie na powierzchni. To roztańczona opowieść 

o miłości i o tym, że człowiek najbardziej boi 

się nieznanego, ale zawsze powinien szukać 

swojej drogi wbrew presji otoczenia. 

Tekst i zdj.: (S)

W „Artystycznych zbliżeniach” wzięło udział 10 artystów. Na wernisażu zabrakło kilku z nich.

Po zakończeniu wystawy obra-
zy można będzie kupić. 
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— Fotografia nadal mnie bawi — mówi 
rybnicki fotografik Henryk Tkocz. Takie 
stwierdzenie brzmi krzepiąco, szczególnie 
po 30 latach pracy artystycznej; dodajmy 
niezwykle owocnej. Wybrane zdjęcia 
powstałe na przestrzeni tych lat 
zaprezentowano w Galerii Rybnickiego 
Centrum Kultury.

A wszystko rozpoczęło się typowo: — Za-
czynałem podobnie jak inni, od  czarno – bia-
łych zdjęć robionych najbliższym — wspomina. 

— Fotografowałem dzieci, ich zabawy, podwór-
ko…, a potem wywoływałem zdjęcia w łazience. 
Typowo… Nie do końca. H. Tkocz od najmłod-

szych lat próbował swych sił w różnych konkur-

sach, również plastycznych i wysyłał prace m.in. 

do „Świata Młodych”. Pierwszy poważny suk-

ces fotograficzny przyniosła mu praca „Mar-

ta”, dostrzeżona w Nowej Zelandii: — Zrobi-
łem wtedy cały cykl będący efektem moich ekspe-

rymentów w ciemni – tu coś nałożyłem, tam za-
kryłem… — mówi. — Dawniej taka zabawa była 
trudna i bardzo pracochłonna, ale do dziś mam 
wszystkie notatki. Teraz dzięki komputerowi ła-
twiej mi je wykorzystywać. Bawię się tym. Jestem 
na emeryturze więc mam na to czas, a fotografia 
wciąż mnie ciekawi i sprawia radość. Przynosi 

też satysfakcję i wyróżnienia – Henryk Tkocz 

jest członkiem Fotoklubu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

i Stowarzyszenia Foto-

grafów Malezji, a w 1995 

r. został uhonorowany 

przez Międzynarodową 

Federację Sztuki Foto-

graficznej FIAP tytułem 

artysta fotograf (więcej 
na www.tkocz.netgale-
ria.eu). Uczestniczył też  

w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz 

w ponad 250 międzynarodowych i ogólnopol-

skich konkursach fotograficznych, na których 

za swoje prace otrzymał ok. 50 nagród, medali, 

wyróżnień i dyplomów. Ma w dorobku zdjęcie, 

z którego jest szczególnie zadowolony: — „Pol-
ska 1997” zdobyła dwa złote medale, jeden na 
Biennale Plakatu Fotograficznego — mówi ar-

tysta. — Przyglądałem się dzisiaj temu zdjęciu i 
mam wrażenie, że wciąż jest ono aktualne. Pol-
ska nadal znajduje się w takim tunelu. Dokąd 
dojdzie? Zdjęcie przykuwało uwagę zwiedza-

jących, a wystawę w RCK udało się zorganizo-

wać dzięki wsparciu Drukarni Archidiecezjal-

nej i „Gościa Niedzielnego”. — Chcemy po-
kazywać naszych rodzimych twórców — mówił 

dyrektor RCK Adam Świerczyna o pochodzą-

cym z Niedobczyc artyście, a obecna na wysta-

wie wiceprezydent Ewa Ryszka, dziękowała  

H. Tkoczowi za to co robi dla miasta, ale i dla 

siebie, realizując własne pasje. — Kiedyś stro-
niłem od ludzi, uciekałem do ukochanej przyro-
dy, fotografowałem motyle… — tłumaczy arty-

sta. — Pracowałem na kopalni, gdzie panowa-
ły specyficzne warunki, więc przyroda mnie po-

ciągała. Potem okazało się, że 
fotografia zbliżyła mnie do lu-
dzi. Co potwierdzili zwiedza-

jący, a na wystawie zatytuło-

wanej „Henryk Tkocz – fo-

tografia, to już 30 lat” znala-

zły się najciekawsze, najważ-

niejsze i najbardziej charak-

terystyczne dla artysty foto-

grafie, również eksperymen-

talne. — To istna mozaika. 
Jego prace są bliskie nam  
i naszemu życiu — ocenia  

A. Świerczyna. — Jest otwar-
ty na rzeczywistość. Co po-

twierdza kolejna pasja 

Henryka Tkocza – poezja.  

W jednym ze swoich wierszy napisał „Praw-
dopodobnie jestem twórcą wzruszających ob-
razów…”. Bez wątpienia.                             (S)

Jubileusz w obiektywie

Artysta i … „Marta” – fotografia, od której wszystko 
się zaczęło…

Publiczność miała okazję obejrzeć zdjęcie „Polska 1997”, które przyniosło  
Henrykowi Tkoczowi wiele laurów i sporo satysfakcji.                      Zdjęcia: s.

Rok Chopinowski
w bibliotece
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Muzyka Chopina będzie nam w tym roku towa-
rzyszyć częściej niż zwykle, a i w  okolicznościach 
dotąd rzadko spotykanych. Przykładem choćby klip 

pokazywany w TVP przed losowaniem rozgrywek eli-

minacyjnych do Euro 2012. na którym piłkarze hasali 

po zielonej trawie w takt sonat i mazurków. Naduży-

cie? Dziś już niewiele nas dziwi... Tym bardziej, że mu-

zyka Chopina była już nawet w Kosmosie.

Absolutnie „po bożemu” do obchodów Roku Cho-

pinowskiego podeszła Powiatowa i Miejska Bibliote-

ka Publiczna, przybliżając dzieło i sylwetkę Frydery-

ka Chopina w formie wystawy edukacyjnej. Przedsta-

wia ona najważniejsze wydarzenia z życia i z działal-

ności artystycznej kompozytora,  skupiając się na cu-

downym dzieciństwie, latach paryskiej sławy, trudach 

tworzenia w chorobie czy romansie z ekscentryczną 

George Sand. 

Wystawa pomysłu Moniki Chylińskiej stała się oka-

zją do zaprezentowania zbiorów bibliotecznych zwią-

zanych z życiem i twórczością kompozytora. Znajdują 

się wśród nich bibliografie, kalendaria, albumy, bio-

grafie, monografie, kopie zapisów nutowych, a także 

płyty analogowe i kompaktowe rejestrujące muzykę 

Chopina w różnych aranżacjach. Biblioteczna kolek-

cja wzbogacona została o eksponaty ze zbiorów Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku oraz z prywatnej 

kolekcji znanego miłośnika książek Wiesława Sien-

kiewicza. Niekonwencjonalnym elementem biblio-

tecznej wystawy są biało–czarne zapiski rejestrujące 

ciekawostki i anegdoty z życia Fr. Chopina rozmiesz-

czone na terenie całej biblioteki, a także... codziennie 

świeża czerwona róża pod jego portretem (na zdj.). 
Wystawa była jednym z pierwszych widomych znaków 

Roku Chopinowskiego w mieście, miejmy nadzieję, 

że będą i następne... Wystawę w bibliotece oglą-
dać można do końca marca br.                          (r)



Nawiązane kilka lat temu przez Ryb-
nickie Centrum Kultury kontakty z nie-
miecko – koreańskim małżeństwem po-
pularyzującym w Europie muzyków z da-
lekiej Azji, zaowocowały kolejną wizytą 
w Rybniku młodych instrumentalistów 
z Korei Południowej. 

Pamiętamy jeszcze barwne widowisko  

w wykonaniu młodzieżowej orkiestry z Korei 

sprzed lat kilku, zakończone ludowym „moc-

nym uderzeniem” bębnów. Tym razem było 

zdecydowanie bardziej klasycznie. Sześć mło-

dych pianistek i flecistkę łączy koreańskie po-

chodzenie i muzyczna edukacja w Wiedniu.  

Z Wiedniem, a dokładnie z Konserwatorium im.  

G. Mahlera w tym mieście oraz z Vienna Pre-

iner Konservatory związany jest również po-

chodzący z Sarajewa dyrygent i pedagog An-

drija Pavlić, który poprowadził towarzyszącą 

solistkom orkiestrę, złożona z muzyków Or-

kiestry Symfonicznej im. Janaczka z Ostra-

wy. W programie znalazły się aż trzy dzieła  

W. A. Mozarta, a także C. Reineckego, Haydna  

i Beethovena. Był i akcent związany z Ro-

kiem Chopinowskim – status gościa specjal-

nego koncertu miała pedagog i pianistka 

Kim Jaehee, która zagrała część I Koncer-

tu e–moll Fryderyka Chopina. Dzięki temu 

publiczność miała okazję posłuchać „daleko-

wschodniej szkoły” grania Chopina i przeko-

nać się raz jeszcze, że nasz wielki kompozy-

tor brzmi równie pięknie na Wschodzie, jak 

i na Zachodzie. Interesujący, muzyczny wie-

czór był dowodem na to, że wielka muzyka 

nie tylko łagodzi obyczaje, ale jest też wspól-

nym językiem, w jakim bez trudu porozumie-

wają się różne nacje po obu stronach sce-

nicznej rampy.

(r)  

— Ogromnie się cieszę, że wygrałem przetarg 
na tę imprezę — żartował Krzysztof Krawczyk 
rozpoczynając niemal dwugodzinny recital  
w wypełnionej po brzegi sali Rybnickiego 
Centrum Kultury. 

Krzysztof Krawczyk to artysta, który od wielu lat 

nieustannie prowadzi w plebiscytach i sondażach na 

najpopularniejszego polskiego piosenkarza. W swo-

jej kolekcji ma kilkanaście złotych i platynowych płyt. 

Jego najnowszy, setny już krążek, zatytułowany został 

„Nigdy nie jest za późno”. — To nie tylko tytuł, ale rów-
nież moje życiowe credo. Bo tak naprawdę nigdy nie jest 
za późno na wszystko – by pomyśleć o sobie i o tym, że 
obok jest ktoś dla nas ważny... — opowiadał o płycie, 

ale również o swojej filozofii życiowej K. Krawczyk.  

Jego występy niezmiennie od wielu lat cieszą się 

ogromnym powodzeniem. I to bez względu na to, 

czy są to kameralne recitale czy też plenerowe im-

prezy. Nie inaczej było podczas koncertu zorganizo-

wanego w TZR. Publiczność bawiła się i wraz z arty-

stą śpiewała jego najbardziej znane przeboje. A ryb-

nicki recital wypełniły niemal wyłącznie największe 

hity Krzysztofa Krawczyka. Od najstarszych, takich 

jak „Rysunek na szkle” czy „Parostatek”, poprzez 

„Bo jesteś ty” – dedykowany żonie Ewie, towarzy-

szącej artyście na scenie, czy „Trudno tak” – wielki 

przebój wylansowany w duecie z Edytą Bartosiewicz, 

który na koncercie K. Krawczyk wykonał z Agniesz-

ką Rosenbeiger. Nie zabrakło również utworów  

z najnowszej płyty artysty. Koncert był niewątpliwie 

przekrojem jego artystycznych dokonań... 

(Rozmowa z artystą w marcowym, świątecznym 
numerze „GR”).

(D) 

Soliści z Korei na scenie TZR
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Przekonali się o tym wszyscy ci, 

którzy w trakcie jednego z lutowych 

wieczorów zasiedli w sali Teatru 

Ziemi Rybnickiej. Na deskach ryb-

nickiej sceny pojawili się odtwórcy 

ról w kryminalno – miłosnej kome-

dii autorstwa Cezarego Harasimo-

wicza, w reżyserii Grzegorza Chrap-

kiewicza, zatytułowanej „Nigdy się 

nie zakocham”. 

Diana (w tej roli świetna Grażyna 

Wolszczak), agentka Scotland Yar-

du i  słynny włamywacz Ernest (gra-

ny przez Piotra Gąsowskiego) co ja-

kiś czas, przypadkowo, spotykają się 

w pokoju hotelowym. Nieplanowa-

na na pozór znajomość wyjawia wy-

rafinowanie i przewrotność bohate-

rów. Przewrotny okazał się również 

tytuł sztuki, bo bohaterowie, którzy 

na początku udają miłość i oszuku-

ją się nawzajem, z czasem poddają 

się prawdziwemu uczuciu...

(D) 

Solistki z egzotycznej Korei.        Zdj.: H. Tkocz

Co może wyniknąć z kradzieży wartego 2 miliony funtów bry-
lantu i spotkania kobiety z przeszłością i mężczyzny po przej-
ściach?



26 Nr 2/464; luty 2010



Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27



28 Nr 2/464; luty 2010



Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 29



30 Nr 2/464; luty 2010

...miał miejsce w ramach OFPY w Klubie 

Energetyka, bo przez ostatnie lata to tam wła-

śnie pan Wojtek realizował swoje artystyczne 

pomysły. Mimo możliwości przejścia na zasłu-

żony odpoczynek oraz, na szczęście pokona-

nych, problemów zdrowotnych, W. Bronowski 

jest wciąż aktywny, ba, kreatywny, choć rzad-

ka to okazja do zastosowania takiego określe-

nia w stosunku do osoby  jego wieku. Filmowa 

biografia jubilata autorstwa Janusza Rzyman-

ka (który w naszym mieście stał się specjalistą 

od rocznicowych produkcji), uzupełnili sce-

nicznymi prezentacjami świadkowie kolejnych 

etapów jego „bujnego”, zawodowego życiory-

su, jak wyraził się prowadzący imprezę Bogu-

sław Sobczuk. „Okres recytatorski”, z sukcesa-

mi dostrzeżonymi przez samego Mieczysława 

Kotlarczyka, twórcę sławnego krakowskiego 

„Teatru Rapsodycznego”, przypomniała frag-

mentem reymontowskich „Chłopów” Krystyna 

Pysz, przez wiele lat związana z rybnickim śro-

dowiskiem animatorów kultury. Wystąpili też: 

kiedyś dziewczęcy, dziś kobiecy, zespół „Re-

zonanse” oraz Janusz Majewski, reprezentu-

jąc „średni okres” rybnicki, kiedy W. Bronow-

ski związany był ze sławnym „Bombajem” czy-

li Domem Kultury „Ryfamy”, a w nim z kaba-

retem i teatrem „Osesek”. 

...już tylko krok do  Teatru Ziemi Rybnickiej 

i powołania sztandarowej przez wiele lat impre-

zy kulturalnej w mieście – Rybnickich Dni Lite-

ratury. Ich początki przypomniał ówczesny wi-

ceprezydent Rybnika, a późniejszy wicemini-

ster sprawiedliwości, prawnik, publicysta i am-

basador „śląskości” w Warszawie Józef Musioł. 

Jubilat, obok poety Zbigniewa Jankowskiego  

i siedzącego na scenie przy fortepianie Czesła-

wa Gawlika, był „ojcem” tej imprezy i jej sze-

fem przez 27 lat. Wspólnie z tymże Czesławem, 

pierwszym rybnickim jazzmanem, przez 12 lat 

współorganizował Silesian Jazz Meeting. Jako 

dyrektor Rybnickiego Ośrodka (dziś Centrum) 

Kultury miał udział w powstaniu wielu innych, 

a organizowanych do dziś, imprez kulturalnych, 

jak np., wspólnie z Marianem Wolnym, Festi-

walu Orkiestr Dętych „Złota Lira”. Symbo-

lem „okresu teatralnego” w RCK na benefiso-

wej scenie był znany aktor Marek Siudym, któ-

ry po przedstawieniu anegdoty o pewnym soł-

tysie, wyznał, że nigdy nie zagrał... inteligen-

ta. — Cała nadzieja w Wojtku, że coś wymyśli... 
— mówił tylko na wpół żartobliwie. Na scenie 

pojawiła się również znakomita, śpiewająca ak-

torka Maria Meyer, wykonując, nomen–omen, 
piosenkę Franka Sinatry „My way”. Równole-

gle W. Bronowski oddawał się (i oddaje nadal) 

drugiej pasji – filmowi, tworząc w 1964 Dysku-

syjny Klub Filmowy „Ekran” i prowadząc go do 

dnia dzisiejszego, czym zasłużył sobie na miano 

najdłużej urzędującego prezesa DKF w Polsce. 

Kiedy mogło się wydawać, że w innej już 

rzeczywistości politycznej, po odejściu (nie  

z własnej woli) po 14 latach dyrektorowania  

w RCK, w życiu zawodowym W. Bronowskiego 

już nic wielkiego wydarzyć się nie może, przy-

szedł niezwykle...

...współpracy z Fundacją Elektrowni Ryb-

nik i Klubem Energetyka oraz jego szefem 

Stanisławem Wójtowiczem. Jak powiedział 

współpracujący przez wiele lat z TZR, m.in. 

jako prowadzący SJM, Jan Poprawa, Rybnic-

kie Dni Literatury wydały mu się w końcu zbyt 

„literackie”, a SJM – zbyt  „muzyczny”, dlate-

go wspólnie z Bogusławem Sobczukiem i bo-

haterem benefisu wymyślili... przedsięwzię-

cie nazwane później Ogólnopolskim Festiwa-

lem Piosenki Artystycznej, którego jubilat jest 

długoletnim dyrektorem artystycznym wraz  

z Jadwigą Demczuk–Bronowską, a elektrownia 

„Rybnik” – „złotym” sponsorem. Pierwszą edy-

cję, jeszcze pod nazwą Festiwal Piosenki No-

bliwej(!) wygrał Wojciech Brzeziński, dziś ak-

tor Teatru Dramatycznego. Na benefisie wy-

stąpił on obok laureatów dawniejszych edycji 

OFPY: Joanny Lewandowskiej–Zbudniewek, 

Iwony Loranc, rybniczanki Magdaleny Lepiar-

czyk, Kuby Blokesza oraz zespołu „Czerwo-

ny Tulipan”, akcentujących ten etap działal-

ności jubilata. Towarzyszyli im muzycy zwią-

zani z nim w różnym czasie: obok Cz. Gawli-

ka, Kazimierz Niedziela, Jarosław Hanik, Wi-

told Anders, Andrzej Kocyba, Jerzy Wenglarzy 

oraz Aleksander Brzeziński. Tylko nieco młod-

sze jest edukacyjno–artystyczne przedsięwzię-

cie dla młodzieży  autorstwa W. Bronowskiego 

pod nazwą „Pojedynek na Słowa”, dzięki któ-

remu niejeden młody człowiek wkroczył na ar-

tystyczną drogę.

Nie zabrakło 

...czyli żony jubilata Jadwigi Demczuk–Bro-

nowskiej, która ma również przeszłość recyta-

torską, co udowodniła wierszem Gałczyńskie-

go, aktualnie zaś jest zaangażowana w przedsię-

wzięcia artystyczne Fundacji Elektrowni Ryb-

nik. Syn Bartosz, jako jeden z czwórki Kaba-

retu Młodych Panów wraz z kolegami oraz zię-

ciem jubilata, popularnym aktorem Bogdanem 

Kalusem, członkiem innej sławnej „czwórki”, 

tej od  mamrota z serialu „Rancho”, rozbawi-

li publiczność kilkoma skeczami. 

Po części scenicznej wyreżyserowanej przez 

kolejną znakomitość, Jana Kondraka z „Lu-

belskiej Federacji Bardów”, a zakończonej po-

wszechnym odśpiewaniem „Stu lat...”, bene-

fis „przeniósł się” do sali kameralnej, gdzie na-

stąpił toast, życzenia i konsumpcja kilkupiętro-

wego tortu. Odczytano też listy od tych, którzy 

przybyć nie mogli, m.in. od Olgierda Łukasze-

wicza i krytyka filmowego Stanisława Janickie-

go oraz znakomitego aktora Jerzego Treli, dedy-

„Mały Książę”... z tulipanami, Różą, żoną Jadwigą, Marią Meyer (po prawej) oraz Bogdanem Kalusem  
i Kubą Blokeszem (po lewej).                                                                                                                          Zdj.: r

50 lat pracy artystycznej Wojciecha Bronowskiego
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Swoją wrażliwością i kunsztem interpretacji  
Katarzyna Groniec wręcz zahipnotyzowała  
rybnicką publiczność.            Zdj.: S. Chwołka

Turniej ponadregionalny 

— Niezrażeni przymiotnikiem „regionalny”, do udziału zgłosili się wy-
konawcy z całej Polski również znad morza, w imponującej liczbie po-
nad 60. A to znaczy, że nazwa ta przechodzi do powleczonej mgiełką sen-
tymentalnej tradycji, bo nie jest to już turniej regionalny, ale eliminacje 
do konkursu głównego — mówił Bogusław Sobczuk o pierwszym arty-

stycznym wieczorze OFPY czyli koncercie finałowym wieńczącym tur-

niej regionalny. Na scenie „Klubu Energetyka” zaprezentowało się 10 

najlepszych wykonawców, a wśród nich dwoje uczniów Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Usługowych, podopiecznych Tadeusza Kolorza – ryb-

niczanka Hanna Sładek oraz najlepszy wokalista tej edycji „Pojedyn-

ku na słowa” Mateusz Piecowski z Gaszowic. I to właśnie on, wspólnie 

z Justyną Panfilewicz z Łodzi, Mateuszem Bierytem z Jazowska, Kata-

rzyną Łęcką z Wrocławia i Agatą Seidel z Kędzierzyna–Koźla, znalazł 

się w gronie 5 wykonawców, którzy otrzymali możliwość występu w tur-

nieju krajowym tegorocznej OFPY. Uznanie jury, któremu przewodni-

czył Jan Poprawa, przyniosła M. Piecowskiemu ballada Jacka Kaczmar-

skiego i Przemysława Gintrowskiego „A my nie chcemy uciekać stąd” 

i „Nie opuszczaj mnie” Jacquesa Brela z polskim tekstem Wojciecha 

Młynarskiego. — Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu — po-

wiedział nam M. Piecowski. — Szczególnie, że poziom konkursu regio-
nalnego był tak wysoki. Na co dzień Mateusz uczy się w II klasie Tech-

nikum Ekonomicznego, a odskoczni szuka w muzyce – śpiewa w chó-

rze „Bel Canto” w Gaszowicach oraz zespole wokalnym „Singers” przy 

Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej prowadzonym przez Kata-

rzynę Brachaczek. To ona pomogła M. Piecowskiemu w doborze re-

pertuaru. — Z kilku zaproponowanych utworów, na zasadzie kontrastu 
wybrałem dwa i bardzo dobrze odnalazłem się w tym repertuarze. Myślę, 
że potrafiłem oddać zawartą w nich prawdę… — mówi Mateusz, który 

przyznaje, że piosenką poetycką zainteresował się w dopiero w techni-

kum, dzięki wspomnianemu już T. Kolorzowi. I wciąż szlifuje swój nie-

wątpliwy talent i wokalną wrażliwość.

Jak mistrz z uczniem
 — Warsztaty dla uczestni-

ków turnieju regionalnego bar-
dzo mi się przydały, szczegól-
nie zajęcia z panią Katarzyną 
Groniec, które pokazały jak fe-
nomenalnie można interpreto-
wać piosenki. Ach, z jaką ła-
twością przychodzi to pani Ka-
tarzynie… — ocenia Mateusz. 

Podobnego zdania jest Ha-

nia Sładek: — Pani Kasia pa-
trzy na tekst piosenki i od razu 
ma na nią pomysł. O niewąt-

pliwym kunszcie Katarzyny 

Groniec mieli okazję prze-

konać się nie tylko uczestni-

cy warsztatów, ale też rybnic-

ka publiczność gorąco okla-

skując koncert „Listy Julii ka-

meralnie”, na który złożyły się 

utwory Elvisa Costello z płyty „The Juliet Letters” w polskich tłuma-

czeniach samej wokalistki. Każdy z utworów w interpretacji artystki 

był prawdziwą aktorsko – muzyczną perełką, a opowieści Costello, ale 

i J. Brela czy N. Cave hipnotyzowały… Nic dziwnego, że publiczność 

nie dała K. Groniec szybko zejść ze sceny. Koncert był niezwykle ory-

ginalny, i jak mówił B. Sobczuk, wart obejrzenia dla jej interpretacyj-

nego kunsztu i biegłości w wyrażaniu świata tych artystów, ale i siebie. 

Z krajowego na koncert galowy
W trakcie kolejnych, pracowitych dni przesłuchań, tym razem zor-

ganizowanych w ramach Turnieju Krajowego, wystąpiło 21 wokali-

Nie tylko artystyczne, ale i regionalne oraz państwowe, bo laureatką Grand Prix została Beata Banasik z Jaworzna, stu-
diująca w Arras we Francji. Tak zdecydowało jury, któremu nie zazdrościmy, ponieważ poziom tegorocznej imprezy był wy-
jątkowo wysoki i jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. 

W gronie laureatów turnieju regionalnego OFPY znalazła się późniejsza zdobywczyni  
I miejsca Justyna Panfilewicz i Mateusz Bieryt wyróżniony nagrodą specjalną oraz zwią-
zany z Rybnikiem Mateusz Piecowski z Gaszowic (drugi z lewej).                                      Zdj.: s

c.d. na stronie 32
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kującemu jubilatowi spektakl „Ce-

remonia” w Teatrze Starym, w któ-

rym akurat występował w czasie be-

nefisowego wieczoru. Zaś jednym z 

prezentów był wymieniony już tru-

nek o nazwie „Mamrot”... Wzru-

szony jubilat wymienił osoby, któ-

re w kolejnych etapach jego życiu 

zawodowego odegrały szczególną 

rolę: dawnego dyrektora Rybnic-

kiego Ośrodka Kultury Władysła-

wa Porębskiego, Czesława Gawli-

ka, Bogusława Sobczuka oraz pre-

zesa FER Stanisława Wójtowicza, 

z których podpowiedzi i doświad-

czeń korzystał, gdy realizował wła-

sne pomysły. 

prawie każde większe artystycz-

ne przedsięwzięcie w Rybniku 

nosi „ślad” Wojtka Bronowskiego.  

I choć bywał on dla wielu osobą 

kontrowersyjną, choćby dlatego, 

że we wszystkich działaniach to-

warzyszyło mu poczucie własnej,  

i tego co robi, wartości, przy odrzu-

ceniu archaicznego dziś przysło-

wia „Siedź w kącie, a znajdą cię”, 

jest dziś jednym z ostatnich pasjo-

natów i zapaleńców w branży ani-

matorów kultury, dla których życie 

prywatne i zawodowe to jedno....  

Nie dziwi więc fakt, że sam jubilat 

osobiście pokazał się na scenie na 

niedługą chwilę, by zarecytować 

fragment o Róży z „Małego Księ-

cia”. I wnet u boku „Małego Księ-

cia rybnickiej kultury” pojawiła się 

dorodna Róża...

(r)  

C



stów. To imiennie zaproszeni przez członków rady programowej festi-

walu laureaci przeglądów piosenki artystycznej, które odbyły się w Pol-

sce w ubiegłym roku. Dołączyło do nich pięciu najlepszych wykonaw-

ców wyłonionych podczas Turnieju Regionalnego. Finałowy konkurs 

Turnieju Krajowego zakończył recital Anny Marii Jopek. Ta znakomi-

ta wokalistka już kilkakrotnie występowała w naszym mieście. Tym ra-

zem towarzyszył jej zespół złożony z nie mniej utytułowanych muzy-

ków, m.in. Marka Napiórkowskiego oraz Roberta Kubiszyna. — Mam 
mnóstwo dobrych wspomnień związanych z Rybnikiem, dlatego darzę to 
miejsce ogromnym szacunkiem i sentymentem — mówiła artystka, któ-

ra na scenie Klubu Energetyka po raz kolejny udowodniła, że jej twór-

czość trudno jest zaszufladkować.  

Gala 14. OFPY w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się szybko i spraw-

nie, bo podporządkowana była transmisji TVP. Przedstawiono laure-

atów: obok wymienionej już Beaty Banasik, która zdobyła Grand Prix, 

pierwszym miejscem uhonorowano Justynę Panfilewicz z Łodzi, a trzy 

równorzędne drugie miejsca przyznano Elizie Banasik z Gdańska, Bar-

barze Gąsienicy–Gewont z Zakopanego i Łukaszowi Jemiole z Lima-

nowej. Wyróżnienia otrzymali Alicja Kalinowska z Warszawy i Natasza 

Topor z Augustowa. Własną nagrodę specjalną Mateuszowi Bierytowi z 

Jazowska ufundowała dr Ewa Paszek. Wśród wręczających nagrody był 

prezydent Adam Fudali, wicemarszałek woj. śląskiego Zbyszek Zabo-

rowski oraz przedstawiciel „złotego sponsora” czyli elektrowni „Ryb-

nik”, dyrektor Marek Kazimierczak. 

Dobrym zwyczajem gali OFPY jest przypomnienie ubiegłoroczne-

go laureata. A był nim, jak wielu z nas pamięta, Kuba Blokesz z Pszo-

wa, który, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, zaśpiewał porywają-

co piosenkę czeskiego barda Jaromira Nohavicy „Panie prezydencie”.  

Jak zdradzili jurorzy, w wybranej dwudziestce było co najmniej 

trzynaście osób, które zasługiwały na nagrodę. O wyborze laureat-

ki Grand Prix Beaty Banasik zadecydowały więc niuanse. Przeko-

nała ona jurorów równym, znakomitym wykonaniem obu piosenek, 

w tym utworu „Żyją pieśni” Elżbiety Kuryło i Andrzeja Zarzyckie-

go. Ocenić werdykt mogli goście gali, na której, oprócz laureatki 

Grand Prix, zaprezentowała się Justyna Panfilewicz. Nam bardziej 

od studentki z Arras podobała się łodzianka, która zaśpiewała m.in. 

utwór duetu Kaczmarski – Gintrowski „A my nie chcemy uciekać 

stąd”. Ale to oczywiście odczucie jak najbardziej subiektywne, ro-

zumiemy więc rozterki jury.

Tytuł kończącego tegoroczną OFPĘ koncertu „Okudżawa, Brassens, 

Wysocki, Brel, Cohen… 20 scen z życia barda” mówi prawie wszystko, 

ale trzeba go było obejrzeć (i to nie w TV), by się zachwycić, ubawić  

i w pełni docenić kunszt autorów i wykonawców. A byli wśród nich: Je-

rzy Satanowski (scenariusz i reżyseria), Jan Wołek (poetyckie prowa-

dzenie) oraz Zbigniew Zamachowski, Piotr Machalica, Artur Żmijew-

ski, Piotr Bukartyk, Miro-

sław Czyżykiewicz, Kuba 

Blokesz oraz dziewczyny 

Dominika Barabas, Be-

ata Lerach, Anna Ozner, 

Magda Piotrowska i lau-

reatka OFPY sprzed kil-

ku lat Margita Ślizowska.  

W tej super–bardowskiej 

ekipie znakomicie się zna-

lazł Kuba Blokesz (przy-

pominamy – licealista), 

który bez kompleksów 

wraz z gwiazdami estra-

dy współtworzył widowi-

sko i odebrał po zejściu ze 

sceny wiele gratulacji. Do-

brze, że jest OFPA, która 

rokrocznie podnosi „śred-

ni poziom kulturalny”  

w naszym mieście…

(S), (D), (r)

Na zakończenie OFPY „20 scen z życia barda”...
Zdjęcia na stronie: Sławomir Chwołka  

Anna Maria Jopek na scenie Klubu Energetyka po raz kolejny udowodniła,  
że jej twórczość trudno jest zaszufladkować.                         

Laureatka Grand Prix Beata Banasik.  

Stanisław Wójtowicz, Jadwiga Demczuk–
Bronowska, Wojciech Bronowski, Jan Poprawa, 
Katarzyna Dera

Skład jury: 
Jan  Poprawa,  Ewa Kornecka ,  Joanna 
Lewandowska–Zbudniewek, Stefan Brzozowski 
i Jerzy Satanowski

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław 
Piotr Śmigielski, Wojewoda Śląski Zygmunt 
Łukaszczyk, Prezes Elektrowni „Rybnik” SA. 
Jerzy Chachuła, Prezydent Rybnika Adam Fudali, 
Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
rektor Akademii Muzycznej w Katowicach  
prof. Tomasz Miczka. 

c.d. ze strony 31
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-
-

 Ale wspar-
cia we wspólnym śpiewie radzimy poszukać 
również wśród panów… Z zespołem „Prome-
nada” wystąpią: Mieczysław Błaszczyk (tenor) 
oraz Magdalena Spytek–Stankiewicz (mezzo-
sopran), Sabina Olbrich–Szafraniec (sopran) i 

lat międzywojennych, arii, duetów operetkowych i przebojów mu-
sicalowych, których nie tylko będą mogli posłuchać, ale wspólnie 
z artystami zaśpiewać .

Do udziału w koncercie rybnicko–żor-
skiej folkowej grupy namawiać nie trze-
ba, bo sala TZR będzie na pewno pełna, 
informujemy zatem, że z zespołem zagra 
jeszcze harfistka Anna Faber, zaśpiewa 
Katarzyna Sobek, a zatańczy zespół tań-
ca irlandzkiego „Reelandia”. A wszystko 
z okazji „Dnia św. Patryka”.  

-
 W drugiej wystąpi znako-

mity pianista, laureat konkursów w Bolano i Pizie, uczestnik Kon-
kursu Chopinowskiego, profesor Akademii Muzycznej w Katowi-
cach Zbigniew Raubo. W programie oczywiście Chopin:  Ballada 
As-dur, Scherzo cis-moll, Polonez As-dur i Koncert Fortepianowy 
e-moll. Całość poprowadzi Sławomir Chrzanowski. W Roku Cho-
pinowskim udział w takim koncercie to patriotyczny obowiązek… 

Będzie 
więc okazja, by spędzić wieczór w towarzystwie Grupy Rafała Kmi-
ty. „Dość... dobry wyrób kabaretopodobny” to program, w czasie 
którego kabareciarze znów zajrzą do naszych domów, kuchni i sa-
lonów, a także do urzędów i do parlamentu.

światem. Nie ma co do tego wątpliwo-
ści autor „polityczno–erotycznej” francu-
skiej farsy „Miłość i polityka” Pierre Sau-
vil, którą wystawi u nas Teatr im. A. Mic-
kiewicza w Częstochowie. Realia sztuki 
są francuskie, ale bardzo łatwo można 
przełożyć je na nasze, rodzime podwór-
ko. Grają m.in. Joanna Liszowska, reżyse-
rujący spektakl Jerzy Bończak oraz Piotr Machalica, dyrektor arty-
styczny częstochowskiego teatru.
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Zaprosili nas:
 na „Brackie spotkanie no-

woroczne” (22 stycznia).
 do Klubu Energetyka na koncert laureatów  

IV Rybnickiego Festiwalu Kolędowego oraz IV Bożonarodzenio-
wego Konkursu Plastycznego (26 stycznia).

 na pokaz przeźroczy  
z dwóch podróży po Indiach (28 stycznia do „Galerii na piętrze” 
w Gliwicach).

 w Chorzowie 
oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach na inaugura-
cję projektu Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury (3 lutego). 

 w Rybniku 
oraz  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 na konfe-
rencję szkoleniową dotyczącą przedszkolnego programu eduka-
cji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” (11 lutego).

” na „Walentynki w Bushido” (11 lutego).
 na zabawę walentynkową 

w ramach Niedobczyckich Wieczorów Muzycznych (12 lutego) 
oraz „Kabaretowy Kopnia’k” pierwszą edycję wieczoru kabare-
towego (20 lutego). 

 na Muzyczne Walentynki (13 
lutego).

 na otwarcie wystawy malarstwa Wioli Gasz-
ki (19 lutego). 

 na koncert walentynkowy  
z udziałem zespołów „Cantate” i „In Silence” oraz na przegląd 
filmów Wojtka Szwieca (20 lutego).

 na 
wernisaż wystawy „Średniowiecze – reaktywacja” (24 luty, wię-
cej w następnym numerze). 



Dom Kultury w Niewiadomiu 
zaprasza uczniów szkół pod-

udziału w konkursie plastycz-
-

Uczestnicy powinni wy-
konać techniką origami w formie 
przestrzennej – stojącej lub do za-
wieszenia – ozdoby świąteczne 
np. koszyczek, jajko, kurczaka, za-
jączka, bukiet wiosenny czy pal-
mę. Prace należy dostarczyć lub 
przesłać  do Domu 
Kultury, a najciekawsze ozdo-
by pokazane zostaną na wysta-
wie pokonkursowej. Szczegóły na  
     

-

-
-

Jest on adresowany do przedszkolaków i 
uczniów szkół podstawowych, a tegoroczne 
występy zaplanowano na 14 i 15 kwietnia. Ter-
min przyjmowania zgłoszeń upływa -

 a wzór karty zgłoszenia dostępny jest na 
stronie internetowej www.dkniewiadom.eu. 
Uczestnicy wystąpią w dowolnej kategorii te-
atralnej (np. teatr żywego planu, teatr lalek, 
teatr jednego aktora, teatr ruchu, cieni, pan-
tomima). Dla laureatów I miejsc zaplanowano 
m.in. warsztaty teatralne, a największy talent  
aktorski otrzyma nagrodę „Scenoludka”. 
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Repertuar na marzec

prod. Polska, 
2008 r., oby-
czajowy, czas 
108 min. , 

Xawery 
ob-

sada: Borys 
Szyc, Roma 

Gąsiorowska, Maria Strzelecka, Anna 
Prus, Magdalena Czerwińska.
Adaptacja słynnej powieści Doroty 
Masłowskiej „Wojna polsko–ruska 
pod flagą biało–czerwoną”. 

prod. Peru, 
Hiszpania, 
2009 r., dra-
mat, czas 94 
min.,  
Claudia Llo-
sa, obsada: 
Magaly Solier, 

Susi Sánchez, Efraín Solís. 
To opowieść o smutku i strachu, któ-
re wdzierają się do ludzkiego serca, 
uniemożliwiając normalne funkcjo-
nowanie. 

prod. Polska, 
2008 r., dra-
mat ,  czas 
106 min. , 

 Woj-
ciech Sma-
rzowski, ob-

sada: Bartłomiej Topa, Ma-
rian Dziędziel, Kinga Preis,  
Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik.
Pewnej deszczowej nocy Edward Środoń 
pojawia się przypadkowo w domu mał-
żeństwa Dziabasów. 

prod. Polska, 
2009 r., dra-
mat/obycza-
jowy, czas 95 
min., Ja-
cek Borcuch, 
obsada: Ma-
teusz Kościu-

kiewicz, Anna Radwan, Andrzej Chy-
ra, Katarzyna Herman, Olga Frycz.
Historia grupy przyjaciół, którzy mło-
dość przeżywają na początku lat osiem-
dziesiątych na polskim Wybrzeżu. 

prod. Hiszpa-
nia, 2009 r., 
dramat/thriller, 
czas 128 min., 
reżyseria: Pe-
dro Almodó-
var, obsada: 
Penélope Cruz, 

Lluís Homar, Lola Duenas, José Luis Gómez.
Zakochana kobieta i opętany miło-
ścią do niej mężczyzna w zmysło-
wym thrillerze. 

„6 na 6” 
znowu z gwiazdami! 

-

Pierwsza edycja koncertu spotkała się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem, a bilety zostały 
wyprzedane na dwa tygodnie przed występem. 
— Dlatego postanowiliśmy powtórzyć spraw-
dzoną formułę koncertu, zapraszając kolejne 
znane postaci polskiej sceny muzycznej — wyja-
śnia Michał Wojaczek z zespołu „6 na 6”. I tak, 

-
trum Kultury z zespołem wokalnym „6 na 6” za-
śpiewają: jedna z najciekawszych polskich woka-
listek artystycznych Renata Przemyk, laureat kilku 
Fryderyków, ulubieniec damskiej część widowni 
Krzysztof Kiljański, charyzmatyczny Maciej Miecz-
nikowski z zespołu „Leszcze” i dwukrotny mistrz 
Polski w beatboxie wrocławianin „Zgas”, który 
z pewnością występ uatrakcyjni. Podczas kon-
certu usłyszymy a cappella największe hity za-
proszonych gwiazd oraz przeboje innych wyko-
nawców jak „Sex bomb” Toma Jonesa, „Hallo” 

Lionela Ritchie czy „Bądź moim natchnieniem” Andrzeja 
Zauchy. Warto tego posłuchać! Bilety do nabycia w ka-

 (ceny 35 zł – od 1 do 31 marca, 45 
zł – od 1 kwietnia). Zachęcamy! 

Domu Kultury w 

odbędzie się kon-
-
-

-
-

Wokalistka sama pisze i kom-
ponuje większość swoich utwo-
rów, a jej piosenki mówią o sa-
motności, miłości, nadziei i szuka-
niu prawdziwej więzi… Koncerty 
Martyny Jakubowicz to klimatycz-
ne spotkania muzyczne. Nie wie-
rzycie? Przekonajcie się sami… 

Szczegóły na www.dkbo-
guszowice.pl Cena biletu – 20 zł. 

Idź na zolyty!

 Musical o perypetiach kawalerów zalecających się 
do podstarzałej panny wykonają członkowie zespołu folklo-
rystycznego „Familijo” ze Szczejkowic, a dwie godziny peł-
ne śmiechu ubarwi wpadająca w ucho muzyka Czesława 
Śpiewoka. Pamiętajmy: „Zolyty, zolyty to fajno jest rzecz, są 
lepsze jak piwo, ważniejsze niż mecz!”. Bilety w cenie 15 zł.

Ta znakomita wokalist-
ka zaprezentuje na sce-
nie TZR swoja nową pły-
tę „Looping Walkin Be-
ing”, której handlowa 
premiera będzie miała 
miejsce w połowie marca. Nowy album ukaże 
się pod szyldem legendarnej wytwórni „Blue 
Note Records”, a Aga jest pierwszą w histo-
rii artystką z Polski, której talent doceniła wy-
twórnia, w której „stajni” są tak wybitni arty-
ści jak Nina Simone, Miles Davis, Chich Corea 
czy Nora Jones. Na album składają się utwory 
z tekstami artystki oraz wierszami współczesnej 
amerykańskiej poetki Denise Levertov do muzy-
ki m.in. Larry’ego Knoose, znanego ze współ-
pracy z Natalie Cole i Dianą Krall.

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235



Prawie 90 osób należy dziś do Klubu Senio-

ra, który obchodził właśnie 10–lecie istnienia. 

Inicjatorem jego powstania w 1999 roku był 

przewodniczący Rady Osiedla Nowiny Ro-

man Kusieniecki, przy wsparciu Rady Dziel-

nicy, którą kierował wtedy Marian Bywalec. 

W ramach międzypokoleniowej integracji lo-

kum seniorom użyczył... Młodzieżowy Dom 

Kultury. By jeszcze bardziej mieszkańców 

dzielnicy zintegrować, w 2005 r. dzielnicowi 

samorządowcy powołali Stowarzyszenie Mi-

łośników Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja 

dzielnica – tu żyję, tu mieszkam”, które Klub 

Seniora wzięło pod swoje skrzydła i wspólnie 

z nim obchodziło niedawno 5. roczni-

cę powstania. Stowarzyszeniem kieruje 

od początku Jadwiga Lenort, a wśród 

członków zarządu Stowarzyszenia są 

radna Maria Polanecka–Nabagło, dy-

rektor MDK Barbara Zielińska, prze-

wodniczący RD Lech Kuźniak czy wy-

mieniony już R. Kusieniecki. Pracują 

razem, w przyjacielskiej atmosferze, 

choć każdy ma swoją działkę. J. Lenort 

to wulkan energii i dowcipu przy pro-

wadzeniu wszelkich spotkań. M. Na-

bagło–Polanecka zna osobiście poło-

wę osiedla, bo sama zanosi kilkaset za-

proszeń na opłatkowe spotkania. Zna-

ją i ją – stąd wybór pani Marii do Rady 

Miasta. L. Kuźniak to „finanzminister” 

od grantów i kontaktów z władzami 

miasta, Basia Zielińska to gospodyni 

obiektu i pani od kultury, a Zygmunt 

Rzaczek – „dobry duch” wielu przed-

sięwzięć. Z okazji jubileuszu, wszy-

scy – i seniorzy, i działacze Stowarzy-

szenia, Rady Dzielnicy i Rady Osiedla 

spotkali się w MDK, by powspominać 

razem spędzone miłe chwile. Pamięć 

wspomogło kilka grubych tomów kro-

niki prowadzonej przez J. Lenort, któ-

ra prosiła obecnych o pisemne komen-

tarze pod zdjęciami. Seniorzy chętnie 

wspominali organizowane dla nich wy-

cieczki, ogniska, spotkania opłatko-

we, występy artystyczne działających 

w MDK dziecięcych i młodzieżowych 

zespołów czy pogadanki na temat bez-

pieczeństwa, przepisów prawnych, roli 

samorządu i profilaktyki zdrowotnej. 

Na pierwsze spotkanie Klubu Se-

niorów przed 10 laty przyszły 3 oso-

by. Była wśród nich uczestnicząca 

również w jubileuszowym wieczorze 

90–letnia dziś, pochodząca z Piekar, 

ale od lat związana z Rybnikiem Broni-

sława Knapik, najstarsza i stażem, i wie-

kiem klubowiczka. Uczestnictwo w zaję-

ciach klubu to dla niej duże urozmaicenie 

– możliwość towarzyskich spotkań i poga-

wędek, a także poznawanie bliższej i dal-

szej okolicy, bo wycieczki to coś, co lubi 

najbardziej. Elegancka i elokwentna za-

przecza wręcz metryce urodzenia... Obok 

niej ponad 80 koleżanek, bo mężczyzn  

w klubie jak na lekarstwo. Jubileuszowy 

wieczór spędziły więc głównie we własnym 

gronie przy kawie i ciastku, dzieląc się 

wspomnieniami oraz oklaskując kolędo-

wy występ dziewczęcego zespołu „Kwiat-

ki Agatki” z MDK, prowadzonego przez 

Macieja Skowrońskiego.

Stowarzyszenie „Tu żyję, tu mieszkam” 

wspierane przez Radę Dzielnicy i Radę Osie-

dla Nowiny jest głównym organizatorem ży-

cia społecznego dzielnicy. Organizują wspól-

nie integracyjne festyny i biesiady, konkursy 

plastyczne, których efektem był m.in. pięk-

nie wydany kalendarz, spotkania „Maroka-

nów” czyli bardziej „zasiedziałych” mieszkań-

ców części dzielnicy, „wigilie” dla osób star-

szych i samotnych (wśród których są również 

członkowie Klubu Seniora) i inne okoliczno-

ściowe spotkania. Tu nikt nie pyta skąd jesteś 

i jaką organizację reprezentujesz, tylko czy 

chcesz poświęcić czas i energię dla innych. 

Jak widać, w dzielnicy Maroko–Nowiny są 

tacy, którzy chcą...

(r)  

Na Nowinach się udaje...

„Silna grupa” z dzielnicy Maroko–Nowiny: od lewej Lech Kuźniak, Maria Polanecka–Nabagło, Danuta Nieszporek, Bar-
bara Zielińska, Zygmunt Rzaczek i Jadwiga Lenort.

 Zdjęcia: r

Wspomnień czar...Najstarsza wiekiem i stażem członki-
ni Klubu Seniora Bronisława Knapik.

Maroko–Nowiny – „miasto” w mieście, dom dla ponad 20 tys. mieszkańców  
i największa dzielnica Rybnika. W tym niesprzyjającym integracji blokowisku coś 
udaje się jednak zrobić. 
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Ogólnopo lsk i  Fes t iwa l  Kolęd  
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w Będzinie to bardzo prestiżowy 
konkurs, w którym już sam udział jest 
wielką nobilitacją. W tegorocznej, XVI 
edycji konkursu, któremu patronowała 
„first lady” Maria Kaczyńska, chór 
„Bel Canto” z I LO zdobył I miejsce  
w kategorii chórów młodzieżowych.  

Chórzyści pod okiem pani dyrygent Lidii 

Blazel–Marszolik do występu przygotowywali 

się już od początku grudnia. Tuż przed świętami 

zaprezentowali swój świąteczny repertuar  

w czasie klasowych spotkań wigilijnych. Mimo 

trudnych, zimowych warunków do Będzina 

zjechało wiele zespołów i konkurencja była 

ogromna. Młodzi, rybniccy śpiewacy zapre-

zentowali trzy kolędy: „Bóg człowiek”, „Do 

szopy hej pasterze” oraz „Verbum supernum 

prodiens”, starając się wypaść jak najlepiej. 

Jury doceniło pasje i umiejętności chórzystów  

z „Bel Canta” i przyznało rybniczanom  

I miejsce w kategorii młodzieżowej, z czym 

wiązała się nagroda prezesa Zarządu Beskidz-

kiego Domu Maklerskiego i prezesa elektrocie-

płowni w Będzinie. Sukces ten ucieszył L. Bla-

zel–Marszolik szczególnie, bo w zespole jest 

wielu nowych chórzystów, dla których wielka 

impreza w Będzinie była śpiewaczym chrztem 

bojowym. Przypomnijmy, że chór „Bel Can-

to” przed trzema laty wyśpiewał Grand Prix 

będzińskiego festiwalu 

Aktualnie „Bel Canto” zapoznaje się z no-

wym, bardzo ambitnym repertuarem, który 

będzie wykonany w czerwcu br. na festiwa-

lu SING–DAY OF SONG w Niemczech. Za-

głębie Ruhry rozbrzmiewać będzie Mozar-

tem, Beethovenem i Verdim, a festiwal zo-

stanie zwieńczony koncertem, w którym weź-

mie udział 65 tys. śpiewaczek i śpiewaków  

z Zagłębia Ruhry oraz miast partnerskich  

z całej Europy. 

Wykorzystane jako tytuł hasło towarzyszące 
V Wojewódzkiemu Integracyjnemu Przeglądowi 
Widowisk Jasełkowych określa dokładnie jego 
charakter: zapraszane są grupy teatralne zarówno  
z placówek dla dzieci niepełnosprawnych, jak 
również ich sprawni koledzy z ośrodków kultury, 
świetlic parafialnych czy Caritasu. 

Organizatorami przeglądu są Powiatowa i Miejska Bi-

blioteka Publiczna im. K. Prusa, Specjalny Ośrodek Szkol-

no–Wychowawczy w Rybniku oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia 

„Razem”. W ciągu trzech konkursowych dni przez scenę 

biblioteki przewinęło się 27 zespołów z terenu całego wo-

jewództwa śląskiego. 

Jasełkowe widowiska oceniało jury pod  przewodnictwem 

nauczyciela muzyki i oligofrenopedagoga Marii Świerczy-

ny, która na koncercie finałowym podkreśliła oryginalność większości 

przedstawień, nowatorstwo scenografii, wspaniałą grę aktorską i świet-

nie dobraną muzykę. Zwróciła jednak uwagę na fakt, że w niektórych 

prezentacjach zabrakło tradycyjnych treści jasełkowych, które są nie-

zbędnym elementem przeglądu. W tym roku triumfowały... Lędziny! 

W niższej kategorii wiekowej I miejsce przyznano zespołowi ze Świe-

tlicy Parafialnej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, w starszej – grupie 

teatralnej „Pneuma” z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 

w tej miejscowości. W obu przedstawieniach położono akcent na treści 

ewangelizacyjne, a towarzyszyła im ekspresyjna muzyka. Trudno też było 

ukryć wspólne korzenie obu widowisk. 

W niższej kategorii wiekowej I miejsce 

ex aequo otrzymały skromniejsze, ale 

o bardziej wyrazistym przekazie jaseł-

ka wystawione przez zespół „Baj” ze 

Specjalnego Zespołu Szkolno–Przed-

szkolnego „Szkoła Życia” w Rybniku, 

które triumfowały w tegorocznym „se-

zonie jasełkowym” w wielu innych prze-

glądach i konkursach w Rybniku i oko-

licy. W tej grupie wiekowej II miejsce 

przyznano rodzimej grupie jasełkowej 

z SP 21 im. Miarki w Rybniku–Niedo-

bczycach. Dwa II miejsca w grupie star-

szej zdobyli „Gimnazjaliści Jejkowice” 

oraz zespół „Kontra” z Zabrza. Trzecich 

miejsc nie przyznano, natomiast wśród 

kilku wyróżnionych grup znalazły się 

zespoły z Rybnika: Kółko Teatralne ze SP z Oddziałami Integracyjny-

mi nr 34, grupa teatralna „Riki Tiki” z Warsztatów Terapii Zajęciowej 

nr 1 PSOUU i grupa teatralna „Bajka” Specjalnego Ośrodka Szkol-

no–Wychowawczego. Nagrodę organizatorów otrzymali podopieczni 

Warsztatów Terapii Zajęciowej świętych Hiacynty i Franciszka w Wo-

dzisławiu Śl., prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Nagrodzone i wyróżnione widowiska pełne były interesujących roz-

wiązań inscenizacyjnych, najważniejsza jednak była pasja, z jaką mło-

dzi wykonawcy prezentowali dzieje narodzin Dzieciątka Jezus i radość 

z „medalowych” miejsc w konkursie. Ten aspekt przeglądu, które-

mu patronowali prezydent 

Adam Fudali i starosta Da-

mian Mrowiec, podkreślali 

goście, którzy wręczyli zwy-

cięzcom dyplomy i nagro-

dy: przewodniczący RM 

Stanisław Jaszczuk, Janina 

Grossek ze Starostwa Po-

wiatowego, a także przed-

stawiciele współorganizato-

rów – dyrektor PiMBP Ha-

lina Opoka, dyrektor ZS nr 

7 Halina Lach–Opalkow-

ska oraz Joanna Tarnow-

ska, wiceprezes Stowarzy-

szenia „Razem”. 

(r)  

Różni lecz równi
Jasełkowe ostatki

Kolędnicy z I LO na podium

Wyróżniona grupa „Riki Tiki” z WTZ 1 z przewodniczącym RM Stanisławem Jaszczukiem.
Zdj.: r

Jasełka to teatralne odzwierciedlenie historii narodzin Dzieciątka Jezus.
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Mieszkańcy dzielnicy Smolna nie mogą narzekać na brak atrakcji 
– najpierw mieli okazję wziąć udział w tłustoczwartkowej biesiadzie, 
a dzień później w wernisażu. 

Tym razem „tłusty czwartek” świętowano w domu przyjęć „Energil”, a ka-

lorie ze zjedzonych pączków szybko zostały spalone za sprawą „Śląskiego tria 

Piotra Szefera”, który bawił uczestników spotkania. A tych jak zwykle nie za-

brakło: — Popularność spotkań organizowanych przez Radę Dzielnicy Smolna 
jest coraz większa i przerasta nasze najśmielsze oczekiwania — ocenia Kazimierz 

Salamon z RD. — Bilety na tłustoczwartkową biesiadę rozeszły się w błyskawicz-
nym tempie… Bawiących się Smolnioków odwiedzili również prezydent Adam 

Fudali oraz proboszcz 

parafii św. Józefa Ro-

botnika ojciec Teren-

cjan, a sponsorem 

spotkania był Andrzej 

Urban z firmy „Kom-

plexbud 2”.

Następnego dnia 

w „Galer i i  Smol-

na” mieszczącej się 

w filii nr 8 PiMBP  

przy ul. Reymonta 69, odbył się werni-

saż prac rybnickiej artystki Brygidy Przy-

były (na zdj. obok), która zaprezentowała 

cykl pasteli pt. „Zimowe pejzaże” powsta-

łych na przełomie 2009 i 2010 roku. — Zie-
mia rybnicka jest tak piękna, że dostarcza mi inspiracji twórczej na wiele lat, co 
nie znaczy, że będę malowała wyłącznie pejzaże — podkreśla malarka. Organi-

zatorką wernisażu była Marzena Oleksy, od lat działająca w Radzie Dzielnicy 

Smolna, a spotkanie uświetnił występ absolwentki rybnickiej szkoły muzycznej  

w klasie gitary klasycznej, laureatki Międzynarodowego Konkursu „Brno 2009” 

Aleksandry Sapok. W trakcie wernisażu radny Kazimierz Salamon w imieniu 

prezydenta Adama Fudalego wręczył B. Przybyle album „Rybnickie impresje  

w obiektywie” autorstwa Zbigniewa Solarskiego. Czy będzie on kolejną inspi-

racją dla artystycznych poczynań malarki. Kto wie? Jednak zanim to nastąpi 

zachęcamy do obejrzenia „Zimowych pejzaży”, być może dzięki nim spojrzy-

my na zimę życzliwszym okiem…                                                                     

Od listopada ub. roku Rada Dzielnicy Orzepowice bie-
rze udział w organizowanym przez Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych CRIS projekcie „Dwa bieguny – różne 
krańce miasta, różni obywatele”. Nie ona jedna … 

Dwie rybnickie dzielnice, Orzepowice oraz Boguszowice–Osie-

dle, mogą otrzymać po 50 tys. zł na realizację własnych pomysłów 

na terenie swojego miejsca zamieszkania w trzech kategoriach: 

wydarzenie, edukacja oraz mała inwestycja. Projekt „Dwa bie-

guny...” zakłada ponadto spotkania informacyjne we wspomnia-

nych dzielnicach, debaty oraz dystrybucję materiałów promocyj-

nych, które przyczynią się do osiągnięcia głównego celu przedsię-

wzięcia, czyli podniesienia aktywności obywatelskiej mieszkańców. 

Projekt potrwa do końca października 2010, a jego realizacja jest 

możliwa dzięki wsparciu finansowemu, udzielonemu przez  Fun-

dusz dla Organizacji Pozarządowych. 

Pomysły zgłaszano do końca stycznia – Boguszowice przedstawiło 

16 wniosków, Orzepowice – 7. Wśród nich Rada Dzielnicy Orzepo-

wice zaproponowała budowę małego obiektu rekreacyjnego – „Ra-

zem na plac zabaw” (w kategorii mała inwestycja) i wielki festyn 

rodzinny otwierający plac zabaw  – „Razem witamy lato” (w kate-

gorii wydarzenie). Na pozostałe pomysły swój głos oddadzą miesz-

kańcy Orzepowic podczas zebrania, jakie odbędzie się 11 marca 
w SP nr 32. Na projekty można również głosować drogą interne-

tową na stronie www.2bieguny.cris.org.pl/orzepowice. Zachęcamy! 

(S)

Tradycyjnie już od 10 lat w ostatnią niedzielę stycznia  
w Golejowie organizowany jest koncert „Pożegnanie żłóbka”. 
Tym razem w kościele Chrystusa Króla zaśpiewały połączone 
chóry, w tym tegoroczny jubilat.

W koncercie wystąpiły chóry założone i prowadzone przez Helenę 

Zaik – mieszany chór parafialny „Zorza” oraz chóry dziecięce „Nadzie-

ja” i „Andantino”, którym towarzyszyli skrzypaczka Marta Nokielska 

oraz puzoniści Łukasz Brzoza i Michał Benisz. Chór „Zorza” z Gole-

jowa obchodzi w tym roku jubileusz 10–lecia istnienia, a w trakcie swo-

jego pierwszego występu członkowie zespołu wyśpiewali „Pasję według  

Św. Marka”. Chór koncertował niemal we wszystkich rybnickich kościo-

łach i bierze udział w lokalnych uroczystościach i „Dniach Cecyliańskich”. 

Dwa lata temu chórzyści gościli na Ukrainie, gdzie uświetnili nabożeń-

stwo w Katedrze Lwowskiej i wsparli darami tamtejsze parafie i szkoły. 

Warto też dodać, że chóry dziecięce „Nadzieja” i „Andantino”  

z sukcesem zakończyły udział w finale tegorocznego Ogólnopolskie-

go Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, gdzie połączyły siły i jako 

„Międzyszkolny chór” z Rybnika zdobyły II miejsce w kategorii chó-

rów dziecięcych. 

Koncert na pożegnanie…

Smolnioki na słodko

Mieszkańcy Orzepowic w trakcie warsztatów. 
Zdj. arch. RD Orzepowice. 

Fundusze pozarządowe
dla dzielnic
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 Dyżur 
prawniczy – sędzia Janina Kubasa;

 Ciepło  
z natury – Andrzej Dębski – EKO–DAS;

 Niedosłuch  
i zastosowanie aparatów słuchowych – 
Jan Szweda, dyplomowany protetyk słu-
chu;

 Pol-
ska i Ukraina rok 1920 i dalej – płk Ta-
deusz Dłużyński;  Kobieta, 
wino , śpiew – spotkanie poetycko–mu-
zyczne z okazji Dnia Kobiet – Roma Ku-

rowiec i Jerzy Frelich;
 – Dy-

żur prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
Turniej sza-

chowy o Puchar Prezesa UTW;
 Zebranie 

sprawozdawczo–wyborcze w auli Szkoły 
Muzycznej, ul. Powstańców 27;

 Spotkanie 
z Marszałkiem Markiem Jurkiem – kandy-
datem na Prezydenta RP;

 Radość 
źródłem energii – Karol Wilaszek i Urszu-
la Motykowa;

Kobie-
ta na przestrzeni dziejów – inż. Edmund 
Korzuch;  Spotkanie sole-
nizanckie;

 Dy-
żur prawniczy – sędzia Witold Kołek.

Przy śląskim kołoczu spotkali się chwałęciccy seniorzy, by powspominać 
jako to downiyj bywało…

Spotkanie odbyło się w podziemiach kościoła parafii św. Jana Nepomucena, a zor-

ganizowała go Rada Dzielnicy Chwałęcice. Wzięło w nim udział blisko czterdziestu 

najstarszych mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Seniorów przywitał proboszcz ks. 

Grzegorz Jagieł oraz przewodniczący zarządu RD Andrzej Gaszka i przewodniczą-

cy RD Bogdan Kloch. Spotkanie uświetnił występ członków chóru parafialnego, któ-

rzy zachęcali wszystkich uczestników do wspólnego śpiewu, a nawet i tańca. Nie za-

brakło wspomnień i… wiców, a seniorom tak się spodobało, że wyrazili chęć udziału 

w kolejnym tak miłym spotkaniu. Oczywiście jeśli zdrowie dopisze, czego organizato-

rzy życzyli im najmocniej. 

Mieszkający w Kamieniu państwo Janina  
i Józef Ptakowie obchodzili jubileusz diamen-
towych godów. Historia tej znajomości to ma-
teriał na filmowy scenariusz...

85–letni dziś Józef Ptak służył w wojsku generała An-

dersa w angielskim Bradford i pewnego dnia, w drodze 

z kościoła … spotkał swoją przyszłą żonę, rok młod-

szą Janinę Żebrowską, urodzoną w Belgii. Ślub wzięli 

28 stycznia 1950 r. w Bradford, a do Polski przyjecha-

li w 1961 r. i zamieszkali w Kamieniu, gdzie wybudo-

wali dom. Pan Józef Ptak był tokarzem, a pani Jani-

na pracowała w handlu. Wychowali dwóch synów, do-

czekali się jednego wnuka, dwóch wnuczek i czterech 

prawnuczek. Zgodne i szczęśliwe małżeństwo trwa już 

od 60 lat, a diamentowych jubilatów odwiedzili prze-

wodnicząca Rady Dzielnicy Kamień Krystyna Burza-

wa i radny Józef Piontek, którzy w imieniu prezydenta 

oraz mieszkańców dzielnicy złożyli małżonkom najser-

deczniejsze życzenia, wręczyli upominki i kwiaty. My 

również dołączamy się do życzeń…

Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów 
Specjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rybniku, mające swoją sie-

dzibę przy ul. Wł. Hibnera 41 w Rybniku informuje, że w wyniku przeprowadzo-

nej w okresie od dnia 1 października do 31 grudnia 2009 roku, na podstawie De-

cyzji Prezydenta Miasta Rybnika SO I-5022/00003/09 zbiórki publicznej w formie 

sprzedaży przedmiotów, uzyskało dochód 258 złotych.
Pozyskane pieniądze przeznaczono na zakup materiałów do terapii dla klien-

tów Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul Karłowicza 48. Ser-

decznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Seniorzy świętowali

Diamentowi 
jubilaci
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zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90



Złote Gody

Trzeba rozmawiać i być uczciwym
— „Czy ten Pan i Pani są w sobie zakochani ?” — odpowiedź brzmi, tak! Choć, jak przyznają, na trwały i stabilny 

związek trzeba sobie zapracować, to u podstaw zawsze musi leżeć szczere uczucie. 

— Każdy człowiek w każdym wieku ma swoich 
idoli. Wy z pewnością jesteście takimi idolami, 
bo w czasach, kiedy na rodzinę czyha wiele 
pokus i zagrożeń, potrafiliście stworzyć oparty 
na mocnym fundamencie związek — mówił 

prezydent Adam Fudali, który tradycyjnie 

spotkał się z parami świętującymi jubileusz 

50.lecia pożycia małżeńskiego. W trakcie 

przygotowanej w Urzędzie Miasta uroczystości, 

świętujący „Złote Gody” małżonkowie odebrali 

z rąk prezydenta oraz kierownika USC Marii 

Cwenar Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. A wyróżnieni zostali: Elżbieta 
i Teodor Brzezinowie, Teresa i Józef 
Dworowi, Alicja i Tadeusz Kryczkowie, 
Krystyna i Franciszek Krzekotowscy, 
Monika i Tadeusz Kubkowie, Gertruda 
i Maksymilian Landkoczowie, Anna  
i Ewald Mańkowie, Irena i Franciszek 
Neukirchowie, Halina i Leon Pajączkowie, 

Genowefa i Roman Pakowie, Helena  
i Henryk Sierni, Aniela i Alfred Sobikowie, 
Irena i Jan Sosnowie, Stefania i Paweł 
Szolcowie, Gertruda i Ryszard Tlołkowie, 
Irmgarda i Leon Urbankowie oraz 
Małgorzata i Bogusław Żyłkowie. 

O dobry nastrój szanownych jubilatów tra-

dycyjnie zadbał zespół „Gama”, a w trakcie 

uroczystego spotkania nie zabrakło również 

pamiątkowych fotografii, a także przywołu-

jących „stare, dobre czasy” wspomnień. O po-

czątkach swojej znajomości z rozrzewnieniem 

opowiadali państwo Gertruda i Ryszard Tloł-

kowie. — Poznaliśmy się na zabawie. Mąż dłu-
go na mnie zerkał, zanim odważył się podejść. 
Wreszcie zaprosił mnie do tańca, potem do sto-
łu, a potem to już postanowiliśmy zostać razem 
przez całe życie — wspomina pani Gertruda, 

która wraz z mężem doczekała się córki, trzech 

synów oraz pięcioro wnuków. Z kolei do bliż-

szego spotkania państwa Teresy i Józefa Dwo-

rowych doszło na weselu ich wspólnych zna-

jomych. — Nieco wcześniej, przez krótki czas 
pracowaliśmy razem. Już wtedy patrzyliśmy za 
sobą, a zwłaszcza patrzyła żona — przyznaje  

z uśmiechem pan Józef. Pani Teresa pracowa-

ła też jako pielęgniarka, a jej mąż przez lata 

związany był z budownictwem. — Pracowa-
łem m.in. w Urzędzie Miasta, gdzie przez kilka 
lat pełniłem obowiązki wiceprezydenta. Zresztą 
z rybnickim urzędem miałem do czynienia dużo 
wcześniej, bo przez dziesięć lat byłem radnym 
rady narodowej. Dzisiaj mają dwóch synów, 

czworo wnucząt, a także trzyletnią prawnucz-

kę. Zapytani o receptę na udany związek od-

powiadają: — Trzeba dużo ze sobą rozmawiać, 
być uczciwym jeden wobec drugiego, ale też pil-
nować się nawzajem...

Tekst i zdj.: (D)    

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

Rybnik jak z bajki?
Aktualnie rybnicki Rynek jest „zadeptywany” w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo nasze centrum miasta żyje, a sklepy 

mają klientów. Ktoś może powiedzieć, że dzieje się tak za sprawą odpowiednio usytuowanych centrów handlowych „Plaza” 
i „Focus Mall”. To racja. Ale jest coś jeszcze i aby to zrozumieć, należy się cofnąć przynajmniej do XVI wieku.

 W czasach gdy Rybnik wraz z całym 

Śląskiem był częścią Austrii, cesarz Ferdynand 

I wystawił 17 czerwca 1538 roku dokument, 

w którym zezwolił na odbywanie w Rybniku 

targów w każdą środę. Początkowo oczywiście 

targi odbywały się na środku Rynku. Z czasem 

jednak miejsce to było zbyt małe i dodatkowo 

handlowano w środy w kilku innych miejscach, 

między innymi na dzisiejszym placu Wolności. 

Oczywiście nasze miasto nie było jakimś 

wielkim centrum handlowym – sukiennice na 

naszym Rynku nigdy nie powstały, a kupcy 

handlowali pod gołym niebem oraz w sklepach 

mieszczących się na parterach rybnickich 

kamienic. Z drugiej jednak strony kropla 

drąży skałę i przez ostatnie prawie 500 lat 

środa stała się symbolem zakupów nie tylko 

wśród rybniczan, ale także w całej rybnickiej 

okolicy. Tradycję tę umocniła decyzja z 1818 r. 

o powstaniu powiatu rybnickiego, do którego 

należały m.in. Żory, Wodzisław, Pszów, 

Rydułtowy i Jastrzębie. Wyznaczenie nowej 

granicy między Polską a Niemcami w 1922 roku 

spowodowało zmarginalizowanie Raciborza  

i Gliwic, które zostały 

p o  n i e m i e c k i e j 

stronie,  a Rybnik 

przejął funkcję lidera 

w tej części Śląska. 

Tak zatem przez lata 

budowała się świado-

mość pozytywnego 

traktowania Rybnika 

jako centrum. Dlate-

go właśnie mieszka-

niec Wodzisławia czy 

Żor nie ma oporów 

przed przyjechaniem 

na zakupy do Rybni-

ka, teraz do jednego  

z centrów handlo-

wych. Natomiast jeżeli 

rybniczanin powie ko-

muś — ... jadę do Wo-
dzisławia albo do Żor, 
spotka się wśród swo-

ich z reakcją: — A na 
pierona tam jedziesz? 

I nie chodzi o lekce-

ważenie sąsiadów – ta 

świadomość kształto-

wała się przez pięćset 

lat i nie zmieni tego 

nawet – jak mówi mój znajomy – atombomba! 

Rybnik jest powszechnie uznawany za typo-

wo śląskie miasto, co też ma wpływ na jego po-

zytywny odbiór. Jastrzębie i Żory zatraciły tę 

stuprocentową śląskość na skutek ogromnej 

ilości wybudowanych tam osiedli, gdzie usły-

szeć śląsko godka jest bardzo trudno. Również 

Wodzisław czy Knurów są nieproporcjonalnie 

przytłoczone osiedlami. Ale czy to może mieć 

znaczenie gospodarcze? Ogromne! Ludzie  

z Knurowa tłumaczyli mi kiedyś, że choć mają 

bliżej na wielkie zakupy do Gliwic, to jednak 

tylko w Rybniku jak „godają” po śląsku, nikt 

nie robi wielkich oczu ze zdziwienia. Również 

mieszkanka Połomi zapewniała, że do Jastrzę-

bia czy Wodzisławia ma bliżej, ale jak do skle-

pów, to tylko do Rybnika. Niestety, nikt tego 

problemu nie badał pod względem socjologicz-

nym, ale wystarczy pojechać do Żor i Wodzi-

sławia i usiąść sobie na rynkowych ławkach. Ja 

tam często bywam. I co? Bardzo fajnie. Ich ryn-

ki są chyba nawet większe i sympatyczniejsze, 

no i ten spokój. Tam – w porównaniu z Rybni-

kiem – nie ma ludzi. A to powoduje, że skle-

py przy rybnickim Rynku prosperują lepiej niż 

ich odpowiedniki w Żorach czy Wodzisławiu. 

A prognozy, czyli jak ta pozycja Rybnika 

wróży na przyszłość? Polepszenie dróg może 

tylko Rybnikowi pomóc, skoro dzisiaj, przy 

tych korkach, ludziom się chce do naszego 

miasta jechać. Ważną rolę może też odegrać 

nasz Zespół Szkół Wyższych, ale pod warun-

kiem, że władze Rybnika w porę zabiorą się za 

tworzenie „Uniwersytetu Rybnickiego” i nie 

dopuszczą do robienia z Rybnika taniego sta-

wu, gdzie inne uczelnie będą tylko łowić stu-

dentów do swych „centrali”, dając w zamian 

niewiele. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Ryb-

nik musi mieć wielki przemysł, skoro współ-

cześnie na usługach, handlu i drobnej wytwór-

czości też można nieźle zarobić? Zatem te  

i wiele innych pytań rządzący Rybnikiem po-

winni sobie zadawać i potem skutecznie dzia-

łać. Choć ten rok jest już chyba stracony – bo 

to rok wyborczy, czyli czas głównie na słowa, 

a nie na czyny. Obym się mylił!

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Już około pięćset lat Rybnik jest centrum handlowym dla okolicznych miejscowości i nic nie wskazuje na to, by tę pozycję miał stracić.  
Zdjęcie z 1939 roku pokazujące środowe handlowanie na rybnickim Rynku.
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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. 

(cz. 77)Wielki album Rybnika

77/1

O
pr

ac
ow

an
ie

 i 
fo

to
ko

pi
e:

 M
ar

ek
 S

zo
łty

se
k

Fotografię tę użyczyła nam osoba pragnąca zachować anoni-
mowość. A zdjęcie to zrobiono w maju 1930 i przedstawia grupę 
rybnickich studentów uczących się w Poznaniu. Oczywiście pod-
czas pozowania do fotografii rybniczanie nie są w trakcie nauki, 
ale być może świętują jakiś zdany właśnie egzamin. Tak czy inaczej, 
uroki studiowania przed wojną wyglądały chyba bardzo podobnie 
do czasów współczesnych. Co najwyżej fryzury i ubranie są inne...

To wyjątkowo sympatyczne i dobrze zakomponowane zdjęcie przedstawia klasę szóstą ze Szkoły Podstawo-
wej w Rybniku–Ligockiej Kuźni. Zrobiono je w czerwcu 1936 roku na koniec roku szkolnego 1935/1936. Wśród 
młodzieży jest Amalia Galus, która udostępniła nam tę fotografię.

77/3

Na publikowanym zdjęciu, jednym z kilku jakie udostępnił nam 
Gerard Konsek z Rybnika, widzimy zastęp ratowniczy na kopalni 
„Chwałowice” z 1957 roku. Pan Gerard zapamiętał nawet, że uży-
wane przez ów zastęp aparaty oddechowe były niemieckiej fir-
my DREGER. 

77/2



Prezydent wyróżniony
Podokręg Rybnik Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej świętuje 85–lecie swojego ist-
nienia. Podokręg prowadzi m.in. działania na 

rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej na 

Ziemi Rybnickiej poprzez przygotowywanie 

licznych turniejów piłkarskich i innych spor-

towych imprez oraz wspieranie działalności 

organizacji sportowych kształcących piłkar-

ską młodzież. 

Z okazji jubileuszu w Kamieniu odbyło się 

uroczyste spotkanie z udziałem śląskich par-

lamentarzystów, prezydenta Adama Fuda-

lego, prezesa Śląskiego Związku Piłki Noż-

nej Rudolfa Bugdoła, prezesa Podokręgu 

Rybnik Franciszka Wrany oraz innych osób 

związanych z rybnickim środowiskiem piłkar-

skim. Uroczystość była okazją do wręczenia 

przyznawanej przez ministra sportu odznaki 

„Zasłużony dla sportu”, którą uhonorowano 

prezydenta Rybnika, w uznaniu jego zasług  

w promocji sportu i kultury fizycznej, szcze-

gólnie wśród młodzieży. Władze piłkarskie 

doceniły decyzje gospodarza miasta o budo-

wie przyszkolnych boisk i sal gimnastycznych. 

Zasłużonym działaczom piłkarskim wręczono 

także Odznaki Honorowe Polskiego Związku 

Piłki Nożnej oraz  Odznaki Śląskiego Związ-

ku Piłki Nożnej. 

Grad medali
W połowie stycznia w Bytomiu odbyły się 

mistrzostwa Śląska w judo w kategorii mło-
dzik, junior młodszy i junior, z których zawod-
nicy Polonii Rybnik przywieźli aż 18 medali.  
I nie był to ich ostatni dobry występ…

Po uroczystym otwarciu turnieju, w którym 

wzięli udział m.in. Prezes Polskiego Związku Judo 

Wiesław Błach oraz trener olimpijskiej reprezen-

tacji Polski Robert Radlak, 318 zawodników przy-

stąpiło do sportowej rywalizacji, a w pierwszym te-

gorocznym sprawdzianie zawodnicy Polonii Ryb-

nik spisali się znakomicie. W grupie młodziczek 

i młodzików złoto zdobył Daniel Kejza (waga do 

66 kg), srebro wywalczyli: Julia Kowalczyk (do 48 

kg), Weronika Pilipiec (+70 kg) i Bartek Szulik 

(do 60 kg), a na najniższym stopniu podium sta-

nęli: Zuzia Komarek (do 48 kg), Roksana Rybka 

(do 52 kg), Dawid Górecki (waga do 73 kg) i Pa-

weł Borowski (waga do 50 kg). W grupie juniorek 

i juniorów młodszych w swoich kategoriach wago-

wych zwyciężali: Ania Porwoł (+70 kg), Przemek 

Frysztacki (do 46 kg) i Adrian Wala (do 55 kg). 

Srebrne medale zdobyli: Ania Borowska (do 52 

kg), Dawid Kuwaczka (do 60 kg) i Szymon 

Bury (do 66 kg), a trzecie miejsce w katego-

rii do 66 kg wywalczył Grzegorz Ciszewski. 

W najstarszej startującej w zawodach gru-

pie – juniorek i juniorów – Nicole Kukucz-

ka (+78 kg) zajęła pierwsze miejsce, a Ka-

rolina Wojciechowska (do 48 kg) i Przemek 

Smołka (do 90 kg) – drugie. 

Prawie miesiąc później w czeskich Hrani-

cach odbył się Międzynarodowy Turniej Judo, 

w którym, poza gospodarzami i zawodnikami 

z Polski, wystartowali również reprezentan-

ci Słowacji, Ukrainy i Austrii. Rybniczanie, 

którzy odnieśli kilka znaczących sukcesów 

– swoje kategorie wagowe wygrali A. Wala  

i A. Porwoł, zaś Sz. Bury, A. Borowska, P. Frysz-

tacki i P. Smołka zajęli trzecie miejsca. W drugim 

dniu zawodów do walki stanęli dzieci, młodzicy i 

młodziczki, a w niektórych wagach startowało po 

40 zawodników. Najlepiej spisali się: Dominika 

Wąsiewicz, Julka Kowalczyk, Bartek Bury, Bartek 

Szulik oraz Daniel Kejza. 

Utrzymali się
Siatkarze TS Volley Rybnik już zakończy-

li sezon i, co najważniejsze, utrzymali się 
w gronie drugoligowców. Ta sztuka nie uda-

ła się im w ubiegłym sezonie, ale jak widać, dzi-

ka karta przyznana przez PZPS, była słusznym 

posunięciem. Rybniczanie w 19 rozegranych 

spotkaniach zdoby-

li 24 punkty, co dało 

im 7 miejsce w tabe-

li. W ostatnim me-

czu sezonu rybnicza-

nie, podopieczni Woj-

ciecha Kasperskiego, 

pokonali we własnej 

hali trzeci zespół roz-

grywek Czarni Rzą-

śnia 3:2. 

Zakończyły się rów-

nież rozgrywki o Mi-

strzostwo Śląska w ka-

tegorii młodzików.  

W rozgrywkach uczest-

niczyło 28 zespołów,  

a drużyna Volleya oparta na uczniach 2 klasy spor-

towej z Gimnazjum nr 2 w Rybniku, zdobyła srebr-

ny medal. Zacięta walka trwała do ostatniego tur-

nieju rozegranego w Częstochowie. Dzięki zaję-

ciu II miejsca na Śląsku, siatkarze Volleya awanso-

wali do rozgrywek centralnych o Mistrzostwo Pol-

ski. Pierwsze mecze – 1/8 finału zostaną rozegrane  

w Rybniku w dniach 19 – 20 marca.

Skład srebrnych medalistów: Błażej Podle-

śny (kapitan), Radosław Niestrój, Rafał Szymu-

ra, Marcin Harazim, Adam Czyszczoń, Adam 

Szołtys, Wojtek Wowra (Libero), Radek Bą-

czek, Bartek Konsek, Cezary Skowron, Ma-

teusz Kinowski i Jan Trojniak. Trenerzy: Lech 

Kowalski i Wojciech Kasperski. 

W finałach mistrzostw Śląska wystąpili rów-

nież juniorzy rybnickiego klubu, jednak zajęli 

w nim 4 miejsce i nie awansowali do dalszych 

rozgrywek.  

Powtórzyć rok
Startem w Mistrzostwach Świata w Tajlandii zawodnik Ryb-

nickiego Klubu Taekwon-do Łukasz Kubiak zakończył trudny, 
ale bogaty w sportowe sukcesy rok. 

Startujący w wadze 57 kg rybniczanin w drodze do finału przegrał z repre-

zentantem Turcji i został sklasyfikowany na miejscach 5–8. Warto dodać, że 

Polak stratował w klasie „A”, do której kwalifikują się najlepsi zawodnicy.  

W 2009 roku Ł. Kubiak otrzymał powołanie do reprezentacji Polski i zdobył 

brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Tego wyniku nie udało się powtó-

rzyć w debiucie na mistrzostwach świata, jednak doświadczenia tam zdobyte 

z pewnością zaowocują jeszcze lepszymi wynikami, być może już w 2010 roku.

Ferie na sportowo
Jak co roku rybnicki MOSiR przygotował 

szereg imprez rekreacyjno–sportowych dla 
dzieci, które spędzają ferie w mieście. Poza tur-

niejami w grach zespołowych i tenisie stołowym, 

na dwóch miejskich pływalniach prowadzone były 

lekcje nauki i doskonalenia pływania, a w salach 

sportowych odbywały się zajęcia sprawnościowe z 

elementami judo i zimowa szkoła boksu. Na jed-

nym z basenów w pierwszym tygodniu zimowej 

przerwy prowadzone były również bezpłatne za-

jęcia z nurkowania. Pomimo zimowej aury, zachę-

cającej raczej do spędzania czasu na wolnym po-

wietrzu, wszystkie z proponowanych zajęć cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem, a dla najlepszych 

przygotowano oczywiście wiele ciekawych nagród. 

Najmłodsi mistrzowie Śląska, uczniowie klasy sportowej w SP nr 
34, od lewej: Paweł Borowski, trener Krzysztof Mika, Julia Kowal-
czyk i Daniel Kejza.

Łukasz Kubiak na MŚ w Tajlandii.

Ostatnie piłki siatkarskiego  
sezonu.
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Walka do końca
Jeszcze trzy ligowe kolejki po-

zostały koszykarkom Ford Ger-
maz Ekstraklasy do zakończenia 
rundy zasadniczej. Zawodniczki 

„Utex–u ROW Rybnik”, które od 

dłuższego czasu okupują 8 pozycję 

w ligowej tabeli, o jej utrzymanie 

będą musiały do końca toczyć bój z 

depczącym im po piętach „Liderem 

Pruszków”. Właśnie w Pruszkowie 

27 lutego, spotkały się oba zespoły. 

Przed tym meczem Utex miał punkt 

przewagi nad Liderem, ale tracił 

punkt do siódmej w tabeli drużyny 

z Leszna. Zatem istnieje realna szansa na awans w ligowej tabe-

li o jedno miejsce. W ostatnich trzech spotkaniach rundy zasad-

niczej rybniczanki zagrają 10 marca z CCC Polkowice (począ-

tek spotkania o godz. 18.30 w Pawłowicach, warto dodać, że 

w Polkowicach zwyciężył UTEX 68:59), 13 marca – w Brzegu (6 

miejsce w tabeli) z miejscową Odrą oraz 17 marca w Pawłowi-
cach, gdzie podejmować będą beniaminka – Artego Bydgoszcz. 

Na 20 marca zaplanowano pierwsze mecze fazy play–off oraz o 

utrzymanie. Jak na razie w 2010 roku koszykarkom UTEX–u 

nie udało się wygrać spotkania we własnej hali, ale też ich rywal-

kami były czołowe zespoły ekstraklasy. Po porażce z Energą To-

ruń 68:75, w kolejnym meczu rybniczanki uległy liderowi tabe-

li AZS–owi Gorzów Wlkp. 49:85. Swoje konto punktowe UTEX 

powiększa na wyjazdach: w Łodzi 64:58 i Poznaniu 75:69. W do-

tychczas rozegranych spotkaniach najwięcej punktów dla Utex–u 

zdobyła Katarzyna Krężel – 278, w tym 111 zdobytych rzutami za 

3 punkty (ale i jej przydarzają się wpadki, jak w meczu z Gorzo-

wem, gdy zdobyła zaledwie 3 punkty). Za nią plasuje się amery-

kańskie trio: N. Bell – 268, D. Hampton – 261, W. Boddie – 176. 

Krakowski Zerwikaptur
W krakowskim Międzynarodowym Turnieju Szermierczym „Zerwi-

kaptur”, z udziałem prawie 400 najmłodszych szpadzistów i szpadzistek 
z Polski oraz z zagranicy, najlepiej z zawodników RMKS zaprezento-
wał się Kacper Kordas. Po bardzo emocjonujących walkach zajął on 3 miej-

sce. Z kolei w kategorii młodziczek dobrze zaprezentowała się Anna Mrosz-

czak, która w ćwierćfinale nieznacz-

nie przegrała z Pauliną Ptaszyńską 

z Górnika Radlin 8:9 i ostatecznie 

zajęła 6 miejsce. Dzień wcześniej w 

zawodach zaliczanych do Pucharu 

Polski juniorów młodszych walczy-

li kadeci – z RMKS–u Rybnik naj-

lepiej spisał się Kamil Naszkowski, 

który przegrał rywalizację o wejście 

do finałowej „8” z Janem Węglar-

czykiem  z Muszkietera Gliwice i 

ostatecznie zajął dobre, 9 miejsce.

Żużlowcy w teatrze
Sezon żużlowy 2010 zbliża się dużymi krokami… Już 19 

marca o godz. 18.30 w Teatrze Ziemi Rybnickiej nastąpi ofi-
cjalna prezentacja drużyny RKM ROW Rybnik i nowej mo-
nety. Wcześniej na 13 i 14 marca zaplanowano sparingi z ŻKS 

Ostrowia, a dzień po prezentacji rybnickie Rekiny pojadą na tre-

ning punktowany do Częstochowy; 21 marca, o ile aura pozwoli, 

te same zespoły spotkają się na torze w Rybniku. 

W TZR pokazana zostanie wykonana z mosiądzu moneta wy-

dana z okazji sezonu żużlowego 2010. Awers przedstawia ma-

skotkę drużyny – rekina z napisem „12 Rekinów” oznaczającym 

dwanaście tytułów mistrzowskich rybnickiego klubu. Na rewersie 

prezentuje się logo „Rybnik. Miasto z ikrą” oraz data prezentacji 

drużyny. Moneta została wyprodukowana w ilości tysiąca sztuk 

przez właściciela Miejskiej Poczty Doręczeniowej Tomasz Boda-

cha. Jej pomysłodawcą są sternicy rybnickiego klubu, a monetę 

będzie można kupić w dniu prezentacji drużyny i będzie ona trak-

towana jako bilet wstępu. Kosztować ma 10 zł. Jeśli pomysł się 

przyjmie, planowane jest wydanie kolejnych monet z wizerunka-

mi rybnickich żużlowców. 

Do sezonu przygotowują się również kibice. W Rybniku od-

był się IV Ogólnopolski Turniej Kibiców Żużla w Piłce Nożnej 

„Gont Cup 2010”, w którym wzięło udział 16 drużyn z 12 żużlo-

wych miast. Gospodarze imprezy nie byli zbyt gościnni i w me-

czu finałowym po serii rzutów karnych pokonali drużynę WGE 

Częstochowa 3:1. 

Dzielnice zagrały
Już po raz XXI Dom Kultury w Chwałowicach zorganizował Dru-

żynowy Turniej Szachowy Dzielnic Rybnika. Do walki przystąpiło 18 par  

z 11 dzielnic, a aż 7 duetów zgłosiły Nowiny, które jak się później okazało, za-

jęły dwa miejsca na podium. Na najwyższym stanęła para Kazimierz Szydłow-

ski i Roman Caputa przed duetem ze Smolnej – Sebastian Hasiński i Kamil 

Buchalik. Na trzecim miejscu turniej zakończyła druga para z Nowin – Alek-

sander i Walentyna Orlikowscy. Zwycięski puchar wręczył zawodnikom wi-

ceprzewodniczący Rady Miasta Rybnika Andrzej Wojaczek.  

Jedyny taki turniej
Już po raz 7. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrekto-

ra Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku. O popularności imprezy świadczy 

fakt, że z roku na rok zwiększa się ilość startujących w niej drużyn. W tegorocz-

nym wystąpiły aż 24 zespoły z Rybnika, Świerklan, Rydułtów i Wodzisławia. Cały 

turniej trwał dwa tygodnie, a zakończył się finałem, w którym wystąpiło 6 najlep-

szych zespołów. W meczach półfinałowych dominowali rybniczanie – SP nr 21 

wygrała z SP nr 3 10:2, a SP nr 2 pokonało 4:3 SP nr 11. W finale turnieju jego 

gospodarz pokonał 

SP nr 2 5:4, a jed-

nobramkowym zwy-

cięstwem zakończył 

się również mecz 

o 3 miejsce, w któ-

rym SP nr 3 wygrało 

z SP nr 11 4:3. Poza 

pamiątkowymi me-

dalami, pucharem i 

dyplomem trzy naj-

lepsze zespoły po-

trzymały nagrody 

rzeczowe. 

Katarzyna Krężel w rozmowie z 
trenerem AZS Gorzów i repre-
zentacji Polski Dariuszem Ma-
ciejewskim.

Kacper Kordas i Anna Mroszczak.

Trzy najlepsze pary turnieju w towarzystwie gospodarza i sędziego.

Zwycięzcy VII edycji turnieju – zawodnicy Szkoły Podstawowej  
nr 21 w Rybniku. 
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empik

 – Na fotografii zamieszczonej w po-
przednim numerze znalazł się „Ziele-
niec Powstańców” mieszczący się na 
terenie ograniczonym ulicami: 3 Maja, 
Wieniawskiego i Klasztorną, gdzie w la-
tach 1815–1939 istniał żydowski cmen-
tarz. Obecnie w centralnym miejscu zie-
leńca usytuowany jest brodzik z małą 
fontanną. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymują: Empik – -

-

Hokejowa zabawa
W ostatnią sobotę stycznia na 

lodowisku przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych odby-
ła się kolejna po „Św. Mikołaju 
na łyżwach” i „Balu karnawało-
wym na lodowisku” impreza, tym 
razem zorganizowana pod ha-
słem „Trzeba grać, aby wygrać”.

Na własnej skórze można było się 

przekonać jak trudną grą jest hokej, 

wziąć udział w kilku sprawnościowych 

konkursach, a na zakończenie zoba-

czyć, jak robią to młodzi hokeiści z Ja-

strzębia. Być może w Rybniku docze-

kamy się nie tylko lodowiska z praw-

dziwego zdarzenia, ale i hokejowej 

drużyny, jak to ma miejsce w niedale-

kim Jastrzębiu.   

Zdjęcie: M.T.

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

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

Foto–zagadka
-

-
Wystarczy uważnie przyjrzeć się 

publikowanemu obok zdjęciu i odgad-
nąć jaki to budynek i co znaczy umiesz-
czona na nim łacińska sentencja „Vitae 
non scholae discendum est”?

2 pozycje książkowe 

empik
5–galonowa butla wody 

z pompką 

Dan Brown, Zaginiony symbol. 
Wyd. Albatros, Warszawa i Wyd. So-
nia Draga, Katowice, 2010 r.

Piąty bestseller amerykańskiego pisarza, któ-

ry konstruując skomplikowane intrygi i zagad-

ki, po mistrzowsku łączy prawdziwe fakty z fik-

cją. Bohaterem wszystkich powieści jest znawca 

dawnych znaków i symboli Robert Langdon. Tyl-

ko „Kod Leonarda da Vinci” wydany został w ilo-

ści 80 mln egzemplarzy na całym świecie, obok 

niego sfilmowano również „Anioły i demony”. Akcja kolejnej książki dzie-

je się w Waszyngtonie, a jej tematem są sekrety loży masońskiej. Pisarz 

stosuje znane nam już rozwiązania, ale lektura pozwala oderwać się od 

przykrej, zimowej rzeczywistości...

Viva, nr 4, Edipresse polska
Kolorowy dwutygodnik znany i lubiany, ale ten 

numer jest wyjątkowy. A to za sprawą dołączone-

go do pisma filmu „This is it”, unikalnego doku-

mentu, który po śmierci Michaela Jackson’a był 

pokazywany w kinach na całym świecie. To bar-

dzo osobista relacja z twórczych przygotowań i 

prób przed zapowiadanymi koncertami w Lon-

dynie, które się nie odbyły... Do płyty dołączona 

jest książeczka z unikatowymi zdjęciami. Za propor-

cjonalnie niewielką cenę możemy do fenomenu Jac-

ko sięgać kiedy tylko chcemy. 

 DVD „Tatarak”, reżyseria Andrzej 
Wajda. Prod. Akson Studio, TVP, Me-
diaplus 2009.

Nagrodzona Alfred Bauer Prize na festiwalu w 

Berlinie adaptacja opowiadania Jarosława Iwasz-

kiewicza, wzbogacona o osobiste, dramatyczne 

wątki z życia odtwórczyni głównej roli Krystyny 

Jandy. To film, który prawdziwy kinoman obej-

rzeć musi. Przez multipleksy tylko przemknął, 

jest więc okazja, by ten kameralny, o ważkich tre-

ściach obraz kontemplować w domowym zaciszu.

CD Andrzej Piaseczny, Seweryn 
Krajewski. Na przekór nowym cza-
som – live.  Sony Music Entertain-
ment Poland 2009.

Znacie? No to posłuchajcie... To powiedzenie 

jak ulał pasuje do krążka, do którego powsta-

nia, być może, przyczynił się również rybnicki 

koncert, bo składa się on z najlepszych „kawał-

ków” zarejestrowanych w czasie trasy koncertowej. Kto się na koncert w 

Teatrze Ziemi Rybnickiej załapał, przypomni sobie jego wspaniałą atmos-

ferę, kto nie – będzie czuł jej namiastkę...



XV Giełda Budownictwa i Wyposażenia

16–18 kwietnia 2010 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybni-

ku, ul. Św. Józefa 30.

Największa impreza gospodarcza w południo-
wo–zachodniej części Województwa Śląskiego,  
w której udział to:

-

ich produktów – materiałów budowlanych, pokryć da-

chowych, technik grzewczych i sanitarnych, wyposaże-

nia wnętrz i ogrodów 

-

wanie nowych produktów i usług

nawiązanie współpracy i zwiększenie sprzedaży

konkursy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla od-

wiedzających, itp.

do 5 
marca br. na warunkach określonych w karcie zgłosze-

nia – 10 % rabatu (o uzyskanej powierzchni wystawien-

niczej decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w Giełdzie DOM zapraszają organizato-
rzy: Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego oraz Urząd Miasta w Rybniku. 

Kontakt: IP–H ROP, Rynek 12, 44-200 Rybnik, tel. 
32/4237615, 4221168, mail biuro@izbaph.rybnik.pl, 
szczegóły na www.izbaph.rybnik.pl.

6 lutego w godzinach wieczornych do 
straży dotarła wiadomość od jednego  
z mieszkańców miasta o dwóch podej-
rzanie zachowujących się mężczyzn w 
pobliżu kiosku Ruchu, na skrzyżowaniu 
ul. Rudzkiej z M.C. Skłodowskiej. Po kil-
kunastu minutach włamywacze zosta-
li namierzeni dzięki monitoringowi miej-
skich kamer i ujęci. 

Dwa dni później około godz. 21 jeden 
z mieszkańców miasta przybył na Rynek z 
łopatą i postanowił… „podłubać” przy pa-
miątkowej tablicy poświęconej marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu. Został oczywi-
ście natychmiast namierzony przez monito-
ring miejski. Na miejscu od razu pojawił się 
patrol, który dewastacji tablicy zapobiegł. 
Trudno określić, jaki cel przyświecał „oper-
torowi” łopaty. Może nie był sympatykiem 
marszałka, ale może chciał tablicę tylko od-
śnieżyć? My stawiamy na „złomiarza”....

 

10 lutego na terenie ogródków dział-
kowych w dzielnicy Maroko–Nowiny zo-
stał zauważony leżący mężczyzna. Na 
miejsce udał się patrol SM, który szybko 

stwierdził, że osoba ta jest nietrzeźwą. 
Strażnicy wezwali na miejsce karetkę po-
gotowia. Po przebadaniu mężczyzna zo-
stał odwieziony do domu. 

Zima tego roku jest mroźna, dlatego 
strażnicy wraz z MOPS, co jakiś czas prze-
prowadzają akcje pomocy bezdomnym. 
Ostatnia miała miejsce 11 lutego. Odwie-
dzano miejsca, które strażnikom są zna-
ne z obecności bezdomnych. Rozdano im 
ciepłe ubrania, a w miejscach, gdzie nie 
zastano nikogo, pozostawiono zapako-

nie chciała skorzystać z pomocy lekarskiej.

Ustępujący śnieg odkrywa, niestety, 
smutne oblicza naszego miasta. SM co 
rusz odkrywa nowe „dzikie” wysypiska. 
Wystarczy mały lasek, park czy nawet 
przydrożny rów, by wyrzucić np. starą lo-
dówkę, czy kartony. Nic nie wskazuje na 
radykalną poprawę sytuacji, a wręcz prze-
ciwnie, nowe wysypiska odnajdywane są 
codziennie. W kilku przypadkach strażnicy 
prowadzą czynności wyjaśniające. Topnie-
nie śniegu może doprowadzić do powo-
dzi, ale śmieciowej…                                

Ceny za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków 

obowiązujące na terenie Rybnika 
od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku.

Wysokość cen za dostarczaną wodę:

Cena 

1m3 

wody

Netto
Proponowana 

cena z VAT

Jednostka 

miary

Obecna 

cena z VAT
Wzrost

4,51 4,83 zł/m3 4,60 + 0,23 zł

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Cena 

1m3 

ścieków

Netto
Proponowana 

cena z VAT

Jednostka 

miary

Obecna 

cena z 

VAT

Wzrost

7,55 8,08 zł/m3 6,56 + 1,52zł

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

3,69

42,32

344,04

3,95
45,28

368,12

z ł / m - c /

odbiorcę 

usług 

2.

Za utrzymanie 

w gotowości urządzeń 

kanalizacyjnych

– grupa 1

– grupa 2

– grupa 3

7,68

81,44

1060,36

8,22
87,14

1134,59

z ł / m - c /

odbiorcę 

usług

3.
Za odczyt wodomierza    

i rozliczenie należności 
4,32 4,62 zł/za rozli-

czenie

Dotychczasowa opłata abonamentowa przedstawia się  następująco:

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

z ł / m - c /

odbiorcę 

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

z ł / m - c /

odbiorcę  

usług

3.

Za każdorazowe 

rozliczenie należności 

grupa 1–3

4,32 4,62 z ł / r o z l i -

czenie
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— Jaki był cel powstania Stowarzysze-
nia na Rzecz Wspomagania Osób Niepeł-
nosprawnych „Razem”?

— Jesteśmy Stowarzyszeniem działa-

jącym na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Funkcjonujemy na terenie Rybnika od 

2008 roku. Naszym celem jest tworzenie 

jak najlepszych warunków umożliwiają-

cych integrację osób niepełnosprawnych 

z pełnosprawnymi. 

— Skupiacie swoje działania na dzie-
ciach i młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie…

— Uważamy, że integracja to nie tylko 

odpowiednie przepisy prawa, czy też odpo-

wiednie nastawienie społeczne wobec nie-

pełnosprawnych. To także pokazanie, że 

osoby te w wielu obszarach mogą funkcjo-

nować jak pełnosprawni. Nasze działania 

skupiamy w oparciu właśnie o to założenie. 

Staramy się wydobywać potencjał tkwiący 

w osobach niepełnosprawnych. Dlatego 

stawiamy im wymagania. One są potrzeb-

ne, aby wyposażyć dzieci niepełnospraw-

ne w umiejętności przydatne im w życiu. 

— A konkretnie?
— Uczymy dzieci niepełnosprawne in-

telektualnie codziennych czynności życio-

wych. Na przykład w trakcie programu: 

„Naucz mnie samodzielności” dotowane-

go z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

dzieci wyjechały w góry, gdzie pod okiem 

terapeutów uczyły się samodzielnie sprzą-

tać, prać, gotować, robić zakupy. W innym 

z naszych projektów: „Zdrowe plecy mojej 

mamy” dotowanym przez Fundację PZU, 

oprócz rehabilitacji ruchowej dzieci, uczy-

my je korzystania z instytucji czy miejsc 

publicznych. Na przykład jak skorzystać  

z windy w centrum handlowym, jak zacho-

wać się w restauracji, zagrać w kręgle…

 

— Czyli chcecie pokazać, że dzieci nie-
pełnosprawne intelektualnie też mogą żyć 
jak  inni.

— Dokładnie tak. Tylko trzeba stworzyć 

im odpowiednie warunki, postawić im wy-

magania. Możemy bowiem zaprowadzić 

dziecko niepełnosprawne np. do kina czy 

teatru. Ale czy możemy nazwać integracją 

fakt, że siedzi ono na wspólnej sali i oglą-

da film z pełnosprawnym rówieśnikiem? 

To za mało. Nadal samodzielnie sobie nie 

poradzi, wszędzie jest prowadzone, a tym 

samym jeszcze bardziej zwraca uwagę oto-

czenia swą nieporadnością. A my poprzez 

realizację naszych projektów chcemy, aby 

to dziecko zwracało uwagę, ale tym, że np. 

samodzielnie potrafi zapytać o repertuar i 

kupić bilet na interesujący je film. 

— I tu pojawiają się wymagania?
— Tak. W ten sposób chcemy też wal-

czyć z pewnym stereotypowym spojrze-

niem na niepełnoprawnych, jako na oso-

by bezradne. Owszem, wymagają o wie-

le większego wsparcia, szczególnie dzieci 

niepełnosprawne. Ale to wcale nie znaczy, 

że wielu czynności nie można ich nauczyć. 

Trzeba tylko dać im szansę nauczenia się 

rzeczy przydatnych w życiu. Jeśli więc 

chcemy mówić o pełnej integracji, musi-

my wymagać od naszych podopiecznych.

— Wasze wsparcie kierujecie także do 
rodziców dzieci niepełnosprawnych…

— Właśnie. Wychowanie dziecka nie-

pełnosprawnego to ciężki kawałek chle-

ba, to żmudna praca z dzieckiem, często 

niezrozumienie, czy też niechęć otoczenia.  

W ramach projektu dotowanego z tzw. 

funduszy norweskich: „Przełamać izola-

cję – obudzić potencjał – działać profe-

sjonalnie” zaproponowaliśmy rodzicom 

Klub Rodzica, pomoc psychologa, szkole-

nia komputerowe czy też z zakresu pisania 

wniosków o dotacje. Wszytko po to, aby 

poczuli się pewniej i sami zaczęli prężniej 

działać na rzecz własnych dzieci.

— Jakie są wasze plany wykorzysta-
nia 1%?

— W roku 2010 chcemy kontynuować 

dotychczasowe działania. Pragniemy tak-

że rozszerzyć naszą ofertę o dożywianie 

dzieci z ubogich rodzin czy też aktywiza-

cję zawodową osób niepełnosprawnych. 

Jednak żadne z tych działań nie jest moż-

liwe bez odpowiednich środków finanso-

wych. Dlatego zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o wsparcie naszych przedsięwzięć, 

poprzez odpisanie na rzecz naszego Sto-

warzyszenia 1% podatku. 

Więcej na: 
www.stowarzyszenierazem.org.pl

Staramy się wydobyć potencjał 
tkwiący w osobach niepełnosprawnych.
Dlatego stawiamy im wymagania.
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RKP–ROW RYBNIK

WSPIERAJ RYBNICKI SPORT 
DZIECI I MŁODZIEŻY

R
ek
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www.mammarzenie.org

„Godne Życie – Godna Sprawa”

Za każdy dar 
serdecznie dziękujemy!

www.fundacja.org.pl 

Jeżeli nie jest Ci obojętny los chorych 
i potrzebujących rehabilitacji dzieci, 

przekaż 1% swojego podatku 

www.pomocdzieciom.eu 

MIEJSKI KLUB SZACHOWY RYBNIK  

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 
KRS: 0000001164 

KLUB REKREACYJNO–SPORTOWY  

TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTU-

RY FIZYCZNEJ „RYBNICKA AMATOR-

SKA LIGA PIŁKARSKA - ROW” 

KRS: 0000001314 

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE  

„RODZICE-DZIECIOM” W RYBNIKU 
KRS: 0000001718 

RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB  

SPORTOWY W RYBNIKU 
KRS: 0000002213 

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA  

Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU 
KRS: 0000013219 

FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM 

SILESIA” 
KRS: 0000034528 

FUNDACJA „SIGNUM MAGNUM” KRS: 0000043084 

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY  

„BUSHIDO” 
KRS: 0000079369 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  

W RYBNIKU–GOLEJOWIE 
KRS: 0000083849 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  

W RYBNIKU 
KRS: 0000108669 

CENTRUM ROZWOJU INICJATYW  

SPOŁECZNYCH CRIS
KRS: 0000113150 

KLUB SENIORA „KAMIEŃ” KRS: 0000114978 

O G Ó L N O P O L S K I E  S T O W A -

R Z YS Z E N I E  S Z AC H O W E  O S Ó B  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FIANCHETTO” 

KRS: 0000126648 

FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK KRS: 0000204954 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH 

DAWCÓW KRWI IM. KS.  JÓZEFA  

NIEDZIELI 

KRS: 0000216943 

P O L S K I E  S T O W A R Z Y S Z E -

N I E  N A  R Z E C Z  O S Ó B  Z  U P O -

Ś L E D Z E N I E M  U M Y S Ł O W Y M  

KOŁO W RYBNIKU

KRS: 0000228185 

T O W A R Z Y S T W O  S P O R T O W E  

„VOLLEY” RYBNIK 
KRS: 0000241470 

RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA 

PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU 
KRS: 0000000650 

S T O WA R Z YS Z E N I E  P R O M O C J I  

ZDROWIA „ALERGOKOL” W RYBNIKU 
KRS: 0000002975 

S T O W A R Z Y S Z E N I E  O G N I S K  

MUZYCZNYCH 
KRS: 0000268474 

S T O WA R Z YS Z E N I E  N A  R Z E C Z  

WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH I ICH OTOCZENIA „RAZEM” 

KRS: 0000311733 

Przekaż swój 1% 
dla organizacji pożytku publicznego 

z Rybnika!

Organizacja pożytku publicznego działająca w Rybniku KRS: 
0000273051 CHORĄGIEW ŚLĄSKA (informacja uzupełniają-
ca: Hufiec Ziemi Rybnickiej)

z dopiskiem: 

rehabilitacja Kuby Twaroga

ww.kubatwarog.republika.pl

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47
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DO–RADA
w różnych sprawach prywatnych

–  do różnych instytucji

–  we wszystkich językach

Przyjęcia klientów wg. ustaleń telefonicznych

Tel. 601 787 131

Geo-Com
GEODEZJA

www. g e o c om . n e t . p l

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

www.relax-med.pl

instalacje wod.-kan., c.o., 
montaż kotłów na paliwo stałe, 
kotłów gazowych, kolektorów słonecznych
modernizacja kotłowni

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/42 28 825 49



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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a

BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 32/42 60 070, fax 32/42 28 825

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

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

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.

Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.

Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

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

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

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

tel/fax. 32/42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00

Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.

Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

 ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

 – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

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

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

 – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00
ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00 

Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00

ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

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) 

Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

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

tel. 67/356 33 33, www.interak.pl 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00),  

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

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

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

Prawo i Sprawiedliwość 
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 32/42 24 170

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

www.pis-rybnik.com.pl
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

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

biurze SLD, ul. Saint Vallier 6.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 

w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00,  

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

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

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki

ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)

Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00

Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

Oferuje następujące usługi cmentarne: 

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza

czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76
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Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO–PIELĘGNIARSKA

tel. 032/422 65 82, 607 677 320

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

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

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

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16

RYBNIK, NA GÓRZE 8, REJESTRACJA: 506 387 385

P R A C O W N I A
DENSYTOMETRYCZNA

G A B I N E T 
O S T E O P O R O Z Y

Le kar skie

lek. med. Jan Pawlikowski

lek. med. Urszula Zimoń

laseroterapia żylaków

lek. med. Lidia Kucza

videoendoskopia

lek. med. Aleksander Gatnar dr n. med. Michał Holecki

lek. med. Krzysztof Paruzel

laseroterapia żylaków

lek. med. Nawar Banout

 

noworodków

lek. med. Tomasz Pawlikowski

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
 

lek. med. Szymon Chlubek
 

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman

korekcja zmarszczek

lek. med. Janusz Bieńkowski

dr n. med. Maciej Świat



Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a
tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 42 288 25

www.rybnik.pl/gazeta

NABÓR ZIMA 2010 TRWA!


