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Historię partnerstwa 
Rybnika i Saint Vallier 
przybl iży ła  wystawa 
w hallu Teatru Ziemi 
Rybnickiej

Konferencje plenarne odbyły się 
w sali koncertowej TZR

My, obywatele

I n f o r m a c j i  u d z i e l a 
przedstawicielka Rady 
Gmin i Regionów Europy

Odnowienia umowy partnerskiej między Rybnikiem i Saint Vallier dokonali prezydent Adam 
Fudali i mer Alain Philibert

W ale i  obywatelsk ie j  s to isko 
z  t radycyjnymi,  drewnianymi 
zabawkami

W kongresie wzięli udział 
m.in. przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, na 
zdjęciu Hanna Pasterny z ryb-
nickiego CRIS-u

Głos w dyskusji o przyszłości Europy zabrali też ryb-
niczanie Agnieszka Ganczorz i Mariusz Gorzawski

Czytaj na str. 8-10
Zdjęcia: W. Różańska, W. Troszka

Zespół Przygoda był jednym z kilku, jakie 
zaprezentowały się przed międzynarodową 
publicznością
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Kolejny numer „GR” ukaże się 27 listopada

Drodzy Rybniczanie, 

Późna jesień to dla samorządów czas konstruowania budżetów na 
przyszły rok – nie inaczej jest w Rybniku. Nowy rok budżetowy, który 
przed nami, nie będzie rokiem łatwym, i to nie tylko ze względu na 
coraz trudniejszą sytuację finansową samorządów, zmuszającą do 
oszczędzania, ale też dlatego, że coraz trudniej o wsparcie w postaci 
pieniędzy unijnych. Środki w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych na lata 2007-2013 praktycznie już się wyczerpały. Na nowe 
rozdanie możemy liczyć dopiero po roku 2014. Nie znaczy to jednak, 

że w Rybniku zabraknie pieniędzy na bieżące utrzymanie miasta. Nadal też, wzorem lat ubiegłych, 
priorytetem pozostaną drogi, czyli poprawa układu komunikacyjnego Rybnika. 

Nie muszę chyba przekonywać nikogo z Państwa – korzystających na co dzień z samochodów 
– jak ważne jest to zadanie. Wiele dzieje się na naszych drogach – lada dzień możliwy będzie 
przejazd nowowybudowanym fragmentem Obwodnicy Północnej, na ukończeniu są też prace 
przy nowym wiadukcie na ul. Gliwickiej oraz remont ul. Kotucza. Te dwa ostatnie zadania są 
częścią większej inwestycji, czyli przebudowy przebiegającego przez Rybnik fragmentu drogi kra-
jowej 78. W ramach tego zadania prowadzony jest również remont ul. Wodzisławskiej, którego 
zakończenie planowane jest pod koniec przyszłego roku, podobnie jak zakończenie modernizacji 
ulic Żorskiej i Raciborskiej. 

Wiem, że większość rybniczan cierpliwe znosi niedogodności związane z trwającymi remontami 
dróg. Część jednak zadaje pytanie, dlaczego trwają one tak długo? Pytający często nie zdają 
sobie jednak sprawy, że prowadzone remonty, to nie tylko wymiana nawierzchni. To zwykle cał-
kowita przebudowa konstrukcji drogi – od stabilizacji gruntu, poprzez podbudowy z kruszywa i 
betonu asfaltowego, do warstwy ścieralnej, a także infrastruktury technicznej – czyli praktycznie 
budowanie drogi na nowo. Zakres prac i stosowana technologia wymagają czasu. Zapewniam 
jednak, że warto czekać. 

Mam pełną świadomość, że bardzo wiele pozostaje w mieście do zrobienia, nie tylko w kwestii 
przebudowy dróg… Tymczasem na samorządy wciąż nakładane są kolejne zadania, za którymi 
nie idą, niestety, środki pieniężne z budżetu państwa. Ogromne kwoty zmuszeni jesteśmy do-
płacać do prawidłowego funkcjonowania oświaty, a także wielu innych zadań państwowych 
– jak choćby policja czy straż pożarna. To oczywiście nie problem jedynie Rybnika – praktycznie 
każde polskie miasto borykać się musi z podobnymi wyzwaniami, trudno bowiem oszczędzać 
na bezpieczeństwie naszych mieszkańców czy edukacji i wychowaniu naszych dzieci. To jednak 
nie pozostaje bez znaczenia dla zadań inwestycyjnych, których w mieście potrzebujemy, a które 
bez wsparcia w postaci pieniędzy z budżetu państwa czy z UE wciąż trzeba odwlekać w czasie. 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika



Tylko kilka razy w czasie całej kadencji uchwały rady miasta przyjmowane są 
w głosowaniu tajnym. W ten właśnie sposób podczas wrześniowej sesji radni 
dokonali wyboru 92 ławników sądów rejonowego i okręgowego na kaden-
cję 2012-2015. Pozostałe uchwały przegłosowano już w tradycyjny sposób. 

Sesja Rady Miasta – 28 września  

Ławnicy do ław
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Czym żyje miasto?
Kolektory słoneczne, kanalizacja i bezrobocie 

to wybrane tematy przedstawione przez prezy-
denta Adama Fudalego w wystąpieniu dotyczą-
cym miasta. Rybnik realizuje program ograniczenia 
niskiej emisji dofinansowując (nie więcej niż 7.500 
zł) montaż kolektorów słonecznych w budynkach 
mieszkalnych. Program współfinansowany jest przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, budżet miasta oraz 
samych mieszkańców. Ma on przynieść oszczędność 
energii i kosztów ogrzewania, ale przede wszystkim 
ograniczyć emisję szkodliwych substancji. — Na 
realizację programu miasto zaciągnęło pożyczkę  
w wysokości 750 tys. zł, z czego prawie połowa została 
już rozdysponowana — mówił prezydent. — W tym 
roku przewiduje się modernizację 100 budynków. 
Do tej pory zawarto już 83 umowy, z których 48 już 
rozliczono. O dotację ubiega się 244 mieszkańców. 
Kolejny nabór wniosków planowany jest na początku 
przyszłego roku. — Te liczby napawają optymizmem 
— tak prezydent podsumował informację o 31 tys. 
gospodarstw domowych podłączonych do kanaliza-
cji. — Pozostały jeszcze cztery tysiące, więc jesteśmy 
bardzo blisko osiągnięcia efektu ekologicznego  
i uniknięcia kar. W sumie miasto podłączone jest 
już w 66 proc. – najlepiej w statystykach wypada-
ją Chwałowice (96 proc.), gorzej Zebrzydowice  
(47 proc.) oraz Jejkowice (40 proc.), które są part-
nerem Rybnika w tym projekcie. 

Adam Fudali poinformował też o nieznacznym 
spadku stopy bezrobocia w mieście, wynoszącej 
obecnie 7,1 proc. oraz o 161 oświadczeniach ma-
jątkowych za 2010 rok złożonych m.in. przez jego 
zastępców, sekretarza i skarbnika miasta oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych. Zostały 
przedstawione w terminie i nie stwierdzono w nich 
żadnych nieprawidłowości (dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej UM Rybnika).

Budżet przedyskutowany
Oszczędności w wydawaniu miejskich pie-

niędzy zwykle napawają optymizmem; chyba, 
że dotyczą budowy dróg. Wtedy radni wyrażają 
raczej swoje zaniepokojenie. Nie inaczej było  
i tym razem, gdy skarbnik Bogusław Paszenda, 
referując uchwałę o zmianach w budżecie, wyjaśnił, 
że w wyniku przetargu o ponad 9 mln zł zmniejszo-
no wydatki na trwającą wciąż przebudowę drogi 
krajowej 78. O powody pytał Krzysztof Szafraniec,  
a głos w sprawie zabrali też inni przedstawiciele klu-
bu PO – Krystyna Stokłosa i Franciszek Kurpanik. 

Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta ds. dróg 
i gospodarki komunalnej, przypomniał, że prze-
budowa obejmuje ulice Wodzisławską, Reymonta 
i Kotucza, a także wiadukt na ul. Gliwickiej, i po 
raz kolejny zapewnił radnych, że miasto nie ma 
wpływu na rozstrzygnięcia przetargowe. — Niskie 
ceny zaoferowane przez firmy są efektem rywalizacji 
o zlecenia. Oczywiście spore oszczędności budzą nasze 
wątpliwości, ale nie są podstawą do wyeliminowania 
danej firmy z przetargu. Chciałbym, by prawo pozwa-
lało wykluczać je za drastyczne obniżanie ceny, ale nie 
ma takiej możliwości — wyjaśniał. — Przedsiębiorcy 
zapewniają, że są w stanie wykonać dane zadanie za 
45 proc. kosztów wyliczonych przez inwestora, a życie 
pokazuje, że mimo wszystko robią to dobrze. Radny 
Kurpanik wyraził opinię, że cena nie powinna być 
jedynym kryterium, a zaproponowana na rażąco 
niskim poziomie – winna wiązać się z dokładnym 
zweryfikowaniem oferenta. Janusz Koper przeko-
nywał, że oferty zawsze są skrupulatnie badane, co 
często powoduje wydłużenie czasu rozstrzygnięcia 
przetargu. Zwrócił też uwagę na możliwość zasto-
sowania wieloetapowej procedury przetargowej, ale 
wówczas wybór zwycięskiej firmy mógłby potrwać 
nawet rok, a na realizację przebudowy DK 78 mia-
sto otrzymało środki zewnętrzne, które musi wydać  
w określonym terminie. Pełnomocnik wyjaśnił też 
Michałowi Chmielińskiemu (BSR), że stosując od-
powiednie zapisy w umowach, w mieście rozwiązano 
problem zalegania z płatnościami dla podwyko-
nawców, a Monice Krakowczyk-Piotrowskiej (PO),  
że w ramach każdej inwestycji drogowej zaplanowa-
ne są pieniądze na odpowiednie oznakowanie objaz-
dów, a problemy, na jakie natrafili kierowcy tuż po 
zamknięciu ronda Dorsten i skrzyżowania ulic Bu-
dowlanych i Kominka, nazwał jednorazową wpadką. 
Tłumaczył też, że nie można narzucić firmom pracy 
w systemie dwu-, czy nawet trzyzmianowym. Wiąże 
się to bowiem z większymi kosztami oraz protestami 
mieszkańców, którym przeszkadzają prowadzone 
do późna roboty drogowe. Radny Szafraniec pytał 
o tzw. strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż ul. 
Gliwickiej (w Ochojcu przechodzącej w Rybnicką). 
Janusz Koper wyjaśnił, że procedura badań i analiz 
poziomu hałasu trwa, ale wszystko wskazuje na to, że 
wzdłuż drogi nie powstaną ekrany akustyczne – nie 
tylko ze względu na koszty, ale również z powodu 
ich małej skuteczności: — Badania wskazują, że efekt 
dźwiękowy za ekranami i tak jest niewystarczający,  
a w przypadku ul. Gliwickiej, z dużą ilością zjazdów 
i wjazdów, ich skuteczność byłaby jeszcze mniejsza 
— tłumaczył Koper. Pod uwagę brane będą raczej 
dopłaty dla mieszkańców do wymiany okien na 

bardziej dźwiękoszczelne i termomodernizację 
budynków. Radny Szafraniec pytał też o 20.000 zł 
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz o koszty 
i możliwości korzystania przez wychowawców 
Zespołu Ognisk Wychowawczych z urlopów na 
podratowanie zdrowia. Adam Fudali wyjaśniał, że 
w placówce tej panuje specyficzna sytuacja – część 
pracowników zatrudnionych jest w oparciu o ustawę 
o samorządzie gminnym, pozostała – na podstawie 
Karty Nauczyciela, co skutkuje różnicami w wyna-
grodzeniu i niesnaskami. Na urlopy dla podratowa-
nia zdrowia pedagogów z tej drugiej grupy kieruje 
lekarz. Środki dla policji zostaną przekazane na 
dodatkowe patrole w różnych częściach miasta, 
a te ustalane są zwykle w porozumieniu z radami 
dzielnic. Na biurko prezydenta cyklicznie trafiają 
szczegółowe rozliczenia tych pieniędzy. Stanisław 
Jaszczuk zwrócił uwagę na zwiększenie o 72 tys. zł 
środków dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 
wypłatę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowej 
Centrum za niezapewnienie mieszkań socjalnych 
osobom mającym do nich prawo, a mieszkającym 
w jej budynkach: — Ten problem będzie powracać, 
dopóki nie będziemy mieć mieszkań socjalnych — 
stwierdził. Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 
tłumaczyła, że w chwili obecnej trudno oszacować 
całościowe koszty, jakie z tytułu odszkodowań 
przyjdzie płacić miastu. W tym przypadku dotyczą 
one jedynie SM Centrum, a miasto czekają jeszcze 
negocjacje z kilkoma innymi spółdzielniami. Przypo-
mniała też o sporych kosztach wybudowania lokali 
socjalnych przy ul. Kolejowej i wyraziła obawę, że 
powstawanie kolejnych, bez względu na ilość, i tak 
problemu nie rozwiąże, bo osoby eksmitowane 
z budynków spółdzielczych również w zasobach 
ZGM-u nie płacą czynszu. Wiceprezydent poinfor-
mowała też o nowym obowiązku dostarczenia lokali 
tymczasowych, jaki nakłada na gminy uchwalona 
rzutem na taśmę nowelizacja ustawy o ochronie 
praw lokatorów. 

Krystyna Stokłosa poruszyła temat zmniejszenia 
o ponad 1,5 mln zł prognozowanych dochodów 
Rybnickich Służb Komunalnych z tytułu składowa-
nia odpadów. Okazuje się, że RSK nie mogą liczyć 
na większą ilość dostaw odpadów i gruzu przekazy-
wanych na składowisko ze stacji segregacji spółki 
SEGO. Jak wyjaśniał Janusz Koper, ze względu na 
fakt, że zakład odzysku gruzu został wybudowany  
z wykorzystaniem środków unijnych, dlatego przez 
pierwsze lata jego funkcjonowania nie ma może 
być mowy o pobieraniu odpłatności za dostarczanie 
odpadów od jednostek budżetowych – Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej i Zarządu Zieleni 
Miejskiej. Ten wymóg umknął gdy prognozowano 
dochody RSK.

Zmiany w budżecie przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Podobnie, jak kolejną uchwałę, 
dotyczącą wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta. Większość zmian 
została omówiona wcześniej, a z istotniejszych 
wymienić należy przebudowę ul. Tkoczów. W tym 
przypadku uwzględniono protesty mieszkańców  
i zrezygnowano z planowanej budowy ronda na ul. 
Małachowskiego, gdzie powstanie tradycyjne skrzy-
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Miasto w skrócieżowanie. Zwiększono też nakłady na termomoderni-
zację budynku Zespołu Szkół nr 2 – dodatkowe 370 
tys. zł przeznaczonych zostanie m.in. na odtworzenie 
nawierzchni dziedzińca wewnętrznego placówki. 

Kosmetyczne zmiany...
... dotyczyły dwóch uchwał oświatowych. 

Najpierw radni jednogłośnie wprowadzili zmiany 
do regulaminu określającego wysokość dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli. W rybnickich placów-
kach zlikwidowano  stanowiska zastępcy kierownika 
warsztatów szkolnych, więc konieczne stało się 
zniesienie dodatku funkcyjnego otrzymywanego 
z tego tytułu. Ponadto wicedyrektor Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP dostawać 
będzie dodatek funkcyjny w takiej samej wysokości 
jak wicedyrektorzy pozostałych szkół ponadgim-
nazjalnych. Następnie doprecyzowano uchwałę w 
sprawie oświatowych jednostek budżetowych, które 
na wydzielonych rachunkach gromadzą dochody 
uzyskane m.in. z wpłat rodziców na dowozy szkolne 
czy z darowizn. Przyjęto ją jednogłośnie.  

Żłobki 
pod specjalnym nadzorem

— Raz w roku będziemy kontrolować powstające 
w Rybniku żłobki i kluby dziecięce — mówiła Joan-
na Kryszczyszyn o konsekwencjach przyjętego 
jednogłośnie planu nadzoru nad tymi placów-
kami. Oceniane będą warunki i jakość świadczonej 
opieki, a nowo powstałe żłobki czy kluby dziecięce 
muszą spodziewać się kontroli w pierwszym miesiącu 
ich działalności. Wiceprezydent odpowiadając na 
pytania kilku radnych PO wyjaśniała, że samo miasto 
żłobka nie prowadzi, a w gminnym rejestrze widnieje 
tylko jeden żłobek. Kluby, które już działają na te-
renie miasta (jest ich kilka), mają na dostosowanie 
się do warunków ustawy trzy lata, natomiast nowe 
placówki już na starcie muszą sprostać ustalonym  
w ustawie wymaganiom lokalowym oraz sanitarnym  
i obowiązkowo zarejestrować się w urzędzie. Uchwa-
łę przyjęto jednogłośnie. 

Zaapelowali do premiera
Radni zwrócili się do rządu z apelem o 

podjęcie działań mających na celu zmianę 
niekorzystnych dla miasta, a także regionu 
i kraju zobowiązań wynikających z pakietu 
klimatyczno-energetycznego UE 3x20 przyję-
tego przez Parlament Europejski. Zakładana w 
ramach pakietu redukcja emisji CO2 i innych gazów 
cieplarnianych przewiduje, że wytwarzające energię 
elektryczną i cieplną elektrownie i elektrociepłow-
nie, które obecnie posiadają darmowe uprawnienia 
do emisji CO2, będą zmuszone nabywać je odpłatnie 
(w 2013 r. będą musiały kupić 30 proc. uprawnień 
do emisji CO2, a w 2020 r. już całe 100 proc.). Po-
nadto pakiet klimatyczno-energetyczny nakłada na 
przedsiębiorstwa energetyczne oraz na największych 
konsumentów energii końcowej obowiązek redukcji 
zużycia energii. W przypadku jego niedopełnienia 
zostaną one zobowiązane do uiszczenia tzw. „opłaty 

zastępczej”, której koszt wliczony zostanie w cenę 
energii elektrycznej. „(…) Z uwagi na powyższe, 
apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań 
zmierzających do renegocjacji z Komisją Europejską 
pakietu klimatyczno-energetycznego tak, by mając 
na uwadze specyfikę gospodarki naszego kraju, 
uniknąć nieodwracalnych strat gospodarczych i spo-
łecznych…” – napisano w apelu, który wystosowała 
również Ruda Śląska. Zanim odbyło się głosowanie, 
radni zastanawiali się jeszcze w czyim interesie apel 
został wystosowany i czy jego przyjęcie ma sens tuż 
przed wyborami. Zdaniem Anny Gruszki (PiS) 
apel mijał się z celem, bo po wyborach miał rządzić 
PiS, mający w swoim programie renegocjację tego 
pakietu. Innego zdania była opozycja. Apel przyjęto 
przy jednym głosie wstrzymującym się.   

Nieruchomości w ruch
Tradycyjnie już podczas sesji podjęto decyzje 

w sprawie różnych nieruchomości. W drodze 
przetargu miasto chce sprzedać nieruchomość przy 
ul. Raciborskiej 260 z budynkiem, w którym do 
niedawna miał swoją siedzibę były Zespół Szkół 
Specjalnych (obecnie ZS nr 6 w Boguszowicach – 
szczegóły we wrześniowym numerze „GR”). Radni 
wyrazili też zgodę na nabycie od Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza nie-
ruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 
Powstańców Śl. 27, co pozwoli rozbudować parking 
szkoły muzycznej. Miasto przyjmie też darowiznę 
od Kompanii Węglowej. W tym przypadku prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych 
w Jankowicach ma związek z budową w Boguszo-
wicach drogi łączącej ulice Tkoczów i Małachow-
skiego. Rozpocznie się ona i skończy w granicach 
miasta, ale jej środkowy odcinek będzie przebiegać 
przez Jankowice. Radni zgodzili się również na 
wydzierżawienie na okres dziesięciu lat części nieru-
chomości przy ul. Kuźnickiej zabudowanej garażami 
i na oddanie w użytkowanie OSP w Chwałęcicach 
działki z budynkiem straży. 

Ławnicy wybrani
Spośród 99 kandydatów wyłoniono 92 ław-

ników sądowych na kadencję 2012-15. Opinię  
o kandydatach przygotował specjalnie powołany ze-
spół, któremu przewodniczył radny Jan Mura. Radni 
w tajnym głosowaniu wybrali do Sądu Rejonowego 
w Rybniku 38 ławników oraz kolejnych 32, którzy 
będą orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy; do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach – 17 oraz pięciu do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Na-
zwiska nowo wybranych ławników są zamieszczone 
na stronie www.bip.um.rybnik.eu

Okna bez dopłat
Miasto nie dopłaci do wymiany okien  

w prywatnych budynkach przy ul. Gliwickiej. 
Skarżący się w tej sprawie mieszkaniec domagał się 
rekompensaty finansowej, powołując się na uchwałę 
(z dn. 17 czerwca 2009 r.) o utworzeniu obszaru 

w 73 sklepy skontrolowali strażnicy miejscy w ramach akcji 
informacyjno-prewencyjnej STOP 18. W każdym z nich 
nie tylko rozdawali ulotki informacyjne, ale też spraw-
dzali czy handlowcy znają swoje obowiązki związane 
ze sprzedażą wyrobów tytoniowych i, czy nie łamią 
zakazu eksponowania opakowań imitujących paczki 
papierosów. Mandat za sprzedaż wyrobów tytoniowych 
nieletnim wynosi 500 zł.

w Jeszcze we wrześniu rybnicki Focus Park świętował swoje 
czwarte urodziny. Na gości galerii handlowo-rozrywko-
wej czekały rabaty, loteria urodzinowa, tort oraz Jose 
Torres, który uczył salsy.  

w Po raz drugi na terenie kampusu i w Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śl. przy ul. Kościuszki odbyła się 
„Śląska noc naukowców”. Zainteresowani mieli okazję 
zobaczyć interesujące zjawiska fizyczne oraz widowi-
skowe doświadczenia z fizyki i chemii. Niektórzy pod 
nadzorem akademików sami wykonali najróżniejsze 
doświadczenia chemiczne.

w  24 września odbył się doroczny już rybnicki marsz Ruchu 
Autonomii Śląska. Autonomiści przeszli spod dworca 
PKP na rynek, gdzie odbył się polityczny capstrzyk. 

w  1 października odbył się kolejny marsz zorganizowany 
przez inicjatywę „Wolne konopie”, domagającego się 
legalizacji marihuany i innych miękkich narkotyków. W 
tym egzotycznym, jak na rybnickie realia, marszu, mimo 
szumnych zapowiedzi, wzięła udział tylko grupka ok. 
40 młodych ludzi. 

w  4 października komisarz Czesław Polak (48 l.) z 
Czerwionki-Leszczyn został zastępcą komendanta 
miejskiego policji w Rybniku. Mundur nosi od 1985 
roku, wcześniej skończył studia na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Ostatnio, od 2005 roku, był zastępcą komendanta 
komisariatu w Czerwionce-Leszczynach. Komisarz Polak 
zastąpił mł. insp. dr. Pawła Zająca, który został szefem 
komendy powiatowej w Raciborzu.

w We wrześniu miały się odbyć organizowane już po raz 
trzeci przetargi na sprzedaż dużych działek inwestycyj-
nych znajdujących się w centrum miasta, a położonych 
między ulicami Hallera i Raciborską oraz między 3 Maja  
i Miejską. Niestety, mimo obniżonych cen wywoław-
czych (odpowiednio: 9,9 mln zł i 6,3 mln zł) i tym 
razem nie było chętnych. Prawdopodobnie kolejne 
przetargi na powyższe działki zostaną zorganizowane 
w pierwszej połowie 2012 roku. 

w W pierwszą sobotę października, w czasie dorocznego 
dnia otwartego elektrownię Rybnik odwiedziło 2119 
osób. Nie tylko zwiedzili zakład i obejrzeli film poka-
zujący, jak przebiega w nim produkcja prądu, ale też 
skorzystali z dodatkowych atrakcji. Jedną z nich były 
przejażdżki wehikułem na prąd. Wciąż nie wiadomo 
czy właściciel elektrowni – francuski koncern EDF zde-
cyduje się na wybudowanie w Rybniku nowego bloku 
energetycznego.

w Od 6 października uczniowie szkoły zawodowej prowa-
dzonej przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku uczą się w jej 
nowej siedzibie przy ul. 3 Maja. Urządzono ją w najmłod-
szej części b. szpitala Juliusza. W 11 klasach uczy się tu 
246 uczniów. W tej rzemieślniczej zawodówce pracuje 32 
nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, 
a nie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela.cd. na stronie 6
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Miasto w skrócie ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej 
78, która zakładała powstanie funduszu dopłat do 
wymiany okien. Problem jednak w tym, że na skutek 
protestów mieszkańców ul. Gliwickiej, Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w kwietniu 2010 r. unieważnił 
wspomnianą uchwałę. W tej sytuacji brak podstaw 
prawnych, by ubiegać się o rekompensatę. Skargę 
odrzucono przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Łączna dzieli
Nie uznano także skargi mieszkańców ul. 

Łącznej w Orzepowicach. Zarzucali oni prezy-
dentowi Rybnika brak decyzji ws. wyłączenia  
z ruchu fragmentu ich ulicy oraz niezachowanie 
procedur budowlanych przy remoncie drogi  
i brak stosowania procedur ISO 9001/2000  
w obiegu dokumentów w UM. — Mieszkańcy 
złożyli wniosek, w którym żądali wyłączenia z ruchu 
części tej drogi, podobnie jak to miało miejsce na są-
siednich ulicach. Oczekiwali decyzji administracyjnej, 
która jednak nie mogła być wydana zgodnie z Kodek-
sem postępowania administracyjnego. Musielibyśmy 
zapytać wszystkich użytkowników ul. Łącznej o zgodę 
na wyłączenie jej z ruchu, a to dotyczy „nieokreślo-
nego kręgu potencjalnych użytkowników” — wyjaśnił 
Leszek Kuśka, przewodniczący komisji rewizyjnej. 
Za bezzasadną uznano również dalszą część skargi: 
prowadzenie robót budowlanych i odtworzeniowych 
pasa drogowego nie wymaga pozwolenia na budo-
wę; ponadto zamknięcie ul. Łącznej uniemożliwia 
zlokalizowanie przy niej straży pożarnej, szkoły  
i przedszkola oraz fakt, że jest to droga publiczna. 
Natężenie ruchu na Łącznej zostanie w naturalny 
sposób ograniczone po oddaniu do użytku obwod-
nicy. Za odrzuceniem skargi opowiedziało się 14 
radnych, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Od tornistra do wiaduktu
W ostatniej części sesji przeznaczonej na wolne 

głosy i wnioski radnych Anna Gruszka zwróciła 
uwagę na ciężkie tornistry uczniów i zalecała wypo-
sażenie szkół podstawowych w szafki lub zakupienie 
przez szkoły najcięższych podręczników i udostęp-
nianie ich uczniom podczas zajęć. • Henryk Ryszka 
mówił o 20 garażach przy ul. Barbary w Niedobczy-
cach; w latach 60. zbudowała je kopalnia „Rymer”, 
a obecni najemcy nie mogą ich wykupić, ponieważ 
nie dysponują pozwoleniami na budowę. Prezydent 
zapowiedział pomoc miasta w rozwiązaniu tego pro-
blemu. Radny zwrócił także uwagę na dewastację 
pomnika powstańców śląskich w Niedobczycach 
i zaproponował zainstalowanie tam monitoringu. 
Zdaniem prezydenta Fudalego monitoring będzie 
mógł powstać dopiero po wybudowaniu profesjonal-
nej sieci szerokopasmowej. • Wojciech Kiljańczyk 
przedstawił propozycje radnych PO dotyczące 
przyszłorocznego budżetu. Postulują oni przebu-
dowę wąskiego wiaduktu na ul. Wodzisławskiej, 
udostępnienie internetu w miejscach publicznych  
i uruchomienie monitoringu na placach zabaw oraz 
budowę obwodnicy dzielnic północnych. Radny 

opowiedział się również za prawem do inicjatyw 
uchwałodawczych dla mieszkańców. • Wojciech 
Piecha zaproponował, by zamknąć parking przy ul. 
Kościuszki (naprzeciw Zespołu Szkół Technicznych) 
oraz zrezygnować z opłat za parkowanie na parkingu 
przy bazylice. • Monika Krakowczyk-Piotrowska 
wyraziła oburzenie, że opłata za odczytanie wodo-
mierza zawiera uśredniony koszt windykacji. — Każ-
dy mieszkaniec Rybnika jest traktowany przez PWiK 
jak nieuczciwy klient. Obywatele rzetelnie płacący 
rachunki nie mogą być obciążani kosztami, które 
powinny ponosić osoby zalegające z płatnościami. 
Tym bardziej, że w przypadku prowadzenia działań 
windykacyjnych PWiK otrzymuje zwrot poniesionych 
kosztów — argumentowała radna. • Krystyna 
Stokłosa dopytywała o likwidację targowiska na 
Nowinach i opłaty pobierane przez miasto od jego 
właściciela. Prezydent zaprzeczył informacjom  
o likwidacji targu, a w kwestii opłat wyjaśnił, że  
w sytuacji podnajmu obowiązuje opłata targowa.  
• Dariusz Laska przekonywał, że potrzeba więk-
szych środków finansowych na kulturę i ponownie 
zabiegał o możliwość przewożenia rowerów autobu-
sami. • Franciszek Kurpanik zwrócił uwagę, że fatal-
nie działa Rybnicki System Informacji Przestrzennej 
oraz dopytywał o remont ul. Pod Lasem, naprawę 
ul. Jankowickiej i chodnika na ul. Młyńskiej. Jego 
zdaniem przebudowa ul. Wodzisławskiej przyniesie 
nikłe korzyści. — Różnica będzie taka, że będziemy 
stać w korkach na równym asfalcie — mówił radny 
dodając, że brakuje sprawnego układu komunika-
cyjnego w południowej części miasta. Radny PO 
uważa, że konieczna jest przebudowa wiaduktu.  
— Chcieć to móc — zakończył nawiązując do opinii, 
że przebudowa wspomnianego już wiaduktu jest nie-
możliwa. — Problemów w mieście jest bardzo dużo, 
szkoda wydawać teraz pieniądze na remont wiaduktu. 
Zdecydowaliśmy, że priorytetem jest droga Pszczyna-
Racibórz — odpowiedział prezydent Fudali.

(S), (m)

Kolejna sesja
26 października, już po zamknięciu tego 

wydania „GR” w magistracie miała się odbyć 
kolejna sesja rady miasta. W jej porządku 
znalazło się m.in. powołanie do życia nowej 
jednostki budżetowej – ośrodka rodzinnej 
pieczy zastępczej. Przejmie on większość zadań 
istniejącego do tej pory ośrodka adopcyjno-opie-
kuńczego z wyjątkiem postępowań adopcyjnych. 
Tymi, w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy 
zastępczej, będą się zajmować służby marszałka 
województwa. Radni mieli też podjąć uchwały do-
tyczące rybnickich taksówek (nakaz umieszczania 
widocznego z zewnątrz cennika) oraz podróżowania 
miejskimi autobusami przez osoby niepełnospraw-
ne. Podobnie jak było to przed 30 marca tego 
roku, niepełnosprawni znów będą otrzymywać 
dwie biletowe e-karty, a nie jak obecnie jedną  
z dwoma zdjęciami – swoim i opiekuna. Relację  
z październikowej sesji zamieścimy w listopadowym 
wydaniu „GR”. 

(WaT)

w Prezydent Adam Fudali rozpoczął rozmowy z firmą Pre-
stige MJM w sprawie zorganizowania w przyszłym roku 
w Rybniku kolejnego koncertu artysty światowego for-
matu. Ze względu na czerwcowe, piłkarskie ME koncert 
miałby się odbyć w maju bądź na początku września.  
W rachubę wchodzą rzekomo Sting, Eric Clapton,  
a także zespół Guns N’Roses. Rozmowy mają zostać sfi-
nalizowane na tyle szybko, by bilety na koncert można 
było kupić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

w Rybnickie stowarzyszenie honorowych dawców krwi 
noszące imię ks. Józefa Niedzieli zorganizowało 15 
października turniej piłkarski dla drużyn klubów krwio-
dawstwa. Z pięciu drużyn najlepszy okazał się zespół 
przyparafialnego klubu z Niedobczyc. Po zawodach 
czterech zasłużonych krwiodawców z regionu odebrało 
honorowe odznaki „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 
był wśród nich rybniczanin Tomasz Pelczar.

w 16 października w rynkowej restauracji Pod Tubą To-
masz Bodach, znany z różnego rodzaju oryginalnych 
przedsięwzięć, zorganizował aukcję obrazów polskich 
malarzy. Z 11 wystawionych dzieł sprzedano dwa: 
„Dziewczynkę na łące” Józefa Mehoffera (za 21 tys. zł 
przy cenie wywoławczej 20 tys.) i „Pejzaż z brzozami” 
Stanisław Kamockiego (za 4,5 tys. zł przy cenie wy-
woławczej 3 tys.). Bodach zapowiedział, że 15 proc. 
wartości sprzedanych obrazów trafi na konto szpitala  
w Orzepowicach. W mieście słychać głosy, że aukcję 
zorganizowano na wariackich papierach, a obrazy 
sprzedano bez praktykowanych przy takich okazjach 
certyfikatów, potwierdzających ich autentyczność.

w Oferty cenowe dwóch firm gotowych zbudować,  
a potem prowadzić sezonowe lodowisko przewyższają 
środki, które na ślizgawkę przeznaczyło miasto. Nie-
wykluczone, że zamiast sztucznego, sezonowego, w 
czasie mrozów będą urządzane naturalne lodowiska np.  
na szkolnych boiskach.

w 23-letni dziś Piotr G., który w sierpniu 2008 roku  
w Boguszowicach w bestialski sposób zamordował swą 
znajomą i rówieśniczkę, został ostatecznie w końcu 
września skazany na dożywocie. Wcześniej sąd okręgo-
wy skazał go na 25 lat więzienia, ale skuteczną apelację 
wniosła rybnicka prokuratura i rodzice zamordowanej. 
Zdaniem biegłych psychiatrów Piotr G. to psychopata, 
którego żadna resocjalizacja ani terapia nie zmieni.  
O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać 
po odsiedzeniu 25 lat.  

w 24 października Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 
umorzyła śledztwo w sprawie postępowania rybnickich 
policjantów w czasie głośnej strzelaniny w Boguszowi-
cach w sierpniu 2010 roku. Prokuratorzy nie stwierdzili 
przypadków niedopełnienia obowiązków ani uchybień 
mundurowych. Fakt, iż w czasie wymiany ognia jeden 
z policjantów postrzelił jednego z dwóch synów strze-
lającego z okna Krzysztofa W. w żuchwę, uznano za 
„błąd usprawiedliwiony okolicznościami”. 40-letniego 
Krzysztofa W., który ranił wtedy sześć osób, psychiatrzy 
uznali za niepoczytalnego, a prokuratura w sierpniu 
tego roku wystąpiła do sądu okręgowego o umorzenie 
postępowania i skierowanie rybniczanina na leczenie 
w oddziale zamkniętym. Rozprawa sądowa w sprawie 
tego wniosku jeszcze się jednak nie odbyła.

cd. ze strony 5
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W poprzedniej kadencji rybniczanie dzierżyli trzy 
mandaty poselskie i jeden senatorski, w obecnej już tylko 
dwa poselskie, które pewnie zdobyli Marek Krząkała z PO 
i Bolesław Piecha z PiS. Z Wiejską pożegnali się eksposeł 
Grzegorz Janik (PiS), który o 1.653 głosy przegrał rywa-
lizację z Grzegorzem Matusiakiem, kandydatem PiS-u  
z Jastrzębia Zdroju i ekssenator Tadeusz Gruszka (PiS). 
No cóż, rybniczanie nie wybierali parlamentarzystów sami, 
ale z sąsiadami. Okręg wyborczy nr 30, w którym było 
do zdobycia dziewięć sejmowych mandatów obejmował: 
Rybnik, powiaty rybnicki, wodzisławski, mikołowski  
i raciborski oraz Jastrzębie Zdrój i Żory. Podobnie, jak w 
całym kraju, w okręgu tym przy frekwencji 47,49 proc. wy-
bory dużo bardziej zdecydowanie niż przed czterema laty 
wygrała PO (44,89 proc. głosów) przed PiS-em (28,59 proc.)  
i Ruchem Palikota (9,02 proc.). Ugrupowania te wprowa-
dziły do Sejmu odpowiednio pięciu, trzech i jednego posła. 
W zdecydowanie mniejszym gronie (Rybnik, powiaty ryb-
nicki i mikołowski) z listy pięciu kandydatów wybieraliśmy 
po raz pierwszy jednego senatora. Został nim najstarszy  
w tym gronie, śledzący kampanię wyborczą i same wybory 
ze szpitalnego łóżka Antoni Motyczka (34,11 proc.) z PO, 
który nawet w samym Rybniku pokonał Józefa Makosza, 
byłego prezydenta miasta, który po raz pierwszy wystar-
tował w wyborach parlamentarnych. Kolejne miejsca  
w wyścigu do Senatu w okręgu zajęli: Tadeusz  

Gruszka (PiS) – 22,18 proc.; 
Paweł Polok (Autonomia 
dla Śląska) – 21,92 proc.; 
Józef Makosz (niezależny) 
– 14,87 proc.; Bogusław 
Biegesz (Unia Prezydentów) 
– 6,92 proc.

Królem polowania na 
głosy został w okręgu rybni-
czanin Bolesław Piecha, na 
którego zagłosowało 34.520 
wyborców, o blisko 9,5 tys. 
mniej niż przed czterema 
laty. Drugie miejsce zajął 
kolejny rybniczanin Marek 

Krząkała z PO (25 938), a trzecie pierwszy „spadochro-
niarz” tegorocznych wyborów – pierwsza na liście PO 
Joanna Kluzik-Rostkowska (22.418). Swoją drogą, w skali 
kraju (41 okręgów) była ona jedną z siedmiu „jedynek” 
PO, które na swojej liście nie zdobyły największej liczby 
głosów. Dla porównania, jedynka SLD Tadeusz Motowidło 
(nie zdobył mandatu) otrzymał w okręgu 10 516 głosów,  
a jedynka Ruchu Palikota Piotr Chmielowski, który został 
posłem – 9.925. Na Adama Gawędę, lidera PJN w okręgu, 
głosowało 4.801 wyborców. W samym Rybniku najwięcej 
głosów otrzymali: Krząkała (16.320), Piecha (9.626), 
Kluzik-Rostkowska (3.577), Janik (2.347) i Chmielowski 
(1.969). A w wyborach do Senatu: Motyczka (15.673), 

Makosz (15.223), Gruszka (10.696), 
Polok (8.207) i Biegesz (5.156).

W wyborach do Sejmu wy-
startowało w sumie 30 rybniczan,  
w tym 13 rybniczanek. Najwięcej, 
po siedmiu, mieszkańców naszego 
miasta znalazło się na listach SLD  
i PPP-Sierpień 80. Pięciu było ich 
na liście PO, czterech na liście PiS-u  
i po dwóch na listach: Ruchu Paliko-
ta, PJN i PSL. Ani jedna rybniczanka 
nie znalazła się na listach: PiS-u, PJN 
i Ruchu Palikota.

Obok publikujemy najpopular-
niejszych kandydatów w poszczegól-
nych dzielnicach.                  (WaT)

Największą w mieście frekwencję odnotowano  
w dwóch obwodowych komisjach mających siedzibę  
w Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ, wyniosła 
tam ona 62,63 oraz 60,70 proc. Najniższą w jednym  
z obwodów dzielnicy Boguszowice Osiedle; w tamtejszym 
domu kultury  zagłosowało jedynie 27,65 proc. uprawnio-
nych, czyli 376 osób z 1.360 uprawnionych.

Oto wyniki głosowań i najpopularniejsi kandydaci  
w największych i w najmniejszych dzielnicach miasta.* 

ŚRÓDMIEŚCIE: Sejm – 1. Krząkała (PO) 578 (głosów); 
2. Piecha (PiS) 276; 3. Kluzik-Rostkowska (PO) 104;  
4. Ogórek (SLD) 58; 5. Chmielowski (Ruch Palikota) 53; 
6. Janik (PiS) 44. Senat - 1. Makosz 577; 2. Motyczka 
459; 3. Gruszka 259; 4. Polok 221; 5. Biegesz 189. 
PARUSZOWIEC-PIASKI: Sejm – 1. Krząkała 625; 2. Piecha 
350; 3. Kluzik-Rostkowska 88; 4. Chmielowski 64;  
5. Janik 37; 6. Ogórek 31. Senat - 1. Makosz 1394;  
2. Motyczka 221; 3. Polok 102; 4. Gruszka 92; 5. Biegesz 
44. BOGUSZOWICE OSIEDLE: Sejm - 1. Krząkała 632;  
2. Piecha 536; 3. Kluzik-Rostkowska 229; 4. Chmielow-
ski 121; 5. Janik i Motowidło po 106. Senat – 1. Gruszka 
974; 2. Motyczka 888; 3. Makosz 570; 4. Polok 474;  
5. Biegesz 209. BOGUSZOWICE STARE: Sejm – 1. Krząkała 
846; 2. Piecha 759; 3. Kluzik-Rostkowska 202; 4. Kloc 
134; 5. Janik 101; 6. Chmielowski 100. Senat – 1. Gruszka 
1120; 2. Motyczka 858; 3. Makosz 781; 4. Polok 443;  
5. Biegesz 202. CHWAŁOWICE: Sejm – 1. Krząkała 790; 
2. Piecha 552; 3. Kluzik-Rostkowska 183; 4. Janik 165; 
5. Chmielowski 104; 6. Motowidło 81. Senat – 1. Mo-
tyczka 907; 2. Gruszka 703; 3. Makosz 576; 4. Polok 
507; 5. Biegesz 201. MAROKO-NOWINY: Sejm – 1. Krzą-
kała 2813; 2. Piecha 1249; 3. Kluzik-Rostkowska 673;  
4. Janik i Chmielowski po 428; 6. Ogórek 324.  
Senat – 1. Motyczka 2863; 2. Makosz 2708; 3. Gruszka 
1518; 4. Polok 1351; 5. Biegesz 1066. NIEDOBCZYCE: Sejm 
– 1. Krząkała 1225; 2. Piecha 793; 3. Kluzik-Rostkowska 
300; 4. Chmielowski 185; 5. Janik 146; 6. Ogórek 133. 
Senat – 1. Motyczka 1273; 2. Polok 878; 3. Gruszka 
764; 4. Makosz 585; 5. Biegesz 288. STODOŁY: Sejm  
– 1. Piecha 42; 2. Krząkała 33; 3. Siedlaczek 27; 4. Janik 
16; 5. Kluzik-Rostkowska 13; 6. Kloc 10. Senat – 1. Polok 
49; 2. Gruszka 48; 3. Motyczka 43; 4. Biegesz 39; 5. Ma-
kosz 38. POPIELÓW: Sejm – 1.Krząkała 204; 2. Piecha 132; 
3. Kluzik-Rostkowska 40; 4. Chmielowski 32; 5. Ogórek  
i Motowidło po 21. Senat – 1. Motyczka 195; 2. Polok 
149; 3. Gruszka 135; 4. Makosz 99; 5. Biegesz 70. WIELO-
POLE: Sejm – 1. Krząkała 240; 2. Piecha 116; 3. Janik 103; 
4. Kluzik-Rostkowska 40; 5. Chmielowski 32; 6. Ogórek 
26. Senat – 1. Motyczka 239; 2. Makosz 212; 3. Grusz-
ka 153; 4. Polok 114; 5. Biegesz 88; KŁOKOCIN: Sejm  
– 1. Krząkała 206; 2. Piecha 167; 3. Kluzik-Rostkowska 
47; 4. Janik 40; 5. Kloc i Chmielowski po 23. Senat  
– 1. Makosz 269; 2. Gruszka 215; 3. Motyczka 166;  
4. Polok 125; 5. Biegesz 33.

Kandydaci występujący w zestawieniu: Bolesław Piecha, 
Izabela Kloc, Grzegorz Janik (PiS); Tadeusz Motowidło, 
Magdalena Ogórek (SLD); Piotr Chmielowski (Ruch Pali-
kota); Joanna Kluzik-Rostkowska, Marek Krząkała, Henryk 
Siedlaczek (PO).

* W przypadku dużych dzielnic braliśmy pod uwagę tylko 
łączne wyniki głosowań w tych obwodach, które w całości 
mieściły się w granicach danej dzielnicy.

Oprac.: (WaT)

Posłami z naszego okręgu zostali: 
Krzysztof Gadowski (Jastrzębie 
Zdrój), Joanna Kluzik-Rostkowska 
(Warszawa), Marek Krząkała 
(Rybnik), Henryk Siedlaczek (Rudy) 
i Ryszard Zawadzki z PO; Izabela 
Kloc (Kobiór), Grzegorz Matusiak 
(Jastrzębie Zdrój) i Bolesław Piecha  
z PiS-u oraz Piotr Chmielowski 
(Katowice) z Ruchu Palikota.

Senatorem został  Antoni 
Motyczka z PO.

Ubyło parlamentarzystów
Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 9 października, reprezentacja 

Rybnika w Sejmie i Senacie zdecydowanie się skurczyła.
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Mamy nadzieję, że również dzięki takim 
przypadkom, nie tylko tym zagubionym kon-
gresowiczom, ale i pozostałym uczestnikom 
europejskiego forum, jakie miało miejsce  
w naszym mieście na przełomie września i paź-
dziernika, Rybnik będzie się odtąd kojarzył z 
kompetencją, życzliwością i dobrą organizacją. 

Obok naszego miasta organizatorem Eu-
ropejskiego Kongresu Obywatelstwa i Miast 
Bliźniaczych była obchodząca swoje 60-lecie 
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) 
oraz Związek Miast Polskich. Jego uczestni-
cy, przedstawiciele urzędów samorządowych  
i podmiotów zaangażowanych we współpracę 
partnerską z całej Europy dyskutowali o jej 
znaczeniu dla przyszłości Unii Europejskiej. 
Zastanawiali się też wspólnie, jak przekonać 
żyjących w niej obywateli do kontynuowania 
idei integracji. Ważnym tematem były nowe 
sposoby działań na rzecz tworzenia społeczeń-
stwa obywatelskiego, czyli czynnie zaangażowa-
nego we wszystko, co pozwala na cywilizacyjny 
rozwój, zarówno w materialnym, jak i ducho-
wym wymiarze. To zadanie szczególnie trudne  
w obliczu globalnego kryzysu ekonomicznego, 
który bardziej dzieli niż łączy.

Wybór Rybnika 
na gospodarza...
...kongresu nie był przypadkowy. Wpłynęła 

nań nie tylko polska prezydencja w Unii Eu-
ropejskiej, ale również nasze doświadczenia 
w nawiązywaniu i rozwijaniu partnerskich 
kontaktów z europejskimi miastami, w tym  
z leżącym we francuskiej Burgundii niewielkim 
Saint Vallier. Podpisana 50 lat temu umowa 
partnerska między dwoma miastami leżący-
mi po dwóch stronach żelaznej kurtyny była  

w czasach PRL-u ewenementem, o czym przy-
pomniał na inauguracji kongresu w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej prezydent Rybnika Adam 
Fudali. — Pytanie o rozwój Europy łączy się 
z pytaniem o możliwości przekonania naszych 
obywateli do idei integracji europejskiej. Kryzys 
ekonomiczny powinniśmy traktować jako szansę 
na wzmocnienie tej idei, będącej narzędziem 
budowy bardziej bezpiecznej Europy — mówił 
Wolfgang Schuster, przewodniczący Rady 
Gmin i Regionów Europy i burmistrz Stuttgar-
tu. — Umowy międzynarodowe zawierane na 
szczeblu państwowym byłyby puste bez zaanga-
żowania samorządów pielęgnujących partnerskie 
relacje między miastami. Samorządy mają być 
inicjatorem i pośrednikiem w krzewieniu idei 
miast bliźniaczych — podkreślał reprezentujący 
Związek Miast Polskich jego wiceprzewodni-
czący Marek Miros, burmistrz Gołdapi. 

W podobnym tonie wypowiedzieli się patro-
nujący kongresowi prezydent RP Bronisław 
Komorowski oraz przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek. Obaj przemawiali 
z ekranu, bo inne ważne wydarzenia związane 
z polską prezydencją, m.in. szczyt Partnerstwa 
Wschodniego, uniemożliwiły im wizytę w Ryb-
niku. — (...)Miasta bliźniacze to dobra forma 
udziału samorządu w swoiście pojętej polityce 
zagranicznej — mówił prezydent. — To są 
kontakty międzynarodowe, ale szczególnego ro-
dzaju, budujące relacje międzyludzkie i poczucie 
związku między wspólnotami lokalnymi. Jestem 
przekonany, że uczestnicy kongresu wyjadą  
z Rybnika z przekonaniem, że związki miast part-
nerskich to dobra droga do budowania lepszej 
Europy. Honorowy obywatel Rybnika, prof. 
Jerzy Buzek mówił o partnerskiej współpracy 
Rybnika z 11 innymi miastami. Podkreślał, że 

to świetne przykłady realizacji idei miast bliź-
niaczych. — Kongres cieszy mnie jako Ślązaka, 
Polaka i Europejczyka — mówił przewodniczą-
cy europarlamentu. — Jako Ślązaka, bo odbywa 
się w miejscu mi bardzo bliskim, jako Polaka, bo 
to ważne wydarzenie towarzyszące polskiej prezy-
dencji w UE, jako Europejczyka, bo dowodzi, że 
nie tylko Europa potrzebuje swoich obywateli, ale 
i oni potrzebują Europy zjednoczonej w swojej 
różnorodności, demokratycznej i tolerancyjnej.

I za taką właśnie
Europą – otwartą, 
tolerancyjną, wielokulturową,
szanującą różnorodność, Europą równych 

szans dla kobiet i mężczyzn, dla emigrantów, 
osób o różnych orientacjach seksualnych i wy-
znających różne religie, za Europą bez kseno-
fobii i narodowych egoizmów – opowiedzieli się 
wszyscy uczestnicy kongresu, a swoje przemy-
ślenia zawarli w deklaracji końcowej „Obywate-
le Europy!”. I nie były to czcze hasła, bo wielu 
mówców opowiedziało o tym, jak podobne 
zadania realizują na szczeblu lokalnym. Uczest-
nicy kongresu prosili również decydentów  
w UE o finansowe wsparcie działań partner-
skich i programu „Europa dla obywateli”  
w myśl zasady jedno euro na mieszkańca Eu-
ropy. Zaapelowali również o monitorowanie 
wdrażania na poziomie lokalnym zapisów 
Europejskiej Karty Równości Mężczyzn  
i Kobiet, podkreślając potrzebę dialogu mię-
dzypokoleniowego. Pierwszą debatę plenarną 
„Obywatelstwo europejskie jutra” błyskotliwie 
podsumował socjolog, prof. Marek Szczepań-
ski. Wyłapując „słowa klucze” będące esencją 
kolejnych wystąpień a wśród nich: społeczeń-
stwo obywatelskie, demokracja lokalna, samo-

Jakież było zdumienie przybyłej na kongres dwójki Francuzów, kiedy spotkana na pustej ulicy i zapytana o drogę ryb-
niczanka, udzieliła wyczerpujących informacji biegłą francuszczyzną. Podziękowaniom i komplementom nie było końca. 

Europejski Kongres Obywatelstwa 
i Miast Bliźniaczych

My, obywatele
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Kryzys to szansa na wzmocnienie idei integracji europejskiej 
— przekonywał Wolfgang Schuster.
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rządność, tolerancja, aktywność (prospołeczność), 
zaufanie, organizacje pozarządowe, wspólnotowość 
czy wolontariat. Słowa te dobrze charakteryzują ideę 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Temat debaty podsumowującej brzmiał „Jakie per-
spektywy rysują się przed dzisiejszą młodzieżą, obywate-
lami Europy przyszłości”. Lorenz Stree z niemieckiej 
sekcji młodzieżowej poruszył kwestię dostępności 
dla młodych Europejczyków studiów zagranicznych.  
— Powinniśmy mieć wybór, gdzie chcemy studiować. Są 
programy wymiany i systemy finansowania, ale wciąż 
tylko najlepsi mogą studiować za granicą. Potrzeba 
więcej stypendiów i ujednolicenia systemów szkolnictwa 
wyższego, by młodzi ludzie nie napotykali na tyle barier 
natury formalnej — mówił. W debacie zabrali też głos 
studenci z Rybnika. Agnieszka Ganczorz opowiedzia-
ła o Włochu, który przez pół roku uczył włoskiego  
w szkole podstawowej w rybnickiej dzielnicy Gole-
jów. — Dzisiejsza młodzież to już świadomi obywatele. 
Cieszy mnie, że wszyscy rozumieją, że najważniejsze 
są działania oddolne, w które angażuje się właśnie 
młodzież — mówił Mariusz Gorzawski. W czasie 
dyskusji mówiono m.in. o potrzebie zaangażowania 
ludzi młodych w podejmowanie istotnych decyzji nie 
tylko na szczeblu lokalnym, ale także na szczeblu 
Unii Europejskiej. Zwrócono też uwagę na problem 
bezrobocia młodzieży. Według oficjalnych danych,  
w krajach unii 20 proc. osób kończących edukację nie 
znajduje pracy na terenie UE. 

Uczestnicy kongresu odwiedzili również miejsce, 
które jest, jak powiedział Jerzy Buzek, tragicznym 
świadectwem polityki podziałów. Na terenie daw-
nego obozu Auschwitz-Birkenau przedstawiciele 
kilkudziesięciu nacji wysłuchali m.in. relacji byłego 
więźnia. Zrobiła ona ogromne wrażenie i wiele osób 
szczerze wzruszyła.

Odnowili umowę
Ostatnim akcentem kongresu była uroczysta ko-

lacja w wielkim namiocie na terenie kampusu. Przez 

ponowne podpisanie odnowiono tam umowę 
partnerską Rybnika z Saint Vallier sprzed 50 lat. 
Dokument w obecności przewodniczącego CEMR 
Wolfganga Schustera oraz sekretarza generalnego 
tej organizacji Frederika Valliera podpisali mer 
Saint Vallier Alain Phillibert i prezydent Adam 
Fudali. — Partnerstwo dwóch miast to zaledwie 
jedna cegiełka, choć jakże ważna w całym funda-
mencie zjednoczonej Europy — mówił prezydent 
Fudali. Oba miasta mają górnicze tradycje i dlatego 
symboliczny wymiar miała też wręczona przewodni-
czącemu Wolfgangowi Schusterowi węglowa rzeźba 
przedstawiająca św. Barbarę.    

Kolacji, na którą złożyły się regionalne, śląskie 
dania towarzyszyły występy zespołu jazzu tradycyj-
nego South Silesian Brass Band oraz Przygody. Oba 
zespoły wielokrotnie reprezentowały kulturalny 
potencjał Rybnika w miastach partnerskich, dowo-
dząc, że kultura ułatwia poznanie się i wzajemne 
zrozumienie różnych nacji. Nie były to jedyne 
akcenty artystyczne w czasie kongresu. W TZR wy-
stąpiła Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków  
z solistą Michałem Marcolem, młodym skrzypkiem, 
który wzbudził prawdziwy podziw międzynarodo-
wej publiczności. Docenione zostało również pro-
fesjonalne brzmienie zespołu wokalnego „6 na 6”.

Jubileusz 60-lecia powstania CEMR-u uczczono 
poprzez wypuszczenie w niebo ze schodów TZR 
kilku tysięcy kolorowych balonów. Oprócz tej zaba-
wy, w którą zaangażowano tak rybnickie dzieci jak  
i obcokrajowców, na ulicach niewiele wydarzeń 
przybliżało mieszkańcom atmosferę kongresu. 
Może jeszcze tylko stworzona na schodach do 
TZR tzw. aleja obywatelska, czyli kilka stoisk  
z tradycyjnymi wyrobami, kioski organizacji po-
zarządowych oraz punkty informacyjne instytucji 
unijnych finansujących programy europejskie. Ale 
rybniczanie, jak wszyscy pozostali Europejczycy, są 
i tak pozostaną beneficjentami polityki umacniania 
zjednoczonej Europy.                                         (r)

• W kongresie wzięło udział ponad 
300 uczestników z 31 państw.

• Najliczniejsze delegacje reprezen-
towały Niemcy, Francję, Turcję, 
Czechy i Finlandię.

• W całej Europie funkcjonuje blisko 
 40 tys. tzw. „partnerstw”.

• W Polsce – ponad 3.800; najwię-
cej partnerów nasze miasta mają 
w Niemczech.

• Rybnik utrzymuje of ic ja l -
n e  k o n t a k t y  p a r t n e r s k i e  
z 11 miastami: Dorsten i Eu-
rasburgiem w Niemczech,  
z Saint Vallier, Mazamet i Liévin 
we Francji, z Newtownabbey  
w Irlandii Płn,. z Larissą w Grecji, 
ze Stanisławowem i Barem na 
Ukrainie, z Rejonem Wileńskim na 
Litwie oraz Karwiną w Czechach.

Idea współpracy między mia-
stami europejskimi zrodziła 
się na początku lat 50. Jej 
źródła sięgają tragedii II wojny 
światowej. W 1951 roku przed-
stawiciele władz lokalnych 
–  prezydenci, burmistrzowie 
i radni z sześciu krajów euro-
pejskich powołali Radę Gmin 
Europejskich, której celem było 
stworzenie unii społeczeństw 
europejskich. Miała ona sze-
rzyć pokój poprzez zbliżenie 
społeczeństw, burzenie barier 
i stereotypów. Bezpośrednie 
kontakty obywateli mają służyć 
lepszemu poznaniu się i zrozu-
mieniu. Ruch ten w znaczącym 
stopniu przyczynił się do po-
jednania między niedawnymi 
wrogami – Niemcami i Francją 
oraz do ponownego zjedno-
czenia Europy po zmianach 
geopolitycznych i społecz-
nych na przełomie lat 80. i 90. 
Współpraca partnerska w Eu-
ropie prowadzona jest w wielu 
dziedzinach: na płaszczyźnie 
społecznej, kulturalnej, sporto-
wej czy gospodarczej. Ważnym 
jej elementem jest wymiana 
młodzieży. Dziś poszerzona jest 
o realizację wspólnych projek-
tów współfinansowanych ze 
środków unijnych.    

Równolegle z kongresem trwała w Rybniku wizyta kilkudziesięciu mieszkańców wspomnianego 
Saint Vallier. Przy wsparciu miasta zorganizowało ją Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro-
dowej Rybnik-Europa oraz II Liceum Ogólnokształcące, które od wielu lat prowadzi z Saint 
Vallier wymianę uczniowską. Gości pod swój dach przyjęły rodziny uczniów II LO. Wspólnie  
z członkami stowarzyszenia i nauczycielami Francuzi odwiedzili Zakopane, Pszczynę i Kraków. 
Kulminacyjnym momentem wizyty było podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy 
między rybnickim stowarzyszeniem, szkołą oraz funkcjonującym w Saint Vallier od wielu lat 
Komitetem Miast Bliźniaczych. Na zdjęciu (od lewej na pierwszym planie) przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Rybnik-Europa Roman Widerski, dyrektorka II LO Maria Malinowska  
i przewodniczący komitetu z Saint Vallier Julien Garcon.
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Przez kilka dni trwania kongresu Rybnik 
był prawdziwą wieżą Babel. Czy obecność 
gości z kilkudziesięciu europejskich krajów 
przełoży się w jakiś sposób na korzyści dla 
naszego miasta?

Trudno ocenić od razu efekty tego spotkania; 
może przyjdą za tydzień, może za miesiąc. 
Natomiast nie podlega dyskusji fakt, że wielu 
z gości po raz pierwszy usłyszało o istnieniu 
naszego miasta,  
a nawet regionu. 
Zapewne dzięki 
internetowi jeszcze 
przed wyjazdem 
dowiedziało się o 
Rybniku czegoś 
więcej. Myślę, że 
to może zaprocen-
tować w różnych 
dziedzinach: kul-
turze, kontaktach 
społecznych czy 
gospodarce,  na 
co liczymy najbar-
dziej. 

W kongreso-
wych wystąpie-
niach i dysku-
sjach podkreśla-
no wyzwania przed jakimi stoi Europa  
w dobie globalnego kryzysu gospodar-
czego...

Kryzys jest wszechobecny na świecie, a więc 
i w Europie, i w naszym kraju, i w mieście. 
W trudnych dla UE czasach optymizm budzi 
wyraźnie na kongresie słyszalny solidarny głos 
za zjednoczoną Europą i znamienne słowa „Je-
den z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu”. 
By nadal budować Europę bezpieczniejszą  
i zamożniejszą, potrzebna jest polityczna oraz 
gospodarcza integracja i solidarność. Pojawiły 
się też głosy ostrzegające, że kryzys gospo-
darczy może zachęcić Niemcy, Francję czy 
Wielką Brytanię, a więc państwa decydujące o 
budżecie UE, a w konsekwencji o jakości życia 
obywateli Europy, do hermetyzacji swojej go-
spodarki. Taka opcja została przez uczestników 
kongresu oceniona bardzo negatywnie. Panel 
dyskusyjny młodzieży przekonał, że swoją przy-
szłość widzi ona w łatwości przemieszczania się 
po Europie, możliwości studiowania w różnych 
krajach, czy poznawaniu rówieśników poprzez 
wymiany. Problemy młodych ludzi na rynku 
pracy są podobne we wszystkich krajach, po-
dobne też są przyczyny – demografia i postęp 
technologiczny. Europejski rynek pracy jest 
oczywiście szerszy od krajowego, ale szanse na 
nim wzrastają wraz ze wzrostem kwalifikacji, 
czyli edukacji na coraz wyższym poziomie.

Zaakcentowana została rola samorzą-
dów, czyli władz lokalnych i regionalnych, 
w realizacji idei integracji europejskiej, 
wyrażanej poprzez zawieranie umów part-
nerskich... 

Zaskoczyła mnie dochodząca do 40 tys. 
liczba partnerstw zawiązanych w trakcie 60 lat 
istnienia Rady Gmin Regionów Europy. Jest 
oczywiste, że umowy te mają na celu łączenie  

społeczeństw, co napawa optymizmem. Wy-
nikającą z tego wielką wartością jest wizja 
Europy bez konfliktów zbrojnych i to powinno 
przemówić do wyobraźni eurosceptyków.

Również z końcowej deklaracji „Obywate-
le Europy!” wynika, że uczestnicy kongresu 
z wiarą i nadzieją odnoszą się do idei inte-
gracji, upatrując w niej odpowiedzi na kry-
zys i wzrost tendencji nacjonalistycznych.

Deklaracja wyraża oficjalne stanowisko, któ-
re zostanie przekazane w formie „białej księgi” 
strukturom europejskim, mającym kompe-
tencje do wprowadzania nowych rozwiązań  
w budowaniu europejskich relacji. Jednym z po-
stulatów jest apel o większe finansowe wsparcie 
współpracy bliźniaczej miast. Sugerowane jest 
oparcie kolejnego programu budowania Europy 
obywatelskiej na symbolicznym budżecie jedno 
euro na jednego mieszkańca Europy. Europej-
czycy chcą Europy zjednoczonej, zdolnej do 
reagowania na wyzwania przed jakimi stoimy: 
kurczenie się zasobów energetycznych, nieko-
rzystne perspektywy demograficzne, zmiany 
klimatyczne, nierówności społeczne i wiele in-
nych. Niesłychanie ważne jest, że spotkanie, na 
którym padło tak wiele ważnych dla przyszłości 
Europy stwierdzeń, odbyło się po raz pierwszy 
w jej środkowo-wschodniej części, a dla nas, że 
właśnie w Rybniku.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Miasto w skrócie
w 9 października wieczorem w Kościółku Akademickim 

na Górce odprawiono mszę z okazji inauguracji roku 
akademickiego. Na krótko przed jej rozpoczęciem  
w tej małej świątyni pojawił się metropolita katowicki 
ks. abp. Damian Zimoń, który udzielił studentom  
i ich wykładowcom błogosławieństwa. Samą mszę 
koncelebrowali ks. dziekan Karol Matera, archidiece-
zjalny duszpasterz akademicki ks. prałat Marek Spyra, 
proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. Franci-
szek Radwański, a także opiekun rybnickich żaków  
ks. Rafał Śpiewak. 

w 10 października, dzień po wyborach parlamentarnych 
zebrała się kapituła Czarnych Diamentów, wyróżnienia 
przyznawanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Z grona 19 
kandydatów wybrała dziewięć firm i przedsiębiorstw, 
które zostaną tegorocznymi laureatami. W tym gro-
nie znalazło się m.in. Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Rybniku. W czasie gali, która 18 listopa-
da odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej honorowe 
Czarne Diamenty odbiorą też Elżbieta Bieńkowska, 
Minister Rozwoju Regionalnego , jej wiceminister 
Adam Zdziebło oraz Ivan Del Vechio, ambasador 
Republiki Chorwacji w Polsce oraz rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, który ma swoją filię 
również w Rybniku.

w  Komisja psychiatryczna zdecydowała, że Grzegorz W., 
który blisko rok temu w brutalny sposób zamordował 
swego ojca Eugeniusza Wróbla, byłego wiceministra, 
trafi na tzw. detencję do Regionalnego Ośrodka Psy-
chiatrii Sądowej w Branicach na Opolszczyźnie (25 
km od Głubczyc). Wcześniej dwa niezależne zespoły 
biegłych stwierdziły, że dokonując zbrodni był niepo-
czytalny i nie może za nią odpowiadać. Teraz będzie 
leczony na oddziale zamkniętym o maksymalnym 
stopniu zabezpieczeń.

w Rybnicki ZUS zorganizował 12 października 
dzień porad, a 18 października szkolenie dla 
osób, które chciałyby legalnie zatrudnić nianie 
opiekujące się ich dziećmi. 1 października weszły  
w życie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi 
do lat trzech. Zgodnie z nimi, opiekunom, 
otrzymującym pensje nieprzekraczające minimal-
nego wynagrodzenia państwo będzie opłacać 
składki ZUS-owskie. W roli ubezpieczanych 
przez państwo opiekunek i opiekunów  mogą 
też występować babcie i dziadkowie maluchów.  
Innym przedsięwzięciem ZUS-u był trwający od 
17 do 21 października Tydzień Przedsiębiorców. 
W Rybniku 45 osób wzięło udział w szkoleniu, 
którego tematem były zasady tworzenia i przeka-
zywania do ZUS-u dokumentów zgłoszeniowych, 
rozliczeniowych i płatniczych. Przedsiębiorców 
przekonywano też do korzystania z „zaufanego 
profilu”, czyli kontaktowania się z ubezpieczy-
cielem przez Internet, przy użyciu elektronicznej 
platformy administracji publicznej.

(WaT), (S)

Solidarny głos za zjednoczoną Europą
Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

Prezydent Rybnika na poprzedzającej kongres konferencji prasowej wspólnie z Wolfgangiem Schusterem 
oraz Frederikem Vallierem z CEMR
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Wszystkim przyjaciołom, znajomym i delegacjom 
biorącym udział w ostatnim pożegnaniu 

śp. Magdaleny MACHURY 
z domu Madaj 

oraz jej syna Mikołaja 

serdecznie dziękuje za pamięć i modlitwę 

Rodzina

Planowana przebudowa lotniska w Gotartowicach i przystoso-
wanie go dla potrzeb ruchu biznesowego, co może stać się sposo-
bem na przyciągnięcie inwestorów, na obecnym etapie interesuje 
bardziej właścicieli okolicznych posesji niż biznesmanów.

Na spotkanie w Urzędzie Miasta, jakie odbyło się w połowie października 
przybyło ponad pięćdziesięciu zainteresowanych mieszkańców Gotartowic. 
Prezydent Adam Fudali oraz jego zastępca Michał Śmigielski przedstawili 
plany realizacji inwestycji i związane z nimi kwestie wykupów gruntów. 
Realizacja planów stworzenia infrastruktury lotniczej dla potrzeb obsługi 
ruchu biznesowego, a także turystycznego i rekreacyjnego jest uzależniona 
od pozyskania środków zewnętrznych, np. unijnych.

Przygotowania do tej długofalowej inwestycji rozpoczęły się w roku 
bieżącym, od wykupu gruntów. Jak pamiętamy, na jednej z ostatnich sesji 
radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu na ten cel dodatkowych 1,6 mln 
zł. Do końca 2012 r. miasto zamierza uzyskać wymagane prawem decyzje 
środowiskowe oraz opracować dokumentację techniczną dla I etapu, który 
zakłada budowę betonowego pasa startowego wraz z placami postojowymi  
i manewrowymi oraz ogrodzenie terenu. Realizacja tych robót będzie moż-
liwa po roku 2014 i to pod warunkiem uzyskania środków finansowych: czy 
to unijnych, w formie dotacji państwowej lub poprzez partnerstwo publicz-
no-prywatne. Realizacja II etapu inwestycji, czyli rozbudowa infrastruktury 
lotniska planowana jest do roku 2020 i również uzależniona od możliwości 
finansowych. A ponieważ nowa unijna perspektywa finansowa dopiero 
przed nami i mimo starań miasta o pieniądze, ich rezultat nie jest wiadomy, 
decyzje tak szybko nie zapadną.  

A mieszkańcy strefy lotniska czekają na nie już od lat... 40, bo od tak 
długiego czasu nie otrzymują zgody na podział gruntów, ich przekwalifiko-
wanie na działki budowlane, na budowę nowych, wolno stojących budynków 
czy rozbudowę starych. Wygląda więc na to, że również w zamierzchłej 
przeszłości, w innej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej, jakieś plany 
rozbudowy lotniska istniały.    

Jak mówi Łucja Hyła, jedna z uczestniczących w spotkaniu żywo zainteresowa-
nych problemem osób, chodzi o teren od lotniska wzdłuż ul. Żorskiej aż do ronda 
już w Rowniu na terenie Żor. — Czujemy się ubezwłasnowolnieni, bo nie możemy 
od wielu lat swobodnie decydować o swojej własności — mówi Łucja Hyła. — Nie 
możemy nic planować na przyszłość, np. przekazać dzieciom działki budowlanej czy 
sprzedać pod budowę. To prawda, że ziemia się nie starzeje, ale starzejemy się my...

Mieszkańcy rozumieją plany rozwojowe, ale chcieliby jak najszybciej 
wiedzieć co ich czeka, by móc realizować własne plany życiowe. Spotkanie 
w urzędzie miasta nie przyniosło precyzyjnej odpowiedzi, kiedy to będzie 
możliwe, przedstawiciele miasta potwierdzili natomiast, że zablokowana 
strefa ciągnie się od lotniska aż do żorskiego ronda. — Cieszymy się jednak, 
że nie zostaliśmy przez władze miasta zignorowani i do spotkania doszło — 
mówią mieszkańcy. Planowane przedsięwzięcie jest duże i perspektywiczne, 
zatem na pewno na tym jednym spotkaniu z mieszkańcami się nie skończy.

(r)

 Dobiega końca budowa kolejnego fragmentu Obwiedni Pół-
nocnej między ulicami Budowlanych i Rudzką; 31 października 
ruszą czynności odbiorowe, a otwarcie dla ruchu planowane 
jest na grudzień tego roku.

 Na modernizowanej ul. Wodzisławskiej dla potrzeb ruchu wa-
hadłowego zamontowano sygnalizację świetlną. Jak informuje 
tablica, czas oczekiwania na zielone światło powinien wynosić 
cztery minuty.

 Intensywne prace trwają na ul. Żorskiej – zaasfaltowano już 
500 m drogi od ronda Boguszowickiego; powstaje rondo na 
skrzyżowaniu z ul. Ligocką.

 Rozpoczęto roboty na ul. Raciborskiej; od 6 października obo-
wiązuje na niej jeden kierunek ruchu – od Rybnika do Rydułtów. 
Objazd do Rybnika poprowadzono przez Jejkowice i ul. Zebrzy-
dowicką. Można też skręcić w prawo w ul. Krzywoustego i do-

jechać do centrum 
przez Niedobczyce.

 6 października 
na osiedlu Nowiny 
otwarto dla kierow-
ców remontowany 
od połowy lipca odci-
nek ul. Budowlanych. 
W tym czasie zmo-
dernizowano rów-
nież skrzyżowanie ze 
światłami u zbiegu 
Budowlanych i ul. 
Kardynała Kominka. 
To właśnie tam dro-
gowcy natknęli się na 
ciepłociąg, który nie 
widniał na żadnych 
planach ani mapach. 
Konieczne okazało 
się przebudowanie 
betonowego kana-
łu osłaniającego ów 
ciepłociąg.

(r), (WaT)

Zmiany w ruchu
Jak zawsze w okresie Wszystkich Świętych zmieniona zostanie 

organizacja ruchu w sąsiedztwie cmentarzy. Na ogół będą to te 
same zmiany, co w latach ubiegłych, związane z okresowym wpro-
wadzeniem ruchu jednokierunkowego czy zakazu zatrzymywania się  
i postoju. Przy największym cmentarzu przy ul. Rudzkiej, parkingi 
przy dwóch głównych wejściach będą przeznaczone wyłącznie dla 
osób niepełnosprawnych i mających problem z poruszaniem się. Straż 
miejska i policja apeluje do kierowców, by koniecznie zwracali uwagę 
na zmienione oznakowanie i, by w miarę możliwości, zrezygnowali 
z używania prywatnych samochodów. 1 listopada autobusy komu-
nikacji miejskiej będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy, 
a dzień wcześniej, 31 października tak, jak w dni robocze w okresie 
wakacyjnym (nie będą obsługiwane kursy oznaczone literą „H”). 
Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy autobusów na stronie 
internetowej Zarządu Transportu Zbiorowego (www.ztz.rybnik.pl)

N a  n o w y m  r o n d z i e 
zbudowanym na powstającym 
o d c i n k u  o b w o d n i c y , 
prowadzącym z osiedla Nowiny 
do Orzepowic, już ustawiono 
odnowiony witacz,  który 
jeszcze niedawno stał przy 
jednej z ulic na granicy miasta 
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Program realizowany przez dwa lata przez 
miasto oraz prowadzący zawodówkę specjalną 
Zespół Szkół nr 6, miał „uskrzydlić” osoby 
niepełnosprawne intelektualnie i pomóc im 
w znalezieniu pracy. Wiązało się to z koniecz-
nością przełamania wielu barier i uprzedzeń,  
i to nie tylko po stronie pracodawców. Jednym 
z celów przedsięwzięcia było przygotowanie 
społeczeństwa na współpracę z osobami nie-
pełnosprawnymi. Przygotowanie polegające na 
obalaniu stereotypów i błędnych wyobrażeń na 
temat sposobu ich funkcjonowania i faktycz-
nych możliwości również tych zawodowych. 
— Ten projekt „uskrzydlił” obie strony – osoby 
niepełnosprawne, ale również nas, nauczycieli 
tych osób — mówiła w czasie seminarium Joan-
na Kryszczyszyn, zastępca prezydenta miasta. 
— To absolwenci naszej szkoły stanowili tą grupę 
osób, która kończąc szkołę zostawała z koniecz-
ności w domu. Tylu ciepłych słów wdzięczności, 
ile usłyszałam od ich rodziców w czasie realizacji 
tego projektu nie słyszałam w czasie całych 20 
lat mojej pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 
Byli wdzięczni, że ktoś się nimi zainteresował  
i zajął — mówiła Grażyna Adamczyk, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 6 w Boguszowicach.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział 140 
niepełnosprawnych, którzy spotykali się m.in.  
z psychologami i doradcami zawodowymi.

37 uczestników projektu, którzy znaleźli stałe 
zatrudnienie pracuje dziś m.in. w Pizza Hut, 
w restauracji McDonald’s, w hotelu Olimpia, 
w miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej czy w fabryce zamków błyskawicznych 
w Wodzisławiu Śl. Ich pracodawcy zwracają 
uwagę, że to osoby pracowite, sumienne  
i wyjątkowo szczere.

— Zatrudniamy obecnie niepełnosprawną 
sprzątaczkę, która wcześniej w ramach tego 
projektu trafiła do nas na staż. Chcieliśmy jej 
pomóc, więc stworzyliśmy specjalnie dla niej 
zakres czynności. To młoda kobieta, która po 

ukończeniu szkoły szukała swojego miejsca 
i pomysłu na życie. Z jej pracy jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, więc korzyść jest obopólna. 
Dzięki niej wiele się też nauczyliśmy. Jest 
przede wszystkim bardzo szczera i bezpośred-
nia. Nie kryguje się i jeśli czegoś nie potrafi 
zrobić, to zwyczajnie, otwarcie nam o tym 
mówi — opowiada Mirosława Lepiarczyk-
Ziołko z Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Rybniku.

— Wykonaliśmy kawał dobrej, w dużym 
stopniu pionierskiej, roboty — mówił Janusz 
Rzymanek, koordynator projektu, informując, 
że został on już zgłoszony do dwóch konkursów, 
w których będą oceniane podobne przedsię-
wzięcia. W magistrackim wydziale edukacji 
powstaje już kolejny projekt, który ma być jego 
kontynuacją. 

O społecznej rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych mówił w czasie seminarium prof. 
dr hab. Zenona Gajdzica z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Nie tylko w jego opinii 
najsłabszym i najtrudniejszym jej ogniwem 
jest praca zawodowa osób niepełnosprawnie 
intelektualnie. — Przeciętny pracodawca, 
jeśli nie ma w rodzinie kogoś takiego, to  
o możliwościach osób niepełnosprawnych nie 
ma bladego pojęcia. Z drugiej strony ubywa 
miejsc pracy, związanych z wykonywaniem 
prostych czynności, które takim osobom 
można by powierzyć — mówił prof. dr hab. 
Zenon Gajdzica. 

Po wręczeniu certyfikatów „Przedsiębiorca 
przyjazny osobie niepełnosprawnej intelektu-
alnie”, na zakończenie seminarium wystąpił 
kabaret „Drzewo a gada”. Tą niezwykłą grupę 
złożoną z osób niepełnosprawnych i przedsta-
wiającą głównie skecze z tą niepełnosprawno-
ścią związane, prowadzi rybniczanin ks. Marek 
Wójcicki, pracujący od kilku już lat w jednej  
z chorzowskich parafii. 

(WaT)

Podatkowa
dobroczynność
Rybnicka skarbówka podliczyła 

ile pieniędzy podlegli jej podatnicy 
przekazali organizacjom pożytku 
publicznego w ramach jednopro-
centowych odpisów przy rocznych 
rozliczeniach podatkowych za 
ubiegły rok. 

W sumie złożono tu ponad 91 tys. 
zeznań podatkowych. Ów 1% należ-
nego podatku organizacjom pożytku 
publicznego przekazało 49.215 po-
datników, to o 19,30 proc. więcej niż  
w 2010 roku, gdy zrobiło to 41.244 
osób; w roku 2009 na taki odpis zdecy-
dowało się 33.580 podatników.

Łączna kwota przekazana w tym roku 
(urząd skarbowy przelał te pieniądze do 
końca lipca) organizacjom pozarządo-
wym w ramach podatkowych odpisów 
wyniosła blisko 2,454 mln zł; to o 324 
tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Gdyby 
jednak wszyscy podatnicy rozliczający się 
w rybnickim urzędzie zdecydowali się 
na jednoprocentowe odpisy, byłaby to 
kwota przekraczająca 3,5 mln zł.

Organizacje, do których trafiają 
pieniądze wskazują oczywiście sami 
podatnicy. Wciąż tylko stosunkowo 
niewielka ich część trafia do organizacji 
działających tu na miejscu. W tym roku 
z łącznej kwoty 2,453 mln zł podatko-
wych darowizn, lokalne stowarzyszenia 
działające na terenie Rybnika i powiatu 
rybnickiego otrzymały tylko niespełna 
14 proc., czyli blisko 328 tys. zł. To  
i tak o 30 proc. więcej niż w ubiegłym 
roku. Zdecydowanie największa kwota 
– prawie 629 tys. zł trafiła do ogólno-
poskiej fundacji „Zdążyć z pomocą”. 
Z lokalnych stowarzyszeń największa 
kwota zasiliła konto stowarzyszenia 
Sumina, działającego na rzecz odnowy 
i rozwoju Górnego Śląska, które w skali 
całego kraju otrzymało ponad 120 tys. 
zł. Mniejsze kwoty lokalni podatnicy 
podarowali innej fundacji spoza regionu 
„Dar Serca”, i rybnickiemu stowarzysze-
niu Razem, wspomagającemu osoby 
niepełnosprawne i ich bliskich. Z jedno-
procentowych odpisów podatkowych 
korzystają też m.in.: Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, ochotnicza straż pożarna 
z Golejowa czy stowarzyszenie zabytko-
wej kopalni Ignacy, a także kilka klubów 
sportowych, by wspomnieć tylko RKM, 
TS Volley czy Rybnicki Młodzieżowy Klub 
Sportowy.

(WaT)

Uskrzydleni

Uskrzydlony Artur Gaszka od marca pracuje na pół etatu w kuchni 
restauracji Pizza Hut. We wrześniu reprezentował swą firmę biorąc 
udział w integracyjnym rejsie po Bałtyku i Morzu Północnym na 
drewnianym, 18-metrowym jachcie „Dar Szczecina”.

Aż 37 osób niepełnosprawnych znalazło stałą pracę; 52 odbyły staże zawodowe  
u pracodawców, a dziewięć kolejnych praktyki; 121 osób odbyło też różnego rodzaju 
szkolenia zawodowe. Jeszcze we wrześniu w hotelu Olimpia odbyło się seminarium, 
w czasie którego podsumowano efekty projektu „Dodajcie nam skrzydeł”.
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Kamila Kluczniok jest jedną z uczestniczek 
zakończonego właśnie projektu „Wolonta-
riat – świadomy wybór” realizowanego przez 
stowarzyszenie Oligos i współfinansowanego 
przez miasto. Wiosną tego roku w pięciu ryb-
nickich gimnazjach i szkołach średnich Piotr 
Ryłko, wolontariusz roku 2010 województwa 
śląskiego i koordynator wolontariatu w Oli-
gosie, wspólnie z Elżbietą Piotrowską, pre-
zesem stowarzyszenia, opowiadali młodzieży 
o środowisku niepełnosprawnych i zachęcali 
do współpracy. Zgłosiło się aż 107 chętnych 
– głównie uczniów, ale nie tylko. Tak 
duże zainteresowanie zaskoczyło, 
bo projekt zakładał przeszkolenie 
tylko 30 osób. Stąd pomoc Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych  
w organizacji szkoleń. Najcenniej-
szym doświadczeniem były wizyty  
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy i zajęcia z niepełnosprawnymi. 
— Często sama chęć niesienia pomocy 
nie wystarcza. Nie każdy ma predys-
pozycje do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi — tłumaczy Piotrowska. 
— Po bliższym poznaniu specyfiki 
tej pracy część rezygnuje, zostają nie-
liczni. To nasze perełki. Tak szefowa 
Oligosu mówi o 14 najbardziej za-
angażowanych osobach, jakie udało 
się wyłowić. Jednak porozumienia 
o współpracy podpisało z Oligosem 
aż 34 wolontariuszy. To spory sukces 
projektu. — Dążymy do utworzenia 
w Rybniku hostelu dla osób niepełno-
sprawnych, a praca wolontariuszy ma 
być jednym z ważnych elementów jego 
funkcjonowania — mówi Elżbieta 
Piotrowska. Obecnie w bazie widnieją 
nazwiska 54 wolontariuszy. 

Strzałem w dziesiątkę okazały się też dzia-
łania w ramach wolontariatu wakacyjnego. 
14 młodych ludzi spędzało kilka godzin  
z niepełnosprawnymi dziećmi w ich domach. 
W tym czasie rodzice robili zakupy, wypo-
czywali, spotykali się z rodziną. — Mieliśmy 
obawy, bo syn jest dzieckiem z porażeniem 
mózgowym, całkowicie leżącym, niewidomym, 
ale Kamila świetnie sobie poradziła. Karol był 
uśmiechnięty i wesoły, a my mieliśmy trochę 
czasu dla siebie — opowiada Jolanta Syrek. 
Kamila Kluczniok przyznaje, że miała obawy, 
czy da sobie radę. Niepotrzebnie: — Udało mi 
się nawiązać fajny i mam nadzieję długotrwały 
kontakt z rodzicami i samym Karolem — mówi 

licealistka. — Wiem już jaką drogą chce pójść. 
Zdecydowałam się na oligofrenopedagogikę. 
Mariola Niewiadomska, kolejna z mam, któ-
ra skorzystała z wakacyjnego wolontariatu, 
mówi, że nie oczekiwała takiego poświęcenia 
od obcej osoby. Po wypadku jej syn stracił 
orientację w terenie i pamięć krótkotrwałą, 
ale przede wszystkim przyjaciół. Zapomnieli  
o nim, przestali odwiedzać. Na szczęście po-
jawiła się Joasia: — Tak się zaprzyjaźniliśmy, 
że ona nadal do nas przychodzi. Studentka 
Agnieszka Rawska została wolontariuszką 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 
kwietniu. W czasie wakacji pojechała na tur-
nus rehabilitacyjny do Stawisk z poruszającą 
się na wózku, niepełnosprawną Kasią. Tak 
mówi o dwutygodniowym, 24-godzinnym 
współprzebywaniu: — Wolontariusz nie tylko 
daje coś od siebie, ale przede wszystkim otrzy-
muje – uśmiech, przyjaźń, szczerość, łzy radości 
czy smutku. Zachęcam innych do zostania 
wolontariuszami. Ich pomoc jest bezcenna. 
Z rybnickim stowarzyszeniem Razem, które 
również działa na rzecz osób z niepełno-
sprawnością i ich rodzin, współpracuje 160 
wolontariuszy – gimnazjalistów, licealistów 
i studentów. Joanna Tarnowska, wiceprezes 
stowarzyszenia, mówi, że zdobywają oni 

różne doświadczenia – od zajęć z niepeł-
nosprawnymi począwszy, a na papierkowej 
robocie kończąc. Certyfikaty potwierdzające 
nabyte umiejętności często dołączają do CV,  
co pomaga im w poszukiwaniu zatrudnienia, 
bo pracodawcy cenią sobie takich pracow-
ników. Stowarzyszenie Razem postanowiło 
podziękować swoim wolontariuszom kon-
kursem „Wolontariat – lubię to” (więcej  
w majowym numerze „GR”). Z kolei Oligos 
nominowało Aleksandrę Olszewską oraz gru-
pę wolontariuszy – Agnieszkę Rawską, Kamilę 
Kluczniok, Sylwię Laskowską, Rafała Klubę 
i Rafała Sobeczko do nagrody w konkursie 
„Barwy Wolontariatu” organizowanym przez 
Ogólnopolskie Centrum Sieci Wolontariatu. 
Samo stowarzyszenie ubiega się o przyznanie 
certyfikatu „Organizacja przyjazna wolonta-
riuszom”. Laureatów poznamy w grudniu,  
gdy Europejski Rok Wolontariatu będzie 
dobiegał końca.                                          (S)

Czekają na ciebie!
Wszystkie osoby chętne do współ-

pracy na rzecz podopiecznych sto-

warzyszenia Oligos mogą zgłaszać 

się do Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy przy ul. Karłowicza 48 

(Rybnik-Północ), gdzie mieści się biu-

ro wolontariatu. Wszelkie informacje 

pod numerem tel. 32 75 05 796.

Bezcenna pomoc

Wolontariat – świadomy wybór
Karol częściej się uśmiecha. Dzięki Kamili. Uczennica I LO odwiedzała  

go w czasie wakacji. Spotkania z chorym na porażenie mózgowe chłopcem utwier-
dziły ją w wyborze drogi, którą chce pójść. — Wolontariat całkowicie zmienił moje 
plany na przyszłość — mówi maturzystka.
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W ramach projektu „Wolontariat – świadomy wybór” Kamila Kluczniok (pierwsza 
z prawej) pomagała niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy
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W styczniu cztery zestawy charakterystycz-
nych czarnych kul zainstalowano w sąsiedztwie 
trzech skrzyżowań na ulicach Wyzwolenia i Gli-
wickiej i podwójny komplet na skrzyżowwaniu 
Kotucza z Rudzką. Od tamtej pory trwało ich 
darmowe testowanie. — Chcieliśmy się prze-
konać, jak te urządzenia się spisują i jak duża 
jest skala zjawiska. Dziś wiemy już, że średnio 
dziennie fotoradary te rejestrują na tych trzech 
skrzyżowaniach łącznie 11 takich przypadków. 
Nie mamy, niestety, wcześniejszych danych 
statystycznych, które pozwoliłyby ocenić, na ile 
działają one profilaktycznie — mówi Janusz 
Bismor, komendant straży miejskiej.

W okresie testów, które trwały do 2 paź-
dziernika uwieczniono w sumie 2276 takich 

przypadków karygodnego zachowania kie-
rowców. Nikogo jednak nie ukarano, ale to 
już historia. Obecnie za jazdę na czerwonym 
strażnicy wystawiają mandaty od 300 do 500 zł. 
Na wysokość mandatu wpływ może mieć m.in. 
sytuacja materialna kierowcy. — Według aktu-
alnych przepisów strażnicy miejscy mogą karać 
kierowców za wszelkie wykroczenia drogowe 
ujawnione przy użyciu sprzętu rejestrującego — 
komentuje komendant Bismor.

Pracujący non stop zestaw tworzą dwa 
cyfrowe aparaty fotograficzne i fotokomórka 
sprzężona z sygnalizacją świetlną. Jeśli tylko 
samochód wjeżdża na pasy dla pieszych przy 

czerwonym świetle, rozpoczyna się sesja zdję-
ciowa. Fotograficzny raport robi wrażenie; nie 
ma wątpliwości, że kierowca złamał przepisy, 
a twarz kierowcy i rejestracja samochodu jest 
wystarczająco wyraźna. Zestaw fotoradarów 
na jedno tylko skrzyżowanie kosztuje ok. 50 
tys. zł. Taki wydatek nie zwróci się zapewne 
tak szybko, jak pieniądze wydane na fotoradar 
z prędkościomierzem, ale na pewno znacznie 
poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. 
Na razie straż miejska zorganizowała przetarg 
na dzierżawę kulistych radarów; na początek 
przyszłego roku zaplanowano natomiast prze-
targ na ich zakup.

Przed rozpoczęciem wystawiania mandatów 
za jazdę na czerwonym, strażnicy przeprowa-
dzili wśród mieszkańców i kierowców interne-
tową sondę. Mieli oni wskazać skrzyżowania, 
na których takie fotoradary powinny się poja-
wić. Najwięcej – 131 głosów oddano na skrzyżo-
wanie ulicy Gliwickiej z Lipową i Wielopolską 
w dzielnicy Wielopole. Drugie wskazanie (110 
głosów) dotyczyło skrzyżowania Wodzisław-
skiej i Hetmańskiej. Strażnicy czekają teraz 
na opinię policji o skrzyżowaniu w Wielopolu. 
Jeśli okaże się, że kierowcy, tak często łamią 
tam przepisy, jak twierdzą internauci, wówczas 
trafi tam zestaw fotoradarów funkcjonujący 
obecnie na skrzyżowaniu ul. Gliwickiej i ul. 
KEN w Golejowie, bo tam przypadków jazdy 
na czerwonym świetle zdarza się najmniej.

Asp. sztab. Sławomir Buczko z rybnickiej 
drogówki zauważa też, że fotoradary instalo-
wane na skrzyżowaniach mogą być przydatne 
przy ustalaniu winowajców niektórych kolizji  
i wypadków, do których tam dochodzi. — Cza-
sem po zderzeniu na skrzyżowaniu obaj kierowcy 
wmawiają nam, że wjechali na nie na zielonym 
świetle, co przy sprawnie działającej sygnalizacji 
nie mogło mieć miejsca. W takiej sytuacji zdjęcia 
z fotoradaru pozwoliłyby nam ustalić faktyczne-
go sprawcę — mówi Sławomir Buczko. 

Wacław Troszka

Od 3 października straż miejska wystawia już mandaty kierowcom, których 
kuliste fotoradary przyłapały na tym, jak przejeżdżają przez skrzyżowania, 
więc i przez przejścia dla pieszych na czerwonym świetle. Do 24 października 
sfotografowały ich 135.

Kule 
     na piratów

Słoneczna po raz drugi
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odnowił w tym 

roku już drugi z czterech zabytkowych familoków przy 
ul. Słonecznej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

Gruntowny remont dachu, którego częścią było ułożenie 
nowej dachówki, zakończył się w połowie września. Kapitalny 
remont przeszła też elewacja budynku, a lokatorzy (4 mieszkania 
w jednym familoku) doczekali się nowych okien. Wszystkie te ro-
boty, warte łącznie ponad 243 tys. zł, sfinansował budżet miasta. 

Jak informuje Danuta Kolasińska, dyrektorka ZGM,  
w propozycji przyszłorocznego budżetu są zarezerwowane 
środki na taki sam remont trzeciego budynku i na opracowa-
nie dokumentacji niezbędnej do wyremontowania ostatniego, 
czwartego familoka. 

(WaT) 

Wpływy z mandatów wystawianych 
przez straż miejską zasilają budżet 
miasta. W 2010 roku do miejskiej kasy 
wpłynęło w ten sposób 1,184 mln zł;  
w pierwszym półroczu tego roku było 
to 391 tys. zł.

Dawid Błatoń pokazuje niezbity dowód winy jednego z kierowców
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Przy Słoneczej już drugi budynek doczekał się nowego dachu
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Od początku przyszłego roku pasażerowie miejskich autobusów  
korzystający z linii nr 46, łączącej centrum miasta z Boguszowicami, będą 
podróżować nowymi autobusami w bardziej komfortowych warunkach. Tym 
samym na tutejszym rynku komunikacyjnym pojawi się nowy przewoźnik 
– Dolnośląskie Linie Autobusowe, mające swą centralę we Wrocławiu.

— To będą niskopodłogowe autobusy mercedes conecto z klimatyzowaną częścią 
pasażerską. Będą miały wewnętrzny monitoring oraz system głosowego powiadamiania 
o kolejnych przystankach. Będą też wyposażone w silniki spełniające wymogi najsurow-
szej obecnie europejskiej normy EEV — mówi Kazimierz Berger, dyrektor Zarządu 
Transportu Zbiorowego.

Jeszcze w marcu organizujący komunikację autobusową w mieście ZTZ ogłosił prze-
targ na pięć tzw. zadań przewozowych, których wielkość określono w wozokilometrach. 
Wpłynęło kilka ofert różnych przewoźników. W przetargu na linię 46 najkorzystniejszą 
ofertę złożyły DLA i one podpisały z Zarządem Transportu Zbiorowego kontrakt, 
który będzie obowiązywał do końca 2014 roku. Do tego czasu autobusy wrocławskiej 
spółki pokonają ok. 560 tys. kilometrów. Wymóg obsługiwania linii nowymi autobu-
sami ZTZ postawił po raz pierwszy w 2008 roku. Za sprawą tamtego przetargu na 
rybnickich liniach zaczęło kursować pięć nowych niskopodłogowych mercedesów. 

Obecnie zarząd transportu korzysta z usług pięciu przewoźników. Są wśród nich 
firmy z tradycjami, jak Transgór i rybnicki PKS, ale również niemające tak dużego 
stażu spółki prywatne. W ostatnim przetargu Transgór wygrał zlecenie na obsługę linii, 
na których kursują mniejsze autobusy, mogące pomieścić do 70 pasażerów i mające 
minimum 15 miejsc siedzących (linie: 8, 15, 16 i 22). — Jeśli chodzi o zarządzanie 
komunikacją, a przede wszystkim o pasażerów, sytuacja jest coraz lepsza. O zlecenia na 
kursy ubiega się coraz więcej przewoźników, a skoro chcą je otrzymać muszą obniżać 
ceny — komentuje Kazimierz Berger.  

(WaT) 

Plan nie działa
Wojewoda śląski domaga się przez sąd admi-

nistracyjny unieważnienia uchwały rady miasta, 
przyjmującej nowy plan ogólny zagospodarowania 
dla części miasta. 

Chodzi o tereny położone między ulicami Wodzisławską 
a Mikołowską. Radni przyjęli tą uchwałę 30 marca br., 
natomiast wojewoda skierował sprawę do sądu w poło-
wie lipca. Zdaniem Janusza Błaszczyńskiego, naczelnika 
magistrackiego wydziału architektury, w tej sytuacji przy 
najbardziej korzystnym dla miasta biegu wydarzeń, nowy 
plan zagospodarowania dla tej części Rybnika może wejść 
w życie najwcześniej w czerwcu przyszłego roku.

Po przyjęciu uchwały przez radę miasta bądź gminy, 
wojewoda ma miesiąc czasu na jej ewentualne uchylenie. 
Po upływie tego terminu może już tylko skierować sprawę 
na drogę sądową.

Zastrzeżenia wojewody dotyczą rzekomej niezgodno-
ści planu zagospodarowania ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rybnika. Plan zagospodarowania obejmujący teren ca-
łego miasta bądź jego części, opracowuje się właśnie na 
podstawie owego studium, które ma charakter bardzo 
ogólny. Obowiązujące studium radni przyjęli w 2008 roku. 
— Wojewoda kwestionuje m.in. zapisy planu dotyczące do-
puszczalnej wysokości budynków na danym obszarze. Nasz 
plan zakłada pewną elastyczność i dopuszcza wybudowanie 
np. nieprzeciętnie wysokiego budynku, który mógłby pełnić 
rolę przestrzennej dominanty, na co nie zgadza się wojewoda 
— mówi Janusz Błaszczyński.

W rachubę wchodzi częściowe bądź całkowite unieważ-
nienie planu, ale i oddalenie wniosku wojewody przez sąd. 
W najgorszym wypadku magistrat będzie musiał skorygo-
wać plan i powtórzyć procedurę związaną z jego publicz-
nym wyłożeniem i przyjmowaniem uwag mieszkańców. 

Jak wyjaśnia naczelnik Błaszczyński, w tej sytuacji obo-
wiązuje dotychczasowy plan zagospodarowania dla tych 
terenów, pochodzący z 2005 roku. Nowy, zakwestionowany 
przez wojewodę, zakładał m.in. rozszerzenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Wprowadzał też tzw. kwar-
tały inwestycyjne czyli większe połacie terenu, na których 
miałaby obowiązywać względnie ujednolicona zabudowa. 
— Chodziło nam m.in. o wolne tereny przy ul. Żorskiej, by 
osoby wjeżdżające nią do Rybnika nie oglądały w przyszło-
ści jakiejś chaotycznej zabudowy, ale przestrzeń urządzoną  
w ładzie i harmonii — tłumaczy Janusz Błaszczyński. 

(WaT)  

Chodzi o zasilanie urzędu miasta i jednostek 
miejskich – szkół, domów kultury czy bibliotek. 
W przypadku Rybnika to w sumie 89 jednostek 
i 185 punktów poboru prądu (liczników). Jeśli 
przetarg wyłoni dostawcę tańszej energii, sze-
fowie tych jednostek podpiszą po dwie nowe 
umowy – pierwszą ze zwycięzcą przetargu na 
ową energię i drugą z Vattenfall Dystrybucja na 

jej dostarczenie. Umowy te będą obowiązywać 
do końca marca 2013 roku. Ze względu na 
obecne umowy pierwsze podmioty mogłyby 
korzystać z tańszego prądu już od stycznia 2012 
roku, a ostatnie od kwietnia. 

— W kilku miastach w Polsce takie przetargi 
już przeprowadzono i ich efektem były oszczęd-
ności. Jestem przekonany, że podobnie będzie 

w przypadku miast naszego regionu — mówi 
Zbigniew Maroszek, prezes Spółki Obrotu 
Energią. Co ciekawe, tym przetargiem na prąd 
zainteresowała się już nawet firma z Bombaju.

SOE wciąż czeka na koncesję na obrót ener-
gią cieplną. Wprawdzie wniosek w Urzędzie 
Regulacji Energetyki złożyła już w czerwcu, 
ale formalności się przeciągają. Być może 
owo przeciąganie ma związek z faktem, że to 
pierwsza spółka w Polsce, która chce obracać 
ciepłem, nie mając ani jego źródła, ani sieci 
przesyłowych bo te są w rękach PEC-u. 

(WaT)

Szukają tańszego prądu
Na początku października założona przez pięć miast naszego regionu komunalna 

Spółka Obrotu Energią ogłosiła przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Rybnika 
oraz Raciborza i Wodzisławia. 
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Nowy przewoźnik, nowe autobusy

Od stycznia takie autobusy będą kursować na linii 46



Program zajęć na listopad

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

• 3.11, czw., g. 11 – konkurs wiedzy o powstaniach śląskich 
i plebiscycie oraz spotkanie z autorami książki pt. „Wpisani 
w dzieje czyli o ludziach z tej ziemi” – Urszulą i Kazimierzem 
Kaczmarczykami;

• 7.11, pon., g.10 – dyżur prawnika – mecenas Gerard Kuźnik;
• 10.11, czw., g. 11 – wykład: „Wielkie ucieczki do wolności” – 

płk Tadeusz Dłużyński;

• 14.11, pon., g. 14 – wykład: „Powikłania cukrzycy” – dr Hanna 
Sąsiadek;
• 17.11, czw., g. 11 – wykład z cyklu biografie wielkich ludzi 
„Czesław Miłosz” – Alicja Godlewska;
• 21.11, pon., g. 10 – dyżur prawnika – mecenas Ewa Trzcina;
• 24.11, czw., g. 11 – „Jak się nie dać oszukać” – porady prawne 
– mecenas Gerard Kuźnik;

• 28.11, pon., g.16.30 – „Gwarki” – Restauracja Birreria w Chwa-
łowicach. 

 Gimnastyka w pawilonie judo, ul. Powstańców Śl. – wtorek  
i czwartek g. 14.20. Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego 
w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Pani Klaudia od kwietnia 
ubiegłego roku jest na emery-
turze. Do Rybnika wróciła po 
25 latach. Wiedziała, że nadal 
chce się doskonalić i rozwijać 
swoje zainteresowania; nie 
wiedziała tylko, że w mieście 
istnieje uniwersytet trzeciego 
wieku: — Byłam skłonna jeź-
dzić nawet do Katowic czy do 
Gliwic, ale na szczęście okazało 
się, że w Rybniku prężnie działa 
uniwersytet trzeciego wieku — 
mówi studentka. — Bardzo 
mi się tutaj podoba. Byłam 
już na kilku wykładach. Będę 
kontynuować naukę języka 
angielskiego i bardzo ucieszyły 
mnie zajęcia z łaciny, której 
uczyłam się jeszcze w gimna-
zjum i liceum. Klaudia Malisz 
jest jednym z 50 nowych słuchaczy rybnickiego 
UTW. Będzie należeć również do sekcji ping-
pongowej, planuje udział w wycieczkach i kon-
certach. Żałuje tylko, że nie podszkoli się w tańcu 
towarzyskim. Takich lekcji w placówce jeszcze nie 
ma. Jest za to gimnastyka, zajęcia włoskiego czy 
francuskiego, działa sekcja rękodzieła artystycz-
nego i chór. Studenci-seniorzy uczą się obsługi 
komputera, malują, grają w brydża i szachy, jeż-
dżą w ciekawe miejsca. 

O ich wyjątkowej aktywności wiele dobrego 
powiedziano podczas uroczystej inauguracji X 

roku akademickiego, 
jaka odbyła się w szkole 
muzycznej. Wiceprezy-
dent Joanna Kryszczy-
szyn stawiała studen-
tów-seniorów za wzór 
dla młodych, marszałek 
Sejmu Grzegorz Schety-
na (przedwyborcza wi-
zyta w Rybniku) chwalił 
nieustającą pasję do po-
szerzania horyzontów, 
a szef Europarlamentu 
Jerzy Buzek w liście 
zachęcał do realizacji 
marzeń i dalszego sa-
modoskonalenia, z kolei 
Jan Mura, wiceprze-
wodniczący rady miasta 

zapewnił, że rychło dołączy do grona studentów. 
To ważna deklaracja, bo każdy mężczyzna jest 
mile widziany w zdominowanej przez panie gru-
pie 413 słuchaczy. — Mamy tylko ponad 20 proc. 
panów, co i tak plasuje nas w krajowej czołówce. 
W innych uniwersytetach ich liczba waha się od 6 
do 10 proc. — mówi Maria Białek, prezes rybnic-
kiego UTW. — Przewagę daje nam z pewnością, 
cieszący się sporym zainteresowaniem wydział tech-
niczny, któremu przewodniczy dr Henryk Kaletka.  

Inauguracja roku akademickiego miała uro-
czystą oprawę – z wykładem „Zmiany postaw 

wobec starości i początki uniwersytetów trzeciego 
wieku w Polsce” wystąpił prof. Andrzej Szwarc, 
syn prof. Haliny Szwarc, założycielki pierwszej 
tego typu placówki (do prześledzenia jej losów 
gorąco zachęcamy). Zaśpiewał też chór UTW 
„Moderato” pod dyrekcją Romany Kurowiec,  
z solistami Dorotą Gatnar i Stanisławem Pa-
jąkiem. Maria Białek przypomniała też słowa 
hymnu ułożonego przez Urszulę Motykową, 
słuchaczkę UTW: Jak dobrze nam już nic nie 
musieć i robić tylko co się chce, zadbać o ciało 
no i duszę i w miłym gronie spotkać się (…). I tak 
już od 10 lat.                                                 (S) 

• W Polsce działa 350 uniwersytetów 

trzeciego wieku, czyli stowarzy-

szeń zajmujących się kształceniem 

seniorów

• Zrzeszają ponad 100 tys. osób 

• Założycielką pierwszego uniwersyte-

tu III wieku, była przed 36 laty, prof. 

Halina Szwarc 

• Rybnicki uniwersytet zrzesza 413 

słuchaczy 

• Najstarszym jest 93-letni Kazimierz 

Regulski, pasjonat szachów 

• 14 lutego 2012 r. rybnicki UTW roz-

pocznie 11 rok działalności.

Wesołe jest życie 
s t u d e n t a

Przed laty skończyła studia ekonomiczne. 
Nie tak dawno, bo w 2002 roku, studia pody-
plomowe. Dziś znów jest studentką. — Ogrom-
nie interesuję się nauką. Wszystko mnie ciekawi 
— mówi Klaudia Malisz. Dlatego wybrała 
uniwersytet trzeciego wieku – miejsce w sam 
raz dla osób aktywnych, którym metryka nie 
przeszkadza w zdobywaniu wiedzy.

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Dla Marii Białek to pierwsza inauguracja roku  
akademickiego w roli prezesa UTW 

Rybnicki uniwersytet trzeciego wieku zrzesza już 413 słuchaczy
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— Musimy dążyć do tego, by nasze 
uczelnie określiły dodatkowe kierunki 
studiów w Rybniku. Takie, które nie 
są realizowane w Gliwicach, ani 
w Katowicach. Takie, które będą 
wyróżniały ten kampus — mówił 
prof. Banyś, który podkreślił, że 
władze Uniwersytetu Śląskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego i Po-
litechniki Śląskiej pracują nad tym, 
by oferta rybnickiego kampusu stała 
się bardziej konkurencyjna. Szansą 
dla ośrodka ma być też utworzenie 
nowych specjalności na styku tych 
trzech uczelni. — Tylko wtedy kam-
pus będzie miał szansę autonomicz-
nego istnienia — podkreślał rektor. 

Honorowi goście uroczystości 
zorganizowanej w auli UŚl, wśród 

których zasiedli m.in. przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz 
zaprzyjaźnionych z uczelniami firm 
i instytucji, byli świadkami imma-
trykulacji studentów pierwszego 
roku oraz ceremonii ślubowania. 
Wybrani do niej zostali studenci 
z najlepszymi wynikami matur, 
rozmów kwalifikacyjnych i egza-
minów, a symbolicznego przyjęcia  
w poczet akademickiej braci do-
konali rektorzy. Do nauki, ale 
także do korzystania z tego co ma 
do zaoferowania Rybnik zachęcał 
studentów prezydent Adam Fudali. 
— Stworzenie ośrodka akademic-
kiego to były marzenia, w realizację 
których chyba sami do końca nie 
wierzyliśmy — przyznał prezy-

dent. Z kolei profesor Andrzej 
Karbownik, rektor Politechniki 
Śląskiej, chwalił samorządowców 
za podejmowanie śmiałych decyzji 
zmieniających wizerunek Rybni-
ka: — W mieście kojarzonym do 
niedawna z przemysłem ukształto-
wało się środowisko akademickie, 
które wpływa na pozostałe sfery życia 
społecznego. Trudno wskazać lepszą 
drogę do budowania gospodarki 
opartej na wiedzy niż ta, którą podąża 
Rybnik inwestując w rozwój nauki  
i szkolnictwa wyższego i upatrując  
w tych obszarach szansy na harmonijny 
rozwój miasta. Profesor Banyś przeko-
nywał, że ukończenie uczelni wyższej 
jest wciąż szansą na znalezienie 
dobrej pracy. Podkreślał jednak, że 

kształcenie uniwersyteckie to jedno-
cześnie kształcenie ogólne, które ma 
przygotować do ewentualnej zmiany 
pracy. — Chodzi również o kształto-
wanie charakteru, woli, determinacji 
i zaangażowania w działalność waszej 
społeczności. To wiedza ogólna, która 
powoduje, że w sobie będziecie mieć 
odpowiedzialność za siebie i innych 
— mówił rektor, a jego słowa będą 
z pewnością sporym wyzwaniem dla 
wielu spośród tych, którzy po raz 
pierwszy przekroczyli próg uczelni.  
O wyzwaniach mówił również pro-
fesor Leszek Żabiński, który w tra-
dycyjnym wykładzie inauguracyjnym 
podjął niełatwy temat kryzysu global-
nego i konsumpcjonizmu. 

(D)

Idea stworzenia ośrodka akademickiego 
obejmującego trzy śląskie uczelnie zreali-
zowana została u progu XXI wieku. Jako 
pierwsza w październiku 2000 r. zajęcia  
w jednym z poszpitalnych budynków przy 
ul. Rudzkiej rozpoczęła obecna już wcześniej 
w naszym mieście Politechnika Śląska. W ko-
lejnych latach swoją działalność rozpoczęły 
Uniwersytet Śląski i ówczesna Akademia 
Ekonomiczna (dzisiaj Uniwersytet Ekono-
miczny). Obecnie w rybnickim Kampusie 
kształci się około 4,5 tysiąca studentów 
na 19 kierunkach technicznych, humani-
stycznych i ekonomicznych. Politechnika 
Śląska oferuje studia dla 2.040 studentów 
na siedmiu kierunkach, Uniwersytet Śląski 
kształci 630 osób na pięciu kierunkach, zaś 
na siedmiu kierunkach Uniwersytetu Ekono-
micznego studiuje 1750 osób. Dotychczas 
studia w Rybniku ukończyło ponad 12 tysię-
cy absolwentów. W tym roku w Kampusie 
naukę rozpoczęło ponad 1500 studentów.

Kampus czeka na nowe kierunki 
Trzy śląskie uczelnie tworzące rybnicki zespół szkół wyższych oficjalnie zainaugurowały 

kolejny rok akademicki. Główną część uroczystości, w trakcie której dokonano immatryku-
lacji nowych studentów, poprowadził prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego.
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To już 11 inauguracja roku akademickiego  
w rybnickim zespole szkół wyższych

Pracownicy chwałowickich placówek oświatowych  
– przedszkoli nr 13 i 14, Szkoły Podstawowej 13, Gimna-
zjum 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego spotkali się 
w tamtejszym domu kultury na uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji, zorganizowanej przez radę dzielnicy Chwało-
wice. — Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę! — ocenia 
jej przewodnicząca Joanna Cichecka. 

Każda placówka przygotowała występ dla swoich koleżanek  
i kolegów „po fachu”. Oklaskiwano m.in. chóralne popisy pracow-
ników i uczniów IV LO, rockowy występ absolwentów Przedszkola 
nr 14, czy spektakl muzyczno-teatralny „Kopciuszek nie z tej bajki” 
pracowników Przedszkola nr 13. Dyrektorzy poszczególnych pla-
cówek wręczyli wyróżniającym się pracownikom swoje nagrody. 
Po części artystycznej, gości zaproszono na poczęstunek i wspólną 
zabawę. — Pomysł spotkania w tym gronie tak się spodobał, że  
z pewnością powtórzymy go za rok — zapowiada Joanna Cichecka, 
szefowa rady dzielnicy, na co dzień dyrektor Przedszkola nr 13.  (S)

Nauczycielski kankan był hitem Dnia 
Edukacji w Chwałowicach 

W Chwałowicach też świętowali Ar
ch

. o
rg

.
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Okazją do wręczenia laurów wyróżniającym 
się, byłym i obecnym pedagogom, stały się 
miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Najbardziej chy-
ba prestiżowe – Medale Mikołaja z Rybnika 
– prezydent Adam Fudali przyznał sześciu 
nauczycielom. Wspomniany już matematyk 
Witold Kulak, najpierw uczył w Szkole 
Podstawowej nr 11, a od 1982 r. w II Liceum 
Ogólnokształcącym, gdzie do 1997 r. był wi-
cedyrektorem. Od siedmiu lat jest na emery-
turze. Niestety, stan zdrowia uniemożliwił mu 
udział w uroczystości, podobnie, jak 95-letniej 
Melanii Kobrynowicz, nauczycielce ze 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach. 
Uczyła praktycznie wszystkich przedmiotów, 
prowadziła szkolny teatr, a w czasie wakacji 
organizowała dla uczniów półkolonie. Po 
przejściu na emeryturę należała do zespołu 
malarskiego twórców nieprofesjonalnych 
„Oblicza”. Artystyczną duszą jest też Jan 
Majer, były nauczyciel muzyki w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich. 
Chór oraz zespoły przez niego prowadzone 
wielokrotnie otrzymywały najwyższe wyróż-
nienia w przeglądach wojewódzkich, a nawet 
występowały w radiu i telewizji. Jan Majer 
założył chór parafialny „Cecylia” przy bazy-
lice św. Antoniego, gdzie był też organistą. 
Muzyce wciąż poświęca każdą chwilę, nawet 
w czasie pobytu w sanatorium w Goczałko-
wicach, gdzie dał koncert „1000 melodii na 
każdą okazję”. Oklaskiwało go 150 kuracjuszy. 

Kolejną z nagrodzonych medalem Mikołaja 
z Rybnika jest Hanna Paszek, nauczycielka w 
Szkole Podstawowej nr 29 w Golejowie, potem 

jej wicedyrektorka i przez rok, dyrektorka. 
Pani Hanna od 1965 r. uczyła języka polskie-
go, a jej wychowankowie zdobywali laury na 
wojewódzkich konkursach polonistycznych. 
Aktywnie działała też na rzecz szkolnego koła 
PCK. Dyrektorskie doświadczania ma również 
Halina Androsz, która swoje zawodowe 
życie związała ze Szkołą Podstawową nr 2. 
Uczyła geografii, nauczania początkowego,  
a nawet wychowania fizycznego. Była har-
cerką, propagatorką turystyki szkolnej  
i zachęcała młodych ludzi do nauki pływa-
nia. Dyrektorem placówki była przez osiem 
lat, do 1990 r. kiedy przeszła na emerytu-
rę. — Panią Urszulę znają wszyscy — tak  
o kolejnej laureatce Medalu Mikołaja mówi-
ła współprowadząca uroczystość Katarzyna 
Fojcik, naczelnik wydziału edukacji. Urszula 
Grzonka, bo o niej mowa, przez 35 lat była 
nauczycielem wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,  
a jej uczniowie zdobywali liczne laury podczas 
szkolnych zawodów sportowych na szczeblu 
wojewódzkim. Urszula Grzonka przez wiele 
lat przewodniczyła Nauczycielskiej „Solidar-
ności”, a od trzech kadencji pełni funkcję 
członka rady krajowej sekcji Oświaty i Nauki. 
Jest kierownikiem Biura Terenowego NSZZ 
„Solidarność” w Rybniku, a od ub. roku radną 
Sejmiku Województwa Śląskiego. 

W czasie uroczystości Adam Fudali wręczył 
również 78 wyróżniającym się dyrektorom  
i nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta, a 
13 osobom uhonorowanym nagrodami mini-
stra edukacji, kuratora oświaty i Komisji Edu-
kacji Narodowej – listy gratulacyjne (nazwiska  

obok). Życzenia wszystkim nauczycielom 
złożyli też współgospodarze uroczystości, 
przedstawiciele nauczycielskich związków za-
wodowych, którzy pożegnali 17 odchodzących 
na emeryturę pedagogów i wręczyli upominki 
33 nauczycielom świętującym 25-lecie człon-
kostwa w związkach. Trzy nauczycielki zostały 
też odznaczone złotymi odznakami ZNP. 

— Życzę, by nie zabrakło wam optymizmu, 
energii i zapału — zwrócił się do nauczycieli 
Adam Fudali. Prezydent mówił też o kolej-
nych wyzwaniach, jakie stoją przed rybnicką 
oświatą i wskazał pozytywne zmiany, jakie się 
dokonują, szczególnie w szkolnej infrastruk-
turze. Dostrzegają je również związkowcy: 
— Trudno nie zauważyć troski o lepsze warunki 
pracy i wyższe wyniki nauczania. Pojawiły 
się dodatkowe godziny lekcyjne zwane prezy-
denckimi fakultetami, dostrzegamy zmiany  
w niektórych dodatkach płacowych. Potrzeby  
i oczekiwania środowiska są oczywiście większe, 
ale nie chcemy zaciskać finansowej pętli na 
szyi samorządu — mówił Kazimierz Piekarz, 
prezes Śląskiego oddziału ZNP. — Jednak 
od pewnych problemów płacowych, zwłaszcza 
pracowników administracji i obsługi rybnickich 
szkół nie uciekniemy —                                 (S)

Dzień Edukacji Narodowej

Sześciu wspaniałych

Podobno każdy, kto miał z nim choć jedną lekcję matematyki zapamięta ją do końca życia. Witold 
Kulak jest prawdziwą legendą dawnej „Hanki”, czyli II LO. Takich nauczycieli się nie zapomina i warto 
ich stawiać za wzór. To właśnie z myślą o takich pedagogach przed 11 laty ustanowiono honorowy Medal 
Mikołaja z Rybnika.

W imieniu Witolda Kulaka i Melanii Kobrynowicz nagrody odebrały dyrektorki II LO i SP nr 12 – Maria Malinowska i Irena Serwotka (na zdjęciu od lewej). Dalej stoją: Jan Majer, Halina Androsz, Hanna Paszek,  
Urszula Grzonka i prezydent Adam Fudali
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Zatrudnienie w rybnickiej oświacie
• Liczba etatów nauczycielskich – 2.427, 

w tym nauczycieli pełnozatrudnionych 
– 1.910 (stażystów – 27, kontrak-
towych – 272, mianowanych – 484  
i dyplomowanych – 1.127). 

• Liczba etatów administracji i obsługi 
– 962.
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Medal Mikołaja z Rybnika:
Melania Kobrynowicz (SP 12), Hanna Paszek (ZS-P 4),  
Witold Kulak (ZS 2), Urszula Grzonka (ZSM-E), 
Halina Androsz (SP 2,; Jan Majer (ZS 1).

Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika:
Iwona Dudzik (P 3); Ewa Jaszek (P 5), Katarzyna Janosz 
(P 9), Iwona Zontek (P 13), Jolanta Sambok (P 14),  
Jolanta Łatka (P 25), Joanna Pachucka (ZS-P 1),  
Izabela Gorzelany (ZS-P 2), Łucja Zimoń (ZS-P 4),  
Maria Janowska-Werner (SP 2), Aleksandra Pie-
cha (SP 5), Katarzyna Michalik Kiszka (SP 11),  
Teresa Zielonka (SP 12), Jolanta Kurasz (SP 13),  
Liliana Broy-Pogorzelska (SP 16), Celina Kamiń-
ska (SP 16), Zofia Borecka (SP 19), Katarzyna 
Trzebunia (SP 20), Sylwia Kubik-Biernat (SP 21),  
Lidia Brachaczek (SP 27), Sabina Wilim (SP 28),  
Agnieszka Gorzawska (SP 28), Teresa Kon-
sek (SP 34),  Al ina Miśkiewicz (SP 34),  
Iwona Woźnica (SP 35), Danuta Ficner (SZS-P),  
Barbara Hunt (G 1), Stanisław Grabiec (G 1),  
Antoni Adamczyk (G 1), Aleksander Mencel (G 2), 
Agnieszka Majewska (G 3), Grażyna Mieszkowska 
(G 5), Rafał Fajgier (G 7), Sylwia Adamczyk (G 11), 
Joanna Majerowicz (G 11), Anna Lapman (G 12), 
Marzanna Bogusz (ZS 1), Dariusz Jądro (ZS 1), Ka-
tarzyna Kałuża (ZS 2), Ewa Tokarz (ZS 2), Henryka 
Rduch (ZS 2), Jolanta Mańka (ZS 2), Paweł Kaszyca 
(ZS 3), Hanna Grzelec (NSZZ „Solidarność”), 
Lidia Kalemba (ZSE-U), Grażyna Kula-Kobiałko 
(ZSE-U), Tadeusz Kolorz (ZSE-U), Agnieszka Ga-
cek-Duda (ZSE-U), Michał Tokarz (ZST), Ewa Tyc 
(ZST), Waldemar Wollny (ZST), Piotr Tokarz (ZST), 
Małgorzata Herok (IV LO), Mirosława Materzok 
(ZS 5), Marzena Popek (ZSM-E), Wojciech Janos 
(ZSB), Grażyna Budziarska (ZSB), Maria Szędzielorz 
(RCEZ), Joanna Rzymanek (OPP Zespół Przygoda), 
Monika Floryszak (MDK), Halina Łaganowska (P 1),  
Henryka Góra (P 3), Bożena Stafarczyk (P 4), Elż-
bieta Bednorz (P 10), Henrietta Front-Sikora (P 14),  
Renata Jurczyk (P 15), Renata Hartman (P 31), 
Mirela Porwoł (P 42), Zdzisław Plisz (SP 1), Ewa 
Jankowska (SP 2), Teresa Uchyła (SP 16), Joanna 
Thomas (SP 32), Beata Mielczarek (SP 34), Anna 
Sładek (ZS 4 obecnie ZSB), Mariola Kostecka (G 10),  
Maria Malinowska (ZS 2), Grażyna Kohut (ZST), 
Halina Lach-Opalkowska (SOS-W).

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:
Beata Wawoczny (SP 19).

Medale Komisji Edukacji Narodowej:
Lidia Blazel-Marszolik (MDK), Helena Zaik (MDK), 
Gabriela Konsek (G 1), Jolanta Pardej (G 1), Henryka  
Rduch (ZS 2), Ewa Gatnar (ZS 1).

Medal Nauczyciel Kraju Ojczystego:
Michał Wieczorek (SP 19).

Nagroda Kuratora Oświaty:
Mirosława Ćwięczek (G 1), Iwona Porębska  
(P 37), Marek Holona (ZSM-E), Agnieszka  
Janas (OPP Zespół Przygoda), Grażyna Skorupa  
(G 10), Maria Stachowicz-Polak (SP 18), Katarzyna 
Sielska (SP 28). 

Maria Stachowicz-Polak, Krystyna Kiereta 
i Michał Wieczorek – nauczyciele, miłośnicy 
regionalizmu i turystyki, zainspirowani 
licznymi podróżami, opracowali 21 tras 
wycieczkowych po Górnym Śląsku, wraz ze 
scenariuszami zajęć dla nauczycieli i kartami 

pracy dla uczniów. Publikacja ilustrowana 
jest oryginalnymi rysunkami Kazimiery 
Drewniok-Woryny, a jej autorzy zachęcają 
nauczycieli, by dali szansę uczniom do ak-
tywnego poznawania regionu. — Pomóżmy 
im dostrzegać świat za progiem klasy, aby 

mogli przeżywać, odkrywać 
i działać. Nauczmy dzieci  
i młodzież traktować zajęcia 
terenowe, jak małe wypra-
wy naukowe, dzięki którym 
mogą stać się prawdziwymi 
odkrywcami — przekonuje 
Maria Stachowicz-Polak. 

W l istopadzie książka  
„W poszukiwaniu przygody  
– wędrówki po Górnym Ślą-
sku” trafi do szkół. Jest bez-
płatna, bo stowarzyszeniu 
Korzenie.pl z Boguszowic 
Osiedla, któremu szefuje Ma-
ria Stachowicz-Polak, udało 
się zdobyć dofinansowanie 
ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego. Podczas spotkań, 
jakie w listopadzie odbędą 
się w księgarni Orbita oraz 
w Regionalnym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli 
i Informacji Pedagogicznej 
WOM, autorzy książki będą 
zachęcać nauczycieli, by 
korzystali z niej i wspólnie  
z uczniami szukali przygód na 
Górnym Śląsku. 

(S)

Wnioski składają rodzice, opiekunowie 
prawni, pełnoletni uczniowie lub dyrektorzy 
szkoły, zawsze do 15 września (słuchacze 
kolegiów do 15 października). Stypendium  
w wysokości od 72,80 zł do 91,00 zł miesięcz-
nie (w zależności od wysokości wykazanego 
dochodu) przyznawane jest w formie pokrycia 
kosztów poniesionych na cele edukacyjne, na 
okres od 1 września do 30 czerwca. Co pod-
lega refundacji? Zakup książek, przyborów 
szkolnych i komputera czy pokrycie kosztu 
abonamentu internetowego (pełen katalog 

wydatków podlegających refundacji dostępny 
jest na stronie www.edukacja.rybnik.eu oraz 
w wydziale edukacji). Stypendium szkolne 
nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz 
tym, którzy nie mieszkają na terenie Rybnika. 
Przyznano go 480 uczniom uczęszczającym do 
szkół, dla których miasto jest organem prowa-
dzącym, szkół prywatnych i tych mieszczących 
się poza Rybnikiem. Ustalono trzy terminy 
wypłaty stypendium: w grudniu (za okres od 
września do grudnia), a następnie w kwietniu 
i czerwcu.          (S)

Nie tylko na zakup komputera
480 rybnickim uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, miasto 

przyznało stypendia szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia ubiegającego się o taką pomoc nie mogła przekroczyć 351 zł. 

Poszukaj przygód na Górnym Śląsku
Jesteś nauczycielem, który lubi turystykę i organizuje szkolne wycieczki,  

ale potrzebuje nowych inspiracji, by zaciekawić swoich uczniów? Chcesz uciec  
od sztampowych zajęć w klasie? Zajrzyj do książki „W poszukiwaniu przygody  
– wędrówki po Górnym Śląsku”. 

Strona tytułowa przygodowego poradnika
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Jedyny na Śląsku!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 z Kłokocina Michał Wieczorek 

zdobył tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Jest jedynym pedagogiem 
ze Śląska uhonorowanym tym wyróżnieniem. 

Medal i tytuł otrzymują osoby 
upowszechniające turystykę  
i krajoznawstwo wśród dzieci 
i młodzieży. Najczęściej są to 
nauczyciele i pedagodzy prowa-
dzący na szlaki młodych tury-
stów. Michał Wieczorek znalazł 
się w gronie 52 laureatów; jest 
jedynym nauczycielem na Śląsku 
z takim tytułem. Uroczystość 
odbyła się w Ministerstwie Edu-

kacji Narodowej, gdzie minister Katarzyna Hall mówiła o roli „nauczycieli 
kraju ojczystego” w promocji postaw obywatelskich. O dokonaniach PTTK  
w wychowywaniu młodzieży wspomniał też Lech Drożdżyński, prezes 
zarządu głównego PTTK. To właśnie PTTK jest pomysłodawcą tytułu i od-
znaczenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. 

Pomysły na bezpieczeństwo
Na stadionie lekkoatletycznym MOSiR-u w Rybniku odbył się III 

festiwal nauki w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”. Tym 
razem pod hasłem „Reaguję, pomagam, ratuję”. 

W trakcie festiwalu uczono udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Dzieci z 26 rybnickich szkół 
podstawowych obejrzały pokaz sztuk walki i tresurę psa policyjnego oraz 
akcję uwalniania rannego kierowcy z wraku samochodu. Pokazano im sprzęt 

ratowniczy, a każdy uczeń mógł 
zajrzeć do ambulansu, radiowo-
zu czy wozu strażackiego oraz 
wykazać się sprawnością i wiedzą 
na temat ratownictwa przed-
medycznego. Prezydent Adam 
Fudali, przekazał komendantowi 
policji Krzysztofowi Sowuli odbla-
ski na potrzeby akcji „bezpieczny 
pierwszak”. Organizatorami festi-
walu były urząd miasta, rybnicki 

sztab ratownictwa, państwowa i ochotnicza straż pożarna i komenda 
miejska policji. O festiwalu na stronie: www.szkoladobrychpomyslow.pl 

„Mechanik” wśród liderów
W Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczono dyplomy laureatom 

konkursu „Lider edukacji zawodowej”. Wzięło w nim udział 212 szkół, 
które osiągają wysoką jakość kształcenia zawodowego. Wśród laure-
atów znalazł się Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. 

A dokładnie, Technikum nr 2 w popularnym Mechaniku, które zajęło trze-
cie miejsce w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym. 
Nagrodą jest zestaw multimedialny z tablicą interaktywną, projektorem 
i wizualizerem. Dyplom dla laureatów odebrali dyrektor szkoły Marek 
Holona i jego zastępczyni Małgorzata Wołowiec. Komisja oceniała m.in. 
efektywność kształcenia i wyniki egzaminów, udział uczniów w turnie-
jach, olimpiadach zawodowych, programach międzynarodowych, a także 
współpracę szkół z instytucjami naukowo-badawczymi i pracodawcami. 
Przypomnijmy: ZSM-E kształci aktualnie w 11 zawodach poszukiwanych 
na rynku pracy. Ma podpisane umowy z wieloma firmami m.in. z Tenneco 
Automotive, DB Schenker czy Vattenfall. Wszyscy absolwenci Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 2 oraz Technikum nr 2 odbywający w tych firmach 
praktyki zawodowe mogli tam również znaleźć pracę.

Pokazali GIR-ę
Działająca przy Młodzieżo-

wym Domu Kultury pracow-
nia plastyczna GiR-a, prowa-
dzona przez Miladę Więc-
kowską, rozpoczęła nowy 
sezon od wystawy 95 grafik 
wykonanych techniką lino-
rytu, suchej igły, kolografii i 
kserografii. W trakcie wystawy 
pokazano też pracę młodych 
ludzi z pleneru artystycznego „Drzewa”, jaki odbył się w maju na terenie 
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w Węgierskiej Górce. Wystawę 
można oglądać w MDK do końca listopada. 

Zawładnięci poezją… 
… tak biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskie-

go ks. Paweł Anweiler, mówił o uczestnikach dziewiątej edycji wojewódz-
kiego konkursu recytatorskiego poezji metafizycznej. Finał odbył się  
w rybnickim kampusie: — Zawładnięcie ma tutaj pozytywne znacze-
nie, bo pozwala na mistyczne 
uniesienia — mówił. 

W finale konkursu wzięło 
udział 17 młodych ludzi z Żor, 
Wisły, Gliwic, Zabrza, Pszczyny, 
Świętochłowic, Siemianowic  
i Rybnika. Nasze miasto repre-
zentowało 6 licealistek z I, II  
i IV LO, a reprezentantka tego 
ostatniego Julia Machoczek, 
znalazła się w gronie laure-
atów. Wyróżnienie i nagrodę burmistrza Wisły Jana Poloczka, przyniosła 
jej interpretacja utworu „Utrapienie” Georga Herberta, a do występu 
przygotował ją polonista Mirosław Paprotny. Trzecie miejsce w konkursie 
zajęła Izabela Szymańska z Żor, drugie, i nagrodę dyrektora I LO Tadeusza 
Chrószcza, przyznano Michałowi Madzi z Wisły, a zwyciężyła Paulina Krze-
szewska z Zabrza, która wyrecytowała wiersz Zbigniewa Herberta „Siódmy 
anioł”. Interpretacje uczestników oceniało jury pod przewodnictwem prof. 
Tadeusza Sławka, a gościem specjalnym był śpiewak Andrzej Lampert, który 
dał krótki recital. 

Konkurs od lat organizują wspólnie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle, a w przygo-
towania zaangażowali się Bogumiła Chmiest, Renata Mordak, ks. Waldemar 
Szajthauer, Stanisław Kucharczak i Małgorzata Urbańska.

Papież z kwadratów  
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 wykonały portret Jana Pawła II. 

Mozaika z 13 tys. elementów 
powstawała ponad cztery 
tygodnie. 

Wszystko zaczęło się od 
mozaiki nadesłanej na kon-
kurs origami. Składała się  
z 1700 pojedynczych modu-
łów. Wtedy pojawił się pomysł 
na większy portret, jednak nikt 
nie spodziewał się, że trzeba 
będzie wykonać niemal dzie-
sięciokrotnie więcej elementów. Mozaikę przygotowywała cała szkoła,  
a nad całością uczniowie pracowali ponad miesiąc. Każdy uczeń wykonał 
80 elementów – odpowiednio złożonych karteczek o bokach 2,5 cm. Zaletą 
takiej pracy jest to, że każde dziecko miało w niej swój udział. Portret, który 
obecnie zdobi świetlicę szkolną ma wymiary 2,5 m na 1,8 m.
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Gotowali z mistrzem i tłumaczem
Trzydziestu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

kształcących się w zawodzie kucharza wzięło udział w warsztatach 
gastronomicznych, które poprowadził Michael Leonhardt, szef kuchni 
restauracji Balkonem w Kopenhadze. 

Warsztaty poprzedziło spotkanie, podczas którego duński gość mówił  
o zawodzie kucharza i swoich doświadczeniach zdobytych w restauracjach 
w różnych częściach świata. — Trzeba czuć ten zawód, być kreatywnym, 
twórczym i tylko takie osoby mogą być dobrymi kucharzami — przekony-
wał. Do udziału w warsztatach zaprosił trzydziestu najlepszych uczniów 
– przyszłych kucharzy, którzy w trakcie wspólnego gotowania z mistrzem, 

uczyli się jak w ciekawy i niesza-
blonowy sposób przygotować  
i podać warzywa. — Chce-
my, by dobrzy uczniowie byli 
jeszcze lepsi i bardziej wszech-
stronni. Mam nadzieję, że 
osoba Michaela Leonhardta, 
który przyjechał do Rybnika 
na zaproszenie Tomasza Hart-
mana, szefa kuchni restauracji 
Gospoda Śląska w Niedobczy-

cach, będzie dla naszych uczniów fantastycznym przykładem — mówi 
Katarzyna Sładczyk, zastępca dyrektora Ekonomika. Dodaje, że placówka 
stara się nawiązać współpracę ze szkołą w Kopenhadze, której absolwen-
tem jest Michael Leonhardt. — Naszym celem jest pokazanie młodzieży 
najnowszych trendów panujących w gastronomii. Jest to możliwe nie tylko 
dzięki takim spotkaniom, ale również dzięki projektom, w ramach których 
nasi uczniowie odbywają praktyki w Hiszpanii czy we Francji.

Gotowi do pracy w Europie?
Pod koniec września w Gimnazjum nr 10 gościli nauczyciele i ucznio-

wie z Grecji, Estonii i Niemiec. 
Wizyta jest związana z projektem „Przygotowani do pracy w Europie”, 

realizowanym w ramach programu Socrates Comenius. Projekt ma przy-
bliżyć rynki pracy oraz ofertę edukacyjną wszystkich państw biorących  
w nim udział tj. Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii, Węgier, Estonii, Grecji 
i Polski. Goście mieli okazję poznać specyfikę dwóch rybnickich zakładów 
pracy – Tenneco i Purmo. Odwiedzili też Politechnikę Śląską w Gliwicach, 
zobaczyli miasto i wzięli udział w imprezach organizowanych przez G 10 
– warsztatach artystycznych i dniu języków obcych.

Na tropie śmieci 
Społeczna Szkoła Podstawowa zorganizowała dziewiątą edycję 

Wojewódzkiego Plenerowego Konkursu Przyrodniczego „Leśnym 
tropem”, adresowanego do uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z 15 szkół. Zmierzyli się oni z pro-
blemem nielegalnego wywożenia śmieci do rybnickich lasów. Każda czte-

roosobowa drużyna przeprowadziła własne 
śledztwo, by znaleźć sprawcę nielegalnego 
procederu. Dochodzenie odbywało się  
w lesie na wytyczonej trasie, gdzie szkolni 
detektywi na podstawie wykonanych do-
świadczeń i pomiarów, dochodzili do praw-
dy. Musieli też udzielić pierwszej pomocy 
oraz popisać się dobrą orientacją w terenie 
i znajomością śladów zwierząt żyjących  
w rybnickich lasach. Najlepiej z zadaniami 
poradziły sobie trzy drużyny reprezentujące 
SP nr 18 i 19 i SSP, które w nagrodę otrzy-
mały lornetki, termosy, koszulki i książki. 
Śledztwo zakończyło ognisko i wspólne 
pieczenie kiełbasek.   

Dni papieskie w dwójce
Czy chciałbyś być przyjacielem Jana Pawła II? Jeśli tak, załóż coś 

w papieskich kolorach. Propozycja spodobała się uczniom SP nr 2 – 
podczas happeningu część z nich była biało-żółta od stóp do głów. 

W ten sposób uczniowie uczcili dzień papieski obchodzony pod hasłem 
„Jan Paweł II – czło-
wiek modlitwy”. Pa-
pieża wspominano na 
lekcjach religii i historii,  
a 17 października, 
dzień po rocznicy wy-
boru Karola Wojtyły na 
papieża, w szkole odbył 
się apel przygotowany 
głównie przez człon-
ków koła historyków, 
których opiekunem jest Robert Furtak. Było miejsce na utwory poetyckie 
i biografię papieża Polaka, a całość dopełniły krótkie scenki ze szkolnego 
życia młodych ludzi, nawiązujące do nauk Jana Pawła II. Podczas imprezy 
wręczono również nagrody w konkursie plastycznym, zorganizowanym 
przez katechetę Wiesława Zieleźnego. Pierwsze miejsce zajęła w nim Julia 
Kuczera. Członkowie koła historyków planują już realizację projektu „Szu-
kamy śladów Jana Pawła II w naszej okolicy”.

Przyrzekały nie szlochać i swoje panie zawsze kochać 
20 października w Przedszkolu nr 13 odbyło się uroczyste pasowanie 

na przedszkolaka. To pierwsza ważna uroczystość dla rodziców, ale 
przede wszystkim ich dzieci. 

W trakcie inscenizacji „Jesień”, dzieci zaprezentowały zdobyte już 
umiejętności, a do wy-
stępu przygotowały je 
Renata Sosna i Emilia 
Borowska. Przedszko-
laki pokonały też tor 
przeszkód, zjadły cytry-
nę i przyrzekały: „... nie 
grymasić i nie szlochać, 
swoje panie zawsze 
kochać, grzecznie ba-
wić się i fikać i w mig 
zjadać z talerzyka”. Joanna Cichecka, dyrektor P nr 13 pasowała dzieci 
na przedszkolaków, a przewodniczący rady dzielnicy Chwałowice Andrzej 
Wojaczek wręczył upominki. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek,  
a w jej organizację włączyli się rodzice.

Expressem przez szkoły 
Po raz ostatni w Rybniku spotkali się uczestnicy projektu „Z ekonomią 

na co dzień”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Realizują go Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych oraz szkoła średnia z Ostrawy-Hrabůvki • 
Romuald Kondys i Grzegorz Łopatka, nauczyciele fizyki w Zespole Szkół 
nr 2 zostali wyróżnieni przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Otrzymali 
dyplomy uznania dla wyróżniających się nauczycieli • Policjanci wspólnie 
ze „Sznupkiem” spotkali się z dziećmi z Przedszkola nr 13. Opowiadali  
o swojej pracy i przestrzegali przed niebezpieczeństwami, jakie mogą 
grozić dzieciom na drodze, podczas zabaw czy w kontakcie z groźnym 
psem • Ze Sznupkiem, przedstawicielami policji i straży miejskiej spotkały 
się również dzieci z Przedszkola nr 41. Goście przypomnieli maluchom  
o zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz w samochodzie i konieczności 
podróżowania w zapiętych pasach. • W Zespole Szkół Budowlanych 
odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany ze środków 
unijnych „Trafić w sedno – edukacja skrojona na miarę współczesnego 
rynku pracy”.                              (S), (D)



Z tej okazji szkoła zyskała nie tylko sztan-
dar, ale i patrona, a raczej patronkę: została 
nią Irena Sendlerowa, która uratowała od 
śmierci blisko 2,5 tys. żydowskich dzieci 
przetrzymywanych w warszawskim getcie.  
Z pomocą współpracowników wyprowadzone 
z przeznaczonego do likwidacji obozu dzieci 
umieszczała w polskich rodzinach, sierociń-
cach i klasztorach. Zmarła w maju 2008 roku, 
mając 98 lat. Szukając patrona dla szkoły pod 
uwagę brano m.in. postaci: Jadwigi Śląskiej, 
Władysława Stanisława Reymonta oraz Józe-
fa Cyrana, pochodzącego z dzielnicy Smolna, 
wieloletniego wiceprezydenta miasta.

Po uroczystej mszy w kościele ojców 
franciszkanów, w czasie której poświęcono 
sztandar szkoły, w placówce na jednym z ko-
rytarzy odsłonięto tablicę z wizerunkiem jej 
patronki Ireny Sendlerowej. Już w czasie póź-
niejszej akademii miało miejsce premierowe 
wykonanie szkolnego hymnu, który stworzyły 
Kaja Widera-Filińska (słowa) i Ewa Bernacka 
(muzyka). — Bóg, honor i ojczyzna, to nasze 
ideały. Oddajmy pomoc innym i dosięgnijmy 
chwały — brzmią słowa refrenu.

Krótką jeszcze historię szkoły w iście tele-
ekspresowym tempie przedstawił działający 
tu od ośmiu lat uczniowski teatrzyk „3/4”. 
W przedstawieniu przypomniano sylwetki 
wszystkich dotychczasowych dyrektorów 
szkoły, a było ich czterech: Mieczysław Woź-
nica, który rozpoczął budowę szkoły, Marek 
Florczyk, który ją doprowadził do końca  
i otworzył szkołę, Barbara Stojko i Zdzisław 
Kołoda. Od września 2008 roku kieruje nią 
Beata Mielczarek, która uszyła dla swych 
poprzedników reprezentacyjne togi.

SP 34 to jedna z największych podstawówek 

w mieście, obecnie w 21 kla-
sach uczy się tu 472 uczniów. 
To tu powstał  pierwszy  
w mieście uczniowski klub 
sportowy Fair Play. Swo-
je pierwsze kroki stawiali  
w nim znani rybniccy spor-
towcy: Ewelina Stanczewska 
(judo), Agnieszka Matras 
(szachy), Arkadiusz Terlecki 
(siatkówka) czy Bartłomiej 
Bednarczyk (ju-jitsu). Od 
2001 roku regularnie są 
otwierane klasy sportowe. 
Koszykarki z nich się wy-
wodzące już dwukrotnie 
wygrały igrzyska młodzieży 
szkolnej województwa ślą-
skiego w minikoszykówce 
dziewcząt szkół podstawo-
wych. Uczniowie SP 34 już 
siedmiokrotnie wygrali też 
rybnickie igrzyska szkół 
podstawowych.

Od 2003 roku są tu rów-
nież prowadzone klasy inte-
gracyjne; obecnie w siedmiu 
takich oddziałach klasowych 
razem ze zdrowymi rówieśni-
kami  uczy się tu 36 uczniów niepełnospraw-
nych. Na początku tego roku zakończyła 
się gruntowna termomodernizacja budynku 
SP 34.

W szkole działa drużyna harcerska i dwie 
gromady zuchowe; do jednej z nich należą 
również  uczniowie niepełnosprawni. Od 
1992 roku w podstawówce z ul. Reymonta 
działa koło języka esperanto. To właśnie on 

był językiem urzędowym, gdy w latach 2009-
2011 SP-34 razem ze szkołami z Bułgarii, 
Węgier i Francji brała udział w międzynaro-
dowym projekcie edukacyjnym „Comenius 
– uczenie się przez całe życie”, którego 
jednym z efektów był napisany przez uczniów 
tych szkół właśnie w esperanto „Przewodnik 
przyjaźni”. 

(WaT)

Patronka na jubileusz

Najmłodsza z rybnickich podstawówek Szkoła Podstawowa nr 34  
w dzielnicy Smolna obchodziła 5 października swoje 20-lecie. 

Pokaż co potrafisz!
W Domu Kultury w Niedobczycach odbędzie się impreza 

„Pokaż co potrafisz”, adresowana do utalentowanych 
młodych ludzi. 

To już trzecia edycja imprezy. Do tej pory na scenie domu kultury 
prezentowali się młodzi wokaliści, tancerze, gimnastycy, kaba-
reciarze, a nawet układacz koszul na czas. Laureatami konkursu 
byli: kabaret Suche Kluski, śpiewający Rafał Kozik i Anna Kwiatoń 
– specjalistka od ślonskiej godki. W drugiej połowie października 
w rybnickich szkołach podstawowych i gimnazjach odbyły się 
eliminacje. Ich zwycięzcy zaprezentują swoje talenty w trakcie 
gali finałowej w Domu Kultury w Niedobczycach 12 listopada 
o 16 (wstęp wolny!). W organizację „Pokaż co potrafisz” za-
angażowały się Dom Kultury w Niedobczycach, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Młodzieży SIM, radny Henryk Cebula, szkoły z Popielowa, 
Niedobczyc, Niewiadomia, Radziejowa i Zamysłowa.             (S)
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Uczniowie najmłodszej podstawówki w mieście i jej nowa patronka
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Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego zorganizowała 
III Rybnickie Dni Kariery (17-21 października). Adresatami byli 
uczniowie wszystkich typów szkół, a mottem hasło: uczymy się, by 
pracować. Tygodniowa kampania wypełniona prelekcjami, spotkaniami  
i warsztatami miała uświadomić młodym ludziom, jak ważne jest zapla-
nowanie swojej przyszłości zawodowej – stworzenie biznesplanu na życie. 
Dni kariery rozpoczęły się od konferencji w Zespole Szkół Budowlanych,  
a zakończyły festynem „Przez talent do pracy” na terenie kampusu.  
W Zespole Szkół Technicznych uczniowie spotkali się z przedstawicie-
lami policji, straży pożarnej, wojska i nadleśnictwa, by mówić o karierze 
w służbach mundurowych, a w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych młodzież dowiedziała się o możliwości kształcenia i kariery  
za granicą. Rybnickie Dni Kariery zorganizowano w ramach Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery, a patronatem objął je prezydent  
Adam Fudali.                                                                                      (S)

Biznesplan na życie



Zatańcz po irlandzku 
Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza dorosłych i mło-

dzież, 5 listopada o 18, na wieczór z tańcem szkockim  
i irlandzkim. To już trzecia zabawa z tańcami folkowymi  
w tej placówce. Tym razem pod okiem instruktora można bę-
dzie poznać nieskomplikowane kroki i ciekawe figury tańców 
szkockich i irlandzkich – ceilidh i ceili. Bilety (20 zł) do nabycia 
w domu kultury (istnieje również możliwość dokonania prze-
lewu i odebrania biletów w dniu imprezy – konto na stronie 
www.dkniewiadom.eu w zakładce „Kontakt”). Organizatorzy 
zapewniają poczęstunek.                                                  (S)

Naucz się fotografii
W Domu Kultury w Chwałowicach ruszyły zajęcia dla 

młodzieży i dorosłych chcących doskonalić swoje umiejęt-
ności fotograficzne. Prowadzi je Sebastian Fus, a w programie 
nauka kompozycji i kreowania obrazu, praktyczne zajęcia  
w studio i plenerze, cyfrowa ciemnia oraz przygotowanie prac 
do celów wystawienniczych. Uczestnicy zajęć będą mieli moż-
liwość prezentowania swoich prac w galerii fotografii DeKa. 
Zajęcia (20 zł miesięcznie) odbywają się w każdy piątek od 18 
do 20. (www.dkchwalowice.pl).

(S)

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 23

Taka forma spotkań przyszła do nas z Za-
chodu. Pierwsze takie grupy zaczęły działać  
w Wielkiej Brytanii w latach 20. ubiegłego 
wieku. Szybko okazało się, że nie tylko popu-
laryzują literaturę, ale też kształtują trendy czy-
telnicze, bo to, co czytały kluby, chcieli czytać 
wszyscy. Idea była prosta: o literaturze może 
rozmawiać każdy, kto chce i lubi czytać. Nie 
jest do tego konieczne fachowe przygotowanie, 
ani wiedza z zakresu historii i teorii 
literatury. „Nie trzeba być krytykiem, 
by czerpać przyjemność z dyskutowania 
o literaturze” – podkreślają autorzy 
projektu. Na polskim gruncie ideę 
klubów książki jako pierwsza wpro-
wadziła sieć ośrodków językowych 
British Council. DKK to projekt 
realizowany przez Instytut Książki  
i biblioteki wojewódzkie. 

W Rybniku klub zainaugurował 
swoją działalność w kwietniu 2007 
roku. Początki nie były łatwe – na 
spotkania przychodzili głównie bi-
bliotekarze i zaprzyjaźnione osoby. 
Dziś już można mówić o w miarę 
stałym składzie. — Do klubu należą 
przede wszystkim panie na emeryturze. 
Brakuje młodzieży i… mężczyzn — 
zauważa Justyna Bulandra z PiMBP, 
jedna z moderatorek. — Jeśli pojawi 
się mężczyzna, to następnym razem 
już go nie ma, nie wiemy dlaczego… 
— żartują uczestniczki DKK. — Być 
może komuś się wydaje, że jest to 
zamknięty, hermetyczny klub, ale na-
prawdę czekamy na nowe osoby — do-
dają już serio. Czasem zdarzają się „czytelnicy 
jednego razu” – ktoś przychodzi na rozmowę 
o konkretnej książce. — Spotkania prowadzą 
moderatorzy i sami uczestnicy. Zawsze świetnie 
przygotowane są nasze polonistki panie Alicja 
Godlewska i Sylwia Kolar — dodaje modera-
torka Monika Chylińska. Wymiana wrażeń, 

interpretacja, dyskusja w zaprzyjaźnionym 
gronie – te określenia trafnie opisują sposób 
rozmowy. — Najciekawiej jest wtedy, gdy mamy 
odmienne zdania. Tak było w przypadku książek 
Sapkowskiego, Nasiłowskiej, Rylskiego — mó-
wią czytelniczki. Lektury wywołują rozmowy  
o kontekstach: sztuce, problemach spo-
łecznych, psychologicznych, moralnych, 
politycznych. Uczestnictwo w DKK zapewnia 

orientację we współczesnej literaturze i dostęp 
do nowości. — Staramy się czytać różnorodne 
książki. Nie zawsze udaje się trafić w gusta 
wszystkich, ale przez to dyskusja staje się bar-
dziej interesująca — zauważają moderatorki. 
Lista lektur jest konsultowana z IK i biblio-
teką wojewódzką, wpływ na nią mają także 

sami uczestnicy. Książki czytane w ramach 
DKK są dostępne w wypożyczalni rybnickiej 
biblioteki – wystarczy o nie poprosić. W tym 
sezonie dyskutowano już o powieściach „1Q84” 
Haruki Mukaramiego i „Good night Dżerzi” 
Janusza Głowackiego. Każdy, kto uważa, że 
rozmowa jest przedłużeniem przyjemności 
lektury, powinien dołączyć do DKK. Raz  
w roku są organizowane spotkania z pisarzami. 

Dotąd Rybnik odwiedzili Małgorzata Kaliciń-
ska, Joanna Siedlecka, Józef Baran i Beata 
Walczak-Larsson. Kolejnym gościem DKK 
będzie Wojciech Kuczok. Najbliższe klubowe 
spotkanie zaplanowano na 23 listopada na 
g. 17, a dyskusja będzie poświęcona książce 
„Witamy w piekle” Doma Joly’ego.         (m)

Warto czytać, warto rozmawiać
Od kilku lat krakowski Instytut Książki zachęca biblioteki do tworzenia 

Dyskusyjnych Klubów Książki. Dziś w całym kraju jest już ich 930. Jeden  
z nich działa od 2007 roku w Rybniku, mając siedzibę w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Czytelnik ma prawo do:
• nieczytania
• przeskakiwania stron
• nieskończenia książki
• czytania jeszcze raz
• czytania byle czego
• czytania byle gdzie
• czytania na wyrywki
• czytania na głos
• milczenia
  Daniel Pennac, Jak powieść

— W żadnym klubie nie ma tak wspaniałej atmosfery — zapewniają członkinie rybnickiego DKK i zapraszają wszystkich chętnych na kolejne spotkania
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Dzień przed koncertem, o którym na 
str. 25, Massimiliano Caldi spotkał się  
z prezydentem Adamem Fudalim. Znakomi-
ty włoski dyrygent opowiadał o swojej pracy  
w Polsce, o spotkaniach ze zmarłym przed 
rokiem Henrykiem Mikołajem Góreckim,  
a także o współpracy z młodymi, rybnickimi 
muzykami. 

— W tej chwili ogromną część pracy zawo-
dowej koncentruję w Polsce — mówi dyrygent. 
We Włoszech nadszedł trudny czas dla artystów 
– brakuje pieniędzy, teatry i sale koncertowe 
są zamykane, nie wiemy co pokaże przyszłość. 
Możliwość pracy w Polsce jest więc dla mnie 
spełnieniem marzeń, podobnie jak współpraca 
z orkiestrą rybnickiej szkoły muzycznej. Ten 
fantastyczny zespół poznałem pięć lat temu. 
Podczas naszych kolejnych spotkań orkiestra 
się zmieniała, bo przychodzili nowi uczniowie, 
ale praca z nimi zawsze przysparzała mi wiele 
pozytywnych emocji. Tutaj czuję, że to co robię 
ma sens. Gdy prowadzę orkiestry profesjonalne,  
w nasze relacje często wkrada się rutyna i poja-
wiają się różnego rodzaju problemy. Dzięki pracy 
w Rybniku zrozumiałem, jak pięknie jest praco-
wać z młodymi ludźmi. Za każdym razem gdy tu 
wracam wiem, że będzie to czas wyjątkowy, czas 
poświęcony tylko muzyce. 

Tym razem wzięliśmy na warsztat utwór 
znakomitego kompozytora Henryka Mikołaja 
Góreckiego, z którym spotkałem się kilkakrotnie. 
To był bardzo otwarty i bezpośredni człowiek. 
Każda z nim rozmowa była dla mnie niezwykle 
emocjonująca. Przed kilku laty, po koncercie  
w Katowicach, w trakcie którego dyrygowałem 
„Beatus Vir”, mistrz napisał mi w partyturze 
„Dziękuję za...” Do dzisiaj nie wiem za co, ale jest 
to dla mnie bardzo ważna pamiątka. 

Podczas mojego pobytu w Polsce zauwa-
żyłem, że młodzi muzycy pracują inaczej niż 
we Włoszech. Tam pracujemy wolniej. Jeden 
program przygotowujemy nawet sześć miesięcy. 
Młodzi Włosi potrzebują wiele prób, a orkiestry 
młodzieżowe prowadzone jedynie przez ich 
nauczycieli dają dwa, trzy koncerty w roku.  
W Polsce orkiestra szkolna traktowana jest niemal 
jak orkiestra profesjonalna. Uczniowie grają tu 
bardzo często, z różnymi, nierzadko bardzo zna-
nymi dyrygentami. Co więcej, we Włoszech bycie 
muzykiem grającym w orkiestrze nie jest powo-
dem do szczególnej dumy. Oczywiście mamy 
wspaniałe orkiestry profesjonalne we Florencji, 
Mediolanie, czy w Rzymie, jednak tak naprawdę 
każdy czuje się indywidualistą i niestety, często 
słychać to podczas koncertów. Każdy chce być 
Paganinim, choć ze względu na umiejętności, nie 
zawsze może nim być —

Rozczarowany?
Myślę, że nie… Przecież jedna 

przegrana bitwa nie świadczy o 
przegranej wojnie.

Jak wspominasz udział  
w pierwszym etapie konkursu?

Występ w konkursie sprawił mi 
olbrzymią radość, byłem bardzo 
szczęśliwy, że mogłem wziąć 
udział w najstarszym konkursie 
skrzypcowym na świecie.

Czy pamiętasz twoje pierw-
sze zetknięcie ze skrzypcami?

O mojej muzycznej edukacji 
zadecydowali rodzice. Kiedy 
miałem 6 czy 7 lat zabrali mnie 
do skrzypka i dyrektora rybnickiej 
szkoły muzycznej Eugeniusza 
Stawarskiego, który pokazał mi 
maleńkie skrzypeczki. Widocznie 
uznał, że mam predyspozycje 
do gry na tym instrumencie, bo 
został moim pierwszym nauczy-
cielem. 

Czyli nic z cudownego dziec-
ka, które chwyciło skrzypce 
i ku zdumieniu wszystkich, 
pięknie zagrało ze słuchu?

Nie, takie rzeczy zdarzają się 
tylko w filmach... Oprócz talen-
tu liczy się praca. W rybnickiej 
szkole przez kilkanaście lat byłem 
uczniem prof.  Renaty Mielimąki, 
w klasie maturalnej trafiłem pod 
opiekę prof. Adama Mokrusa, 
który jest moim pedagogiem 
również w Akademii Muzycznej. 
To profesor w sensie artystycznym 
ukształtował moją osobowość.

Czy skrzypce od początku 
były dla ciebie najważniejsze, 
czy też, do czego przyznał się 
wybitny pianista Piotr Palecz-
ny, wolałeś pograć z chłopaka-
mi w piłkę?

Skrzypce zawsze były ważne, 
ale oczywiście w czasie wakacji 
nie miałem ochoty na wielogo-
dzinne ćwiczenia i instrument 
często przegrywał z rowerem czy 

piłką. W szkole średniej 
interesowały mnie również 
przedmioty ścisłe, jak ma-
tematyka, fizyka czy che-
mia, później również ekonomia. 
Dziś gra na skrzypcach zajmuje 
absolutnie pierwsze miejsce w 
moim życiu. Teraz nadszedł czas 
dążenia do absolutnej perfekcji.

Czyli czas wielogodzinnych 
ćwiczeń. Co ci dodaje sił?

Staram się chodzić na basen, 
bo pływanie świetnie odpręża 
psychicznie i fizycznie. 

A w sensie kulinarnym? 
Uprzyjemniasz sobie czymś 
pracę nad nowym utworem?

Czekoladą, najlepiej z orzecha-
mi. Kilka kawałków przed kon-
certem też daje dobre efekty... 

Bo wydzielają się endorfiny, 
nazywane też hormonami 
szczęścia?

Może dlatego przed występem 
nie mam paraliżującej tremy,  
a raczej czuję pozytywny przypływ 
adrenaliny, coś uskrzydlającego... 

Ulubieni kompozytorzy?
Właściwie to wszyscy, których 

utwory gram, ale głównie Karol 
Szymanowski oraz belgijski skrzy-
pek i kompozytor Eugène Ysaÿe.

Domyślam się, że ślady na 
podbródkach obu panów (swo-
jego podopiecznego wspomaga 
w rozmowie Adam Mokrus) to 
efekt kontaktu z instrumen-
tem...

Tak, dodałbym częstego i dłu-
gotrwałego kontaktu...

Czyli to niebezpieczny za-
wód, bo zostawia blizny. Szla-
chetne blizny... 

Jest też ogromnie wyczerpu-
jący; w czasie koncertu można 
stracić nawet kilka kilogramów. 

Jak zareagowałeś na infor-
mację o zakwalifikowaniu się 
do konkursu Wieniawskiego? 

Oczywiście ogromną radością; 

zadzwoniłem również do rodzi-
ców i profesora; dokładnie nie 
pamiętam, bo emocje były zbyt 
wielkie.

Adam Mokrus: — Moja ra-
dość była równie wielka, jednakże 
za euforią kryła się świadomość 
ogromnej odpowiedzialności, 
aby ten „wynik” donieść do koń-
ca. Pomimo, że udział Michała  
w konkursie w Poznaniu zakoń-
czył się w I etapie, to sam fakt, 
iż znalazł się on w gronie 46 
uczestników sprawił nam ogrom-
ną satysfakcję. Ostatnie kilka lat 
naszej współpracy było ściśle 
podporządkowane przygotowa-
niom do konkursu, który na tym 
etapie drogi artystycznej Michała 
był przedsięwzięciem prioryte-
towym, a zarazem największym 
wyzwaniem. Wzięcie udziału 
w konkursie było bezcennym 
doświadczeniem, dlatego jestem 
głęboko przekonany, iż  wszelka 
włożona praca niewątpliwie wpły-
nie na jego dalszy rozwój. Kiedy 
prawie sześć lat temu po raz 
pierwszy zetknąłem się z  Micha-
łem, wiedziałem, że to talent, któ-
ry ma szanse zaistnieć w świecie 
wiolinistyki. Michał jest nie tylko 
uzdolniony, ale i pracowity oraz 
otwarty na nowe doświadczenia. 
Ważne jest również, że dąży do 
rozwoju własnej osobowości ar-
tystycznej, bez której dziś trudno 
istnieć na scenie. Jest też szczery 
i naturalny, ma więc wszystkie 
cechy wyróżniające prawdziwego 
artystę. Wszystko jeszcze przed 
nim —

Rozmawiała: 
Wiesława Różańska 

Michał Marcol,  jeden z najzdolniejszych absolwentów 
rybnickiej „szkoły Szafranków”, student roku dyplo-
mowego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie 
skrzypiec Adama Mokrusa. Spośród ponad setki mło-
dych skrzypków z całego świata przesłuchanych przez 
przewodniczącego jury Maxima Vengerova, znalazł się 
w pięćdziesiątce uczestników XIV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu. Udział w konkursie zakończył na I etapie.

We Włoszech 
każdy chce być

Paganinim

Radość grania
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III Symfonia op. 36, zwana też „Symfonią pieśni żałosnych” dzieło, 
które przyniosło Góreckiemu światową sławę, zabrzmiało w Rybniku 
po raz pierwszy. Wykonała je Orkiestra symfoniczna szkoły Szafran-
ków, czcząc w ten sposób pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, ale 
również 70. rocznicę śmierci wybitnego muzyka i polityka Ignacego 
Jan Paderewskiego. 

Henryk M. Górecki początki muzycznej edukacji zawdzięcza bra-
ciom Antoniemu i Karolowi Szafrankom, którzy jako jedyni dali mu 
szansę podjęcia regularnej nauki, mimo przekroczenia przez niego 

granicy wieku. Już wtedy, na początku lat 50., znakomici pedagodzy 
wyczuli ogromny potencjał artystyczny młodego człowieka z Czernicy. 
Pierwsze wykonanie III Symfonii miało miejsce w 1976 roku i przeszło 
niezauważenie, dopiero w 1992 zyskało ogromną popularność, a jej 
autor – światową sławę i miejsce wśród najwybitniejszych współczesnych 
kompozytorów. Utwór na orkiestrę symfoniczną 
i sopran robi naprawdę duże wrażenie. Również 
za sprawą tekstów z trzech pieśni lamentacyjnych 
– dla jednej z nich był tekst wyryty na ścianie celi 
gestapowskiego więzienia w Zakopanem. Utwór 
otwiera brzmienie wielu kontrabasów, do których 
przyłączają się kolejne smyczki, potęgując brzmie-
nie dzieła aż do apogeum; pod koniec następuje 
„proces” odwrotny – wyciszenie. Partię solową 
wykonała Gabriela Ciołek-Sitter, pedagog ryb-
nickiej szkoły, zaś całość poprowadził gościnnie 
dobrze już znany rybnickim melomanom włoski 
dyrygent Massimiliano Caldi. Słowo o muzyce 
i kompozytorze przekazała Maria Warchoł-So-
biesiak ze szkoły muzycznej, dziękując miastu za 
wsparcie finansowe, zaś za udostępnienie bazyliki 
ks. proboszczowi Franciszkowi Musiołowi, który 
przypomniał koncert sprzed kilku lat, na którym 
Henryk M. Górecki był obecny. 

•   •   •
Swoje 15. urodziny Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków uczciło 

oczywiście muzyką w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej. Celem powołania 
towarzystwa przez osoby wywodzące się z rybnickiego środowiska muzycz-
nego była reaktywacja orkiestry symfonicznej w Rybniku, a po realizacji tej 
idei, wzbogacanie kulturalnej oferty miasta. Wśród założycieli Towarzystwa 
byli m.in. pełniący od początku funkcję prezesa Norbert Prudel, dzisiejszy 
dyrektor orkiestry Antoni Smołka oraz dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, 
szefujący orkiestrze artystycznie od momentu jej reaktywacji. Historię po-
wstania towarzystwa przedstawił wiceprezes Wacław Mickiewicz, który od 
lat ze znawstwem i kulturą przybliża melomanom na koncertach muzyczne 
dzieła i ich kompozytorów. Gratulacje na ręce prezesa Norberta Prudla 

złożył wspierający od początku ideę reaktywacji orkiestry 
prezydent Adam Fudali. Teraz miasto jest jej głównym 
mecenasem.

Ale najważniejsza była muzyka. Program jubileuszowego 
koncertu był bardzo interesujący w swoim zróżnicowaniu 
i oryginalności. Orkiestra rozpoczęła wprawdzie od po-
pularnej uwertury „Bajka” Stanisława Moniuszki. Ale już 
drugi utwór – Concertino na obój i smyczki Aleksandra 
Tansmana – przypomniał wielce przed wojną i tuż po niej 
popularnego w świecie, a dziś prawie zapomnianego pocho-
dzącego z Łodzi kompozytora, współtwórcę neoklasycyzmu 
w muzyce światowej. Niewielu melomanów wie zapewne, 
że jego muzyka do filmu „Paris Underground” w 1945 r. 
zdobyła nominacje do Oscara. Na szczęście jego nazwisko 
zaczyna już się pojawiać na afiszach i ta wybitna postać 
jest przywracana pamięci. Rybnicka orkiestra z sukcesem 
pokonała meandry niełatwej kompozycji, wspierając soli-
stę, znakomitego oboistę i rektora katowickiej Akademii 
Muzycznej Tadeusza Miczkę. Po nim na scenie pojawiła 
się młodzież – gitarzystka Aleksandra Sapok i akordeonista 
Krzysztof Grzegorzyca, uczniowie „szkoły Szafranków”, 
którzy z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej wykonali 

koncert na gitarę i akordeon piewcy argentyńskiego tanga Astora Piazzoli. 
I na zakończenie znów inna epoka – „Preludia” Franciszka Liszta, utwór, 
którego porywającą końcówkę orkiestra, na życzenie publiczności, powtó-
rzyła raz jeszcze. Mogliśmy się przekonać o prawdziwości słów Wacława 
Mickiewicza, że Liszt był inspiracją m.in. dla Ryszarda Wagnera.         (r)

Muzyczny weekend

Drugi październikowy weekend upłynął w Rybniku nie tylko pod znakiem wyborów parlamentarnych, ale i muzyki. W czasie 
sobotniej ciszy wyborczej w bazylice św. Antoniego zabrzmiała „Symfonia pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego, 
zaś w niedzielę w Teatrze Ziemi Rybnickiej Filharmonia Rybnicka uświetniła 15-lecie istnienia Towarzystwa Muzycznego 
im. Karola i Antoniego Szafranków, wyzwalając inne niż wyborcze emocje.

Młodym solistom Aleksandrze Sapok i Krzysztofowi Grzegorzycy towa-
rzyszyła Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka

Szkolną orkiestrę poprowadził Massimiliano Caldi, a partię sopranową wykonała Gabriela Ciołek-Sitter
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Lampka dla dziennikarki
27. laureatką Honorowej Złotej Lampki Górniczej została rybniczanka Aleksandra 

Klich-Siewiorek, dziennikarka i pisarka pisząca głównie biografie, ludzkie portrety 
i historie. 

Aleksandra Klich-Siewiorek odebrała statuetkę z rąk prezydenta Adama Fudalego
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Tym razem nagrodę wręczono nie w czasie uroczystej inauguracji 
Rybnickich Dni Literatury bo takowej nie było, ale w ich trakcie, 
przed monodramem Agnieszki Osieckiej „Biała bluzka” w wykonaniu 
Krystyny Jandy. Tradycyjną laudację (jej treść na stronie 32) wygłosił 
prof. Zbigniew Kadłubek, na co dzień szef rybnickiego ośrodka dydak-
tycznego Uniwersytetu Śląskiego.   

— Pani na tą nagrodę zasłużyła. Jest pani rybniczanką z której jesteśmy 
bardzo dumni — powiedział Adam Fudali, prezydent Rybnika wręczając 
Aleksandrze Klich cenną statuetkę.

— Do tej pory sądziłam, że Honorową Złotą Lampkę 
Górniczą może dostać tylko mężczyzna i to po 70-ce, 
więc cieszę się, że obniżono poprzeczkę — żartowała chwilę 
później. — Dziękuję za tę nagrodę w imieniu bohaterów 
moich tekstów, bo to oni są jej laureatami. Taki Korfanty  
z Siemianowic, który przez całe życie walczył o polski Śląsk, 
by na koniec trafić do polskiego więzienia. Biskup Teodor Kubina, uro-
dzony w Świętochłowicach, za obronę Żydów przed antysemicką dziczą 
dochrapał się przydomka żydofila, jakby to było coś złego. Prymas Hlond 

z Mysłowic antysemita i germanofob według wielu. Kazimierz Kutz  
z Szopienic, reżyser „Perły w koronie”, gdzie perła to Śląsk, a Korona to 
Polska, którego dom nieznani sprawcy oblewają czerwoną farbą, a czar-
ną wypisują „germaniec”. Albo obecny tu prof. Kadłubek, z którego za to, 
że powiedział, iż powstania śląskie były dramatem podzielonych rodzin, 
robi się wroga polskości. W świecie, po którym ciągle hulają demony 
nacjonalizmów i ksenofobii nie jest łatwo być Górnoślązakiem, czyli 
pogranicznym, niezależnym, trudnym do zdefiniowania, europejskim, ale 
gwarantuję państwu, że warto — przekonywała tegoroczna laureatka.  

Aleksandra Klich-Siewiorek jest absolwentką I LO im. Powstań-
ców Śl. i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2000 
pracowała w katowickim dodatku Gazety Wyborczej, a od czterech 
lat pracuje w warszawskiej redakcji tej gazety. Była tam redaktorką 
prowadzącą „Gazetę na święto”, a obecnie jest zastępcą redaktora 
naczelnego weekendowego magazynu GW. Do Warszawy dojeżdża 
z Rybnika. Jest autorką książek: „Bez mitów, portrety ze Śląska”, 
„Cały ten Kutz. Biografia niepokorna” i „Brat Karol, siostra Wanda. 
Opowieść o przyjaźni Karola Wojtyły i Wandy Półtawskiej”. Najnow-
sza książka to „Biskup na walizkach”, wywiad rzeka z arcybiskupem 
Szczepanem Wesołym. Jest laureatką wielu nagród m.in.: Małego 
Feniksa (nagroda wydawców katolickich) i drugiej nagrody Silesia 
Press, jest też finalistką konkursu Grand Press.

Wywiad z laureatką publikujemy na str. 32

Aktorstwa najwyższej próby doświadczyli ci, którzy obejrzeli 
na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej „Białą Bluzkę” Agnieszki 
Osieckiej w reżyserii Magdy Umer i wykonaniu Krystyny Jandy. 

Artystka zagrała dla kompletu widzów. Ten przeplatany znanymi 
piosenkami monodram w błyskotliwy sposób opowiada o zmaganiach 
młodej kobiety z rzeczywistością peerelu i z ludźmi, którzy tkwią w niej 
tak jak ona. Na dużym ekranie oglądamy zbliżenia grającej aktorki, ale 
i czarno-białe filmy będące archiwalnymi obrazkami załączonymi do 
kolejnych piosenek. Premiera tej sztuki odbyła się już w 1987, ale od 
połowy 2010 roku Janda z wielkim powodzeniem gra ją ponownie, ale 
po nowemu. Gdy słyszymy słowa ostatniej piosenki sztuki: — Historio, 
historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie?! — 
mamy już pewność, że nie chodzi jedynie o prywatne życie właścicielki 
tytułowej białej bluzki na wyjątkowe okazje. Rybnicka publiczność 
nagrodziła Krystynę Jandę owacją na stojąco. 

(WaT)

Janda zagrała po mistrzowsku

42.Rybnickie 
    Dni 
Literatury
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Monodram Krystyny Jandy był je-
dyną sztuką teatralną, którą można 
było zobaczyć w czasie tegorocznych 
dni literatury
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Dama polskiej poezji
Tak o Ewie Lipskiej wyraził się Wojciech Bronowski, który 

wspólnie z żoną, Jadwigą Demczuk-Bronowską poprowadził 
spotkanie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
i ubarwił poezją autorki.

W następnym wcieleniu Ewa Lipska będzie pianistą. Chętnie zjadła-
by kolację z Leśmianem, Witkacym czy Proustem. Od czasu do czasu 

pisze teksty piosenek. Przede 
wszystkim jednak doskonałą 
poezję. Starsze utwory przy-
pomnieli Bronowscy, najnow-
sze, w formie niewydanych 
jeszcze listów do pani Szubert, 
czytała sama poetka. Jeden 
z nich zadedykowała miastu 
i organizatorom Rybnickich 
Dni Literatury: — Dobrze, 
że jest jeszcze taki kraj – czytaj 
Rybnik – który jest wszędzie 
i nazywa się poezja. Lipska 
mówiła też o popularności, 
jaką cieszy się szczególnie na 
Bałkanach, nie jest jednak 
przekonana, czy jej poezja 
okaże się na tyle uniwersalna, 
by pokonać czas i na stałe 
wejść do historii literatury. 
Przywołała Przybosia i Przyby-
szewskiego, niegdyś tak popu-
larnych, dziś znanych jedynie 

przez polonistów. — Poezja pozwala łatwiej znieść absurdy życia — zachę-
cała do lektury. Na ile aktualne są więc strofy jej wiersza przywołane na 
spotkaniu „… nie opłaca się inwestować w poezję. Liczy się krzem. Złoto. 
Może jeszcze nieruchomości…”.                                                               (S)

Smaki literatury 
— Nie przypadam za pisaniem. Wolę gotować — mówi Mał-

gorzata Gutowska–Adamczyk. Zdradziła więc czytelniczkom 
przepis na sos pomidorowy do pizzy. — Ko-
niecznie trzeba dodać łyżeczkę cukru. To moje 
odkrycie. Odkryła też jak zrealizować ma-
rzenia z dzieciństwa i zostać pisarką. Dziś 
po „Cukiernię pod Amorem” jej autorstwa 
sięga coraz więcej czytelniczek.   

Była nauczycielką, sprzedawczynią, dziennikar-
ką, właścicielką firmy i scenarzystką kultowego 
„Tata, a Marcin powiedział…”. Od czwartej 
klasy podstawówki marzyła, by zostać pisarką. 
Na debiut czekała dość długo, ale na spotkaniu 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
mówiła swoim czytelniczkom, że nie żałuje. Gada-
tliwa, towarzyska, dowcipna. — Literatura to fajny 
wypełniacz czasu. Sposób na zrozumienie świata  
i ludzi — mówiła. Małgorzata Gutowska-Adam-
czyk rozpoznawalna jest głównie jako autorka 
książek dla młodzieży i literatury kobiecej. Choć nie lubi zaszufladkowa-
nia. Chciała napisać powieść o badylarzach lub aktorach wędrownych, 
jednak wydawnictwo wpłynęło na zmianę tych planów, więc pisze 
historię malarki Róży – postaci z sagi o „Cukierni”. — Są we mnie mi-
liony fabuł — twierdzi. To dobra zapowiedź dla stale rosnącego grona 
jej czytelniczek.               (S)

Lipska kontra Gollob 
— Nasi czytelnicy pierwsze kroki kierują do półki z nowościami — mówi 

Halina Opoka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Najszybciej z bibliotecznych półek znikają książki cieszące się dużą 
popularnością, jak choćby Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk. 

— Po jej książki ustawia się kolejka chętnych — tłumaczy Stanisława Adamek, 
wicedyrektor PiMBP. Dlatego autorka sagi „Cukiernia pod Amorem” znalazła 
się w gronie gości Rybnickich Dniach Literatury. — Zapraszając Ewę Lipską 
kierowaliśmy się rangą poety — wyjaśnia Adamek. Okazuje się, że poezja jest 
popularna wśród czytelników rybnickiej placówki, choć oczywiście nie w takim 
stopniu, jak kryminały, fantastyka, sagi, thrillery czy plotkarskie biografie. 
Ostatnio modny jest japoński pisarz Haruki Murakami i wciąż – literatura skan-
dynawska. Rozchwytywane są kryminały szwedzkiej autorki Camilli Läckberg. 
Spadła nieco popularność „Millenium” Stiega Larssona. 

Okazuje się, że spore znaczenie ma nie tylko co, ale i jak się czyta. Nowości 
cieszą się popularnością również z estetycznych względów – nową książkę 
czyta się przyjemniej. — Nawet jeżeli książka jest poszukiwana, ale nieporęcznie 

wydana, czytelnicy nie chcą jej 
wypożyczać — tłumaczy Sta-
nisława Adamek. — Lektura 
musi być przyjemnością. Dlatego 
wicedyrektor nie wróży przy-
szłości wkraczającym na nasz 
rynek elektronicznym książkom,  
w przeciwieństwie do audiobo-
oków, po które sięgamy coraz 
częściej. 

Popularność książek i ich 
autorów nie zawsze idzie  
w parze z frekwencją na spotka-
niach z czytelnikami. Potwier-
dzają to RDL, by przypomnieć 
wcześniejsze edycje z udziałem 
choćby popularnego pisarza 
Marka Krajewskiego. Tym razem 
również należy mówić raczej 
o kameralnym gronie, jednak 
dyrektorki PiMBP są zadowo-
lone z frekwencji. Choć Halina 

Opoka nie ukrywa, że 
czuje pewien niedo-
syt. — Gdybym była 
nauczycielką języka 
polskiego, zrobiłabym 
wszystko, by przyjść na 
spotkanie z Ewą Lipską 
— mówi. Tymczasem 
nieobecność poloni-
stów przekłada się na 
brak zainteresowania 
ze strony młodych 
ludzi. Bibliotekarki 
mówią, że spotkania 
musiałyby się odbywać  
w centrum handlo-
wym, z odpowiednim 

nagłośnieniem medialnym. Kto zapewniłby dużą frekwencję? Może Beata 
Pawlikowska, Katarzyna Grochola, Maria Czubaszek, Jacek Dehnel, czy An-
drzej Pilipiuk, a może znany pisarz obcojęzyczny – zastanawiają się dyrektorki. 
Z pewnością magia nazwiska może zdziałać cuda. Na odbywające się w PiMBP 
spotkanie z żużlowcem Tomaszem Gollobem, przyszły tłumy: — Tylu mężczyzn  
w bibliotece jeszcze nie widziałam — śmieje się Stanisława Adamek.                        (S)

Czytelnik w statystykach
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej 

filiach zarejestrowanych jest 23 tys. 997 czytelników 
(stan na 30 września), w samej bibliotece centralnej 
jest ich prawie 10 tys. • W wypożyczalni głównej 
PiMBP znajduje się 70.776 książek. We wrześniu 
pojawiły się 252 nowości książkowe i 271 nowych 
czytelników • W pierwszym powakacyjnym miesiącu 
wypożyczalnię odwiedziło średnio 155 osób dzien-
nie. Wypożyczyli przeciętnie 408 książek • Wśród 
czytelników przeważają osoby w średnim wieku. 
Dominują panie • W oddziale dla dzieci znajduje się 
prawie 24 tys. książek, a zarejestrowanych jest 2283 
młodych czytelników • 18 tys. książek i czasopism 
mają do dyspozycji osoby odwiedzające czytelnię 
główną. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się 
stanowiska internetowe – we wrześniu skorzystało 
z nich 6800 osób • Apel do czytelników: uzu-
pełnijcie swoje dane osobowe o adresy poczty 
elektronicznej. Pozwoli to usprawnić kontakt na 
linii biblioteka–czytelnik.

Małgorzata Gutowska-Adamczyk (z lewej) z wicedyrektorką PiMBP Stanisławą Adamek

W następnym wcieleniu Ewa Lipska zamierza zmienić fach
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Gdyby nie żona 
Różewicz wielkim poetą jest. I dramaturgiem. Jakim jest 

człowiekiem? Depresyjnym, o bardzo trudnym charakterze. Nie 
znosi telewizji, nie udziela wywiadów. Uczniowie rybnickich szkół 
poznali też innego Różewicza – podróżnika, miłośnika pięknych 
kobiet, tańca i włoskich trunków. 

O poecie barwnie opowiadał Krzysztof Piotrowski, dyrektor artystyczny 
Gliwickiego Teatru Muzycznego, autor filmu „Gliwickie lata Tadeusza Ró-
żewicza”, który młodzież obejrzała w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Piotrowski, 
od 20 lat związany jest z TVP, zrobił 400 programów telewizyjnych. Ma na 
koncie dokumenty o Janie Nowaku Jeziorańskim i Wojciechu Pszoniaku. 
Jednak to właśnie film o Różewiczu był jednym z trudniejszych. — Zrobiłem 
wszystko, by ujarzmić tę bestię — wspomina z uśmiechem. Przygotowania 
do realizacji trwały rok, a sposobem na Różewicza była przyjaźń z jego 
żoną Wiesławą, która miała być gościem Rybnickich Dni Literatury. 
Nie przyjechała ze względu na stan zdrowia i wiek – 88 lat, dwie pętelki, 
jak go nazywa. Sam Różewicz, który 9 października skończył 90 lat, też 
ma kłopoty zdrowotne: — Traci wzrok, a dla człowieka, który namiętnie 
czytał i dzień rozpoczynał od porannej prasy, to ogromny cios — mówił 
Piotrowski. Dlatego Różewicz już nie pisze. Oczywiście mógłby dyktować 
swoje wiersze, ale jest zazdrosny o swoją twórczość. Warto więc zajrzeć 
do ostatniego tomiku jego autorstwa, z 2008 r. „Kup kota w worku”.  
— To nowy Różewicz, niczym dawny Mrożek. Dowcipny i złośliwy — zachęca 
do lektury Krzysztof Piotrowski.                                       (S)
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Na łąkach nostalgii
To było stosunkowo krótkie, ale bardzo inspirujące spotkanie. 

Uczniowie, którzy przyszli do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na wykład historyka dr. Jacka Kurka z Uniwersytetu 
Śląskiego z pewnością spodziewali się czegoś innego. Tymczasem 
nasłuchali się muzyki skandynawskich grup rockowych i nie tylko, obej-
rzeli intrygujące okładki płyt, kilka obrazów i usłyszeli parę niezwykłych 
historii. Jedną z nich była opowieść o norweskim Fjaerland, które stało 
się jednym z pięciu europejskich miast książek. W mieście liczącym 350 
mieszkańców jest dziś 12 antykwariatów, a regały i skrzynie z książkami 
wkomponowany w surowy skandynawski pejzaż; stoją przy drogach, na 
stacji benzynowej, w kawiarniach.

— Muzyka skandynawska wydaje się mieć dziś najwięcej siły, witalno-
ści i uroku — przekonywał dr Jacek Kurek. Chwilę później młodzież 
słuchała już nagrań zespołów Opeth i Apocalyptica. Tą ostatnią fińską 
grupę heavy metalową tworzą trzej wiolonczeliści. —To najbardziej 
nostalgiczny instrument. Wcześniej wydawało się, że dla takiej muzyki jest 
zupełnie nieprzydatny — mówił dr Kurek. Opowiedział też o Radosławie 
Nowakowskim, który sam tworzy pojedyncze książki będące dziełami 
sztuki, o symbolicznej postaci wampira, która wywodząc się z literatury 
XIX-wiecznej, w następnym wieku została przez filmowców niesłusznie 
sprowadzona jedynie do roli przerażającego potwora z horrorów. Mło-
dzież obejrzała też złowieszcze obrazy norweskiego malarza Edwarda 
Muncha, z których najbardziej jest znany „Krzyk” oraz intrygującą 

okładkę b debiutanckiej płyty brytyjskiego, awangardowego zespołu 
King Crimson z 1969 roku.

Dla studentów historii, studiujących w rybnickim kampusie Jacek Ku-
rek prowadzi zajęcia poświęcone związkom rocka z historią. Kameralna 
sala biblioteki bardzo przypadła mu do gustu i niewykluczone, że już 
wkrótce w niej właśnie będzie prowadzić część swoich zajęć. Być może 
też będą mieć one charakter otwarty i będą mogli wziąć w nich udział 
wszyscy chętni.             (WaT)

Różewicz wokalnie
Piosenki do tekstów Tadeusza Różewicza i Tadeusza Gajcego 

złożyły się na program koncertu Karoliny Cichej z zespołem 
zatytułowanego „Do ludożerców”.

 Choć odbył się on w dużej sali koncertowej Teatru Ziemi Ryb-
nickiej, ze względu na liczbę publiczności miał jednak bardzo 
kameralny charakter. — Powiedziano mi, że będzie siedem osób, 
więc cieszę się, że przyszło was aż tylu — żartowała wokalistka, która  
w lutym 2009 roku zdobyła trzecią nagrodę rybnickiego Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Karolina Cicha piosenki  
z tekstami Różewicza, wykonuje za osobistym przyzwoleniem poety. 
Podobnie jak wiersze Różewicza, nie jest to muzyka przebojowa ani 
łatwa w odbiorze, za to wykonywana z artystycznym charakterem 
oraz dużą ekspresją wokalną i muzyczną.

(WaT)  

Dr Jan Kurek zachęcał młodzież do muzycznej 
retrospekcji

O  Różewiczu  mn ie j  znanym 
opowiadał Krzysztof Piotrowski

Karolina Cicha bawiła się na scenie równie dobrze, jak towarzyszący jej zespół
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By zdobyć autograf Marcina Brykczyńskiego, trzeba było się ustawić w długiej kolejce

Ewa Nowak bardzo szyb-
ko zjednała sobie młodych 
czytelników zgromadzo-
nych w boguszowickiej 
bibliotece
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Konfrontacje z Lechem Majewskim
Bohaterem jednego z seansów trwających jeszcze Konfrontacji Filmowych był Lech Majewski, którego 

dwa filmy zaprezentowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Majewski to jeden z najciekawszych, wszechstronnych współczesnych polskich artystów. Pochodzący z Katowic reżyser 

należy do Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Na dużym ekranie zaprezentowano „Młyn 
i krzyż” – filmową podróż w głąb malarskiego arcydzieła Bruegela „Droga krzyżowa”. Wizyjny, eksperymentalny, niezwykle 
atrakcyjny pod względem wizualnym film zdobył w tym roku trzy Złote Lwy oraz uznanie widzów i krytyków na całym 
świecie. Drugim obrazem, który zobaczyła klubowa widownia był nakręcony w 1987 r. „Lot świerkowej gęsi” – ekranizacja 
debiutanckiej powieści Majewskiego „Kasztenaja” opowiadająca o miłości górnika do pięknej aktorki. „Stary” i „nowy” 
Majewski to twórca tak samo odważny, eksperymentujący, poszukujący. I chyba o to chodzi w byciu artystą.              (m)

W deszczowe poniedziałki
mam pięć lat...

....i chciałbym być starszakiem — pod tymi słowami Marcina 
Brykczyńskiego z pewnością podpisałoby się wielu dorosłych. 
To jednak nie z nimi, ale z przedszkolakami i uczniami kilku 
rybnickich szkół podstawowych w sali Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej spotkał się ten znakomity poeta, tłumacz  
i autor wielu popularnych sloganów reklamowych.  

Marcin Brykczyński, z wykształcenia ekonomista, jest autorem licznych 
wierszy i opowiadań dla dzieci, a także scenariuszy reklam telewizyjnych 
i radiowych. W niemal dwudziestu wydanych dotąd książkach bawi, uczy 
i żongluje słowem. Bawił również uczestników spotkania w bibliotece, 
w niezwykle barwny sposób opowiadając o swoich doświadczeniach 
pisarskich i ulubionych poetach: Janie Brzechwie i Julianie Tuwimie, 
niedoścignionym mistrzu zabawy słowem. Przyznał, że skoro sam nie ma 
dzieci, pisze przede wszystkim dla siebie sprzed wielu lat: — Tworzę dla 

małego Marcinka, i tylko jeśli jemu spodoba się to, co napisałem, wiem, 
że mogę pokazać to innym. Wiersze Marcina Brykczyńskiego, pełne 
skojarzeń językowych, gry słów i niebanalnych porównań podobały się 
również jego rybnickim czytelnikom. Mimo, że według autora „...dla 
najmłodszych, o wiele bardziej zabawne jest wejść na pana poetę, niż wy-
słuchać tego, co ma do powiedzenia”, dzieci z zaciekawieniem wysłuchały 
fragmentów jego książek. Dowiedziały się również co zjada „alfabestia”, 
co jest najczarniejsze na świecie i jak nie bać się ortografii. Jak się szybko 
okazało, wielu z uczestników spotkania ma już na swoim koncie pierwsze 
pisarskie próby, bo przecież historia o chomiku, króliku czy dinozaurach 
może być znakomitym początkiem wielkiej kariery literackiej. — Widzę, 
że mam tu mnóstwo kolegów po fachu. Chyba czas wybrać się na emery-
turę. Pamiętajcie jednak, by pisać o rzeczach i sprawach, o których jeszcze 
nikt nie napisał. To trudne, ale się opłaca — podsumował autor.        (D)  

Nie czytać książek 
to obciach

Tak przynajmniej przekonywała Ewa Nowak, jedna z najpopular-
niejszych obecnie autorek książek dla dzieci i młodzieży, w trakcie 
spotkań z uczniami rybnickich szkół zorganizowanych w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej boguszowickiej filii. 

Z wykształcenia pedagog i terapeuta, a z zamiłowania pisarka, Ewa 
Nowak ma na swoim koncie niemal trzydzieści książek, w których pod-
powiada młodym ludziom jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie  
w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzica-
mi. Pisze też felietony i artykuły dla prasy młodzieżowej, a jej otwartość  
i niebanalna osobowość sprawiają, że każde jej spotkanie z czytelni-
kami staje się niezwykłą lekcją tolerancji, szczerości, podejmowania 
mądrych decyzji czy próbą wskazania korzyści płynących z obcowania  
z literaturą. Nie inaczej było podczas spotkań zorganizowanych w ra-
mach RDL. Pisarka zachęcała młodzież do czytania, bo, jak stwierdziła 
„...kogoś, kto nie czyta można rozpoznać z daleka”. — Osoby, które czytają 
mówią inaczej, mają szersze horyzonty myślowe i bogatszą osobowość. Nie 
czytać książek to straszny obciach — przekonywała, a nieprzekonanym 
udowadniała, że nawet, ktoś, kto w szkole nie był „orłem”, może mieć 
przed sobą interesującą przyszłość: — Czytać nauczyłam się dopiero, gdy 
skończyłam dziesięć lat i nigdy nie myślałam, że zostanę pisarką. Lubiłam 
czytać, ale nie byłam zdolna. W szkole miałam wiele problemów, więc 
dzisiaj mam o czym pisać. Autorka z niezwykłą otwartością poruszyła 
wiele wątków osobistych, czym szybko zjednała sobie młodych czytel-
ników. Odpowiadała też na pytania – o to, dlaczego napisała tak wiele 
książek, czy czyta własne powieści i nad jaką historią pracuje dzisiaj. — 
Jestem w trakcie pisania „Drzazgi”, a że każdą książkę staram się napisać  
„w jednych butach”, czyli podczas jednej pory roku, to jest szansa, że już 
wkrótce trafi ona do druku. Nie potrafię nie pisać. Nawet jeśli przestaną 
mnie już wydawać, to i tak będę pisać…                                             (D)
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Bajor odmienił rytm
Michał Bajor jest w Rybniku doceniany i kochany, stąd jego 

częste wizyty i koncerty przy pełnej widowni. Tym razem artysta 
promował swój nowy, dwupłytowy album „Od Piaf do Garou” z francu-
skimi piosenkami w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. A ponieważ 
najbardziej lubimy to co znamy, o losy tej płyty i frekwencję na recitalach 
Michał Bajor może być spokojny. Za sprawą wczesnych fascynacji i spek-
taklu Młynarskiego „Brel”, francuska klasyka już wcześniej zajmowała 
w jego twórczości ważne miejsce. Teraz, obok piosenek belgijskiego 
barda, w repertuarze artysty znalazły się piosenki takich gwiazd jak 

Edith Piaf, Yves Mon-
tand, Charles Azna-
vour, Gilbert Bacaud, 
Georges Brassens,   
a także bardziej współ-
czesnych, ale nawiązu-
jących do tamtych kli-
matów jak Joe Dassin 
czy Garou. Pełna sala 
TZR świadczy o tym, 
że w Rybniku i okoli-
cach nie brakuje ludzi, 
dla których piosenka 
z tekstem „o czymś”,  
w znakomitej interpre-
tacji Michała Bajora 
wzbudza pozytywne 
emocje. Jego stosunek 
do współczesnego dys-
kotekowego jazgotu 
świetnie oddaje utwór 
Aznavoura „Odmień-
my ten rytm”. Wielu 
chętnie odmieniło...

(r)

Niech moc będzie z nami
Co łączy hobbitów, samurajów i żołnierzy Imperium? Wystawa 

„Miłość i wojna – Władca Pierścieni, Gwiezdne Wojny i Japonia 
w literaturze i kulturze”, którą pokazano w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej.  

Znalazły się na niej stroje, broń, zabawki, zbroje, plakaty filmowe, 
książki i gry udostępnione przez Akademię Fantastyki i Japońskich 
Sztuk Walki „Jedi-Takeda”. Jej członkowie oprowadzali po wystawie 
i barwnie opowiadali o gromadzonych przez prawie 20 lat zbiorach. 
Odbyły się również pogadanki i pokazy sztuk walki. Najodważniejsi 
mieli wyjątkową okazję stanąć oko w oko z Lordem Vaderem. Fanta-
styczny finał Rybnickich Dni Literatury w PiMBP.

 (S)

Słowiański cud 
to zasługa kobiet

W mistyczną podróż w głąb kultury Słowian udali się 
uczestnicy ostatniego ze spotkań autorskich zorganizo-
wanych, w ramach Rybnickich Dni Literatury.

Przewodnikiem po tej niecodziennej wyprawie był słoweń-
ski pisarz i publicysta Vlado Žabot. Autor, zafascynowany 
słoweńską mitologią i duchowością, znany jest w Polsce 
głównie w kręgu słowenistów i studentów slawistyki. Jego 
mroczne utwory z pogranicza mitologii inspirowane są 
mistyką niezurbanizowanej krainy nad rzeką Murą, z jej 
bagnami, tonącymi we mgle starymi młynami i promami 
rzecznymi. — W mitologii najbardziej fascynuje mnie to, 
że człowieczeństwo jest tam o wiele głębsze niż wygląda to 
powierzchownie — mówił autor. Pytany o powody, dla 
których w swoich książkach obdarza kobiety demonicznym 
charakterem wyjaśniał, że kobiecość zawsze była niezwykle 
demoniczną siłą, która nie tylko manipuluje i osacza, ale 
posiada również wielką moc sprawczą. — Słowianie to niewielka grupa 
etniczna, która w ciągu niespełna dwustu lat zajęła ogromną część Eu-
ropy. To właśnie jest słowiański cud, o którym piszę w mojej najnowszej 
powieści. Ten cud stworzyły kobiety. To się nie udało żadnym innym 
ludom w Europie, dlatego język słoweński nazywamy macierzystym,  
a nie ojczystym — opowiadał Vlado Žabot, a dr Regina Wojtoń, pełniąca 

rolę moderatorki i tłumaczki odczytała fragmenty prozy słoweńskiego 
gościa. Uczestnicy spotkania w bibliotece obejrzeli również pokaz 
slajdów przedstawiających ojczyznę pisarza. Prezentacja zatytułowana 
„Po słonecznej stronie Alp” była interesującym dopełnieniem wieczoru 
pełnego mistyki, duchowości i magii. 

(D)

Micha Bajor jest w Rybniku częstym gościem

W bibliotece pojawiły się nie tylko postaci z gwiezdnej sagi Georga Lucasa
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Mistyka, duchowość i magia, to ulubione „klimaty” Vlado Žabota

W
ies

ła
wa

 R
óż

ań
sk

a



Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 31

Magia i technologie
Gościem Fantastycznego finału był Tomasz Kołodziejczak, 

twórca i znawca literatury science-fiction i fantasy. 
Fantastyczny finał rzeczywiście okazał się fantastyczny, także dla tych 

czytelników, którzy nie do końca są przekonani do tego rodzaju literatury. 
Zebrania miłośników fantasty czasem przypominają 
grupy wtajemniczonych, jednak spotkanie w rybnickiej 
bibliotece było ciekawie niezależnie od tego, ile fanta-
styki (i czy w ogóle) się czytuje. Tomasz Kołodziejczak 
opowiadał o powstawaniu polskiego rynku SF i fantasy 
w latach 90. oraz swoich ulubionych autorach (warto 
sięgnąć po książki Dukaja i Piekary). Padały pytania 
o to, jak przebiega proces twórczy i skąd autor czerpie 
pomysły. — Powiem nieskromnie: uważam, że udaje mi 
się konstruowanie świata w moich powieściach. Podczas 
pisania muszę decydować ile, kiedy i jak powiem czytelni-
kowi o rzeczywistości, którą opisuję. A pomysły na książki 
pojawiają się nagle – czasem to jedno zdanie, sytuacja, 
puenta... — mówił autor „Czarnego horyzontu”. To, 
co najbardziej fascynujące w fantastyce, to możliwość 
dotarcia do granic poznania. — Jestem przekonany, że 
autor powinien znać się na tym, o czym piszę. Twórca SF 

czy fantasy musi się interesować rozwojem technologii, nauk ścisłych, przy-
rodniczych. A jeśli pisze o dawnych epokach, to powinien wiedzieć, jak ludzie 
wtedy żyli: jak organizowali społeczność, jak się ubierali, jak walczyli itd. 
— mówił Kołodziejczak. Fantastyka to nasze wyobrażenie świata za sto, 
dwieście, tysiąc lat. Nie jest przewidywaniem przyszłości; literackich „pro-
roctwach” więcej mówią o ludziach współczesnych – ich lękach, obsesjach, 

konsekwencjach roz-
woju cywilizacji. Jedną 
z zagranicznych ksią-
żek polecanych przez 
Kołodziejczaka jest 
powieść Paolo Bacia-
galupiego „Nakręcona 
dziewczyna”, której ak-
cja dzieje się w świecie 
dotkniętym skutkami 
efektu cieplarnianego 
i eksperymentów gene-
tycznych. Wieczory co-
raz dłuższe, warto więc 
ten tytuł dopisać do 
listy jesiennych lektur. 

(m)

Miłosz wyśpiewany
Drugą, po Czesławie Miłoszu, ważną postacią spektaklu „To nie 

koniec świata” była Mariola Rodzik-Ziemiańska, jego twórczyni, 
reżyserka i wykonawczyni w jednym. Powstałe z okazji setnej rocznicy 
urodzin noblisty widowisko zostało pokazane w hallu Focus Parku. Nie 
kończyło ono wprawdzie świata, ale było ostatnim akcentem tegorocz-
nych Rybnickich Dni Literatury. Autorka spektaklu  wiersze poety wyre-
cytowała i wyśpiewała przy współudziale własnego zespołu Zawiało folk 
free music. Alternatywna muzyka z pogranicza ambientu, elektroniki, 
jazzu i folku, śpiewna interpretacja tekstów poety i mistrzowskie ope-
rowanie głosem artystki dodały im dramatyzmu i aktualności, a słowna 
przestrzeń wzbogacona została zróżnicowanymi stylistycznie scenami 
tanecznymi w wykonaniu Teatru Tańca „Vivero” z Rybnickiego Centrum 
Kultury. Dziękując za dobrą współpracę współwykonawcom, a przede 
wszystkim Rybnickiemu Centrum Kultury, Mariola Rodzik-Ziemiańska 
wyznała, że spektakl pozostawił w wykonawcach (a zapewne również 
w widzach) pewien niedosyt i zostanie prawdopodobnie powtórzony  
w rozszerzonej wersji w Teatrze Ziemi Rybnickiej.                                (r)

Tomasz Kołodziejczak zachęcał do czytania fantastyki

Frak, gips&roll
Meksyk, Kostaryka, Portugalia, Tajwan, Singapur – to tyl-

ko kilka najbardziej egzotycznych miejsc, w których ostatnio 
wystąpiła lub w najbliższym czasie wystąpi Grupa MoCarta, 
fenomenalny kabaret, którego muzyczna formuła i humor prawie 
bez słów, są zrozumiałe na całym świecie. 

Mało kto wie, że zespół poza granicami naszego kraju 
reprezentuje agencja w Karlsruhe w Niemczech, założona 
i prowadzona przez... rybniczanina Tomasza Porwoła, 
absolwenta „szkoły Szafranków”, skrzypka i managera 
muzycznego. Przypomnijmy, że jest on również  orga-
nizatorem wyjazdów najbardziej uzdolnionych uczniów 
swojej dawnej szkoły na festiwal Idyllwild w Kalifornii.

Obecni na rybnickim występie miłośnicy zespołu 
potwierdzili, że w nowym programie „Frak&roll” nie 
powtórzył się ani jeden gag. Na usta ciśnie się pytanie: 
skond  im sie to biere?  Karkołomne muzyczne popisy  
z udziałem instrumentów smyczkowych i kilku rekwizy-
tów, a przede wszystkim genialnych pomysłów zachwycają 
wszystkich, a melomani znajdują dodatkowe smaczki  
w postaci zabawy muzycznymi konwencjami. Tego się nie 
da opisać, to trzeba zobaczyć i posłuchać.  

(r)
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Nawet „poważne kontuzje” nie zniechęciły Grupy MoCarta do kontynuowania popisów

Za sprawą Marioli Rodzik-Ziemiańskiej jedna z imprez Rybnickich Dni Literatury odbyła się w galerii han-
dlowej. Tego jeszcze nie było
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Rozmowa z Aleksandrą Klich-Siewiorek, tegoroczną 
laureatką Honorowej Złotej Lampki Górniczej

Powiedziała Pani, że warto być Górnoślązakiem. 
Dlaczego warto nim być? 

W zunifikowanym świecie, w którym obowiązują określo-
ne modele zachowań, wynikające m.in. z tradycji, warto być 
trochę innym, warto zachować swoją odrębność i niezależ-
ności. Być Górnoślązakiem to trochę tak, jak być Żydem,  
a nawet gejem. Z jednej strony czujesz się napiętnowany, ale 
z drugiej, masz silne poczcie przynależności do pewnej mniej-
szości. Mieszkam w Rybniku, a pracuję w Warszawie, ale tam 
mam poczucie, że nie do końca w tej Warszawie jestem,  
a zatem nie ze wszystkim muszę się tam zgadzać. Bycie Górno-
ślązakiem pozwala zachować dystans do rzeczywistości i być 
pragmatycznym. Górny Śląsk to kraina ludzi wolnych, którzy 
nie pozwolą się zniewolić nikomu i niczemu. On tkwi w nas 
niezależnie od miejsca, w którym aktualnie jesteśmy i pozwa-
la niezależnie, otwarcie myśleć. Zdaniem wielu socjologów  
i filozofów, w Europie kończy się epoka państw narodowych. 
Jeśli mamy coś w tej zjednoczonej Europie zyskać, ale i coś 
znaczyć, to musimy postawić z jednej strony na regionalizm, 
na przywiązanie do tej naszej małej ojczyzny – dla mnie to 
wciąż bardzo nośne pojęcie – a z drugiej na uniwersalizm, 
czyli przynależność do wielkiej tradycji europejskiej. Jest 
też coś, co mnie u Górnoślązaków drażni – zbyt duża duma  
i poczucie, że jesteśmy pępkiem świata i, że wszystko wiemy 
najlepiej. To jest niebezpieczne i bardzo prowincjonalne.

Nie ma Pani wrażenia, że młodego pokolenia, poko-
lenia facebook’a ten regionalizm nie bardzo interesuje?

Młodzi ludzie pielęgnują swój regionalizm nieświado-
mie. Wiele czerpią od swoich dziadków, ciotek, ale też  
i nauczycieli. Gdy słyszę fryzjerkę mówiącą po polsku, 
ale wtrącającą śląskie słowa, czy przekupki na rybnickim 
targowisku, zdaję sobie sprawę, że ludzie w naturalny spo-
sób żyją tu w dwóch światach – kultury polskiej i śląskiej. 
Dotyczy to również sposobu myślenia. Młodzi ludzie bardzo 
często świadomie wiążą swoją przyszłość z tym regionem. 
Wynika to oczywiście również z przywiązania do rodziny 
i otoczenia. Jasne, tu również można zauważyć pogoń za 
dobrami i uleganie konsumpcjonizmowi, ale kryzys zmusi 
wiele osób do przewartościowania swojego życia. Prawdziwy 
Górnoślązak z kryzysem sobie poradzi bo my potrafimy się 
samoograniczać, a w dzisiejszym świecie to spora zaleta.

Najbardziej znana Pani książka to „Cały ten Kutz. 
Biografia niepokorna”. Czy biografia to Pani ulubiony 
gatunek?

Nigdy nie nazwałabym siebie biografem, bo robię wiele 
różnych rzeczy. W ogóle nie mam wyobraźni, więc muszę 
poruszać się w rzeczywistości, realności, dlatego piszę bio-
grafie. Kazimierz Kutz jest moim mistrzem. To on nauczył 
mnie rozumieć Śląsk inny od tego, w którym wyrosłam. 
Nasz Śląsk rybnicko-wodzisławski jest zupełnie inny od tego 
czarnego, szopienickiego, bardziej robotniczego Śląska. 
Po rozmowach z Kutzem zrozumiałam, że Śląsk ma dwa 
zupełnie różne skrzydła – czarne i zielone. Nauczył mnie 
też, że warto być odważnym. Nie trzeba mieć 90 lat żeby 
mówić to, co się myśli.

Książki, które piszę są w dużej mierze konsekwencją przy-
padków. Najnowsza „Biskup na walizkach” powstała bo zu-
pełnie przypadkowo w czasie wizyty u ks. abp. Damiana Zi-

monia poznałam starszego pana. Okazało się, że to biskup, 
który od pół wieku przebywa na Zachodzie – ks.Szczepan 
Wesoły, duszpasterz emigrantów. To zupełnie niezwykła po-
stać i też Górnoślązak. Jego ojciec był powstańcem śląskim. 
W czasie wojny właściwie przez przypadek został razem  
z bratem wcielony do Wehrmachtu. Jego brat zginął w Gre-
cji, a on wylądował w Cannes i tam wyzwolili go Amerykanie. 
Trafił do Londynu, gdzie związał się ze środowiskiem pol-
skich emigrantów, a potem, gdy postanowił zostać księdzem, 
do Rzymu. Tam był m.in. rektorem polskiego kościoła św. 
Stanisława. Poczułam, że moim obowiązkiem jest spisanie 
jego opowieści, a to człowiek niezwykle odważny, szczery, 
autentyczny, otwarty i pełen pokory. To bardzo europej-
ski ksiądz i, co ważne, bardzo rozsądnie oceniającej to,  
co dzieje się w Polsce.

Zajmuje Pani odpowiedzialne stanowisko w dużej 
redakcji, jak więc znajduje jeszcze czas na pisanie?

Jestem zastępcą szefa weekendowego dodatku Gazety 
Wyborczej. W jego redagowaniu najbardziej fascynuje mnie 
to, że ta gazeta ciągle się zmienia. Zmienia się świat, więc 
my również chcemy zmusić czytelników do zmiany punktu 
widzenia. Praca w gazecie zabiera mi mnóstwo czasu, ale 
sprawia mi tyle przyjemności, że w ogóle mnie nie męczy. 
Piszę więc pomiędzy pracą. Na ogół wieczorami w Warsza-
wie, gdzie jestem samotniczką. Właściwie jestem w stanie 
pisać w każdym miejscu, w pociągu, w kawiarni, potrzebuję 
tylko notebooka. Czasem im gorsze warunki, im większe 
wokół zamieszanie tym lepiej mi się pisze. Odnajduję się 
w chaosie, ale samo pisanie też przecież polega na opano-
wywaniu chaosu. Najlepiej jednak pisze mi się przy dużym 
okrągłym stole po babci Trudzi i dziadku Wicku. Życie toczy 
się wokół, syn o coś pyta, mąż coś tam głośno komentuje, 
ale mnie to nie przeszkadza.

Czy ta nagroda ściśle związana z Rybnickimi Dniami 
Literatury ma dla Pani jakieś szczególne znaczenie?

Bardzo się z niej cieszę choć patrząc na dokonania innych 
jej laureatów, zastanawiam się, czy na nią zasłużyłam. Mówi 
się, że tam skąd pochodzisz na pewno cię nie docenią, 
dlatego każda nagroda otrzymana w rodzinnym mieście 
to coś wyjątkowego. Tak naprawdę to nagroda dla moich 
bohaterów, dla ich odwagi i niesubordynacji.

Rozmawiał Wacław Troszka 

Fragmenty laudacji wygłoszonej 
przez prof. Zbigniewa Kadłubka (Uni-
wersytet Śląski)

 Laureatka to uosobienie odwagi  
i polemiczności. Dziennikarstwo laure-
atki jest świadome etycznie. Aleksandra 
Klich jest człowiekiem odpowiedzialnym 
i polemicznym, człowiekiem odwagi 
i wyobraźni. Należy do najlepszych 
polskich dziennikarek. Jest rybniczanką 
mocno zakorzenioną w górnośląskości. 
Zadaje kłopotliwe pytania filozofom, 
naukowcom, biskupom. Należy do tej 
nielicznej grupy dziennikarzy, którzy są 
wrażliwi na autentyczne wykruszenie 
społeczne. Staje bezkompromisowo po 
stronie tego, co doznało przemocy, re-
presji, co tkwi w stłumionym milczeniu. 
Bierze śmiało w obronę to, co wykluczo-
ne, odsunięte w strefę cienia, izolowane, 
czyli mówiąc po śląsku, to, co „wyciepa-
ne”. W tym, co „wyciepane” upatruje 
wartości. Sprzeciwia się stereotypom 
i doktrynerstwu. Zdaje sobie z tego 
sprawę, że powołaniem dziennikarza 
jest nie tylko przekaz informacyjny, ale 
również zaproszenie do refleksji. Uważa 
się ją za znakomitą biografistkę. 

Jest utalentowaną felietonistką, ese-
istką i biografistką, a także regionalistką, 
bo sprawy Górnego Śląska, regionu 
zawsze były dla niej istotne. Podkreśla 
swą rybnickość i swe rybnickie korzenie 
w wielu swoich tekstach. Ze swej lokal-
ności rybnickiej, z rybnickiej tożsamości 
czyni walor twórczy. Jej teksty ujaw-
niają system wartości wywodzący się  
z chrześcijaństwa, a dokładnie mówiąc  
z afirmatywnego katolicyzmu i ukocha-
nia tradycji. To właśnie wymiar rybnickiej 
tożsamości wpływa na ten oryginalny 
styl przekazu. Potrafi mistrzowsko 
łączyć język gazet z językiem prawdy, 
a to w dzisiejszym świecie ogromna 
maestria. Praca laureatki to nieustanna 
pasja i skupienie, krytycyzm i wspaniała 
niezależność, powaga i wolność. 

Rybnik to miasto, w którym toleran-
cja nie zawsze ma się dobrze. Tym bar-
dziej jesteśmy wdzięczni prezydentowi 
Adamowi Fudalemu i szacownej kapitu-
le Złotej Lampki Górniczej, że zechciała 
wyróżnić odważną redaktor AK, która 
tyle razy zabierała głos w sprawie rów-
nouprawnienia, tolerancji, otwartości, 
szacunku dla różnicy i innego.

Warto być odważnymPasja, 
skupienie, 
wolność



Od 13 do 16 października w Boguszowicach trwały  
jubileuszowe 10. Boguszowickie Dni Młodych. 

W ich programie znalazły się z jednej strony projekcje filmów 
zaliczanych do bardzo popularnego nurtu kina offowego, z drugiej 
przeglądy początkujących zespołów muzycznych i koncerty wyko-
nawców o ugruntowanej już pozycji na rynku muzycznym. Część 
filmową wypełniły m.in. prezentacje najlepszych filmów offowych 
2010 roku oraz tych prezentowanych na kilku polskich festiwalach. 
Pierwszego dnia BDM w miejskiej bibliotece, w iście kameralnym 
gronie odbyło się spotkanie ze śląskimi twórcami tego rodzaju 
niekomercyjnych filmów. Największe zainteresowanie młodych 
mieszkańców dzielnicy i nie tylko wywołał finałowy hiphopowy 
koncert, którego gwiazdą był wywodzący się z Łodzi raper O.S.T.R. 
W koncercie tym wystąpili również Metrowy – raper z Boguszowic, 
śląska grupa Pomau oraz dwa ogólnorybnickie zespoły Mo’Better 
Rap i FlowArt.                                                                       (WaT)W przeglądzie początkujących zespołów wystąpiła m.in. boguszowicka grupa Mad Midle Fingers
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Boguszowickie Dni Młodych

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 33

Jakie książki rybniczanie kupują  
najchętniej?

Głównie książki, o których jest głośno, o któ-
rych się pisze, które otrzymały jakąś nagrodę. 
Często są to kontynuacje znanych sag. Teraz 
panie szturmują księgarnie w poszukiwaniu 
najnowszej książki Małgorzaty Gutowskiej-
Adamczyk, autorki absolutnego bestselleru 
„Cukiernia pod Amorem”. Jest szał na thrillery 
skandynawskie. Mamy wielu stałych klientów, 
którzy muszą zaliczyć każdego „skandynawa”, 
a są to lektury na wiele wieczorów, bo często 
liczą nawet po kilkanaście tomów. Wiernych 
czytelników mają również książki sensacyjne. 
Każda kolejna pozycja Deana Koontza czy 
Harlana Cobena jest natychmiast rozchwy-
tywana. Dużą popularnością cieszą się także 
wydawnictwa opisujące sielankowe życie w róż-
nych zakątkach Europy – Toskanii, Prowansji... 
To olbrzymi trend, w który wpisują się również 
książki przedstawiające nasze swojskie klimaty.

Czyli głównie literatura o lżejszym cię-
żarze gatunkowym...?  

Tak, choć nieźle sprzedają się również po-
ważniejsze wydawnictwa – ostatnio „Balladyny 
i romanse” Ignacego Karpowicza, „Pióropusz” 
Mariana Pilota czy najnowsza powieść tureckiej 
pisarki Elif Safak. Furorę robi Sławomir Koper, 
który przygotował świetną serię poświęconą 
życiu elit II Rzeczypospolitej. Rybniczanie 
chętnie sięgają też po publikacje poświęcone 
Śląskowi i śląskości, choć ze względu na niskie 
nakłady są one dosyć drogie. 

A co z poezją i noblistami?
Poezja, niestety, nie cieszy się dużą popu-

larnością. Głównie z powodu wysokich cen 
spowodowanych niskimi nakładami. Oczywi-
ście są nazwiska, które mają spore wzięcie, to 

z pewnością Julia Hartwig czy Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska. Popularni są też niektórzy 
nobliści, należy do nich choćby Vargas Llosa, 
który trafia do szerszego grona odbiorców, 
gorzej jest z tegorocznym laureatem literackiej 
nagrody Nobla Tomasem Tranströmerem, bo 
jest autorem niszowym.

Kto częściej odwiedza księgarnię – mło-
dzież czy starsi czytelnicy?

To bardzo szeroki wachlarz osób. Najmłodsi 
przychodzą z rodzicami. Mamy stałych, mło-
dych klientów, którzy kompletują całe serie 
„Mikołajka”, czy „Koszmarnego Karolka”. 
Nieco starsi chłopcy sięgają po fantastykę,  
a dziewczęta po wyśmienite książki Ewy 
Nowak. Młodzież szkolna czyta nieco mniej 
– widać, że mają mniej czasu i koncentrują się 
na lekturach, często na tzw. brykach. Ale też 
mało jest książek skierowanych bezpośrednio 
do gimnazjalistów czy licealistów. Niełatwo 
jest więc polecić coś dobrego nastolatkom, bo 
niektórzy z nich zanurzeni są jeszcze w litera-
turze dziecięcej, a inni sięgają już po książki dla 
dorosłych. Z kolei starsi rybniczanie chętnie 
odwiedzają dział naukowo-techniczny, czytają 
reportaże, przewodniki turystyczne, poradniki 
medyczne. W szalonych ilościach sprzedają się 
poradniki komputerowe dla seniorów. Osobną 
grupą są studenci, którzy kupują głównie pod-
ręczniki czy kodeksy.

Jak często zdarzają się wydawnicze  
rozczarowania i niewypały? 

To dosyć częsta sytuacja, bo nawet najlepsza 
książka nie sprzeda się bez reklamy. Nigdy do 
końca nie wiemy, jaka pozycja będzie cieszyła 
się popularnością, czy coś, co zapowiadane 
jest jako hit, nie okaże się kompletną klapą. 
Jedynym pewnym punktem są kontynuacje 

przebojów wydawniczych, ale tak naprawdę 
zawsze jest to ruletka. 

Czy możemy zatem powiedzieć ,  
że czytamy coraz więcej?

Czytamy sporo, jeśli porównać Rybnik  
z innymi miastami regionu. Niemniej trudno 
nie zauważyć lekkiej tendencji spadkowej. 
Oczywiście olbrzymi wpływ na zainteresowanie 
książkami mają ich ceny. Powiedzmy sobie 
szczerze – dzisiaj, niestety, książka nie jest do-
brem najbardziej pożądanym. Wprowadzenie 
podatku VAT spowodowało wzrost cen książek. 
Cieszy jednak to, że wielu czytelników zostaje 
z nami przez lata. Są tacy, którzy odwiedzali 
księgarnię z rodzicami, później już sami będąc 
w szkole, a teraz studiują i ciągle u nas kupują 
książki.  

Rozmawiała: 
Dominika Ingram-Nowaczyk

Jan Grzonka wie najlepiej, że nawet książki potrzebują reklamy

Poezję się ceni

Przy okazji Rybnickich Dni Literatury zapytaliśmy Jana Grzonkę, znanego 
rybnickiego księgarza o to, czy rybniczanie chętnie sięgają po książki.



Chóralnie 
jesień się zaczyna
12 zespołów zakwalifikowało się do udziału  

w siódmej edycji Rybnickiej Jesieni Chóralnej. Między-
narodowy festiwal imienia Henryka Mikołaja Górec-
kiego wypełnią nie tylko przesłuchania konkursowe. 

4 listopada o 18 w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
odbędzie się koncert inauguracyjny. Wystąpi zabrzański 
chór młodzieżowy Resonans Con Tutti, a w programie 
m.in. kompozycje Henryka Mikołaja Góreckiego. Dzień 
później o 19 w kościele św. Jadwigi (osiedle Nowiny) 
poznamy laureatów festiwalu, którzy dadzą próbkę 
swoich wokalnych umiejętności. 11 listopada w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej zaplanowano koncert specjalny  
– 6 na 6 z gwiazdami. Szczegóły poniżej oraz na stronie 
internetowej: www.rjch.dkchwalowice.pl                (S)
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Dni Cecyliańskie

Górecki na finał
Zbliża się kolejna edycja Dni Cecyliańskich, cyklicz-

nej imprezy chóralnej organizowanej przez Towarzy-
stwo Muzyczne im. Antoniego i Karola Szafranków. 
Występując w rybnickich, i nie tylko, świątyniach swój 
artystyczny potencjał zaprezentuje 15 chórów z Rybni-
ka i najbliższej okolicy, dowodząc, że śląska, chóralna 
tradycja jest wciąż żywa.

Chóry będą występować tradycyjnie w soboty i nie-
dziele poczynając od soboty 19 listopada do niedzieli 
27 listopada po jednej ze mszy świętych.

Koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 27 listo-
pada o 18.00 w kościele Królowej Apostołów (ul. Ko-
ściuszki). W programie „Symfonia pieśni żałosnych” czyli 
III Symfonia op. 36 Henryka M. Góreckiego, najbardziej 
znany utwór światowej sławy kompozytora (więcej  
o nieco wcześniejszym wykonaniu tego utworu w Ryb-
niku na str. 25). Partię sopranową z towarzyszeniem 
Filharmonii Rybnickiej pod batutą Jana Wincentego 
Hawla wykona znakomita wokalistka rodem z Boguszo-
wic, solistka Opery Krakowskiej Katarzyna Oleś – Blacha.

Szczegółowy harmonogram koncertów na stronie 
www.filharmonia-rybnik.pl oraz na afiszach.            (r)

96 autorów, ponad 400 fotografii, 
28 prac zakwalifikowanych do wysta-
wy i cztery wyróżniające się zdjęcia 
Andrzeja Wojnara. — To wnętrze 
chłodni kominowej elektrociepłowni 
Łęg. W ramach akcji zorganizowanej 
przez portal „Moje miasto Kraków” 
udało się nam wejść do środka. Świe-
ciło idealne słońce. To był ten moment 
— mówi o zdjęciach, które przyniosły 
mu pierwsze miejsce w kategorii ar-
chitektura. Krakowianin fotografuje 
od dziesięciu lat. Najczęściej pejzaże 
i architekturę. Właśnie przyjęto go 
do Akademii Fotografii, a w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu Foto-Pein, 
dowiedział się o innym sukcesie – 
drugim miejscu w innym konkursie  
i srebrnym medalu Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej.

Pierwsze miejsca w dwóch pozosta-
łych kategoriach Foto-Pein zdobyli 
Artur Jastrzębski z Tychów i Kacper 
Turko z Górek Śląskich, a wśród 
wyróżnionych był też rybniczanin Ja-
rosław Zadora. Dariusz Walerjański, 
jeden z jurorów konkursu, tłumaczy 
fenomen fotografii industrialnej:  

— Fascynuje, bo pokazuje przemianę 
otaczającego nas pejzażu, na którym 
cywilizacja techniki odcisnęła swoje 
pozytywne i negatywne piętno. Nato-
miast rybniczanka Izabela Nietrz-
piel, pomysłodawczyni i kierownik 
artystyczny konkursu, zwraca uwagę 
na poszerzające się z roku na rok, 
fotograficzne archiwum obiektów  
i miejsc odchodzących do przeszłości. 

Tegoroczną edycję Foto-Pein wy-
pełniły wykłady, plener pod ha-
słem „Industrialne ślady” na trasie 
Katowice–Huta Szopienice, Niki-
szowiec, Zabrze i kopalnia Guido 
oraz wyjątkowy koncert industrialny 
zespołu All Sounds Allowed. Trio  
z Wrocławia swoje sceniczne występy 
nazywa …eksperymentem na granicy 
zasad bhp. Nie bez powodu. Muzycy 
grają na starych rurach, beczkach  
i kontenerach, a dźwięki wydobywają 
używając również piły elektrycznej  
i szlifierki! Obraz, dźwięk oraz za-
pach, jak z porządnego warsztatu. 
Słowem industrialne 3D. 

(S)

Melodie szlifierki, 
                       i portrety komina

Okazuje się, że można wydobyć piękno z tego co szare, brzydkie, 
nieciekawe – z chłodni kominowej w Krakowie, odlewni stali, czy 
warszawskiej gazowni. Mało tego. Można też wydobyć dźwięki 
ze starych beczek, zużytych puszek, przerdzewiałych tłumików  
i powyginanych rur. Potwierdził to 5. Międzynarodowy Konkurs 
Fotografii Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein w Domu Kultury 
w Chwałowicach.

Eksperyment na granicy zasad bhp, czyli industrialny koncert zespołu All Sounds Allowed, jedna z atrakcji  
tegorocznego Foto-Pein 

6 na 6 plus 3
Sabina Jeszka, Kuba Badach, Stanisław Soyka 

wspólnie z rybnickim zespołem wokalnym 6 na 6 
wystąpią 11 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

To już trzeci koncert z cyklu „6 na 6 z gwiaz-
dami”. Dwie pierwsze edycje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, więc rybnicki zespół postanowił 
zaprosić do wspólnego śpiewu kolejnych znanych 
wokalistów. Podobnie jak w roku ubiegłym, muzykę 
à cappella swoim beatem dopełni Zgas, dwukrot-
ny mistrz polski w beatboxie. Podczas występu 
usłyszymy największe przeboje gwiazd koncertu 
oraz innych wokalistów, m.in. Andrzeja Zauchy czy  
Kayah. Początek koncertu w TZR o 18.                  (S)

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la



X Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego

Dekada 
niezależności

— Na Górnym Śląsku nie ma obecnie 
drugiej takiej imprezy, która doczekałaby 
się aż dziesięciu edycji. To duża wartość 
— ocenia Jan Franciszek Lewandow-
ski, filmoznawca. — Na rybnickim 
festiwalu pojawiają się filmy z całej 
Polski, co oznacza, że w czasie dziesięciu 
lat, RePeFeNe wypracowało sobie ważną pozycję na mapie kina niezależnego,  
nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej. 

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 35

Zawsze lubiła modę. Myślała nawet o karie-
rze modelki. Gdyby nie fotografia, zajęłaby 
się pewnie projektowaniem ubrań. Skoro 
jednak wybrała fotografowanie, temat zdjęć 
mógł być tylko jeden – moda. Rybniczanka 
Kamila Chwołka zaprezentowała swoje prace 
w teatralnej galerii „Oblicza”. 

 — Wystawa „Wdzięk” jest zabawą modą i charak-
teryzacją; to indywidualność postaci zawarta w każdym 
zdjęciu — mówi Kamila. Prace powstały w ubiegłym 
roku, który był wyjątkowy w jej życiu – wyprowadziła się 
z Rybnika, rozpoczęła naukę w Krakowskich Szkołach 
Artystycznych i pracowała z profesjonalnymi modelkami, 
które robią karierę w kraju i zagranicą. To one znalazły 
się na kilkunastu zdjęciach Kamili, jakie pokazano  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rybniczankę urzekły nie 
tylko swoją urodą, ale i osobowością. — Niektóre modelki 
nie miały jeszcze 15 lat, więc praca z nimi była wyjątkowa 
— wyjaśnia. Swoją przygodę z fotografią rozpoczynała 
przed trzema laty od „podwórkowych” sesji mody. 
Teraz pomaga jej zgrany zespół z wizażystką, stylistką i 
projektantką. Kamila lubi pracę w plenerze, bo daje jej 
większe możliwości zabawy światłem. Fotografuje też 
panów, ale uznała, że „Wdzięk” zarezerwowany jest wy-
łącznie dla pięknych kobiet. — To nie tylko ładne buzie…  
— mówi o pracach Kamili artysta Marian Rak. — Każdy 
z portretów oddaje cząstkę duszy osoby fotografowanej, 
ale i fotografującej. Uwagę zwiedzających przykuwały 
odważne makijaże i piękne stylizacje. To już druga wysta-
wa młodej rybniczanki, która swoją przyszłość chciałaby 
związać ze światem mody. — Jak każdy fotograf mody 
marzę o okładce „Vogue’a” — mówi Kamila. Życzymy, 
by to marzenie się spełniło. 

(S)
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Tegoroczna edycja była różnorodna. 
Odbyły się: pokaz The Best of RePeFeNe 
– najlepszych produkcji, jakie pojawiły 
się na przestrzeni 10 lat, wystawa plaka-
tów i fotografii, warsztaty operatorskie  

i wykłady, koncert zespołu Kumka Olik, 
a także premiera nowej produkcji Klubu 
Filmu Niezależnego pt. „Powołanie” 
w reż. Eugeniusza Klucznioka. Zagrali 
w nim aktorzy znani z wcześniejszych 
produkcji KFN m.in. Jerzy Cnota i Grze-
gorz Stasiak. Premierę filmu, którego 
tematem było łowiectwo, poprzedziła 
uroczystość wręczenia nagród w kon-
kursie kina niezależnego w kategoriach: 
fabuła, dokument, eksperyment. Jurorzy 
– Jan F. Lewandowski, Grzegorz Lipiec, 
niezależny filmowiec i Franciszek Dzida, 
reżyser filmów amatorskich, pierwowzór 
bohatera „Amatora” Krzysztofa Kieślow-
skiego – obejrzeli 37 filmów. Grand Prix 
i pierwsze miejsce w kategorii fabuła 
zdobył Wiesław Zieliński z Gościejewa 
za film „Pióro”, którego akcja toczy się 
w 2018 r. i opowiada o prezencie imie-
ninowym głównej bohaterki. „Between” 

w reżyserii Wojciecha Pelca z Gliwic 
okazał się najlepszym eksperymental-
nym obrazem festiwalu, a „Laleczka” 
wrocławianki Karoliny Łuczak, zdobyła 
nagrodę w kategorii dokument. Swoje 

wyróżnienie przyznała też festiwalowa 
publiczność, nagradzając „Próbujemy 
wstać wcześniej” – wycinek z życia pary 
młodych ludzi opowiedziany przez Han-
nę Sokólską z Opola. 

W czasie dziesięciu edycji festiwalu 
na RePeFeNe gościli m.in. reżyser Ka-
zimierz Kutz, wokalista Paweł Kukiz 
i aktor Cezary Żak. Obejrzano ponad 
200 filmów, nagrodzono kilkudziesięciu 
twórców, w tym rybniczan – Krystynę 
Komorowską, Kamila Horzelę i Euge-
niusza Klucznioka, pokazali się czołowi 
twórcy kina niezależnego (szczegóły 
na www.repefene.pl). Organizatorzy – 
Dom Kultury w Chwałowicach i Klub 
Filmu Niezależnego – zastanawiają się 
nad zmianą formuły imprezy. Na jaką 
przekonamy się za rok. 

(S)

„Vougue” czeka!

Karolina Łuczak z Wrocławia, autorka nagrodzonego dokumentu „Laleczka”, opowiadającego o marionetce  
i ograniczeniach w sposobie jej animacji, wspólnie z Janem F. Lewandowskim i Michałem Wojaczkiem
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Pomalu, a jeszcze raz...
Czeska komedia z piosenkami, której akcja rozgrywa się w te-

atrze, czyli to, co lubimy najbardziej. Spektakl w wykonaniu Teatru 
Capitol, a na scenie Olga Bończyk, Hanna Śleszyńska, Igor Šebo  
i Robert Talarczyk.

4 listopada, g. 19  

Kabaret „Łowcy. B”
Całkiem nowy program jednej z czołowych grup kabaretowych. 
6 listopada, g. 19 

Gala Konkursu Gawędziarzy
Rozstrzygnięcie konkursu oraz występ Ślązaka Roku, a także 

widowisko muzyczne „Arie spod familoka”.
20 listopada, g. 16.30

Nocne prowokacje
Więcej o imprezie w Kulturalnym Informatorze
17 listopada, g. 19.00

Klimakterium... i już
Po raz kolejny na rybnickiej scenie spektakl o czterech kobietach 

w wieku „menopauzalnym”. Humor, jako doskonałe lekarstwo na 
problemy „wieku średniego”.

24 listopada, g. 18 
XXVI Silesian Jazz Meeting

Więcej o kolejnej edycji festiwalu jazzowego na stronie www.
rck.rybnik.pl

25-26 listopada

Andrzejkowy kabareton
Zapraszamy na wieczór ze śmiechem, podczas którego wystąpią 

Kabaret Skeczów Męczących, Andrzej Grabowski i Maciej Stuhr.
27 listopada, g. 19 

Skrót kulturalny
• 23 września w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odbył się koncert rybnickiej grupy „Akustyczna historia”. Był to 
jedenasty koncert z cyklu „Bez prądu”, który swoim patronatem 
objął jazzman Czesław Gawlik.

• Być Ślązakiem to powód do dumy – dziesięciominutowy film 
dokumentalny zrealizowany w scenerii katowickiego osiedla Ni-
kiszowiec zaprezentowali w Rydułtowskim Centrum Kultury, jego 
twórcy – reżyser Łukasz Głąb i moderator Adam Giza. — Nasza 
produkcja, przedstawiająca prawdziwe oblicze Śląska i Ślązaków 
to swoistego rodzaju odpowiedź na kontrowersyjny „Projekt Ślą-
zak”. Pokazujemy wartości, którymi Ślązacy kierują się w życiu,  
i z których są bardzo dumni — komentuje Ł. Głąb. — Szukaliśmy 
cech, które najlepiej charakteryzują pozytywne oblicze Ślązaków 
— dodaje Giza.

• 4 listopada w chwałowickim Domu Kultury zaprezentowana 
zostanie wystawa prac biorących udział w IV Ogólnopolskim 
Festiwalu Fotografii Otworkowej. Uczestniczyło w nim 22 auto-
rów z zagranicy, 45 Polaków oraz cztery grupy twórcze. Fotografia 
otworkowa to najprostsza technika, która bazuje na urządzeniu 
zwanym camera obscura, najczęściej własnej konstrukcji. To za-
zwyczaj szczelne pudełko lub puszka z wywierconym z przodu 
małym otworem. Poprzez dziurkę światło wpada do wnętrza 
pudełka i tworzy obrócony obraz na jego tylnej ścianie, gdzie 
znajduje się negatyw bądź papier fotograficzny. Pokaz aparatów 
będzie jedną z atrakcji inauguracji festiwalu zaplanowanej na  
g. 18 w DK Chwałowice.

• Znany z programu „Mam talent” Kamil Bednarek, lider zespołu 
Star Guard Muffin spotkał się z fanami w rybnickim Empiku. Była 
okazja do zdobycia autografu i kupna płyty.

• W ostatni weekend września rybnicki chór „Seraf” wybrał się  

w okolice czeskiej Pragi. Pobyt chórzystów zorganizował inż. Ru-
dolf Gric, który jeszcze w latach 60. uruchamiał w kilku kopalniach 
Rybnickiego Okręgu Węglowego maszyny wyciągowe czeskiej 
produkcji. „Seraf” pod batutą Aleksandry Orzechowskiej-
Niedzieli wystąpił w kościele w małej miejscowości Vranem 
nad Wełtawą, niedaleko Pragi. Zaśpiewał w czasie wieczornej 
mszy, a potem dał koncert, na który złożyły się utwory dawne  
i współczesne kompozytorów polskich i zagranicznych. Rudolf Gric 
oprowadził też chórzystów po Pradze, pokazując im najcenniejsze 
zabytki i najpiękniejsze zaułki stolicy Czech. 

• W pierwszym „Pojedynku na słowa”, jaki odbędzie się 18 
listopada w Klubie Energetyka, rywalizować będą drużyny  
I Liceum Ogólnokształcącego z Wodzisławia Śl. i IV LO  
z Rybnika. Łącznie zaplanowano pięć pojedynków z udziałem 
14 szkół. Każdy poprzedzi występ wokalistów lub aktorów,  
w wykonaniu których zobaczymy monodramy, małe formy scenicz-
ne i recitale. Finał szkolnych zmagań artystycznych zaplanowano 
na 27 stycznia.

• 30 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się finał 
tegorocznej XVI Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. O trzy złote 
koryta walczy osiem kabaretów, wśród nich ryjkowi rekordziści 
– Dno z Dąbrowy Górniczej. Za nami m.in. Mały Ryjek, występ 
Neo-Nówki, One Ryj Show, spotkanie z Kabaretem Młodych Panów 
w Focusie i dwa dni z konkursem głównym w Klubie Energetyka, 
które cieszyły się rekordowym, jak zwykle, zainteresowaniem 
publiczności (więcej w następnym numerze „GR”).

• Józef Polok pro memoriam… doroczny koncert ku pamięci 
aktora, satyryka i biznesmena odbył się 14 października  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej i jak zwykle cieszył się sporym zainte-
resowaniem publiczności, która wspólnie z popularnymi, śląskimi 
wykonawcami – Kapelą ze Śląska, Masztalskimi czy Joanną Bartel 
wspominała zmarłego w 2008 r. Józefa Poloka.                  (S), (WaT) 

Wszystkich chcących poznać 
tajniki malowania na jedwabiu 
zapraszamy na warsztaty, które 
odbędą się 19 listopada w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej. Początek 
spotkania o g. 9.00. Szczegóły: 
www.rck.rybnik.pl



TEMAT: MISTRZOWIE MUZYKI TEMAT: ANTYPODY 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI TEMAT: TRUDNE TEMATY

TEMAT: PARYŻ 
W DWÓCH ODSŁONACH

18 Konfrontacje Filmowe

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 37

Jednorazowe karty wstępu w cenie 15 zł oraz miesięczne karnety w cenie 50 zł do nabycia w kasie Teatru. 
Seanse odbywają się w sali Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

 – Zbiórka delegacji i mieszkańców na Rynku
 – wysłuchanie hymnu, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, 
wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika, złożenie kwiatów na tablicy 
pamiątkowej marszałka Józefa Piłsudskiego, przemarsz do bazyliki  
św. Antoniego, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z oprawą muzyczną chóru 
Bel Canto oraz Miejskiej Orkiestry Dętej ,,Rybnik”.

– Koncert kameralny pt. „Rybnickie Spotkania z Muzyką Nową”. Wykonaw-
cy: Magdalena Wojciechowska – fortepian, Tomasz Manderla – skrzypce.  
W programie: W. Kilar, H.M. Górecki, W. Szalonek, A. Krzanowski, R. Gabryś.

Prezydent Rybnika oraz Rybnickie Centrum Kultury  
zapraszają do udziału w obchodach 

Święta Niepodległości 
11 listopada

Apelujemy do mieszkańców Rybnika o wywieszenie flag  
w narodowych barwach!

Rynek
• 9.30
• 9.45

Bazylika
• 10.30

Muzeum
• 16.00

wstęp wolny

Jesień nie musi być nudna! Zajrzyj do dzielnicowych 
domów kultury. 

W Boguszowicach coś dla małych – spektakl „Inne Kaczątko” 
teatru „Guziczek” (6.11, g. 16), dużych – koncert reggae „Habakuk 
śpiewa piosenki Kaczmarskiego” (19.11, g. 18) oraz całych rodzin – 
japoński festyn rodzinny (20.11, od 10 do 20), w programie: pokazy 
filmowe, koncerty, konkursy oraz cosplay, czyli przebieranie się 
za postacie z mangi, anime, gier wideo i filmów, mające korzenie 
w japońskiej kulturze. 26 listopada wieczór dla miłośników kina 
offowego – pokazy z kilku amatorskich festiwali filmowych (g. 18). 
Z kolei Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza na: • spotkanie  
z podróżniczką Aleksandrą Dzik, zdobywczynią najwyższych szczy-
tów górskich i prestiżowego tytułu „Śnieżna Pantera” (10.11, g. 19), 
• warsztaty wykonywania kartek bożonarodzeniowych techniką 
scrapbooking’u (23.11, g. 17), oraz Andrzejki – dzieci w wieku 
szkolnym (30.11. od 17), a dorosłych (26.11, od 19). Szczegóły na 
stronach internetowych rybnickich domów kultury. 

(S)

Twórczy listopad

7 listopada, g. 18
JA DON GIOVANNI
prod. Austria, Hiszpania, 
Włochy, 2010 r., muzycz-
ny, dramat historyczny, 
czas 127 min., reżyseria: 
Carlos Saura, obsada: 
Lorenzo Balducci, Emilia 
Verginelli, Lino Guanciale, Tobias Moretti.
Historia powstania libretta do arcydzieła Mozarta. 
Bohaterem jest Lorenzo de Ponte – mieszkający  
w Wenecji i przyjaźniący się z Casanową. Wspomnie-
nie miłości staje się emocjonalną bazą powstania 
arcydzieła, jakim jest „Rozpustnik ukarany czyli Don 
Giovanni”.  Zdjęcia słynnego Vittoro Storaro,  który 
pracował z Saurą m.in. przy „Tangu”, „Flamenco” 
czy „Taxi”. Wspaniała muzyka Mozarta.

THE DOORS – HISTORIA NIEOPOWIEDZIANA
prod. USA, 2010 r., doku-
mentalny, muzyczny, czas 
90 min., reżyseria: Tom 
DiCillo, obsada: Ray Man-
zarek, Robby Krieger, John 
Densmore, Johnny Depp.
Historia Doorsów opowie-
dziana głosem Johnny’ego 
Deppa i poparta archiwaliami jest ciągle 
fascynująca. Zobaczymy mało znane, albo niewy-
korzystane dotychczas materiały zdjęciowe, a także 
filmowe. Historia zespołu i Jima Morrisona świetnie 
oddaje klimat końca lat 60. Poza tym Morrison ciągle 
pozostaje inspirującym i radykalnym prowokatorem. 

14 listopada, g. 18
BOY
prod. Nowa Zelandia, 
2010 r., dramat, komedia, 
czas 87 min., reżyseria: Ta-
ika Waititi, obsada: James 
Rolleston, Taika Waititi, 
Maakariini Butler, Manaia 
Callaghan.
Poruszający, zabawny, świetnie zrealizowany kome-
diodramat. Opowieść o osieroconym chłopcu, któ-
rego autorytetem jest siejący postrach przywódca 
gangu. Temat trudnego i bolesnego dorastania oraz 
ucieczki w marzenia i wyobraźnię. Film wzbudził 
zachwyty w Cannes, zdobył nagrody na Festiwalach 
w Berlinie i Sundance. Odznacza się wysokim pozio-
mem artystycznym i oryginalnością ujęcia tematu. 

KRÓLESTWO ZWIERZĄT
prod. Australia, 2010 r., 
dramat, kryminał, czas 
112 min., reżyseria: Da-
vid Michôd, obsada: Ben 
Mendelsohn, Joel Edger-
ton, Guy Pearce, Sullivan 
Stapleton.
Debiutujący reżyser zre-
alizował interesujący film, w którym kryminalna 
intryga jest równie ważna, co psychologiczna głębia. 
Bohaterowie filmu wychowali się w przekonaniu,  
że  jeśli nie zagryzą kogoś pierwsi, sami staną się 
padliną. Trzymają się razem, niczym wilki, bo w grupie 
siła. Hipnotyzujący dramat. 

21 listopada, g. 18
W LEPSZYM ŚWIECIE
prod. Dania, Szwecja, 
2011 r., dramat, thiller, 
czas 119 min., reżyseria: 
Susanne Bier, obsada: 
Mikael Persbrandt, Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen, 
William Jøhnk Nielsen.
Christian wraca do Danii po śmierci matki. Jest 
pełen buntu i nie lubi ludzi, którzy dają za wygraną. 
Jego ojciec przegrał, pozwalając umrzeć żonie. 
Rodzice Eliasa są w separacji, ojciec jeździ regularnie  
do Afryki, gdzie w dramatycznych warunkach 
pracuje w szpitalu dla uchodźców. Życie przytłacza, 
więc Christian myśli o zemście. 

KRET
prod. Polska, 2011 r., 
thiller, czas 108 min., 
reżyseria: Rafael Lewan-
dowski, obsada: Borys 
Szyc, Marian Dziędziel, 
Magdalena Czerwińska, 
Wojciech Pszoniak.
Twórcy kontrowersyjnego 
filmu zadają pytania np. kto był w PRL-u donosicie-
lem, a kto ofiarą, jakie jeszcze tajemnice kryją teczki 
IPN ? Czy rozliczenia przeszłości są nadal potrzebne? 
Nagroda Główna dla Borysa Szyca (Toronto – sierpień 
2011). Przed projekcją filmu spotkanie z Marianem 
Dziędzielem.

28 listopada, g. 18
ŻONA DOSKONAŁA
prod. Francja, 2011 r., 
komedia, czas 2011 min., 
reżyseria: François Ozon, 
obsada: Catherine Deneu-
ve, Gérard Depardieu, Fa-
brice Luchini, Karin Viard.
Triumfalny powrót reżysera Francois Ozona do 
lekkiej komediowej konwencji. Bohaterką opowieści 
jest tradycyjna kura domowa, będąca luksusowym 
„meblem” w rodzinie i w kuchni. I oto taka kobieta 
staje się niespodziewanie i z konieczności prze-
bojową i zniewalającą szefową fabryki parasolek.  
Ta zwariowana komedia i wymienieni aktorzy byli 
entuzjastycznie przyjęci przez publiczność i krytyków 
w Wenecji.

O PÓŁNOCY W PARYŻU
prod. Hiszpania, USA, 2011 
r., komedia romatyczna, 
czas 100 min., reżyseria: 
Woody Allen, obsada: 
Rachel McAdams, Owen 
Wilson, Marion Cotillard, 
Adrien Brody, Carla Bruni.
W „O północy w Paryżu” 
śledzimy losy niedawno zaręczonej pary. Inez  
i Gil przybywają do światowej stolicy romansu, by 
zaplanować ślub. Jednak wierność zakochanych 
zostanie wystawiona na próbę, gdy na ich drodze 
pojawią się wyrafinowany znawca sztuki Paul oraz 
tajemnicza i zmysłowa muza Adriana.
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Wszystko w woli Boga  
radość, życie, smutek i śmierć

Próżno wyciągamy ręce  
do Twojego cienia,  

Bóg zabrał nam Ciebie  
zostawił cierpienia

Nic nas nie cieszy
nic nie raduje 

gdyż wszędzie Ciebie
Szymku brakuje

Rodzimy się, aby umrzeć
umieramy, aby żyć

Odeszli o całe życie za wcześnie

Nie pytam Boże 
dlaczego Go zabrałeś, 
lecz dziękuję za to, 
że nam Go dałeś

Znikła z oczu, z serca nie

Co mnie spotkało,
to was nie minie

ja jestem w Domu
a wy w gościnie

Każdy dzień nas do siebie zbliża

Kochałam Was bardzo
żyć z Wami chciałam

Bóg mnie powołał
Odejść musiałam

Drogi Mężu, Kochany Tato
krótko żyłeś z nami

Bóg zabrał Cię do chwały
a nam łzy zostały

Modlimy się szeptem traw  
szmerem jarzębiny

Prosimy Dobry Boże  
odpuść nam nasze winy

Zraniłaś nam serca boleśnie,
Odchodząc tak wcześnie

Tak bardzo przez nas kochany,  
tak szybko przez śmierć zabrany

Co najdroższe 
w tym grobie się mieści

Poezja cmentarzy
Jedną z najstarszych form wyrazu pamięci jest 

umieszczanie inskrypcji na grobach bliskich. Napisy 
te musiały być zwięzłe i oszczędne – wynikało to  
z opornej materii kamienia. Epitafia, odkąd istnieją, 
są bardzo zróżnicowane. Powstawały, by upamiętnić 
zmarłego, wyrazić ból i rozpacz, czasem ograniczały 
się do sentencji o nieuchronności śmierci. Obok 
zamieszczamy inskrypcje spisane z rybnickich cmen-
tarzy. Odwiedzając groby bliskich, warto spojrzeć 
na cmentarz jako swoisty tekst kultury – zastanowić 
się nad wymową symboli religijnych, wyrytych słów, 
elementów dekoracji, miejsc wspólnej, historycznej 
pamięci. W pierwszych dniach listopada spotykamy 
się nad grobami, łączymy we wspomnieniach i modli-
twie, lecz także oswajamy śmierć, obchodzimy święto 
pogodzenia z tym, że czas ucieka, wieczność czeka…

Uwagi o śmierci niechybnej
„Już idę do grobu bardzo ciemnego/ Tam będę spoczy-

wał do dnia sądnego/ Już muszę was żegnać w tym mar-
nym świecie/ Ja stąd już odchodzę, wy zostajecie” – tak 
brzmią pierwsze wersy ludowej pieśni śpiewanej pod-
czas czuwania przy zmarłym. Kolejne strofy układają się 
w dialog tego, który odchodzi z tymi, którzy pozostają; 
padają słowa pożegnania, żalu, smutku, pocieszenia, 
wdzięczności i napomnień dla żyjących. Śmierć jest 
wydarzeniem wspólnotowym. Jej fakt należało ob-
wieścić, stąd zachowany na wsiach zwyczaj żałobnego 
dzwonu. Obowiązkiem wspólnoty było towarzyszenie 
umierającemu, a potem zmarłemu. Poza modlitwami 
pożegnaniom towarzyszył dotyk, pocałunek, a trumna 
do wyjścia konduktu pozostawała otwarta. Na progu  
w imieniu zmarłego żegnano domowników trzykrotnym 
„Zostańcie z Bogiem”, na co odpowiadano „Z Panem 
Bogiem”. Ten teatr śmierci był w tradycji ludowej pre-
cyzyjnie skonstruowany. Rodzina i żałobnicy wiedzieli, 
co mają robić, bo scenariusz działań był przekazywany  
z pokolenia na pokolenie. Zajmowano się przygoto-
wywaniem pogrzebu, stypy, wspólnymi modlitwami. 

Rytuał, poza wypełnieniem tradycji i uobecnieniem 
sacrum, pomagał się także pozbierać najbliższym.  
— Wydarzenie śmierci zawsze jest wstrząsem. Jego cha-
rakter może być różny, ale siła, z jaką śmierć rozbija nasze 
uporządkowane i oswojone życie jest zawsze ogromna. 
Niezależnie od tego, w co wierzymy i jak wyobrażamy 
sobie ciąg dalszy, pozostając po tej stronie musimy przy-
wrócić życiu porządek i odzyskać poczucie sensu. Służą 
temu rytuały i obyczaje. Są one tym skuteczniejsze, im 
większy stoi za nimi autorytet. Czynienie czegoś tak, jak 
„czynili ojcowie”, nadaje działaniom szczególną moc, 
ułatwia spełnianie ich funkcji. Poczucie, że „tak było od 
zawsze”, niejako natychmiast umieszcza nas w jakimś po-
rządku, przenosi nasze osobiste doświadczenia na poziom 
doświadczenia ogólnoludzkiego, co sprawia, że możemy 
nie czuć się tak samotni w obliczu śmierci — tłumaczy 
prof. Dariusz Kosiński z Wydziału Polonistyki UJ. Dziś 
już mniej pamiętamy o dawnych zwyczajach. Coraz 
częściej ludzie umierają w szpitalach, firmy pogrzebowe 
świadczą kompleksowe usługi, a modlitwy w imieniu ro-
dziny odmawiają klasztory. Można się zastanawiać, czy 
jesteśmy świadkami zaniku czy przeobrażania tradycji? 
Czy śmierć stanowi tabu? Czy została wyeliminowana 
z przestrzeni publicznej, bo współczesny człowiek 
nie chce dyskomfortu wynikającego z uczestniczenia  
w dramacie umierania? Czy w zamian potrafimy znaleźć 
takie sposoby przeżywania śmierci, które obejdą się 
bez rytuałów i obrzędów? Czy ich brak nie spotęguje 
poczucia bezsilności i bezradności oraz uniemożliwi 
przeżycie żałoby? Prof. Kosiński dostrzega różne aspek-
ty tego procesu: — Zazwyczaj sądzi się, że wymazanie 
śmierci z nurtu życia przez wypchnięcie jej na margines 
(zakaz konduktów, rezygnacja z czuwania przy zmarłych, 
hospitalizacja śmierci) powoduje szkodliwe konsekwencje 
społeczne i psychologiczne, przede wszystkim takie, że nie 
jesteśmy na śmierć przygotowani, nie potrafimy z nią żyć. 
Z drugiej strony w tym braku zżycia się ze śmiercią jest 
też coś pozytywnego. Przecież wynika on także z faktu, 
że umieranie nie jest tak powszechne. Śmiertelność 
dzieci spadła ogromnie, nie ma wielkich wojen i wielkich 
epidemii, które oswajały ze śmiercią i w jakiś sposób ją 

Śmierć od zawsze budziła grozę i fascynację, a ludzie próbowali ją obłaskawiać na różne 
sposoby. Jak dziś sobie radzimy z umieraniem i jak dbamy o pamięć tych, którzy odeszli?
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Cmentarna statystyka
Do końca września na największym  

w Rybniku cmentarzu komunalnym 
przy ul. Rudzkiej odbyło się 165 trady-
cyjnych pogrzebów, w czasie których 
do grobu złożono trumnę z ciałem,  
a w 60 przypadkach w ziemi złożono 
urny z prochami zmarłych. 15 urn 
złożono w tradycyjnych grobach, 28  
w niszach na polach urnowych, dzie-
więć w kolumbarium (pionowa ściana 
z niszami), dwie w rodzinnych grobow-
cach natomiast w sześciu przypadkach 
prochy zmarłych z urny pogrzebano  
w tzw. kręgu pamięci. 

W całym 2010 roku odbyło się tu 
196 tradycyjnych pochówków i 76 
pogrzebów z urnami. 20 urn trafiło 
do grobów, 35 na pola urnowe, osiem 
do kolumbarium i dwie do grobow-
ców. Prochy 11 zmarłych pogrzebano  
w kręgu pamięci.  

banalizowały. Wraz z kryzysem tradycyjnych form obrzę-
dowości sprawia to, że coraz częściej rytuały towarzyszące 
śmierci otrzymują bardzo indywidualną oprawę. W Polsce 
widać to może jeszcze słabo, ale na Zachodzie swoista 
inwencja pogrzebowa jest ogromna. Śmierć jest coraz 
częściej ujmowana w formy osobiste, niepowtarzalne  
i jest przeżywana w sposób indywidualny. Oczywiście jest 
to ryzykowne, bo nie każdy potrafi sobie na własną rękę 
poradzić z tym doświadczeniem. Byłbym jednak ostrożny 
z przesądzaniem, że rezygnacja z tradycyjnych rytuałów 
sprawia, że jesteśmy wobec śmierci bezradni.

Popiół czy diament?
Brakuje wiarygodnych statystyk notujących ilość 

kremacji w Polsce, wiadomo jednak, że ich liczba 
rośnie. Wpływa to na zmianę tradycyjnych zwyczajów 
i języka ceremonii liturgicznych. — Historia rytuałów 
uczy, że każda zmiana „techniczna” prowadzi do 
powstawania nowych procedur obrzędowych. Kościół 
katolicki ma wielkie doświadczenie w dostosowywaniu 
tradycji do innowacji i potrafi się tu zachować na-
prawdę mądrze, znajdując równowagę między istotą 
jego tradycji i misji, a nowymi zjawiskami. Kremacja 
stanowi oczywiście całkiem poważne wyzwanie, ale 
też nie demonizowałbym (jak to się niedawno stało 
w mediach) wahań Kościoła w tej kwestii. To nie jest 
przecież tak, że wszyscy lekką stopą przeskakujemy od 
tradycyjnych pochówków do kremacji – wiele osób 
nie akceptuje spopielania ciała, co wcale nie znaczy, 
że to jacyś przedstawiciele zabobonnego ciemnogro-
du. Kremacja będzie się zapewne upowszechniała 
ze względów higienicznych i praktycznych, a Kościół 

prawdopodobnie wypracuje rytualną formę, będącą 
kompromisem między tradycją a współczesnością — 
uważa prof. Kosiński. Od zakazu kremacji Kościół 
katolicki zaczął odchodzić w latach 70. Dziś ją do-
puszcza, jednak wyraźne pierwszeństwo przyznaje 
tradycyjnemu grzebaniu ciał. Obrzędy pogrzebowe 
wraz z pożegnaniem zmarłego zasadniczo należy od-
prawić nad trumną – bo ciału, a nie prochom oddaje 
się cześć w liturgii. Potem dopiero powinna nastąpić 
kremacja. Odstępstwo od tej reguły jest dopuszczalne 
w uzasadnionych przypadkach.  

Spore kontrowersje może budzić przekształcanie 
ludzkich prochów w sztuczne diamenty, czym zaj-
mują się już m.in. firmy w USA i Szwajcarii. Proces 
uzyskania „diamentu pamięci” trwa kilka tygodni  
i kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tys. euro (w za-
leżności od wielkości, oprawy jubilerskiej). Czy taka 
formy czczenia pamięci zmarłych to „nowa świecka 
tradycja”? — To określenie wcale mnie nie śmieszy, 
bo w swojej paradoksalności bardzo precyzyjnie od-
daje to, jak tworzy się „tradycje”. Wystarczy zaledwie 
kilka powtórzeń, by jakiś wzór działania stawał się 
„tradycyjny” i nie ma w tym niczego dziwnego czy nie-
zwykłego, tak działa ten mechanizm — wyjaśnia prof. 
Kosiński. Zauważa także, że noszenie nekrobiżuterii, 
czy wprost – „pamiątek” będących fragmentami ciał 
zmarłych nie jest niczym nowym: — Praktyki takie 
zna wiele kultur, a moda tego typu była bardzo silna 
w romantyzmie. Wśród form walk ze śmiercią (a więc 
walk o życie) od wieków były też i takie, które polegały 
na nieuznawaniu odejścia i nieobecności zmarłych. 
Bardzo to ludzkie, choć może niektórych szokować 
czy dziwić —                                  Małgorzata Tytko

Boże zabrałeś mi żonę,
nie zabrałeś boleści

Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych

Nie powitałeś życia płaczem
Nie pożegnałeś go w śpiewie

Byłeś i jesteś dzieckiem
Które o śmierci swej nie wie

Kochające się dusze
zawsze się odnajdą

Wszystko, czego dotyka miłość  
staje się nieśmiertelne

Odeszłaś od nas nasza droga
Bo taka była wola Boga

Śpij w Bogu tatusiu kochany
Od nas tak prędko  

śmiercią tragiczną zabrany

Odszedłeś niespodziewanie  
nie było czasu na pożegnanie

Maleńkiej dziecinki  
tak bardzo kochanej
Przytulić nam nigdy 
nie miało być dane

Tak długo czekaliśmy 
syneczku na ciebie

Ty jednak wybrałeś  
Aniołkiem być w niebie

Potrzebne były aniołki w niebie 
więc Bóg powołał mnie do siebie.

Żyłem krótko bo żyć chciałem 
Bóg mnie powołał odejść musiałem.

Jedną maluczką duszyczką  
tak wiele ubyło.

Żyłam bo chciałeś,  
umarłam bo kazałeś,  

zbaw mnie Jezu bo możesz.

Cmentarz to nie jest miejsce, w którym zachodzą rewolucyj-
ne zmiany. Najpoważniejszą, jaka w ostatnich miesiącach dokonała 
się na największym rybnickim cmentarzu przy ul. Rudzkiej, była 
modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody, z których korzystają 
osoby pielęgnujące groby. Tradycyjne krany zastąpiono kranami 
czasowymi. Po wciśnięciu przycisku znajdującego się w miejscu 
tradycyjnego pokrętła woda z kranu leci przez blisko minutę. 
Oczywiście czynność tą można powtórzyć wiele razy. Andrzej 
Kozera, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej nie ukrywa, że chodzi 
o oszczędności. Przy czterech ujęciach istniejących na terenie 
nekropolii, opłaty za wodę stanowiły istotną część kosztów jej bie-
żącego utrzymania. Dość często zdarzało się przecież, że woda lała 
się z kranów zupełnie niepotrzebnie. Na taką samą modernizację 
ujęć wody zdecydowali się też dzierżawcy cmentarzy w dzielnicach 
Boguszowice i Chwałowice.

Z roku na rok coraz częściej składane są w ziemi urny ze spopie-
lonymi szczątkami zmarłych. Dlatego zieleń miejska przygotowuje 
trzecią już kwaterę z ponad 100 niszami na dwie urny. W przygo-
towaniu jest też druga kwatera na nisze czterournowe. To sprawy 
bardzo delikatnej i osobistej natury, ale patrząc na pola urnowe czy 
istniejące już od wielu lat kolumbarium (pionowa ściana z niszami 
na urny) trudno nie znaleźć podobieństwa z naszymi blokowiskami, 
gdzie ludzie żyją w kupie, jeden na drugim.

Największy rybnicki cmentarz powoli przygotowuje się do interne-
towego debiutu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa lata, 
korzystając z sieci będzie można sprawdzić, czy konkretna osoba jest 
tu pochowana, a jeśli tak, to również zlokalizować jej grób. Na razie 
trwa porządkowanie obszernych archiwów cmentarza.  

(WaT)

Wieczne oszczędzanie

Na furtce cmentarza 
w Chwałowicach wisi kartka: 

To mi e j s c e  j e s t  św i ę t e . 
Zejdź z roweru, zgaś papie-
rosa, wycisz się, zmów modli-
twę. To miejsce będzie kiedyś  
Twoim domem.

Procesja
1 listopada o 14 z kościółka akademic-
kiego „na górce” wyruszy tradycyjna 
procesja, która przejdzie przez najwięk-
szy rybnicki cmentarz przy ul. Rudzkiej, 
gdzie wierni będą mogli wysłuchać 
kazania na dzień Wszystkich Świętych.



Ptoki na śląskim niebie?
Niektórzy sądzą, że głównym źródłem wiedzy o śląskiej kulturze są jakieś archiwa, opasłe tomy 

ksiąg czy powiązane sznurkami teczki starych akt.

Ale, niestety, tak nie jest, bo w archiwach nie 
znajdziemy przykładowo zapisków mówiących, 
jak się nazywają po śląsku elementy podwór-
kowej pompy wodnej (mandżeta, hyngel, ruła, 
dekel…) albo rafioka, czyli drewnianego wozu 
(sziber, dyszel, grodza…). Coraz też mniej jest 
Ślązoków, którzy takie szczegółowe i fachowe 
informacje posiadają, a do tego są jeszcze 
sprawni w śląskiej mowie i potrafią to opo-
wiedzieć i nazwać po śląsku. Tych ludzi będzie 
coraz mniej, bo przecież nikt nie żyje wiecznie, 
nawet Ślązoki. 

Co więc robić? Czasami czuję się bezradny, 
choć mam świadomość, że wystarczyłoby coś 
tak prozaicznego jak pieniądze. Może unijne, 
wojewódzkie, budżetowe, z jakiejś fundacji? 
Przepraszam za brak skromności, ale chętnie 
pokierowałbym wydawaniem tych pieniędzy 
na sprawy śląskie. Zatrudniłbym na początek 
stu ludzi, chętnych do pracy i potrafiących 
godać po śląsku. Każdy dostałby magnetofon, 
kamerę ze statywem i aparat fotograficzny oraz 
wiklinowy koszyk z czekoladami. A po co? Bo 
idąc do starszego Ślązoka, który całe życie był 
np. rzeźnikiem i chcąc się od niego czegoś do-
wiedzieć – należałoby, jak w przypadku każdej 

innej grzecznościowej wizyty, przynieść prezent 
dla gospodarza za fatygę, za zabieranie czasu 
i za tę naukę, której nam udzieli. A co śląski 
badacz może robić w domu masorza, czyli 
rzeźnika? Otóż badacz i masorz siadają przy 
stole. Badacz stawia na statywie kamerę, która 
nie artystycznie, ale jedynie dokumentacyjnie 
nagrywa wszystko co się mówi i pokazuje. 
Dodatkowo magnetofon również nagrywa 
wszystko, by nie umknęło śląskie wybrzmienie 
poszczególnych słów. Aparat fotograficzny ko-
piuje zaś wszelkie zdjęcia, przedmioty i doku-
menty jakie rozmówca nam pokazuje. Po takiej 
śląskiej wizycie badacz przegrywa wszystko np. 
na płyty DVD, zakleja w kopercie i oddaje do 
archiwum, a potem idzie do kasy po wypłatę.  
A następnego dnia udaje się do innego 
śląskiego domu, może do rodziny dawnego 
flajszbyszałera – jak nazywano na śląsku ba-
daczy mięsa. Namiary na takiego mógłby dać 
stary masorz. Bo przecież podczas świniobicia 
masorze spotykali się przy robocie z flajszbysza-
łerami. Tak przez pączkowanie zdolny badacz 
miałby dużo informatorów i duże zarobki, zaś 
badacz-borok byłby bez pracy. Co zaś z mate-
riałem badawczym w archiwum? Niech sobie 
leży! Bo jak ktoś jutro albo za sto lat zechce 

poznać pracę śląskiego masorza, to z takiego 
źródła się dowie co to jest: lyjtlampa, gloka, 
szlamulec, krympulec czy ocylka. 

Niestety, nie dysponuję wielkimi pieniędzmi 
i nie zatrudnię też stu Ślązoków do regional-
nych śląskich badań. A to co mogę, to jeździć 
samemu wszędzie, gdzie mnie zapraszają  
i cierpliwie tolerują. A gdzie już byłem?  
U Zofii Przeliorz w Żorach-Osinach uczyłem 
się jakie śląskie kwiatki to: czyściczka, kondro-
tek, przitulijo… Zaś Marek z Hajduk Wielkich 
(dziś Chorzów Batory) przekazał mi wiedzę 
swojego dziadka na temat popularnej kiedyś 
zabawy dziecięcej w kulanie felgi. Dawniej nie 
była to metalowa felga, tylko misternie wyko-
nana „drzewianno łobryncz” o przekroju kwa-
dratu. A takie cacko łatwiej się kulało patykiem 
i „niy pitało tak fest na boki”. Nad brzegami 
Odry zaś ornitolog Grzegorz Wieczorek uczył 
mnie rozpoznawać i głównie nazywać po śląsku 
takie ptoki jak: boczoń (bocian), stroka (sroka), 
szpok lub szkworc (szpak) czy kukowka (ku-
kułka), szczyglik (szczygieł), raszka (rudzik), 
sztyrnol (trznadel), dziyrgła (dzierzba srokosz) 
albo drzikwost lub świstek (kopciuszek).  

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Grzegorz Wieczorek opowiadający o śląskich ptokach na śląskim niebie
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy 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, osób  
i rze czy. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ-
re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re-
su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! 

(cz. 91)Wielki album Rybnika
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

DZIĘKUJEMY Czytelnikom, którzy wypo-
wiadają się na temat umieszczanych w Albu-
mie zdjęć. I tak Urszula Smyczek z Rybnika 
na zdjęciu nr 89/1 rozpoznała swego ojca – 
Alojzego Kulę (1905-1986). Natomiast Hen-
ryk Wyciślik z Rybnika wypowiedział się na 
temat zdjęcia 90/2 pokazującego niemieckie 
wojska na rybnickim rynku: „Zdarzenie to 
– pisze Pan Henryk – mogło mieć miejsce 
1940 roku – miesiąc lipiec lub sierpień, po 

kapitulacji Francji. Zmotoryzowana kolumna 
Wehrmachtu przejeżdżała w tym okresie 
przez Rybnik. Nadjeżdżając od strony Raci-
borza ul. Raciborską w kierunku rynku i dalej 
w kierunku wschodnim. (…) Obserwowałem 
to zdarzenie stojąc na skrzyżowaniu ulic 
Raciborska, Dworek, Wodzisławska (…). 
Miałem wtedy 10 lat. Był to przejazd pro-
pagandowy, gdyż żołnierze niemieccy w sa-
mochodach trzymali sztandary francuskie na 

dowód uzyskania zwycięstwa nad Francją. 
Stąd też objawy entuzjazmu i wiwatowania 
zgromadzonych na ulicach mieszkańców. 
Duża ilość widzów wzięła się stąd, że na 
takie okazje władze hitlerowskie nakazywały 
brać udział pracownikom zakładów pracy  
i ewentualnie uczniom szkół, jeżeli nie było 
wakacji. Ponadto w Rybniku mieszkała silna 
liczebnie mniejszość niemiecka (...)”.

Zdjęcie 91/1
Zdjęcie to przesłał nam pan 

Tomasz Mueller z Rybnika. 
Zrobiono je w Hucie Silesia  
w Rybniku-Paruszowcu – co po-
twierdza napis na tabliczce. Je-
dynie zagadkowa jest cyfra „70”  
– o co w tym chodzi? Czy to ja-
kaś okrągła zakładowa rocznica, 
czy ktoś obchodził swoje uro-
dziny? I jeszcze drugie pytanie: 
jak nazywa się człowiek z długą 
siwą brodą zaznaczony czerwo-
nym kółkiem. Wiemy natomiast, 
że pod zielonym kółkiem jest Jan 
Miiller (!), dziadek Tomasza Mu-
ellera (!). Mamy jeszcze jeden 
szczegół zaznaczony nieprzy-
padkowo brunatnym kółkiem 
– to swastyka na ścianie. Ale nie 
dziwmy się – był to czas okupacji 
hitlerowskiej.

Zdjęcie 91/2 
Zdjęcie to umieszczamy z powodu pewnej 90. 

rocznicy. Otóż 20 października 1921 roku, czyli 90 
lat temu, po trzecim powstaniu śląskim Rada Am-
basadorów państw zachodniej  Europy wyznaczyła 
ostatecznie granicę podziału Śląska między Polskę 
a Niemcy. Między innymi powiat rybnicki dostał 
się Polsce. Graniczył on z Niemcami. I właśnie. Na 
zdjęciu z około 1935 roku widzimy grupę polskich 
zawodowych strażników granicznych z psem, którzy 
pracowali w Krywałdzie (dziś część Knurowa) na 
granicy polsko-niemieckiej, która była jednocześnie 
granicą ówczesnego powiatu rybnickiego. Może 
ktoś rozpoznaje tych strażników i zna ich losy po  
1 września 1939 roku? Znani są na razie tylko z na-
zwiska trzej, od lewej: Szymczak, Polak i Franciszek 
Wyrwiński.
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— Jesteśmy zafascynowani południem Europy. Przywozimy 
stamtąd inspiracje i pomysły — mówi Dorota Winnicka-Ja-
słowska, właścicielka ogrodu. Stąd rośliny, które kojarzą się 
ze słoneczną Italią i południem Francji – ciepłolubny ołownik  
o niebieskich kwiatach, zimująca w kotłowni psianka rantonetti, 
kaktus z Rzymu czy oliwka przywieziona znad jeziora Garda, 
która właśnie owocuje. W przeciwieństwie do bugenwilli, 
która nieszczególnie radzi sobie w naszym klimacie. Dlatego 
właścicielka ogrodu znalazła kwiaty o podobnej, amaranto-
wej barwie, ale bardziej odporne na kaprysy polskiego lata. 
Powody do dumy daje też dwubarwna lawenda wielkokwia-
towa – wizytówka tego ogrodu, dorastająca prawie do metra 
wysokości. — Sprawia nam wiele radości. Kiedy zakwita, tworzy 
fioletową chmurę przyciągającą motyle i trzmiele — mówi pani 
Dorota. W ogrodzie znajdziemy też kwitnące pnącza, sporo barwnych 
kompozycji i ciekawych dekoracji. Jest też pamiątka z wakacji, urokliwa 
fontanna: — Wypatrzyłam ją 3 lata temu w centrum ogrodniczym w Port 
Grimaud we Francji. Mąż był zdziwiony tym pomysłem, ale przekonałam 
go, że zmieni zdanie, kiedy zobaczy mój projekt — mówi właścicielka.  
I zmienił! Nic dziwnego, jego żona, na co dzień doktor inżynier architekt, 
wykłada projektowanie architektoniczne na Wydziale Architektury Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. Dziś fontanna, wkomponowana w murek  
z włoskiego dolomitu, jest centralnym punktem ogrodu. Niechętnie rosną 
w nim róże, doskonale – drzewa liściaste i iglaki, które tworzą zielony 
parawan tłumiący hałas uliczny. Mimo że ogród jest nieduży, został 
ciekawie zaaranżowany, więc rodzina Jasłowskich spędza w nim sporo 
czasu. — Dbanie o ogród sprawia nam prawdziwą przyjemność. W prace 
angażują się również nasi synowie – 18-letni Michał i 10-letni Paweł, którzy 
pomagają w koszeniu trawnika, ale prawdziwym gospodarzem jest 7-letni 
kot Rudi — wyjaśnia właścicielka. 

Teraz jest pięknie, ale jeszcze 10 lat temu, trzeba było zakasać rękawy. 
Pani Dorota pamięta sterty gruzu, piachu i mozolne porządkowanie 
terenu po budowie szeregowca: — Włożyliśmy wiele fizycznej pracy, by 
ogród wyglądał tak, jak wygląda — wspomina. Od pomysłu po wykona-

nie – wszystko robili sami. Metodą prób i błędów uczyli się, jak dobierać  
i dbać o rośliny, które wyszukiwali w różnych centrach ogrodniczych. 
Nie wszystkie się przyjęły, inne zbyt rozrosły. Walczyli też ze szkodnika-
mi. Motywacją do dalszej pracy były małe sukcesy – w 2004 r. skalniak  
z ogrodu państwa Jasłowskich został wyróżniony w konkursie „O ładniej-
szy Rybnik”. Wtedy myśleli, że to szczyt ich ogrodniczych możliwości. 
Dziś wiedzą, że się mylili.

Ścieżki i bruki to domena Janusza Jasłowskiego, który w ogrodzie 
znajduje odskocznię od pracy przy komputerze. Ostatnio zbudował 
ścieżkę prowadzącą do nowego domku narzędziowego własnego pomysłu. 
— Bardzo dobrze nam się tutaj mieszka. Przeprowadziliśmy się z Gliwic, 
a Rybnik wybraliśmy, bo zawsze był dobrze zarządzany — tłumaczy pani 
Dorota. — W Polsce niewiele jest miast, które byłyby tak zadbane i zielone. 
To przesądziło o wyborze tego miejsca. 

Zwycięstwo w konkursie „O ładniejszy Rybnik” było dla nich sporym 
zaskoczeniem. Dorota Winnicka-Jasłowska podkreśla, że nagrody są miłe, 
jednak najważniejsze, by ogród przynosił radość. — Jestem bardzo zado-
wolona kiedy znajomi chcą spędzać tutaj czas — mówi. Państwo Jasłowscy 
nie wyobrażają sobie, by ogród mógł za nich urządzić ktoś inny. — Ogród 
kształtowany przez specjalistów nie byłby nasz. Nie miałby duszy…      (S)

Na XXI edycję konkursu „O ładniejszy Rybnik” napłynęło 
15 zgłoszeń • W kategorii najładniej zagospodarowany 
teren wokół budynków prywatnych pierwsze miejsce zdobyli 
Dorota i Janusz Jasłowscy z Ochojca, drugie – Teresa i Jan 
Rojkowie z Boguszowic, a dwa trzecie – Maria Niesłańczyk 
z Boguszowic Starych i Zofia Tomaszko z Ligoty-Ligockiej 
Kuźni. Nagrodę specjalną otrzymała Lidia Kuś z Orzepowic 
• Najładniej, zdaniem jurorów, urządzony i utrzymany teren 
wokół bloku przy ul. Wrębowej 6a w Niedobczycach jest 
zasługą zdobywczyń pierwszego miejsca w tej kategorii: 
Janiny Litwińskiej, Wacławy Gątkowskiej, Jolanty Jakóbczak, 
Elżbiety Zaborowskiej i Hanny Rutko • Dwie równorzędne 
nagrody za najładniej urządzone otoczenie pawilonów 
handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej 
przyznano – Szkole Podstawowej nr 32 z Orzepowic  
i Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 4 z Golejowa.
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Nie każdy może zamieszkać na południu Europy, ale 
każdy ma możliwość przeniesienia jego cząstki na rodzimy  
grunt. I to dosłownie. Wprawdzie w Ochojcu klimat nie 
ten i nie wszystkie rośliny tu się przyjmują warto jed-
nak spróbować. Zrobili tak Dorota i Janusz Jasłowscy.  
Efekty przyniosły im sporo satysfakcji i pierwszą nagrodę  
w konkursie „O ładniejszy Rybnik”. 

Prowansja? 
Nie, Ochojec!

Wizytówką ogrodu jest dwubarwna lawenda 
wielkokwiatowa

— Wypatrzyłam ją  w centrum ogrodniczym w Port  Gr imaud —  mówi o urokl iwej  fontannie  
Dorota Winnicka-Jasłowska, właścicielka ogrodu 
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Wbrew temu, co sugeruje frontowa fasada, 
budynek ma całkiem sporą oficynę (tylną część) 
położoną równolegle do biegnącej tuż obok 
ul. Szafranka. Główny budynek wybudowano  
w roku 1900, zaś oficynę 20 lat później. Kiedyś była  
to własność Polskich Kolei Państwowych, a wielu 
starszych rybniczan pamięta jeszcze zapewne 
spożywczy sklep „Dworcowy”, który mieścił się 
na parterze budynku. Było tu w sumie dziesięć 
mieszkań o łącznej powierzchni 606 m kw.,  
w których ostatnio było zameldowanych łącznie 
30 osób. Zarządzający budynkiem Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej przekwaterował je do 
innych mieszkań; czterech lokatorów zamieszkało  
np. w nowo wybudowanym przez miasto bloku 
przy ul. Kolejowej. Ostatni lokator opuścił tu 
swoje lokum w końcu lutego tego roku. W lokalu 
użytkowym na parterze funkcjonuje jeszcze będą-
cy już w likwidacji sklep odzieżowy, ale faktycznie 
o jego losie zdecydują już nowi właściciele całego 
budynku. Umowa łącząca najemcę z ZGM-em 

wygasła już jakiś czas temu i ostatnio płacił on 
miastu nie tyle czynsz, co odszkodowanie za 
bezumowne korzystanie z lokalu.  

Nowi właściciele zamierzają wiekowy budynek 
wyburzyć i postawić w tym miejscu hotel. Wcze-
śniej jeszcze muszą dopełnić wszelkich formalno-
ści, wynikających z faktu, iż obiekt ten znajduje się 
w strefie objętej ścisłym nadzorem konserwatora 
zabytków, ale patrząc na stan i charakter budowli 
trudno przypuszczać, by były z tym jakiekolwiek 
trudności. Kiedy ruszy budowa jeszcze nie wia-
domo, wcześniej trzeba m.in. opracować projekt 
techniczny przyszłego hotelu. 

— To będzie kameralny, ale dość spory hotel dla 
ok. 150 osób z podziemnym parkingiem, jeśli tylko 
będzie to możliwe, i z restauracją na dachu. Obec-
nie rozeznajemy rynek i tworzymy założenia kon-
cepcji architektonicznej. Wcześniej przymierzaliśmy 
się do budowy hotelu w miejscu dawnego kąpieliska 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski; centrum miasta to 
jednak zupełnie inne miejsce, więc całą koncepcję 

trzeba stworzyć od nowa 
— powiedziała nam Ewa 
Polak, współwłaścicielka 
firmy Węglohut z Ochoj-
ca. Budowa ma ruszyć  
w  p r z y s z ł y m  r o k u ,  
a otwarcie nowego hotelu 
jest wstępnie planowane 
na koniec 2013 roku.

— Nasza rodzinna firma 
dobrze się rozwija i jest 
szansa na zrealizowanie 
naszych marzeń. Rybnik 
stał się nam bliski, więc 
chcemy tu zbudować coś, 
czego w mieście jeszcze nie 
ma — dodaje Ewa Polak.

Niewykluczone,  że 
bardzo konkretne plany 
nabywców komunalnego 
dotąd budynku w centrum 
miasta przyczynią się do 
realizacji inwestycyjnych 
zamierzeń właściciela są-
siedniej sporej działki, na 
której przed laty funkcjo-
nowała najpierw smażal-
nia placków, a potem bar 
piwny. 

(WaT)

We wrześniu małymi krokami 
ruszył gruntowny remont czterech 
zaniedbanych familoków nr 38, 40, 
42 i 44 przy ul. gen. Andersa w Nie-
dobczycach. Zostaną w nich urzą-
dzone łącznie 24 lokale socjalne,  
a remont, który ma kosztować blisko 
2,7 mln zł, w 30 proc. sfinansuje 
Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zakres remontu jest bardzo szeroki  
i nie obejmuje tylko odnowienia elewacji  
z czerwonej cegły zabytkowych familoków. 
Kapitalny remont czeka dachy, mieszka-
nia, klatki schodowe i piwnice wszystkich 
czterech budynków. Wymienione też 
zostaną podłogi i wszystkie instalacje oraz 
wybudowane nowe kominy. Nie do pozna-
nia zmienią się również same mieszkania 
(po sześć w każdym budynku); w każdym 
zostanie urządzona łazienka wyposażona 
w ubikację, brodzik i umywalkę oraz elek-
tryczny podgrzewacz wody. W zlewozmy-
wak i czteropalnikowe kuchenki na gaz  
z butli będą z kolei wyposażone nowe anek-
sy kuchenne. W każdym z tak urządzonych 
lokali socjalnych, których powierzch-
nia będzie wynosić średnio 32 m kw,  
zostaną zainstalowane po dwa węglowe 
piece typu „żar”. Co ważne wszystkie czte-
ry budynki zostaną też podłączone do no-
wej kanalizacji sanitarnej. W czasach, gdy 
familokami zawiadywała jeszcze kopalnia 
„Rymer” w kilku mieszkaniach lokatorzy 
urządzili sobie prowizoryczne łazienki  
z ubikacjami, ale generalnie toalet w tych 
budynkach nie było, dlatego właśnie od 
kilku lat w sąsiedztwie stało kilka prze-
nośnych, plastikowych toalet nazywanych 
popularnie „toi-toiami”.

By przeprowadzić wszystkie zaplano-
wane prace remontowe konieczne jest 
opuszczenie mieszkań przez wszystkich 
lokatorów.

— Wszystkie umowy najmu zostały 
przez nas rozwiązane, ale nie znaczy to 
wcale, że mamy już do dyspozycji wszystkie 
mieszkania. Niektóre z nich zajmują osoby 
odsiadujące w więzieniach wyroki, bądź 
takie, których aktualnego miejsca pobytu 
ustalić nie sposób. Jeśli nie uda nam się  
w normalnym trybie opróżnić tych miesz-
kań, będziemy się starali uzyskać wyroki 
eksmisyjne i przeprowadzić przymusowe 
eksmisje, co, niestety, wiąże się z dodat-
kowymi kosztami — mówi Danuta Ko-
lasińska, dyrektor ZGM-u. Cały remont 
czterech niedobczyckich familoków ma 
się zakończyć do końca marca 2013 roku. 

(WaT)

zamiast rudery
Jeszcze we wrześniu za 1,420 mln zł miasto sprzedało wiekowy budynek przy  

ul. 3 Maja 1, usytuowany vis-à-vis galerii handlowej Focus Park. Nabywcy – współwłaściciele  
rodzinnej firmy z Rybnika Ochojca handlującej koksem – chcą tam do końca 2013 roku 
zbudować i uruchomić trzy- lub czterogwiazdkowy hotel.

Familoki 
bez toi–toi

W miejscu stojącej w samym cen-
trum miasta rudery ma w przyszłości  
powstać efektowny hotel 

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Hotel



Wystawcy z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, 
Norwegii, Finlandii, Węgier i Francji zapre-
zentowali blisko 940 psów, reprezentujących 
167 ras. Najwięcej było labradorów, goldenów 
retriverów, berneńskich psów pasterskich oraz 

owczarków niemieckich i najmniejszych w tym 
gronie Yorkshire terierów, czyli popularnych 
yorków. Po raz pierwszy na rybnickiej wystawie 
można było oglądać przedstawiciela rasy Biewer 
Yorkshire terier à la Pom Pon (odmiana yor-

ków), która oczekuje jeszcze na zatwierdzenie 
przez Międzynarodową Federację Kynologiczną 
(FCI). Najpiękniejszego psa wystawy sędziowie 
wybrali w czasie finału, który z udziałem zwy-
cięzców rywalizacji w dziesięciu grupach ras 
odbył się w wypełnionym po brzegi amfiteatrze. 
Został nim Kanibaru, pies basenji należący do 
częstochowianina Janusza Opary. Najpięk-
niejszym psem rybnickiego oddziału związku 
kynologicznego została Yvonne, owczarek sta-
roangielski Bobtail Elizy Kowolik z Gierałtowic. 

Jedną z największych atrakcji wy-
stawy był pokaz zaganiania kaczek  
w wykonaniu owczarka rasy border col-
lie. Przedstawiciele tej rasy mają opinię 
psów najszybciej uczących  się, a przy tym 
bardzo sprawnych. Nie szczekają one na 
zaganiane zwierzęta i nie gryzą ich, ale 
podobno hipnotyzują je wzrokiem.

(WaT)  
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Od 1999 roku, zgodnie z przepisami, 
rybnicki magistrat prowadzi rejestr psów ras 
niebezpiecznych. Niestety, to tylko przykład 
bezsensownej biurokracji, bo z rejestru tego 
niewiele wynika i na pewno nie przyczynia się 
on do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 
którzy na kontakt z przedstawicielami tych 
kilku niebezpiecznych ras są narażeni. Spis nie 
obejmuje na przykład nierasowych niebezpiecz-
nych mieszańców. Przepisy nie przewidują też 
jakichkolwiek kontroli warunków w jakich owe 
psy są trzymane. Nie wiadomo nawet, na ile 
ów rejestr jest aktualny, bo od 1999 roku tylko 
jeden właściciel psa potencjalnie niebezpiecznego 
poinformował urząd, że jego, psiej pamięci czwo-
ronóg dokonał żywota i należy go z tego rejestru 
wykreślić. Takich przypadków bez wątpienia było 
więcej, ale o obowiązku zgłoszenia tego faktu 
ustawodawca już nie pomyślał.

Pierwsze psy wpisano do rybnickiego rejestru 
w 1999 roku; zarejestrowano wtedy 139 psów, 
najwięcej najpopularniejszych wtedy rottweile-
rów i owczarków kaukaskich. Najmłodsze wtedy 
kilkumiesięczne szczeniaki są dziś sędziwymi 
12-letnimi psami, a przecież rejestrowano wtedy 
również psy mające po pięć, sześć lat, które raczej 
na pewno dokonały już żywota.

Obecnie w urzędowym rejestrze widnieje 177 
psów ras uznawanych za niebezpieczne. W tym 
roku zarejestrowano, jak dotąd, tylko trzy; do listy 
dopisano jednego owczarka kaukaskiego, psa  
z Majorki i kolejnego rottweilera. 

— Przechodzimy na yorki, psów ras niebez-
piecznych nie przybywa już w takim tempie, jak 
jeszcze kilka lat temu — komentuje Grzegorz 
Nowak, naczelnik magistrackiego wydziału go-
spodarki komunalnej.

(WaT)

Jak tłumaczy Bogusław Paszenda, skarbnik miasta, 
zdecydowały względy praktyczne. Roczne wpływy do 
budżetu miasta z tego tytułu z biedą sięgały 100 tys. zł, 
a egzekwowanie tych opłat nastręczało wielu proble-
mów. Pierwszym poważnym wyzwaniem było często 
udowodnienie komuś, że ma psa, za którego powinien 
wnieść opłatę. Sprawa posiadania psów i związanych 
z tym faktem obowiązków nie doczekała się jeszcze 
systemowych, ogólnopolskich uregulowań, więc 
miejscy urzędnicy byli właściwie bezradni. W efekcie 
z obowiązku tego wywiązywali się tylko ci mieszkańcy, 
którzy chcieli płacić za swoje psy, co z kolei niewiele 
miało wspólnego z równym traktowaniem obywateli. 

Dziś psy nie przynoszą miastu wpływów, wiążą 
się za to z nimi konkretne koszty. Na mocy umowy 
podpisanej z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną, 
prowadzącą w dzielnicy Wielopole schronisko dla bez-
domnych zwierząt, głównie psów i kotów, miasto płaci 
RSP za prowadzenie schroniska oraz wyłapywanie na 

terenie miasta wałęsających się psów. Druga umowa 
z RSP dotyczy rannych, na ogół poszkodowanych  
w wypadkach samochodowych, zwierząt dziko 
żyjących. Jeśli tylko żyją, udzielenie im pomocy 
jest właśnie obowiązkiem pracowników schroniska  
w Wielopolu.

W ubiegłym roku na bezpańskie psy i ranne dzikie 
zwierzęta miasto wydało łącznie 266 tys. zł. W tego-
rocznym budżecie na tego rodzaju wydatki przezna-
czono w sumie 320 tys. zł, ale na razie wydano 184 tys.

Co jakiś czas wraca temat znakowania psów 
przy użyciu elektronicznych chipów, ale w przy-
padku magistratu pojawiają się te same kłopoty  
i wątpliwości, co przy ściąganiu podatkowych 
opłat. Z początkiem tego roku za chipowanie psów 
zabrało się schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
przy czym znakowane są jedynie psy przeznaczone 
do adopcji, które trafiają do nowych właścicie-
li. Od początku roku do połowy października 
niewielkie elektroniczne chipy wszczepiono już 
265 psom. Niezbędny sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe do prowadzenia uniwersalnego 
rejestru oznakowanych czworonogów zakupiono, 
za pieniądze, które działające przy schronisku koło 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pozyskało  
z jednoprocentowych odpisów podatkowych. 

(WaT) 

Kaczki na wystawie psów

Psy bez opłat
W ubiegłym roku miasto zrezygnowało  

z opodatkowania psów i pobierania od miesz-
kańców rocznej opłaty za czworonoga. Rok 
2011 jest więc faktycznie pierwszym rokiem, 
w którym psich opłat już się nie pobiera. 

Czworonożna 
biurokracja

Finałowy konkurs rybnickiej wystawy już tradycyjnie odbył się w wypełnionym po brzegi amfiteatrze

Jak co roku w pierwszą niedzielę października w ośrodku w Kamieniu odbyła się 
krajowa wystawa psów rasowych zorganizowana przez rybnicki oddział Związku 
Kynologicznego w Polsce. 
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Nimfy, papużki 
nierozłączki i ka-
narki zaprezentują 
się 5 i 6 listopada 
w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej na wy-
stawie kanarków, 
papug i ptaków 
egzotycznych. 
Ptasią ekspozy-
cję przygotowuje 
rybnicki oddział 
Polskiego Związku 
Hodowców Ka-
narków i Ptaków 
Egzotycznych. 
Będzie można ją 
zwiedzać od 9 do 
17 (a w niedzielę 
do 16).

Ze swoimi pupilami przyszło tu blisko 50 osób; większość stanowiły 
dzieci. 8-letnie trojaczki Julia, Sebastian i Krzyś Wieczorkowie przynieśli 
swoją świnkę morską Stubę, 6-letni Marcin Micota trzymał słoik z dwie-
ma welonkami ze swojego akwarium. Nieco starsza Patrycja Nosiadek 
zjawiła się z królikiem Pimpkiem, a Oli Hołyst towarzyszyła Milka, jej 
poczciwy kundelek. Najwięcej było oczywiście psów, znacznie mniej 
kotów i innych stworzeń. 

— Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po 
potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. Paschalny 
baranek przypomina ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu 

wybranego z niewoli egipskiej. We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz. 
Kruki żywiły Eliasza na pustyni. Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi  
i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym 
przez Chrystusa — modlił się o. Radomir. Potem skropił zwierzęta 
święconą wodą. 

Wśród zwierząt kupowanych dla dzieci w sklepach zoologicznych od 
dłuższego już czasu prym wiodą króliki. Najpopularniejszych gatunków 
jest około pięciu od tzw. miniaturek i karzełków po największego nazy-
wanego popularnie barankiem. — Jest duży, ma klapnięte uszy i lata za 
dziećmi jak piesek — opisuje obrazowo ekspedientka w jednym z ryb-
nickich sklepów zoologicznych. Bardzo popularne są też antyalergiczne 
króliki rasy rex, które zamiast sierści mają włosy. Mniejszą popularnością 
od królików cieszą się chomiki, szczury, świnki morskie i myszy.

(WaT)

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

Z notatnika strażnika miejskiego

4 października, w dniu św. Franciszka przed kościołem 
franciszkańskiej parafii św. Józefa odbyło się doroczne świę-
cenie zwierząt. 

Dzień św. Franciszka jest jedynym  
w roku, kiedy zwierzęta biorą udział  
w religijnym obrządku
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Błogosławione stworzenia duże i małe 

Promile nasenne
Z wódki rozum krótki – powiada porzekadło. Coś 

w tym jest… Leżącego na ul. Sobieskiego mężczyznę  
z urazem głowy, wypatrzył operator monitoringu. Patrol, 
który przyjechał na miejsce udzielił poszkodowanemu 
pierwszej pomocy. Okazało się, że jest nietrzeźwy. We-
zwane pogotowie zabrało rannego mężczyznę do szpi-
tala. Inny amator trunków wyskokowych leżał naprzeciw 
jednego ze sklepów przy ul. Przemysłowej. Jego stan nie 
zagrażał zdrowiu ani życiu trafił więc na łono rodziny. 
Takiego finału nie doczekała się nietrzeźwa kobieta  
z ul. Kotucza, która obudziła się w Izbie Wytrzeźwień 
w Tychach.  

Uciążliwy czworonóg
Jeden z mieszkańców Śródmieścia poskarżył się 

strażnikom miejskim na hałaśliwego psa sąsiadów. 
Zdaniem mężczyzny pies niemal codziennie zakłóca 
spokój mieszkańcom, a głośne ujadanie słychać również 
w nocy. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, właściciel posesji powinien zadbać o to, by 
wyeliminować wszelkie uciążliwości związane z posia-
daniem zwierząt domowych. Okazuje się, że nie zawsze 
można zanucić „jak dobrze mieć sąsiada…”.

Pan samochodzik i rybnickie tajemnice
Strażnicy odebrali zgłoszenie o wraku pojazdu 

stojącym na osiedlu Nowiny. Wiadomość elektroniczną  
o samochodzie dostawczym przysłał jeden z miesz-
kańców. Pojazd od paru lat stoi na parkingu w pobliżu 
pawilonu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej. Trwają 
czynności wyjaśniające. Niewykluczone, że w ich efekcie 
„martwa natura” zniknie z krajobrazu Nowin   

Śmieci w volkswagenie
Do straży miejskiej zatelefonował mieszkaniec Wie-

lopola z informacją, że widział, jak kierowca osobo-
wego volkswagena wyrzucił z auta śmieci. Mężczyzna 
zanotował numer rejestracyjny pojazdu i przekazał go 
funkcjonariuszom. Trwa ustalanie danych właściciela, 
a sprawca z pewnością nie uniknie odpowiedzialności. 
Przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na wywóz 
nieczystości – jego nie dopełnienie oznacza dla właściciela 
posesji mandat do 500 zł. 

Na dzikie wysypisko śmieci w okolicach szybu kopalnia-
nego, natrafił też mieszkaniec Radziejowa. O fakcie poinfor-
mował strażników, którzy wszczęli czynności wyjaśniające. 
Czujność rybniczan godna jest pochwały, więc chwalimy! 

Oprac.: (S), na podstawie www.sm.rybnik.pl.
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Już trzeci rok przy siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej  
w dzielnicy Zamysłów (ul. Pod Lasem 64) działa miejska kom-
postownia, w której liście i inne resztki roślinne zamieniają 
się w ziemię kompostową. 

Każdy może tu przywieźć worki z liśćmi czy innymi odpadami orga-
nicznymi bądź przyjechać po ziemię kompostową. 

Pojemność kompostowni to trzy tysiące ton odpadów i tyle ich zieleń 
miejska jest w stanie w ciągu roku 
przerobić na cenny dla ogrodników 
nawóz. Przywożone tu odpady są je-
dynie rozdrabniane i mineralizowane 
przez napowietrzanie. Nie stosuje się 
tu żadnej chemii, nie ma też dżdżow-
nic. Ze 100 kg odpadów otrzymuje się 
średnio ok. 45 kg ziemi kompostowej. 
Zgodnie ze stosownym pozwoleniem 
wydanym przez ministra rolnictwa, 
od listopada ubiegłego roku zieleń 
miejska prowadzi jej sprzedaż. Kupić 
może ją każdy. Z ziemi też korzystają 
również służby miejskie, urządzając 
np. nowe trawniki po gruntownych 
remontach dróg. 

Do końca sierpnia 953 tony odpa-
dów trafiły na kompostownię za spra-
wą miejskich ogrodników, kolejne 
750 ton zwiozły tu różnego rodzaju 
firmy zajmujące się np. pielęgnacją 
ogrodów i drzew oraz sami miesz-
kańcy. Ci ostatni dostarczyli tu w tym 
roku już ponad 270 ton odpadów. 

— To na ogół skoszona trawa, resztki roślinne i gałęzie, a jesienią 
wiadomo – liście — mówi Andrzej Kozera, dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Rybniku. Zwraca uwagę, że w dostarczanych tu workach 
nikt nie podrzuca innych, nieorganicznych śmieci i chwali mieszkańców 
za dyscyplinę i porządek.                                                              (WaT)

Wszystkim Mieszkańcom Rybni-
ka, którzy wzięli udział w wyborach 
parlamentarnych, serdecznie dzię-
kuję. Szczególnie tym, którzy oddali 
na mnie swój głos. Państwa poparcie 
to wielkie wyróżnienie.

Do kupienia:

Ziemia kompostowa
Zarząd Zieleni Miejskiej sprzedaje nawóz organiczny 

„Lepszy Plon” (ziemia kompostowa), powstający wyłącznie 
z odpadów roślinnych bez żadnych dodatków chemicz-
nych. Poprawia on właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz 
wzbogaca ją w substancję organiczną i składniki pokarmowe 
roślin. Idealnie nadaje się do stosowania pod trawniki i pod 
uprawy ozdobne w gruncie. Sprzedaż nawozu luzem (trans-
port własny klienta) jest prowadzona od poniedziałku do 
piątku, od 6.00 do 16.30 (od listopada od 6.00 do 13.30). 
Cena: 68,42 zł brutto za tonę. 

Kompostownia czeka na liście

Od listopada do kwiet-
nia, od poniedziałku do 
piątku kompostownia 
jest czynna od 6.30 do 
13.30. Poza tymi godzi-
nami, a także w weekendy  
i w dni świąteczne przywie-
zione, najlepiej w workach, 
odpady można wrzucić do 
stojącego w sąsiedztwie 
portierni kontenera. Przy-
wożąc jednorazowo do 
100 kg odpadów biodegra-
dowalnych zapłacimy iście 
symboliczną złotówkę, jeśli 
będzie ich więcej pracow-
nik wyliczy nam opłatę 
według cennika za tonę. 
Kompostownia przyjmuje 
jedynie: trawę, liście, pędy 
i gałęzie roślin, a także tro-
ciny, wióry i drewno.
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2 października na stadionie lekkoatletycznym MOSiR-u odbyły 
się doroczne zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży 
pożarnych. 

W kategorii seniorów rywalizowało 13 drużyn wystawionych przez 
12 dzielnicowych straży, bo aż dwa zespoły wystawiła OSP Grabownia. 
Po raz siódmy z rzędu zwyciężyli strażacy ochotnicy z OSP Wielopole; 
drugie miejsce zajęła drużyna OSP Orzepowice, a trzecie OSP Kamień.  
W rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych zwyciężyły dziewczę-
ta z OSP Wielopole, które pokonały swe jedyne konkurentki z Kłoko-
cina. Wśród chłopców najlepsi okazali się młodzi strażacy z Kamienia, 
którzy pokonali zespoły z Wielopola, Kłokocina i Boguszowic.

(WaT)

Gwiazdy dla Kamila

Zwycięska, dziewczęca drużyna OSP Wielopole, od lewej: Monika Syrek, Natalia Groborz, Patrycja Helwig, 
Wiktoria Niemiec, Patrycja Bielec, Blanka Niemiec (zasłonięta), Kamila Szymura, Justyna Śmietana, Natalia 
Szymura, klęczy Beata Turek

Siedmiokrotni zwycięzcy strażackich mistrzostw Rybnika drużyna OSP Wielopole, od lewej: Szymon 
Gąszczyk, Łukasz Moskal, Mariusz Małachowski (zasłonięty), Marcin Moskal, Rafał Moskal, Tomasz 
Kuczmarski, Tomasz Zawadzki, Paweł Zawadzki i Andrzej Wróbel

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 47

Najlepsza w mieście chłopięca, młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Kamień, stoją od lewej: Patryk 
Sieklicki, Szczepan Wita, Sebastian Mura, Mateusz Stępień, Mateusz Góral, Michał Woryna, Kacper 
Adamczyk, Martin Kaiser, Mieczysław Adamczyk – opiekun; klęczą, od lewej: Łukasz Achtelik, Jakub Dziura, 
Piotr Wczasek i Sebastian Przymusiński

Wynik zbiórki publicznej
Komitet Organizacyjny utworzony przy Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Rybniku z siedzibą przy ul. Gliwickiej 72 informuje, 
że na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Rybnika 
zezwolenia nr SO I-5022/00007/11 z dnia 30 września 2011 r. 
przeprowadzono zbiórkę publiczną w dniu 6 października 2011 r. 
na terenie Stadionu Miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72,  
w formie sprzedaży cegiełek o nominale 5 zł, podczas towarzyskiego 
meczu piłkarskiego pod nazwą „Darek Dudek i Przyjaciele na rzecz 
Kamila Cieślara”.

W wyniku zbiórki sprzedano 1554 cegiełki pozyskano kwotę 
7.770 zł, słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych. 
Uzyskana kwota w całości zostanie przeznaczona na rehabilitację 
Kamila Cieślara. Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.

Gwiazdy polskiej piłki i sportu, 
przedstawiciele szołbiznesu oraz 
rybniccy żużlowcy i muzycy zagrali  
6 października na Stadionie Miejskim w 
Rybniku mecz charytatywny dla Kamila 
Cieślara, młodego żużlowca, wycho-
wanka Rybek Rybnik, który po ciężkim 
urazie walczy o powrót do zdrowia. 

W bramce zespołu Dariusza Dudka, 
który mecz zorganizował,  zagrał jego brat 
Jerzy, a w polu m.in. Jacek Krzynówek, Ra-
dosław Gilewicz, Sebastian Mila, wychowa-

nek ROW-u Marcin Malinowski i zapaśnik 
Andrzej Supron. W zespole żużlowców 
niezbyt liczna publiczność obejrzała m.in. 
eksżużlowców ROW-u: Antoniego Sku-
pienia, Dariusza Fliegerta i Eugeniusza 
Tudzieża oraz basistę grupy Carrantuohill 
Adama Drewnioka. Najbardziej oblega-
na gwiazda meczu Jerzy Dudek, jeszcze  
w czasie jego trwania poprowadził zajęcia 
treningowe dla młodych piłkarzy RKP. 
Na rehabilitację Kamila zebrano w sumie 
blisko osiem tysięcy złotych. Wcześniej, by 
mu pomóc zorganizowano festyn w Gole-
jowie, a później halowy turniej piłkarski  
w Boguszowicach.                             (WaT)
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Strażacka olimpiada

Zd
jęc

ia:
 W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

Dwie drużyny gwiazd różnego formatu, które zagrały dla Kamila Cieślara (w środku)
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15 października na rybnickim torze odbył 
się pożegnalny turniej żużlowy Adama Paw-
liczka, który po 30 latach startów postanowił 
zakończyć swą żużlową karierę. 

To już ostatni żużlowiec, który z drużyną RO-
W-u Rybnik zdobywał medale mistrzostw Polski 
– w roku 1988 i 1990 srebrne, a w 1989 brązowy. 
Sześć razy wystąpił w finale mistrzostw Polski, ale 
największe sukcesy indywidualne odniósł w 1984 
roku jeszcze jako młodzieżowiec. Zdobył wtedy 
srebrne medale we wszystkich konkurencjach mło-
dzieżowych mistrzostw Polski. Kibice zapamiętają 
zapewne przede wszystkim jego wspaniałe występy 
w lidze, waleczność, nieustępliwość i szarże po 
orbicie rybnickiego toru. — Gdy w 1980 zapisałem 
się do szkółki, zaczynałem, jak wszyscy, w waciaku, 
zimowych kozakach i rękawicach; z domu przynio-
słem też swój kask. Trenerem szkółki był Jerzy Gryt. 
Trenowaliśmy wtedy jeszcze na dwuzaworowych 
jawach z długim siodełkiem,  na których jeździły 
wcześniej największe asy rybnickiego żużla Woryna 
czy Wyglenda — wspomina Adam Pawliczek. 
Jako młody żużlowiec startował jeszcze w NRD  
i w Czechosłowacji. Gdy w roku 1985, jeszcze jako 
junior, pojechał z kadrą do Republiki Federalnej 
Niemiec i postanowił nie wracać do Polski; na 

Zachodzie wytrzymał trzy dni. — Kiedyś w druży-
nie panowała iście rodzinna atmosfera. Startowali  
w niej przede wszystkim sami rybniczanie. Jeździli-
śmy na mecze wszyscy razem, jednym autobusem. 
Razem świętowaliśmy zwycięstwa i razem przeży-
waliśmy porażki. Pamiętam, że organizowaliśmy 
nawet zabawy taneczne, na których bawiliśmy się 
razem z żonami. Dziś zawodnicy spotykają się tyl-
ko na meczu i zaraz po nim rozjeżdżają się, każdy  
w swoją stronę — mówi popularny „Paweł”, który 
obecnie jest trenerem żużlowej szkółki. Przed 
swoim turniejem pasował na żużlowców swoich 
trzech pierwszych wychowanków.

W jego turnieju pożegnalnym nie wystąpiły 
wielkie gwiazdy, było za to dużo interesującego ści-
gania. Z 13 pkt zwyciężył Mariusz Fierlej (Wanda 
Kraków), drugi był 17-letni Oskar Fajfer (Gnie-
zno) 13 pkt, a trzeci Dawid Stachyra (Gdańsk)12 
pkt. Rozegrano też memoriałowy wyścig poświę-
cony pamięci red. Jana Ciszewskiego. Zwyciężył 
w nim Stachyra przed rybniczaninem Romanem 
Chromikiem. 

By rozstanie z dwoma kółkami nie było dla 
Pawliczka zbyt bolesne, prezydent Adam Fudali 
podarował mu turystyczny rower.  

Krótko i szybko
Na rozgrywanych w serbskim Zlatiborze mistrzo-

stwach świata w modelarskiej klasie F1E, w której 
startują szybowce sterowane mechanicznie, Polska 
reprezentacja, której trzon stanowili modelarze Aero-
klubu ROW: Wiesław Dziuba i Franciszek Kańczok po 
raz pierwszy w historii zdobyła złoty medal, zostawiając  
w pokonanym polu 11 innych reprezentacji. W rywaliza-
cji indywidualnej Wiesław Dziuba zajął miejsce trzecie,  
a Franciszek Kańczok był czwarty. Puszczane przez mo-
delarzy z ręki szybowce mają wbudowany magnes, który 

kieruje sterem. Liczy się dystans, który model pokona  
w określonym czasie.

o
18 szachistów wzięło udział w dorocznym turnieju 

szachowym zorganizowanym z okazji Dnia Nauczycie-
la przez Nauczycielski Klub Szachowy działający przy 
rybnickim oddziale ZNP. Zwyciężył w nim Kazimierz 
Szydłowski z Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik. 
Drugi był Stanisław Sierny (Technikum Górnicze Rybnik), 
a trzeci Maksymilian Piecowski z Nauczycielskiego Klubu 
Szachowego.

o
Z udziałem 180 zawodników z 34 klubów w hali 

MOSiR-u w Boguszowicach odbyły się 24. Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon – do, zor-
ganizowane przez rybnicki klub Feniks-Arete. Spośród 16 
rybnickich zawodników najlepiej spisał się Łukasz Kubiak, 
który zdobył tytuł mistrza Polski seniorów w kategorii 
do 54 kg. Dwa medale wywalczył Rafał Poleszak (srebro 
w walkach do 80 kg i brąz w układach formalnych); 
Grzegorz Szałkowski zdobył brązowy medal w walkach 
do 80 kg, a Paweł Stęclik brązowy w układach stopni 

W całej rundzie zasadniczej ubiegłorocznego sezonu 
rybnickie koszykarki wygrały w Ford Germaz Ekstrakla-
sie cztery mecze, w tym po pierwszych pięciu kolejkach 
mają na swym koncie komplet pięciu zwycięstw. 

Wygrany 57:39 pojedynek z faworyzowanym AZS-em Go-
rzów oglądał w boguszowickiej hali komplet publiczności, a 
w kasach zabrakło biletów.

Tak wspaniałego początku sezonu nie spodziewali się na-
wet najwięksi optymiści. Dobrze dobrany i przygotowany do 
sezonu zespół (przedsezonowe zgrupowania oraz turnieje) 
zaskakuje walecznością i skuteczną grą. Pod tablicami króluje 
Sybil Dosty (jak na razie najlepiej zbierająca piłkę zarówno 
w ataku, jak i w obronie zawodniczka w całej lidze), pomaga 
jej jak może inna Amerykanka Rachela Fitz. Dalej od kosza świetnie 
radzą sobie Rebecca Harris oraz Alexis Rack, a zupełnie nieobliczalne 
w swojej grze są Polki: Katarzyna Suknarowska, Magdalena Radwan, 
Magdalena Skorek i najmłodsza w składzie rybniczanka Aldona 
Morawiec. Kolejnym wielkim atutem rybnickiego zespołu jest oczy-
wiście doping rybnickiej publiczności. Euforia po pierwszych pięciu 

zwycięstwach pewnie jeszcze trwa, ale przed koszykarkami KK ROW 
Rybnik kolejne mecze. Październik rybniczanki zakończą spotkaniem 
w Łodzi z Widzewem, a już w listopadzie rybnickich kibiców czekają 
wielkie emocje, bo na mecz do Boguszowic przyjadą kolejni faworyci 
tegorocznych rozgrywek: CCC Polkowice (5 listopada, 17.30) i LOTOS 
Gdynia (11 listopada, 17.30).

Grają jak z nut

Pawliczek na mecie

Efektowne zwycięstwo rybniczanek nad AZS-em Gorzów oglądał komplet publiczności

Adam Pawliczek, ostatni żużlowiec, który z drużyną ROW-u Rybnik 
zdobywał medale mistrzostw Polski

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka



Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 49

Na stadionie przy ul. Gliwickiej, po ciekawym 
meczu pokonali 2:1 Miedź Legnicę, jednego  
z faworyta rozgrywek, który przed tym meczem 
zajmował miejsce w czołówce tabeli. Na boisku 
rybniczanie imponowali zapałem do gry i wolą 
walki. Mecz rozpoczął się dla nich fatalnie bo 
już w 11. minucie w kuriozalnych okolicznościach 
stracili bramkę. Jeszcze przed przerwą zdołali 
wyrównać, a w 55 minucie strzelili zwycięską 
bramkę. Kilku kolejnych okazji do zdobycia 
kolejnych goli już nie wykorzystali. Szkoda tylko, 
że to wszystko oglądała jedynie garstka widzów.  
— W tej drużynie widziałem to po raz pierwszy – 
wszyscy zawodnicy zrozumieli, że w piłce nożnej na 
tym poziomie najważniejsza jest walka. We wcze-
śniejszych meczach graliśmy piłką lepiej od rywali, 
ale ci nas przepychali i punktowali. Gratuluję więc 
moim piłkarzom nie tylko postępów w realizowa-

niu założeń taktycznych, ale 
przede wszystkim woli walki. 
Mam nadzieję, że będą tak 
grać już do końca rundy i, że 
tej jesieni zdobędziemy jesz-
cze kilka punktów — mówił 
Ryszard Wieczorek, trener 
rybniczan.

Na 30 października 
zaplanowano ostatni po-
jedynek rundy jesiennej, 
wyjazdowy mecz z Jarotą 
Jarocin (7. w tabeli). Potem, jeśli aura pozwoli, 
drugoligowcy mają jeszcze rozegrać awansem 
po trzy mecze rundy wiosennej. W pierwszy 
weekend listopada piłkarzy Energetyka RO-
W-u czeka wyjazdowe spotkanie z wiceliderem 
Chojniczanką Chojnice. 11 listopada piłkarze 

zagrają znów na Stadionie Miejskim w Ryb-
niku; w rewanżowym spotkaniu zmierzą się  
z Zagłębiem Sosnowiec (15. w tabeli). Pierwszy 
mecz w Sosnowcu w lipcu tego roku 4:0 wygrali 
sosnowiczanie, ale rybnicki zespół prowadził 
wtedy jeszcze trener Damian Galeja.

W drugi weekend października na rybnickim 
zalewie ponad setka żeglarzy rywalizowała w re-
gatach o Puchar Rybnika, kończących tegoroczny 
sezon żeglarski. 

Przy niesprzyjającej żeglarzom pogodzie rozegrano 
od czterech do pięciu wyścigów w klasach; Optymist, 
Laser 4.7, Laser Radial, Europa i OK dinghy. Rybnickie 
zmagania kończyły również cykl regat o Interpuchar  
i były zarazem mistrzostwami Śląska dla klasy Laser 4.7. 

Zawodnicy TS Kuźnia Rybnik odnieśli na koniec sezo-
nu kilka znaczących sukcesów. Julia Stefaniak i Cyprian 
Błaszczyk zajęli odpowiednio 3 i 4 miejsce w klasie Laser 
4.7, a w otwartych mistrzostwach Śląska w tej klasie zajęli 
solidarnie drugie miejsca. Michał Kochański był piąty, 
a Olaf Duński szósty w klasie Europa. W Optymistach 
drugi był Wojciech Bartoniek, trzecia Agnieszka Dubiel,  
czwarta Katarzyna Harc, piąty Marek Składaniec.

Trener rybnickich żeglarzy Jacek Błaszczyk z optymi-
zmem patrzy w żeglarską przyszłość swoich podopiecznych, 
którzy regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i zagra-
nicznych regatach. Podkreśla, że rybnicki klub jest nadal 
najlepszą sekcją młodzieżowego żeglarstwa na południu 
Polski, a także bierze udział w regatach Pucharu Polski i w 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jak co roku żeglarze 
Kuźni zakwalifikowali się też do ME w klasie Laser 4,7.

uczniowskich. W klasyfikacji medalowej rybnicki klub 
zajął miejsce siódme, ale był najwyżej sklasyfikowanym 
klubem ze Śląska. Galę finałową, oglądał komplet 
publiczności.  

o
Bardzo wyrównane są tegoroczne rozgrywki II ligi 

siatkówki mężczyzn, w których całkiem dobrze poczyna 
sobie zespół Volleya Rybnik. 22 października rybniczanie 
przegrali co prawda na swoim parkiecie w hali Ekono-
mika 2:3 z Kęczaninem Kęty, ale dzięki wywalczonemu 

w tym meczu punktowi zajmowali czwarte miejsce  
w tabeli. W ostatnim październikowym pojedynku Volley 
miał zagrać na wyjeździe z Juwenią Głuchołazy. Najbliż-
szy mecz w Rybniku 5 listopada, gdy zawita tu lider roz-
grywek drużyna Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS 
ze Spały, czyli młodzieżowa kadra Polski. Wstęp wolny!

o
Już pięć kolejek spotkań rozegrały zespoły występu-

jące w 13. edycji rybnickiej amatorskiej ligi siatkówki. 
W I lidze rywalizuje 12 drużyn, w drugiej 13. W I lidze 
komplet punktów w pierwszych czterech meczach 

zdobył obrońca tytułu i etatowy finalista zespół Jedynki 
Jankowice II. Po rundzie zasadniczej I liga w kwietniu 
rozpocznie play-off, a turniej finałowy odbędzie się  
w drugiej połowie maja.  

o
10 października szósty sezon zainaugurowały drużyny 

występujące w piłkarskiej halowej lidze biznesu. Do 
rozgrywek przystąpiło osiem zespołów m.in. drużyna 
elektrowni Rybnik oraz reprezentacje technicznych 
supermarketów OBI i Praktiker. Tytułu mistrzowskiego 
broni zespół Lubar & DomBud.

W meczu z Miedzią Legnica zwycięską bramkę strzelił Dawid Gajewski

Żeglarze TS Kuźnia Rybnik ze swoimi trenerami Agatą Mrugalską, Ewą Piksą, Benjaminem Piksą i Jackiem Błaszczykiem.

Piłkarska wiosna jesienią
W przedostatnią sobotę października piłkarze Energetyka ROW-u 

Rybnik, zamykający wtedy II-ligową tabelę, sprawili swym kibicom 
miłą niespodziankę. 
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Hity na listopad

Na odpowiedzi na kartkach poczto-
wych czekamy do 18 listopada. Wśród 
osób, które rozwiązanie przyniosą do 
redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub 
e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.
pl (prosimy o podawanie w e-mailu 
imienia, nazwiska, adresu pocztowego  
i tel.), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 

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

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006

2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i interesu-
jesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Niestety, żaden z naszych czytelników nie udzielił poprawnej odpowiedzi na 
naszą poprzednią foto-zagadkę, co zdarzyło się bodaj po raz pierwszy w historii 
tej gazetowej rubryki. Postanowiliśmy dać naszym Drogim Czytelnikom jeszcze 
jedną szansę i przedstawiamy efektowny ornament, będący przedmiotem zagadki  
w szerszym kontekście architektonicznym. Pytanie pozostaje bez zmian: gdzie 
znajduje się ten ornament i jakiej budowli jest częścią? Życzymy powodzenia!

Foto–zagadka
Tony Griffiths, Skandynawia. 

Wojna z trollami, tłum. B. Radomska, 
AMF Warszawa 2011.

Griffiths na niespełna 400 stronach 
opisuje historię, przemiany społeczne, 
polityczne i kulturowe krajów skandynaw-
skich. Rozlicza także stereotypy mówiące 
o tym, że Finowie to kłótliwi nożownicy, 
Szwedzi – pewni siebie pyszałkowie  
i introspektywni materialiści, Norwegowie 
– tępi, purytańscy alkoholicy, a Duńczycy 
– jeżdżący na rowerach entuzjaści pornografii. Obok zabawnych 
anegdot całkiem poważna analiza procesu, w wyniku którego 
biedne społeczeństwa Północy dołączyły do najbogatszych krajów 
Europy. Całość, choć niewątpliwie erudycyjna i pouczająca, napisana 
jest w przystępny, wciągający sposób. Więcej takich książek!

•   •   •
Dobre wnętrze, listopad 2011, wyd. 

Murator S.A.
Jak urządzić się luksusowo, gustownie 

i elegancko? Inspiracje przynosi listopa-
dowy numer „Dobrych wnętrz” – łączenie 
tradycji i nowoczesności pokazano na 
przykładzie przerobionego na mieszkanie 
włoskiego spichlerza. Jeśli ktoś akurat nie 
ma możliwości lokalowych czy finanso-

wych, warto pamiętać, że największym ograniczeniem jest brak 
wyobraźni… Ciekawie mieszkać można wszędzie, na przekór 
sztampie miejskich apartamentów.

•   •   •
CD Yugopolis 2 Edycja Specjalna, 

EMI Music Poland 2011.
Melodyjnie, oryginalnie, na bał-

kańską nutę z Maleńczukiem, Atrak-
cyjnym Kazimierzem, Tyrańskim, 
Muńkiem, Dorotą Miśkiewicz, Mar-
cinem Wyrostkiem i innymi polskimi artystami. Dwupłtowe 
wydanie zawiera także „The best of Yugopolis 1” – najpo-
pularniejsze utwory z poprzedniej płyty. Wygląda na to, że 
album powtórzy sukces wcześniejszych projektów, Yugotonu 
i „Słonecznej strony miasta”.

•   •   •
DVD Lincz, reż. Krzysztof Łukasze-

wicz, ADD Media Entertainment 2011.
Wymierzanie sprawiedliwości na wła-

sną rękę i wszystkie tego konsekwencje. 
Film jest inspirowany tragicznym samo-
sądem i linczem we Włodowie, którego 
dokonano w lipcu 2005 r. Do wydarzenia 
doszło po wielokrotnych groźbach recy-
dywisty i braku reakcji policji na skargi 
mieszkańców. W obrazie Łukaszewicza na 

uwagę zasługuje kreacja Wiesława Komasy w roli niebezpiecz-
nego zbira i ofiary własnej agresji.
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Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta
www. g e o c om . n e t . p l

Posiadasz zaległości czynszowe 
za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

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

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

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

Zadaniem tego biura jest pomoc w załatwieniu formalności 
związanych 

z zamianą mieszkań komunalnych między kontrahentami.

Zapraszamy

Zamień 
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali 
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,tel. 32/42 94 868, 
e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

BIURO ZAMIANY LOKALI

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

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

rejestracja internetowa:

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00
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Protetyka to nasza pasja. Od 15 lat specjalizujemy się wykonywaniu wszystkich prac protetycznych. 
Od protez całkowitych które nie spadają! (zdjęcie u góry) do ekskluzywnych koron porcelanowych 
na acetalu – tj. bez metalu (zdj. na dole).

Posiadamy własną pracownię protetyczną, dlatego wszystkie prace wykonujemy w maksymalnie 
krótkim czasie – koronki w ciągu 2-3 dni, a protezy w ciągu tygodnia. Mamy najniższe ceny w regionie 
(pełny cennik na stronie www.artdent.org), istnieje także możliwość rozłożenia płatności na raty.

Na bezpłatne konsultacje zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19.

www.artdent.org

ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

ul. Raciborska 175, 44-285 Kornowac
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Oddziały gabinetów stomatologicznych:
usługi

na

raty
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Legra Sp z.o.o. 
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c

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. 324 260 070, fax 324 332 160

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
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych w wtorki i środy od godz. 14.00 do 15.30 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 czynne: pon.-pt. 10.00-17.00, ul. Wysoka 

15/17 (Okrąglak) tel./fax. 32/423 69 16, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jan Olbrycht, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Radni PO w Radzie Miasta – dyżury w czwartki 17.00-18.00 w UM, p. 112
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl

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

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

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków   

czynny w każdą środę w godz. 18.30–20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń.  
Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 
po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”

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

Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób

Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 
wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
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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, tel. 503 756 281.

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 każdy czwartek od 16.00 do 17.00, e-mail: rasrybnik@gmail.com lub te-
lefonicznie. Paweł Helis, przewodniczący, tel. 515 192 278, Zenon Wieczorek, 
wiceprzewodniczący, tel. 605 423 835, Rudolf Kołodziejczyk, sekretarz, tel. 602 

393 299. Oferujemy pomoc mieszkańcom w każdej sprawie.

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 13.00–15.00Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 
• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne

Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

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

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury 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.





Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

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

www.rybnik.pl/gazeta


