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Święto Niepodległej

Na rynku zjawiła się też niezbyt liczna grupa  
mieszkańców również tych najmłodszych 

11 listopada uczestnicy miejskich uroczystości złożyli wiązanki 
kwiatów pod pamiątkowymi tablicami umieszczonymi na fron-
towej ścianie ratusza

Powagi uroczystościom do-
dały poczty sztandarowe 
rybnickich szkół, stowa-
rzyszeń i innych organizacji

Wśród uczestników nie 
mogło zabraknąć człon-
ków organizacji komba-

tanckich i przedstawicieli 
służb mundurowych

W drodze do bazyliki św. Antoniego, gdzie odprawiono mszę za ojczy-
znę, złożono też kwiaty pod pomnikiem papieża-Polaka Jana Pawła II

Świąteczny pochód przeszedł 
ulicami miasta 

Jednym z bardziej podniosłych punktów niepodległościowych uro-
czystości było wciągnięcie przez harcerzy na maszt biało-czerwonej 
flagi i odegranie przez miejską orkiestrę Mazurka Dąbrowskiego

Szerzej o uroczystościach czytaj na stronie 8 Zd
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Drodzy Rybniczanie, 

Przed nami już trzecie wspólne, radosne, przedświąteczne ocze-

kiwanie, czyli cykl imprez pod nazwą Rybnickie Boże Narodzenie 

i Kolędowanie. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy atrakcje,  

które – mam nadzieję – cieszyć się będą zainteresowaniem zarówno Ryb-

niczan, jak i odwiedzających w tym czasie nasze miasto gości. 

Było już na rybnickim rynku lodowisko, były świąteczne karuzele,  

a w tym roku stanie tutaj… igloo, a w nim ekspozycja lodowych rzeźb. 

Będzie również tradycyjny zimowy zaprzęg, a także baśniowe postaci, które 

ożywią płytę rynku. Zainteresowani bliższym poznaniem lodowych rzeźb 

będą mieli okazję obejrzenia na żywo, jak one powstają. Oczywiście, jak  

w poprzednich latach, będzie dużo świątecznej muzyki, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wspólna wigilijka, 

na którą już dziś serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.

Zaczynamy w piątek, 16 grudnia na rybnickim rynku, gdzie do niedzieli, 18 grudnia odbywać się będą 

świąteczne imprezy. Dłużej, bo do 22 grudnia będzie można robić zakupy na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Spotkajmy się na przedświątecznym rynku! Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Namiastkę bożo-

narodzeniowych atrakcji, które pojawią się w Rybniku, zobaczyć można już teraz na poniższych zdjęciach. 

A ze szczegółowym programem imprez możecie się Państwo zapoznać wewnątrz numeru, na stronie 

internetowej www.rybnik.eu, na plakatach, a także na stronie 17. tego wydania „Gazety Rybnickiej”.  

Serdecznie zapraszam!   

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika

Podobne świąteczne dekoracje pojawią się w grudniu na rybnickim rynku
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Kolejny,  świąteczny numer „GR” ukaże się 18 grudnia



Po co rezygnować ze sprawdzonych rozwią-
zań, skoro istnieją uzasadnione obawy, że nowe 
wcale nie będą lepsze? Odpowiedź jest prosta – 
władze miasta zmusiła do tego kontrowersyjna 
sejmowa ustawa. O ośrodku adopcyjnym i jego 
przyszłości piszemy więcej na stronie 18.  

Akademickim okiem 
Goście na sesjach rady nie są rzadkością. 

Tym razem zaproszenie przyjęli przedsta-
wiciele trzech wyższych uczelni tworzących 
rybnicki kampus, nazywany nieformalnie 
zespołem szkół wyższych. 

W swoich miniwykładach sięgnęli po cytaty 
z Platona i Steva Jobsa, wystawili miastu laur-
kę za pomoc i współpracę oraz przedstawili 
najważniejsze informacje na temat funkcjono-
wania swoich ośrodków. — We wcześniejszych 
latach mieliśmy więcej studentów; było ich nawet 
1200. Obecnie w Ośrodku Dydaktycznym Uni-
wersytetu Śląskiego studiuje prawie 700 osób, 
w tym na studiach dziennych ok. 600 — mówił 
prof. Zbigniew Kadłubek, pełnomocnik rektora 
ds. Ośrodka Dydaktycznego UŚl. w Rybniku. 
Już od lat największym zainteresowaniem 
spośród studiów stacjonarnych cieszy się tu 
socjologia (ponad 120 studentów) oraz polo-
nistyka (prawie 150). 

— My również mieliśmy więcej studentów, ale 
kiedy w mieście powstały inne uczelnie, zabrały 
nam część kandydatów — przyznał Stefan Ma-
kosz, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śl., które w przyszłym 
roku będzie świętować 50-lecie istnienia — Cie-
szymy się jednak, że młodzież z subregionu ma 
możliwość takiego wyboru — dodał. Od kilku 
lat liczba studiujących na rybnickiej politech-
nice utrzymuje się na stałym poziomie. W tym 
roku przyjęto 650 osób (ogółem uczy się 2010 
studentów). Kształcą się na sześciu wydziałach. 
Co ważne, uczelnia reaguje na aktualne zapo-
trzebowanie rynku pracy i weryfikuje kierunki 
kształcenia, by absolwenci nie mieli problemów 
ze znalezieniem zatrudnienia. Dlatego właśnie 
zrezygnowano z popularnego jeszcze do nie-
dawna kierunku „organizacja i marketing”, bo 
rynek nasycił się już specjalistami tej branży. — 
Wychodząc naprzeciw jego potrzebom, stworzyli-
śmy nowy kierunek: budownictwo infrastruktury 
miejskiej i, ku naszemu zaskoczeniu, na pierwszy 
rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
przyjęliśmy po 70 osób — mówił Stefan Makosz.

W Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydak-
tycznym Uniwersytetu Ekonomicznego kształci 

się obecnie 1781 studentów, prawie 97 proc. 
to mieszkańcy subregionu. Dr Jan Czempas 
mówił o oczekiwaniach, jakie przed dziesięciu 
laty wiązano z funkcjonowaniem kampusu. 
Jego zdaniem wiele udało się spełnić – inwe-
stowanie w ludzi, kreowanie wizerunku jako 
miasta akademickiego, zmiana profilu regionu, 
stworzenie nowych miejsc pracy, czy udana re-
witalizacja niechcianego mienia: — Wystarczyło 
wpaść na dobry pomysł — mówił. 

O budżecie, czyli o drogach
Tradycyjnie już zmiany w budżecie 

miasta szczegółowo omówił skarbnik Bo-
gusław Paszenda, a radni, równie trady-
cyjnie, najwięcej uwagi poświęcili drogom. 
Franciszek Kurpanik (PO) pytał, czy zmiany  
w projekcie przebudowy drogi krajowej nr 
78 będą wiązały się z dodatkowymi kosztami,  
a przesunięcie części zadań na rok następny 
wpłynie na wydłużenie czasu realizacji całej 
inwestycji. Dociekał też, czy prawdziwe są 
pogłoski o tym, że w niektórych miejscach 
nowa nawierzchnia ul. Wodzisławskiej ma 
być podniesiona nawet o 30 cm, co będzie się 
wiązało z koniecznością przebudowy wjazdów 
do posesji. — Inwestycja zostanie wykonana 
zgodnie ze sztuką budowlaną — uspokajał 
Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta ds. 
dróg i gospodarki komunalnej, zapewniając, że 
bez względu na ewentualne zmiany rzędnych 
drogi, problemów z wjazdami i wyjazdami do 
posesji nie będzie. Wyjaśniał też, że zmiany w 
projekcie przebudowy DK nr 78 są wprowadza-
ne na bieżąco, więc trudno w tej chwili mówić  
o ich kosztach, a przesunięcie niektórych robót 
na kolejne miesiące nie powinno wpłynąć na 
ostateczny termin zakończenia całego zadania. 
Janusz Koper rozwiał też obawy Leszka Kuśki 
(SR 2010) dotyczące przebudowy ul. Żorskiej.  
I w tym przypadku przesunięcie części wy-
datków na 2012 r. nie zagraża harmono-
gramowi robót. Z kolei Krystyna Stokłosa 
(PO) dowiedziała się od wiceprezydenta 
Michała Śmigielskiego, że opóźnienie przy 
rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej spowodowane było 
urlopami jego pracowników, co wpłynęło na 
wydłużenie czasu przygotowania przetargu 
na termomodernizację Zespołu Szkół nr 
2. Radni podjęli też decyzję o zwiększeniu 
wydatków dla straży miejskiej na wydzierża-
wienie (na okres od 1.10. do 31.12.2011 r.)  

systemu kontroli przejazdu na czerwonym 
świetle. Wiadomo już, że w projekcie budżetu 
miasta na 2012 rok zabezpieczone zostaną 
środki na dalszą dzierżawę i ewentualny zakup 
tego systemu (212 tys. zł, a także jego utrzy-
manie i serwis – 31,5 tys. zł). Przy tej okazji 
Benedykt Kołodziejczyk (PO) pytał, czy istnieje 
możliwość zainstalowania na sygnalizatorach 
liczników odmierzających czas pozostający do 
zapalenia się zielonego światła. — Na razie 
zastanawiamy się nad zastosowaniem tego roz-
wiązania — odpowiadał Janusz Koper. Ostatni 
głos w dyskusji należał do Piotra Kuczery (PO), 
który dowiedział się, że zatrudnienie przez 
MOSiR trzech dodatkowych pracowników do 
utrzymania i nadzorowania boiska na terenie 
ośrodka w Kamieniu było jednym z wymogów 
otrzymania dotacji. W miarę możliwości osoby 
te będą pracowały również w innych miejskich 
obiektach. Uchwałę wprowadzającą zmiany 
do budżetu przyjęto jednogłośnie i wyjątkowo 
sprawnie, co nie umknęło uwadze prowadzą-
cego obrady Andrzeja Wojaczka (PiS), który 
pochwalił radnych za krótkie i konkretne wy-
stąpienia. 

Kąpielisko i park nauki
Do wieloletniej prognozy finansowej 

miasta wpisano modernizację miejskiego 
kąpieliska ,,Ruda”. Jej wartość szacuje się 
na ok. 20 mln zł, ale rzeczywiste koszty uda się 
ustalić po rozstrzygnięciu przetargu na koncep-
cję i projekt, czyli dopiero w połowie przyszłe-
go, 2012 roku. Drugim projektem wpisanym 
do wspomnianej wieloletniej prognozy jest 
koncepcja stworzenia w sąsiedztwie kampusu 
tematycznego parku nauki. Jego budowa ruszy 
jeśli miasto uzyska dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, a by 
się o nie starać, konieczne jest zabezpieczenie 
przez miasto wkładu własnego i ujęcie przed-
sięwzięcia w prognozie finansowej. Więcej  
o parku nauki na stronie 24.

Patrzeć trzeźwo
— Zawartość merytoryczna się nie zmie-

nia — mówiła wiceprezydent Ewa Ryszka 
porównując planowany do realizacji  
w 2012 roku Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii z dotychczas obowiązującym. 
Program adresowany jest głównie do osób uza-
leżnionych i ich rodzin; ma pomóc w rozwiązy-
waniu problemów związanych z alkoholizmem 
i narkomanią oraz przeciwdziałać przemocy w 
rodzinach. Działania w nim ujęte zostaną sfi-
nansowane z wpływów uzyskiwanych z opłat za  
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) pytała 
o wysokość tych środków. — Przewidujemy,  
że dochody z tytułu tzw. korkowego utrzymają się 
na poziomie tegorocznym, czyli ok. trzech mln zł 
 — wyjaśniała wiceprezydent miasta.

W czasie październikowej sesji radni podjęli m.in. uchwałę o utworzeniu 
ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej, co łączy się, niestety, z likwidacją sta-
wianego dotąd za wzór rybnickiego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. 

Sesja rady miasta – 26 października

Lepsze wrogiem dobrego
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Zawód = praca
Sześć rybnickich placówek weźmie udział 

w projekcie „Mam zawód, mam pracę  
w regionie”, którego celem jest podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawo-
dowego w mieście. Będą to: Zespół Szkół 
Technicznych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz zespoły 
szkół nr 5 i 6. Uczniowie skorzystają z dodatko-
wych kursów, szkoleń czy staży, a szkoły zostaną 
doposażone w pomoce dydaktyczne. Rybnik 
jest jednym z 32 samorządów zaangażowanych  
w realizację tego dwuletniego projektu systemo-
wego. Przewidywana kwota dofinansowania dla 
naszego miasta wynosi ponad 3,5 mln zł (wkład 
własny – ponad 490 tys. zł). Projekt realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, a jego liderem jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. Ze względu 
na formalne wymogi, w gronie szkół objętych 
projektem nie mogła znaleźć się prywatna 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieśl-
niczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Stawki wyrównane
W Rybniku obowiązywać będą jednolite 

stawki opłat za korzystanie z przystanków 
komunikacji miejskiej. Miasto pobiera opłaty 
od przewoźników za korzystanie przez nich  
z miejskich przystanków. Do tej pory przewoźni-
cy płacili zróżnicowane kwoty, które uzależnio-
ne były od częstotliwości, z jaką zatrzymywali się 
na przystankach. Zgodnie z nowymi przepisami, 
które wyrównały stawki, za jedno zatrzyma-
nie pojazdu na przystanku komunikacyjnym 
przewoźnicy zapłacą dwa grosze, natomiast za 
zatrzymanie na dworcu komunikacji miejskiej 
opłata wyniesie 50 groszy. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowali wszyscy radni.

Sprzedadzą i wydzierżawią
Tradycyjnie już radni zadecydowali  

o sprzedaży oraz wydzierżawieniu kilku miej-
skich nieruchomości. Miasto zorganizuje m.in. 
przetarg na sprzedaż działki położonej przy ul. 
Ekonomicznej, na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jest szansa, że niebawem 
na tym terenie rozpocznie działalność kolejny 
inwestor. Zorganizowane zostaną również 
przetargi na sprzedaż miejskich mieszkań w bu-
dynkach położonych przy ulicach Challota, Gen. 
Janke-Waltera oraz Kościuszki. Radni zgodzili 
się także na wydzierżawienie na okres 10 lat Te-
lekomunikacji Polskiej S.A. kilku nieruchomości 
gminnych, na których zlokalizowane są urządze-
nia teletechniczne niezbędne do funkcjonowania 
sieci teleinformatycznej w mieście. Wyrażono 
też zgodę na przeprowadzenie przetargu na 
dziesięcioletnią dzierżawę stawu hodowlanego 
znajdującego się na terenie MOSiR w Kamieniu. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.    

Nie zażądają bonifikaty 
Właściciele dwóch wykupionych od miasta 

lokali mieszkalnych nie muszą zwracać 90 proc.  
bonifikaty. Po raz kolejny radni odstąpili od 
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprze-
daży miejskich lokali mieszkalnych. Tym razem 
sprawa dotyczyła dwóch mieszkań w Ligocie  
i Orzepowicach. W obydwu przypadkach cho-
dziło o podjęcie przez ich lokatorów działalności 
gospodarczej i wskazania adresu zamieszkania 
jako oficjalnej siedziby firmy. Z uwagi na rodzaj 
prowadzonej działalności (w pierwszym przy-
padku – usługi sprzedaży internetowej, w drugim 
– usługi remontowo-budowlane poza miejscem 
zamieszkania) żadne z tych mieszkań nie utraciło 
charakteru lokalu mieszkalnego, co pociągałoby 
za sobą konieczność zwrotu bonifikaty. W związ-
ku z tym radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
odstąpieniem od żądania zwrotu upustu.   

Udziały za aport
Miasto po raz kolejny przekaże Przed-

siębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 
majątek wytworzony w czasie budowy sieci 
kanalizacyjnej. Tym razem PWiK wzbogaci 
się m.in. o fragment kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ul. Wodzisławskiej. Wartość majątku 
przekazanego przez miasto w formie aportu 
wynosi ponad 11 mln 154 tys. zł, za co gmina 
obejmie w spółce 22.308 udziałów po 500 zł  
każdy. Zanim radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę, głos zabrał jedynie Franciszek 
Kurpanik, ciekaw, jak bardzo przejęcie przez 
PWiK kolejnych fragmentów sieci wpłynie na 
przyszłoroczny wzrost cen za odbiór ścieków.  
— Wzrost spowodowany aportem będzie niewiel-
ki i nie powinien być zauważalny dla przeciętnego 
mieszkańca — wyjaśniał Janusz Koper. 

Wnioski na finał
W trakcie kończącej sesję części poświę-

conej wnioskom, interpelacjom i zapyta-
niom radnych, przewodniczący Andrzej 
Wojaczek przedstawił m.in. harmonogram 
prac nad budżetem miasta na 2012 rok.  
• Monika Krakowczyk-Piotrowska powróciła 
do sprawy naliczania przez PWiK opłat za od-
czytanie wodomierzy, zawierających uśredniony 
koszt windykacji. Radna, która jeszcze przed 
sesją otrzymała pisemną odpowiedź prezydenta 
w tej sprawie, ponownie poprosiła o weryfikację 
prawidłowości wyliczania kosztów windykacji. 
Adam Fudali zaproponował, by radna spraw-
dziła, czy tego typu opłaty naliczane są również  
w innych miastach. — Jeżeli  uważa Pani, że takie 
naliczanie jest niezgodne z prawem proszę oddać 
sprawę do prokuratury — podsumował prezydent. 
• Henryk Ryszka (BSR) zaapelował do PKP  
o zagospodarowanie niszczejącej infrastruktury. 
Przypomniał, że wiele niezagospodarowanych 
obiektów, będących własnością tego przewoźnika, 
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Miasto w skrócie

cd. na stronie 6

w Ruszyła nowa strona internetowa dziel-
nicy Meksyk. Na www.meksyk.rybnik.
pl dowiemy się m.in. jak skontaktować 
się z radą dzielnicy i co ciekawego 
wydarzyło się w Meksyku w ostatnim 
czasie. Przeczytamy o konkursie na logo 
dzielnicy, który wygrała Marzena Ropiak, 
o historii dzielnicy, czy o Parku Kozie 
Góry, ale również o zajęciach aerobiku. 
Swoje strony internetowe mają też inne 
dzielnice, m.in.: Boguszowice Osiedle, 
Smolna, Kłokocin, Orzepowice, Kamień, 
czy Zamysłów.  

w PWiK wprowadziło elektroniczny system 
obsługi klienta. Ma być łatwiej i szybciej. 
Teraz można podać stan wodomierza, sko-
rzystać z poradnika klienta i zgłosić awarię 
24 godziny na dobę, bez konieczności cze-
kania na połączenie z konsultantem biura 
obsługi klienta. Wystarczy zadzwonić pod 
nr telefonu 32/43 28 000 i wybrać tonowo 
numer wewnętrzny od 2 do 5. 

w W mieście rusza projekt „Traf – twój roz-
wój, aktywność, forma”, którego celem 
jest aktywizacja społeczna i zawodowa 
100 osób w wieku od 15 do 25 lat z Niedo-
bczyc i Niewiadomia. Projekt adresowany 
jest m.in. do samotnych matek, kobiet  
w ciąży, niepełnosprawnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osób, 
które zbyt wcześnie przerwały naukę. 
Przewiduje szkolenia zawodowe, anima-
cje lokalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne,  
a nawet stworzenie żeńskiej drużyny piłki 
nożnej. W organizację projektu zaangażo-
wał się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
partnerzy – Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Rybnika-Boguszowic ,,17-tka” oraz 
Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska 
ROW Rybnik. Wartość projektu wynosi  
1,4 mln zł (85 proc. daje Unia Europejska, 
15 proc. budżet państwa).  

w Ośrodek Badań Społecznych „Sonda” 
bada specyfikę życia mieszkańców Niedo-
bczyc, Boguszowic, Paruszowca-Piasków 
i Maroka-Nowin. Badania zlecił rybnicki 
OPS w związku z realizacją projektu „Małe 
społeczności – wielkie problemy. Skala 
i specyfika wykluczenia społecznego  
w wybranych dzielnicach miasta Rybnika”. 
Jest on współfinansowany ze środków UE. 
Przeprowadzonych zostanie 1200 wywia-
dów z wytypowaną grupą osób, a całość 
uzupełnią opinie kilkudziesięciu ekspertów 
społecznych. Określenie poziomu i jakości 
życia mieszkańców ma pomóc w opraco-
waniu strategii, która ma przyczynić się do 
poprawy warunków życia w tych dzielni-
cach (szczegóły na stronie www.mswp.pl). 



grozi katastrofą budowlaną. • Kilka spraw poru-
szył Michał Chmieliński (BSR). Radny mówił  
o fatalnym stanie nawierzchni fragmentu ul. Św. 
Józefa. Pytał czy rybnickie wysypisko śmieci może 
przyjmować odpady, które powstają w trakcie 
modernizacji dróg, w tym odpady niebezpieczne; 
zaproponował też, by przy Zespole Szkół Ekono-
miczno-Usługowych utworzyć nowoczesne boisko. 
Prezydent przypomniał, że w mieście funkcjonuje 
m.in. punkt odbioru odpadów niebezpiecznych 
prowadzony przez Rybnickie Służby Komunal-
ne, natomiast w budżecie na 2012 r. znajdą się 
środki, które pozwolą na uporządkowanie terenu 
wokół popularnego ekonomika. • Benedykt Ko-
łodziejczyk zaproponował, by miasto ufundowało 
pomnik Mikołaja z Rybnika, który mógłby zostać 
umieszczony na terenie kampusu. • Bronisław 
Drabiniok chciał wiedzieć, czy mieszkańcy, którzy 
w tym roku nie otrzymali dofinansowania montażu 
kolektorów słonecznych, będą musieli ponownie 
składać wnioski w tej sprawie. W odpowiedzi 

usłyszał, że w przyszłorocznej turze programu pod 
uwagę będą brane również złożone już wnioski. • 
Październikową sesję zakończyły gratulacje Kazi-
mierza Salamona. Ich adresatem były Rybnickie 
Służby Komunalne, które wraz z jedną z lokalnych 
firm potrzebowały zaledwie jednego dnia, by 
wyremontować fragment Obwiedni Południowej. 

Radni podjęli również uchwały dotyczące: 
e-karty dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
oznakowania taksówek i taryfy opłat za odholowa-
nie porzuconych pojazdów oraz parku nauki przy 
kampusie, o których szerzej piszemy wewnątrz 
numeru, podobnie, jak o raporcie o kondycji 
rybnickiej oświaty przedstawionym przez Joannę 
Kryszczyszyn, zastępcę prezydenta miasta.

(S), (D)
  

Kolejna, podatkowa, sesja RM 
odbędzie się 

30 listopada o g. 16 

Budżetową edukację zapowiedziała wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn podczas uroczystej 
sesji MRM, która odbyła się 3 listopada br.  
W jej trakcie ślubowanie złożyło ośmioro nowych 
radnych. — Nie możecie oczekiwać gruszek na 
wierzbie. Możecie za to nauczyć się, że zarządzanie 
miastem jest trudne, bo pieniędzy nie starcza na 
wszystko. Macie wiele planów i marzeń, podobnie 
jak dorośli radni, ale miejski portfel skutecznie je 
weryfikuje. Dlatego chcemy zapoznać was z bu-
dżetem miasta — mówiła Joanna Kryszczyszyn. 
Wiceprezydent zachęcała też młodych ludzi do 
współpracy z dorosłą radą, a Adam Fudali – do 
kontaktów z młodzieżowymi radami miast part-
nerskich Rybnika. Prezydent gratulował dotych-
czasowych sukcesów i życzył radnym kolejnych 
pomysłów. Z pewnością się przydadzą. — To 
już trzecia sesja, na 
której rozmawiamy 
o temacie kolejnej 
edycji konkursu foto-
graficznego „Rybnik 
oczami młodych”,  
a pomysłów wciąż 
nie ma. Musicie pod-
jąć jakąś decyzję — 
mobilizowała mło-
dzież Aneta Boku-
niewicz, polonistka 
V LO, na co dzień 

opiekująca się młodymi radnymi. O niewystar-
czającej aktywności młodych ludzi wspomniano 
też przy okazji sprawozdania z udziału człon-
ków młodzieżowej rady miasta w obchodach 
Europejskiego Kongresu Miast Partnerskich  
i Obywatelstwa „Obywatele Europy”. Dlatego 
wyjazd integracyjny, który miał być nagrodą dla 
MRM, stanął pod znakiem zapytania. Za to 
przygotowania do dorocznej akcji „Czapka św. 
Mikołaja” idą pełną parą (szczegóły na str. 33), 
podobnie, jak do kolejnej zabawy andrzejkowej 
w rybnickim domu dziecka. Przewodnicząca rady 
Magdalena Bednorz z V LO przedstawiła też 
plan jej działań na najbliższe miesiące. Wiado-
mo już, że młodzieżowa rada miasta ponownie 
weźmie udział w targach edukacyjnych.

(S)

Budżetowe abecadło

Przewodnicząca Magdale-
na Bednorz z V LO przed-
stawiła plan działań mło-
dzieżowej rady miasta na 
najbliższe miesiące
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w 3 listopada członkowie Kabaretu 
Młodych Panów wcielili się w role 
klaunów i wzięli udział w zabawach 
z podopiecznymi Środowiskowego 
Domu Samopomocy prowadzonego  
w dzielnicy Północ przez stowarzyszenie 
Oligos. Wszystko w ramach projektu 
„strefa-wolontariat.pl” realizowane-
go przez rybnickie Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych i Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Katowi-
cach. Więcej na stronie internetowej  
(www.strefa-wolontariat.pl).  

w Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Rybniku zachęca placówki 
oświatowe, kulturalno-sportowe, zakła-
dy pracy, zakłady lecznicze i instytucje 
do włączenia się w kampanię „Miasta 
wolne od tytoniu”, która potrwa do 
14 grudnia. Namawia do umieszczenia 
informacji dotyczących szkodliwości 
palenia tytoniu w miejscach odwie-
dzanych przez kobiety w ciąży, młode 
matki oraz dzieci.

w Koło Hodowców Gołębi Pocztowych  
z Kłokocina podsumowało sezon. Zyg-
munt Kula, przewodniczący zarządu 
dzielnicy wręczył nagrody najlepszym 
hodowcom. Puchar rady dzielnicy 
otrzymał Franciszek Krupa, hodowca  
z największą ilością punktów w lotach 
zagranicznych (pow. 500 km). Ten 
sezon był też udany dla Stefana Śpie-
woka, Jana Kuli, Benedykta Szymury  
i Andrzeja Molendy. Sekcja z Kłokocina 
liczy 21 hodowców.

w Jest szansa na przywrócenie świetności 
znajdującej się w Zebrzydowicach, za-
bytkowej kapliczce św. Jana Nepomu-
cena. Na razie przeprowadzono prace 
pielęgnacyjne oraz przycięto lipy, które 
uszkadzały dach. Kapliczka wymaga 
jednak gruntownej renowacji. Koniecz-
ne będzie m.in. wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej, odnowienie elewacji, 
naprawa posadzki. Być może uda się 
odkryć dawne polichromie. Prezydent 
Adam Fudali zapewnia, że gruntow-
ny remont zostanie przeprowadzony  
w późniejszym terminie.    

w 15 listopada społeczność SP nr 12  
z Zebrzydowic zorganizowała w swojej 
dzielnicy trzeci happening związany  
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
Uświadamiano kierowców i przechod-
niów, jakie są największe zagrożenia 
związane z ruchem drogowym. To efekt 
udziału w programie „Bezpieczeństwo 
dla wszystkich”. 

Wiedzą już jak zorganizować akcję charytatywną, jak pomóc podopiecznym 
domu dziecka i jak głosować w sali obrad im. Władysława Webera. Teraz radni 
młodzieżowej rady miasta przekonują się, że miejska kasa nie jest studnią bez dna. 
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Minister Rostowski przygotował aż trzy 
wersje budżetu państwa, pan musiał do po-
łowy listopada przedstawić Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej tylko jedną wersję projektu 
przyszłorocznego budżetu miasta. Jaki to 
będzie budżet ?

Jak zawsze, bardzo realny i bezpieczny. Zakłada 
on deficyt na poziomie 61,5 mln zł, ale to deficyt 
bezpieczny dla miasta. Z zasady planowane do-
chody miasta wyliczamy z lekką nutą pesymizmu, 
tym razem tego pesymizmu było całkiem sporo. 
Tworząc budżet opieramy się na wskaźnikach 
z Ministerstwa Finansów, które określają spo-
dziewane wpływy miasta z tytułu jego udziału 
w podatkach. Podeszliśmy do nich wyjątkowo 
ostrożnie, uznając część z tych wskaźników za 
nierealne. Nadwyżka operacyjna (bieżące do-
chody muszą być wyższe od bieżących wydatków) 
będzie wynosić ok. 5 mln zł, ale to nie wystarczy 
na wykup obligacji oraz spłatę zaciągniętych po-
życzek i kredytów. Budżet musi być więc bardzo 
oszczędny. Tak będzie zresztą aż do 2014 roku. 
Chcę tak poprowadzić miejskie finanse do końca 
tej kadencji, by Rybnik  było stać na maksymalne 
pozyskiwanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Wobec trudnej sytuacji samo-
rządowych finansów, niewiele gmin będzie stać 
na to, by zabezpieczyć pieniądze na wkład własny  
w inwestycje, a bez tego o dofinansowaniu nie ma 
mowy. Konkurencja w walce o pieniądze z unii 
będzie po prostu dużo mniejsza.

Jaką część przyszłorocznych wydatków 
będą stanowić wydatki inwestycyjne?

Będzie to ok. 22 proc. W latach minionych 
na inwestycje przeznaczaliśmy znacznie więcej. 
To budżet oszczędnościowy, ale za to realny.  
W skali kraju przeznaczenie mniejszych środków 
na inwestycje przełoży się, niestety, na wzrost stopy 
bezrobocia. To z kolei sprawi, że więcej pieniędzy 
będzie trzeba przeznaczyć na pomoc społeczną  
i tak powoli zacznie się nakręcać spirala nie-
szczęść. Mogę jednak zagwarantować, że Rybnik 
będzie posprzątany, oświetlony, a zieleń zadbana. 
Standard utrzymania miasta na pewno się nie ob-
niży, a pracownicy jednostek miejskich, od których 
on zależy, na pewno otrzymają pensje. 

Na co więc starczy pieniędzy, a na co  
już nie?

Trochę tych inwestycji jednak będzie. W dalszym 
ciągu będziemy poprawiać układ drogowy miasta. 
Remontujemy drogi, ale tak naprawdę budujemy 
je od nowa. Robimy wszystko, by ograniczyć tzw. 
niską emisję; w 2012 termomodernizację przejdą 
kolejne szkoły. Po zakończeniu sezonu letniego 
rozpoczniemy modernizację kąpieliska Ruda. Ma 
kosztować ok. 20 mln zł, ale na rok 2012 zabezpie-
czyliśmy pierwsze cztery miliony. Nie oglądając się 

na kupców, ale i na unijne dotacje, rozpoczniemy 
też modernizację targowiska, po której będzie ono 
wyglądać jak zadaszona część parkingu rybnickie-
go Makro. Będziemy też budować pierwszą część 
sieci szerokopasmowego internetu i rozbudujemy 
sieć tablic elektronicznej informacji pasażerskiej, 
montowanych na przystankach autobusowych. 

Muszę jednak zastrzec, że jeśli okaże się, że 
na niektóre z inwestycji możemy zdobyć dofi-
nansowanie UE, ale dopiero po 2014 roku, to 
zaczekamy z ich realizacją do tego czasu. Od lat 
namawiano mnie, by dokończyć budowę pływalni 
w Boguszowicach. Zrobiliśmy to wtedy, gdy była 
szansa na zdobycie dotacji i dzięki temu cała 
inwestycja kosztowała miasto ledwie 200 tys. zł. 
Podobnie może być z Rudą. 
Czasem warto poczekać dwa, 
trzy lata i zbudować coś za 
pieniądze z unii.

Czy w miejskich finan-
sach już widać kryzys?

Po samej subwencji oświa-
towej widać, że musimy więcej 
dopłacać do szkół. Wzrost 
akcyzy na paliwa sprawia, że 
więcej nas kosztuje komuni-
kacja autobusowa. Powoła-
nie do życia ośrodka pieczy 
zastępczej, do czego zmusiła 
nas ustawa, wygeneruje nowe 
etaty. Od 2013 roku to miasto 
będzie formalnie właścicielem 
śmieci powstających na jego 
terenie, a mieszkańcy będą 
płacić tzw. podatek śmiecio-
wy. Ta zmiana również wymusi 
stworzenie nowych etatów.

Czy jako samorząd macie oparcie w rządzie, 
czy wręcz przeciwnie?

Budżet państwa jest obciążony bardzo dużym 
długiem i deficytem. Rząd próbuje więc pozbyć się 
kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem 
państwa i pewne zadania przerzuca na samorządy, 
nie dając im jednak na ich realizację pieniędzy. 
Takich zadań przybywa nam praktycznie z mie-
siąca na miesiąc. Dopłacamy do nich z budżetu 
miasta setki tysięcy złotych. Oprócz subwencji  
z budżetu państwa miasto wyda na oświatę łącznie 
z przedszkolami ponad 65 mln zł. To tyle, ile wy-
damy na modernizację dróg w całym 2011 roku. 
Za te pieniądze moglibyśmy wybudować dwie hale 
widowiskowo-sportowe na 5 tys. widzów każda.

Jak sądzę, mieszkańcy będą musieli zapła-
cić w przyszłym roku większe podatki?

Niestety, podniesienie podatków jest nieunik-
nione, ale staramy się, by nie był to wzrost zbyt 

duży. Podatek od nieruchomości wzrośnie o około 
cztery procent, również od budynków i obiektów, 
w których prowadzi się działalność gospodarczą. 
W przypadku mieszkania własnościowego z przy-
pisaną do niego częścią gruntu będzie to wzrost 
o dwa, trzy złote w skali miesiąca. Nie podniesie-
my jedynie podatku od infrastruktury naszego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, bo 
to odbiłoby się na cenie wody, a tu drastycznych 
podwyżek chcemy uniknąć. 

Z pomocy finansowej miasta korzystają 
m.in. największe kluby sportowe, czy one 
również dostaną w przyszłym roku mniej 
pieniędzy?

To będzie pomoc na miarę oszczędnościowe-
go budżetu, ale i działania podejmowane przez 
niektóre kluby też optymizmem nie napawają.  
Nie zanosi się np. na poprawę sytuacji w rybnic-
kim żużlu.

Czego zatem w związku z kryzysem obawia 
się pan najbardziej?

Sytuacja może się zmieniać, pogarszać  
z miesiąca na miesiąc. Spodziewam się nara-
stającego niezadowolenia społecznego. Wzrost 
bezrobocia będzie w dużej mierze dotykać ludzi 
młodych. Ze względu na kryzys w finansach, 
trudno nam będzie sprzedać duże działki w cen-
trum. Większym optymistą jestem jeśli chodzi  
o sprzedaż terenów położonych w zupełnie innej 
części miasta.  

Zrobimy co się da, by w Rybniku działo się 
jak najlepiej. Wiele wskazuje na to, że koncern 
EDF, właściciel elektrowni Rybnik, zdecyduje 
się wkrótce na budowę nowego bloku. To wielka 
szansa dla naszego miasta. Nadzieja na tę inwe-
stycję pozwala mimo wszystko z umiarkowanym 
optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Rozmawiał Wacław Troszka

Z nutą pesymizmu
Rozmowa z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 7
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Prezydent Adam Fudali zapewnia, że przygotował budżet bezpieczny dla Rybnika i rybniczan



— Witam wszystkich patriotów — tymi sło-
wami Andrzej Wojaczek, przewodniczący 
rady miasta i zarządu dzielnicy, zwrócił się 
do mieszkańców Chwałowic zgromadzo-
nych pod pomnikiem bohaterów i męczen-
ników oraz bojowników o wolność i niepod-
ległość Polski, poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1945. Przyszli, jak co roku, 
by wspólnie świętować rocznicę odzyskania 
niepodległości. Przemarsz ulicami Chwałowic 
spod kościoła, w którym odbyła się msza św.  
w intencji ojczyzny, tradycyjnie poprowadziła 
orkiestra dęta kopalni Chwałowice. Pod po-
mnikiem przedstawiciele rady dzielnicy i kopal-
ni, kombatanci, harcerze, służby mundurowe, 
dzieci i młodzież, nauczyciele tamtejszych szkół 
i przedszkoli złożyli kwiaty. Ks. prałat Teodor 
Suchoń modlił się o pamięć tych, którzy poświę-
cili swoje życie za wolność, a uczniowie świę-
tującej jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 13 przygotowali krótki program artystyczny: 

— Dzisiaj wielka 
jest rocznica, 11 
listopada. Tym, co 
zmarli za ojczyznę, 
hołd wdzięczno-
ści Polska skła-
da — recytowali 
młodzi ludzie.  
I to właśnie pod 
i c h  a d r e s e m 
oraz nauczycie-
li, którzy dbają  
o obywatelską 
edukac ję  na j -
młodszych, naj-
więcej ciepłych 
słów skierował 
szef dzielnicy, 
dziękując wszyst-
kim za udział w dzielnicowych uroczystościach. 

O tym, jak ważne jest patriotyczne „młodzie-
ży chowanie” wiedzą też w Społecznej Szkole 
Podstawowej, gdzie od sześciu lat, odzyskanie 
niepodległości świętują ze śpiewem na ustach. 
Przykład dał Kraków. SSP pomysł śpiewania 
pieśni patriotycznych przeniosła na swój grunt 
i zorganizowała nawet specjalny konkurs. Tym 
razem każda z klas zaprezentowała jedną pieśń 
opowiadającą o losach polskiego żołnierza  
w latach 1795-1945. Zabrzmiała „Oka”, „War-
szawskie dzieci”, „Hej, chłopcy”, czy „Spoza 
gór i rzek”, a zwycięzcami VI lekcji śpiewu 
patriotycznego okaza-
li się uczniowie klasy 
Ia, którzy wykonali 
„Pierwszą kadrową” 
oraz klasa VIa prezen-
tująca „Serce w pleca-
ku”. Tym sposobem po 
raz pierwszy w historii 
konkursu przyznano aż 
dwie statuetki Złotej 

Nutki. Organizatorów najbardziej cieszy ro-
snący z roku na rok poziom wykonania pieśni 
i radość, z jaką uczniowie śpiewają utwory  
o tym charakterze. W końcu, czym skorupka 
za młodu nasiąknie… 

W dniu Święta Niepodległości uczcili 
również harcerze z Paruszowca-Piasków 
złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem przy  
ul. Przemysłowej. Jest on poświęcony bojowni-
kom o wolność i niepodległość pomordowanym  
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 
oraz powstańcom śląskim. 

(S)

11 listopada główne miejskie uroczystości Święta Niepodle-
głości odbyły się na rybnickim rynku, w sąsiedztwie ratusza.

 W asyście pocztów sztandarowych miejska orkiestra dęta „Ryb-
nik” odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a harcerze rybnickiego hufca 
wciągnęli na maszt biało-czerwoną flagę. Później głos zabrał Adam 
Fudali, prezydent miasta, który przypomniał słowa papieża Jana 
Pawła II, że „ojczyzna jest darem i jest równocześnie zadaniem” 
oraz norwidowską definicję ojczyzny jako zbiorowego obowiązku. 
— Dziś oddajemy cześć tym wszystkim, którym zawdzięczamy dar 
niepodległości – tym, którzy swym zaangażowaniem i odpowie-
dzialnością  przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski. Spła-
cając więc dług wobec przodków, pracujmy wspólnie nad ciągłym 
budowaniem  niepodległości naszej ojczyzny — mówił prezydent.

Pod ścianą ratusza, na której widnieją tablice upamiętniające 
m.in. powrót Śląska do Macierzy oraz ofiary zbrodni hitlerowskich 
i komunistycznych, przedstawiciele władz miasta, radni, parla-
mentarzyści, służby mundurowe, członkowie organizacji komba-
tanckich i inne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Chwilę później  
w pochodzie prowadzonym przez miejską orkiestrę wszyscy wyruszyli  
w górę ul. Sobieskiego do bazyliki św. Antoniego. Przed rozpo-
częciem uroczystej mszy w intencji ojczyzny oddali jeszcze hołd 
papieżowi Janowi Pawłowi II, pod pomnikiem którego również 
złożono kwiaty i zapalone znicze. W uroczystościach wzięły też 
udział uczniowskie delegacje z rybnickich szkół, liczna grupa har-
cerzy i niezbyt liczne niestety grono mieszkańców. 

(WaT)

Święto Niepodległej

W Społecznej Szkole 
Podstawowej odbyła się szósta 

lekcja śpiewu patriotycznego 

Tradycyjnie już święto niepodległości uczcili również najmłodsi mieszkańcy Chwałowic 
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Miasto w skrócie
Zgodnie z czerwcowym zarządzeniem 

prezydenta miasta, z początkiem listopada 
wzrosły czynsze w mieszkaniach komunal-
nych. Tzw. stawka bazowa czynszu wzrosła 
z 3,50 do 4,50 zł za metr kwadratowy. 
Czynsz równy stawce bazowej płacą lokatorzy 
mieszkań komunalnych w pierwszej strefie, 
mających łazienkę, wc i gaz przewodowy, ale 
nieposiadających centralnego ogrzewania. 
Jeśli standard mieszkania jest niższy, wysokość 
czynszu spada, jeśli wyższy rośnie. — Zgod-
nie z ustawą najwyższy czynsz w mieszkaniu 
komunalnym może obecnie wynosić 8,54 zł za 
metr kwadratowy. Najwyższa stawka w naszych 
zasobach to 6,66 zł, ale dotyczy ona wyłącznie 
jednego budynku – nowo wybudowanego bloku 
mieszkalnego przy ul. Kolejowej. Najniższy 
czynsz w naszych mieszkaniach to obecnie 3,40 
zł — mówi Danuta Kolasińska, dyrektor miej-
skiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Miejskie zasoby liczą obecnie ok. 5,5 tys. 
mieszkań. Najwięcej komunalnych lokatorów 
(3156 mieszkań) płaci czynsz według stawki 

wahającej się od 3,60 do 4,50 zł za metr kwa-
dratowy. 

Danuta Kolasińska zwraca uwagę, że zgod-
nie z zapisami uchwały rady miasta, blisko 
połowa lokatorów mieszkań komunalnych 
może się ubiegać o obniżenie czynszu o 25 lub 
50 proc. W tym celu powinni złożyć wypełniony 
wniosek, który jest do pobrania m.in. na stronie 
internetowej ZGM-u (www.zgm.rybnik.pl).  
W sumie o taką obniżkę ze względu na uwarun-
kowania formalne, mogą się ubiegać lokatorzy 
4334 mieszkań, dla który stawka czynszu wynosi 
powyżej 4,27 zł, ale muszą też spełnić kryteria 
dochodowe. — W praktyce o obniżenie czynszu 
mogą starać się osoby, uzyskujące dochody na 
poziomie, który pozwoliłby im ubiegać się dziś 
o mieszkanie komunalne — mówi Danuta Ko-
lasińska. Pierwsze wnioski o obniżenie czynszu 
już trafiły do kierownictwa zakładu.

Co miesiąc do kas ZGM-u trafia tylko 90 proc.  
czynszowych należności, bo spora grupa loka-
torów zwyczajnie czynszu nie płaci. 

(WaT)

Wymienione urządzenia są przystosowane 
do prezentowania materiałów w jakości HD. 
Wszystko to po to, by skuteczniej docierać do 
rybniczan z informacją o imprezach i wydarze-
niach kulturalnych. 

Realizowany od 2010 roku całościowy 
projekt „Kultura.rybnik.eu” składa się z kil-
ku elementów. Na antenie lokalnej telewizji  
i w kanale miejskim portalu YouTube można 
oglądać „Kulturalnego Donosiciela”, coty-
godniowy magazyn telewizyjny poświęcony 
wyłącznie kulturze. Wraz z „GR” ukazuje się 
w formie wkładki „Informator Kulturalny”. 
Kolejnym elementem projektu będzie strona 
internetowa z adresem: kultura.rybnik.eu. Ma 
być bardzo pojemnym, interaktywnym infor-
matorem, który będą współtworzyć również 

twórcy i animatorzy kultury, także prywatni, 
prowadzący na co dzień puby i kluby muzyczne. 
Korzystając z infokiosków, będziemy mogli 
wejść na stronę kultura.rybnik.eu, ale również 
na inne strony związane z miastem czy insty-
tucjami Unii Europejskiej, która finansowo 
wspiera cały projekt. W najbardziej uczęsz-
czanych miejscach miasta, przede wszystkim 
na przystankach autobusowych, stanie też 70 
podświetlanych gablot informacyjnych, w któ-
rych co miesiąc będą się pojawiać zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych. Jak informuje Krzysz-
tof Jaroch, naczelnik magistrackiego wydziału 
promocji i informacji, cały ten rozbudowany 
system informacji kulturalnej powinien już 
sprawnie działać w przyszłym roku. 

(WaT)

Kulturalna ofensywa
W 17 obiektach, w tym w placówkach kultury, pojawiły się ekrany LCD,  

na frontowej ścianie Teatru Ziemi Rybnickiej rozpoczęto montaż konstrukcji 

dużego ekranu ledowego, który będzie miał powierzchnię 36 m kw, a w holu 

muzeum, szkoły muzycznej, Teatru Ziemi Rybnickiej i Klubu Energetyka 

pojawiły się tzw. infokioski, czyli wolnostojące komputery na jednej nodze. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9

w Z początkiem listopada Zarząd Transportu 
Zbiorowego uruchomił w internecie wy-
szukiwarkę połączeń autobusów miejskich. 
Wystarczy wejść na stronę www.ztz.rybnik.
pl/rozklad, wpisać nazwę przystanku, ulicy, 
albo nazwę zwyczajową miejsca, z którego 
chcemy wyruszyć, a system wyszuka dla 
nas odpowiednią trasę oraz wskaże godzi-
ny odjazdu i przyjazdu autobusu. Wyszu-
kiwarka zaznaczy również, czy mamy do 
czynienia z połączeniem bezpośrednim, 
czy też konieczna będzie przesiadka. ZTZ 
zastrzega, że dostępna wersja jest na 
razie wersją testową i prosi mieszkańców  
o zgłaszanie wszelkich uwag.

w 19 listopada Rada Dzielnicy „Śródmieście” 
zaprosiła seniorów na uroczyste spotkanie 
w restauracji „Capri”. Z zaproszenia sko-
rzystało niemal 70 najstarszych mieszkań-
ców dzielnicy. Był smaczny poczęstunek, 
biesiadna muzyka, tańce i wypełnione 
wspomnieniami pogawędki. Śródmiejskich 
seniorów odwiedził również prezydent 
Adam Fudali. 

w W listopadzie świętowali także najstarsi 
mieszkańcy Zebrzydowic. Członkowie 
rady tej dzielnicy zaprosili 12 par mał-
żeńskich obchodzących w tym roku 
jubileusze złotych i iście szmaragdo-
wych godów. Nie zabrakło weselnego 
obiadu, życzeń kolejnych, równie 
wspaniałych jubileuszy oraz barwne-
go, pełnego muzyki i tańca programu 
przygotowanego przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 12, która gościła ze-
brzydowickich jubilatów.

w 27 października Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach skazał znanego rybnickiego 
ginekologa Andrzeja K. za dokonanie 
97 nielegalnych aborcji i wystawianie 
lewych zwolnień lekarskich górnikom 
na cztery lata i sześć miesięcy więzienia. 
To o pół roku łagodniejsza kara od tej, 
którą w czerwcu 2010 roku wymierzył 
mu Sąd Okręgowy w Gliwicach. Na po-
czet kary zostanie jeszcze zaliczonych 
600 dni, które po zatrzymaniu lekarz 
spędził w areszcie. Gdy opuści więzienie 
będzie go jeszcze obowiązywać trzyletni 
zakaz wykonywania zawodu. Wyrok jest 
prawomocny i skazanemu przysługuje 
jeszcze tylko prawo do wniesienia ka-
sacji do Sądu Najwyższego, ale ta nie 
wstrzyma już wykonania kary. Miasto 
ma z doktorem K. problem o tyle, że jest 
on współwłaścicielem dwóch okazałych 
kamienic przy ul. Hallera (obok ronda 
Plaza), które od lat popadają w ruinę.

Podwyżka  w  komunalce



Wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej 
naszego ukochanego Męża i Ojca 

śp. Józefa Mandery
za modlitwę, złożone kondolencje i kwiaty

podziękowania składają 
żona i córka  

W przeddzień czwartej rocznicy śmierci 

Józefa Cyrana, 
2 grudnia o godzinie 18 w kościele na Zamysłowie 

odprawiona zostanie 
msza św. 

w intencji cenionego samorządowca, 
wieloletniego radnego i wiceprezydenta Rybnika. 

Do udziału w nabożeństwie 
wszystkich chętnych zaprasza rodzina. 

Owalna, biała naklejka z numerem i starym herbem miasta oraz cennik 
widoczny z zewnątrz to najważniejsze oznaczenia, po których wkrótce 
będzie można rozpoznać kursujące po Rybniku legalne taksówki.

W trakcie ostatniej sesji radni przyjęli dwie uchwały porządkujące zasady korzysta-
nia z taksówek osobowych. Dokumenty te, dostosowane do obowiązujących regulacji 
ustawowych, nie wprowadzają znaczących zmian dla samych taksówkarzy, a jedynie 
precyzują przepisy w tej materii. 

Dotychczasowe wzory emblematów umieszczane na drzwiach taksówek pozostają 
bez zmian. Każda taksówka będzie więc oznaczona owalną, białą naklejką z logo 
przedstawiającym stary herb miasta. — By nie narazić taksówkarzy na dodatkowe 
koszty, zaproponowaliśmy umieszczenie starego herbu, bo najczęściej właśnie takim 
znakiem już dysponują. Wszelkie wzory oznaczeń taksówkarze otrzymają w formie 
cyfrowej — mówił wiceprezydent Michał Śmigielski. Na pojazdach widnieć będzie 
również napis „Rybnik” oraz numer boczny taksówki. Podobny biały znak z napi-
sem „Taxi” umieszczony zostanie na klapie bagażnika. Radni wprowadzili również 
jednolity wzór informacji o opłatach za przejazd, która widoczna z zewnątrz pozwoli 
pasażerom realnie ocenić przypuszczalny koszt planowanej podróży jeszcze przed 
rozpoczęciem kursu. Z kolei przepisy porządkowe związane z przewozem osób  
i bagażów, w tym informacje o możliwości składania skarg i wniosków do Wydziału 
Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika oraz o obowiązku wydania przez kierowcę 
paragonu, muszą znajdować się w widocznym miejscu wewnątrz taksówki, tak by 
każdy klient mógł bez problemu się z nimi zapoznać. 

W Rybniku nie ma limitu aktywnych licencji taksówkarskich. Obecnie ważnych 
jest 175 licencji, w tym 12 przyznanych w tym roku. Aktualnie nikt nie stara się  
o otrzymanie nowego pozwolenia. Rybniccy taksówkarze muszą wyposażyć swoje 
pojazdy w dodatkowe oznaczenia do końca marca 2012 roku.                                     (D) 

Pozostawiłeś samochód w niedozwolonym 
miejscu? Jego stan techniczny zagraża bez-
pieczeństwu? A może prowadzisz, nie mając 
przy sobie prawa jazdy? Jeśli choć na jedno  
z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, 
jest duża szansa na to, że twoje auto zosta-
nie usunięte z drogi. Za jego odholowanie 
zapłacisz wkrótce więcej niż do tej pory, bo  
z początkiem nowego roku obowiązywać 
będą nowe, wyższe stawki.   

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela 
może nastąpić m.in. w sytuacji, kiedy pojazd zosta-
nie pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabro-
nione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. 
Służby miejskie mają również prawo odholować po-
jazd, którego stan techniczny w jakiś sposób zagraża 
bezpieczeństwu lub którego kierowca pozostaje pod 
wpływem alkoholu albo nie posiada dokumentów 
uprawniających do jego prowadzenia.   

Usuwanie pojazdów oraz zapewnienie miejsc na 
parkingach strzeżonych dla pojazdów usuniętych 
stało się z końcem sierpnia tego roku zadaniem 
własnym powiatu, więc i miasta. Wiąże się to  
z koniecznością wydania przez miasto większych 
pieniędzy, dlatego podczas ostatniej sesji radni ustalili 
nowe stawki za przeprowadzenie tej operacji. — Nowe 
opłaty zostały ustalone na poziomie 80 proc. maksy-
malnych stawek określonych w Prawie o ruchu dro-
gowym — wyjaśnia wiceprezydent Michał Śmigielski. 
I tak, za usunięcie roweru lub motoroweru zapłacimy 
80 zł, motocykla 160 zł, a pojazdu przewożącego 
materiały niebezpieczne 1120 zł. Koszt odholowania 
pozostałych pojazdów uzależniony będzie od ich do-
puszczalnej masy całkowitej i wahać się będzie od 352 
do 920 zł. Za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 
usuniętego roweru lub motoroweru na parkingu 
strzeżonym opłata wyniesie 12 zł, motocykla 17,60 zł,  
pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne 144 zł,  
a pozostałych pojazdów od 26,40 do 96 zł. 

W Rybniku pojazdy usunięte z drogi trafiają na 
parking prowadzony przez Rybnickie Służby Ko-
munalne. W tym roku odholowano tam już niemal 
150 pojazdów. Dwa z nich to pojazdy porzucone 
lub nieużytkowane, jednak w obydwu przypadkach 
służbom miejskim udało się ustalić ich właściciela. 

(D)     

Taksówki z herbem i cennikiem

Wkrótce wygląd rybnickich taksówek nieco się zmieni

Miasto odholuje 
- zapłacisz więcej
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Otwarto ją co prawda już dwa lata temu, ale 
dopiero w październiku Urząd Marszałkowski 
przyznał miastu unijne dofinansowanie, które 
pokryło prawie 83 proc. kosztów tej inwestycji. 
Po podliczeniu uzyskanych przez magistrat do-
finansowań i dotacji okazało się, że na budowę 
krytego basenu miasto wydało jedynie niespełna  
200 tys. złotych. Gdyby były gwarancje, że podob-
nie będzie wyglądał ostateczny montaż finansowy 
kolejnych inwestycji, magistrat już teraz mógłby się 
zabrać za modernizację kąpieliska Ruda, a nawet 
budowę sztucznego lodowiska.

Budowa pływalni sąsiadującej z halą widowisko-
wo-sportową kosztowała ponad 15 mln zł. Wnio-
sek o jej dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(działanie: Rewitalizacja – duże miasta) magistrat 
złożył już w 2010 roku. Został on pozytywnie 
oceniony pod względem merytorycznym i tech-
nicznym, ale umieszczono go na liście rezerwowej. 

Gdy okazało się, że powstały spore oszczędności,  
w końcu października zarząd województwa przyznał 
Rybnikowi dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 12,5 mln zł. Kolejne 2,5 mln zł  
magistrat pozyskał z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, a ponad 200 tys. zł z fundacji Ekofun-
dusz.  — I znowu na wykładach dla studentów będę 
stawiał Rybnik za przykład, bo nie lada sztuką jest 
wybudowanie basenu za 200 tys. zł — skomentował 
na ostatniej sekcji sukces magistratu dr Jan Czem-
pas, kierujący rybnickim ośrodkiem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 

Boguszowicka pływalnia posiada międzyna-
rodowy certyfikat budowlanej kontroli jakości 
TÜV. Jest też przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, dlatego, odkąd została otwar-
ta, organizowane są tam doroczne regionalne 
mityngi pływackie olimpiad specjalnych organizo-
wane przez Promyk Rybnik. Ostatni odbył się tam  
5 listopada.                                                         (WaT)

Magistrat wyda mniej niż zapłacił
Zmalały poniesione przez miasto koszty związane z budową, a właściwie  

z dokończeniem budowy pływalni w Boguszowicach. 

Z nowej pływalni korzystają z zapałem m.in. uczniowie boguszowickich szkół

Zbliża się zima, a mroźne noce są coraz trudniejsze dla osób bezdomnych.  
Ich sytuację koordynuje funkcjonujący w Ośrodku Pomocy Społecznej zespół  
ds. bezdomności. 

Współpracuje on z PCK, policją, strażą miejską, szpitalami, czy administracją dworca PKP. 
Zimą monitorowane są miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne – pustostany, 
ogródki działkowe, klatki schodowe, parkingi w centrum miasta. Bezdomni są informowani 
o możliwości skorzystania z noclegu w schronisku oraz o pomocy żywnościowej. Mężczyźni 
mogą trafić do dysponującego 52 miejscami schroniska Św. Brata Alberta w Przegędzy  
(ul. Mikołowska 78) oraz Domu Nadziei w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej. Ponadto 
w dwóch mieszkaniach chronionych o charakterze rotacyjnym przebywa ośmiu mężczyzn. 
Bezdomne kobiety pomoc znajdą z kolei w „Przytulisku” Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 oraz w raciborskim schronisku „Maja”. Warto dodać, 
że bezdomni mogą również skorzystać z pomocy żywnościowej, którą prowadzi rybnicki 
oddział PCK. Wszelkie informacje o noclegach i wyżywieniu bezdomni uzyskają pod 
całodobowym, bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 022.                              (S)

Z pomocą bezdomnym  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 11

Miasto w skrócie
w Miasto w kapuście. 2600 główek odpor-

nej na mrozy ozdobnej kapusty, białej  
i czerwonej, wysadzili w mieście miej-
scy ogrodnicy. Część główek trafiła do 
tzw. wież kwiatowych stojących obok 
pomnika Jana Pawła II przy bazylice 
św. Antoniego oraz przy schodach pro-
wadzących do Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Ozdobnymi główkami wysadzono też 
część rozległej wyspy centralnej ronda 
Kamyczek oraz zieleniec przy parkingu 
obok kościoła w Golejowie. 

w Szpital wojewódzki w Orzepowicach 
zajął 60. miejsce w rankingu pol-
skich szpitali, opublikowanym jeszcze  
w październiku w dzienniku „Rzecz-
pospolita”. To awans o sześć po-
zycji bo przed rokiem zajął miejsce 
66.  W Polsce jest około 740 szpitali,  
a w pierwszej setce rankingu „Rzepy” 
oprócz rybnickiej lecznicy znajduje się 
jeszcze tylko jeden wojewódzki szpital 
specjalistyczny – szpital w Sosnowcu, 
sklasyfikowany na miejscu 95.  W ryb-
nickiej placówce zaszły tymczasem ko-
lejne zmiany organizacyjne. Z końcem 
października wygasła trzyletnia umowa 
wiążąca szpital z firmą ochroniarską Im-
pel. Szpital stworzył już własną służbę 
porządkową, to dziewięciu ochroniarzy 
i dwóch koordynatorów.

w Do końca września rybnicki magistrat 
wydał łącznie 203 pozwolenia na 
budowę budynków mieszkalnych,  
w których będzie w sumie 306 miesz-
kań. Aż192 pozwolenia dotyczą domów 
jednorodzinnych; 181 z nich złożyły 
osoby indywidualne, pozostałe nato-
miast deweloperzy budujący domy na 
sprzedaż bądź wynajem. Inwestorzy  
z tej branży otrzymali też pozwolenie 
na wybudowanie dziesięciu budynków 
dwumieszkaniowych oraz 13 kolejnych 
budynków wielorodzinnych, w któ-
rych ma być łącznie aż 88 mieszkań.  
W samym październiku kolejne osoby 
indywidualne otrzymały pozwolenie na 
wybudowanie budynków, w których 
będzie w sumie 15 mieszkań. W całym 
roku 2010 urząd wydał 216 pozwoleń 
na wybudowanie 226 domów jedno-
rodzinnych. Jedno pozwolenie dotyczy 
czasem kilku budynków. 

w Jeszcze przed 20 listopada w Plazie  
i w Focus Parku pojawiły się przystro-
jone bombkami choinki, co dobitnie 
podkreśla fakt, że to przybytki handlu 
i rozrywki, a nie tradycji i kultury.
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 Mimo problemów technicznych, harmonogram prac na 
ul. Wodzisławskiej nie jest zagrożony, więc moderniza-
cja powinna potrwać, jak zaplanowano, do końca 2012 r. 
W ostatnim czasie na placu budowy pojawiło się więcej ludzi 
i sprzętu, a niektóre fragmenty nawierzchni na trzech pierw-
szych modernizowanych odcinkach są już zaasfaltowane. 
Zauważalne zwolnienie tempa robót na przełomie września 
i października wymuszone zostało: po pierwsze – procesami 
technologicznymi, bo grunt musiał się ustabilizować, po 
drugie – budowlańcy co rusz natrafiali na przykre niespodzianki zwią-
zane z niezgodnością realiów z mapami geodezyjnymi. Nie zgadzała 
się np. wysokość gruntów, czego powodem są m.in. szkody górnicze. 
Jak mówi pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki komunalnej 
Janusz Koper, to problemy, których na pewno nie da się też uniknąć 
przy realizacji kolejnych etapów modernizacji. Pamiętać trzeba,  
że zadanie wykonywane jest bez wyłączania ulicy z ruchu, co utrudnia 
roboty wykonawcom. Na tempo robót i rozwiązywania konfliktów na 
linii inwestor – wykonawca – nadzór techniczny negatywny wpływ ma 
m.in. brak wprowadzenia przez Polskę międzynarodowych przepisów 
FIDIC. W przypadku pojawiających się problemów, precyzują one 
dokładnie, która ze stron jest odpowiedzialna za ich rozwiązanie. 

 Zgodnie z zapowiedziami, od początku grudnia przejezdna 
powinna być ul. Żorska. Trwa tam „ostre” asfaltowanie oraz 

budowa trzech planowanych 
rond. Ich wystrój, który wciąż jest 
dopracowywany już budzi zain-
teresowanie. A trzeba przyznać, 
że autorce projektów, Hannie 
Wieczorek z Zarządu Zieleni 
Miejskiej i tym razem fantazji nie 
zabrakło. Rondo na skrzyżowaniu 
ul. Żorskiej z ulicami Ligocką  
i Jaśminową wysadzone zostanie 
roślinami charakteryzującymi 
cztery kolejne pory roku (a),  
a wystrój, uzupełnią umieszczone na 
postumentach figurki ptaków. Wysep-
kę przy ul. Sygnały upiększy ażurowy 
herbowy szczupak (b), zaś dekorację 
położonego najbliżej lotniska ronda 
przy ul. Gotartowickiej stanowić będzie 
samolot (c). Od rybnickiego aeroklu-
bu miasto otrzymało oryginalne śmigło  
i silnik „antonowa”, reszta będzie wy-
konana z metalowych elementów styli-
zowanych na popularny dwupłatowiec.

 Miasto otrzymało środki  
z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych (popular-
ne schetynówki). Zostanie z nich sfinansowany remont kolejnego 
odcinka ul. Budowlanych, do ul. Raciborskiej. W związku ze zmianą 
przepisów dotacja może jednak pokryć nie więcej niż 30 proc. kosz-
tów, do maksymalnej kwoty 1 mln zł. 

 Miejskie służby potwierdzają, że z końcem listopada po-
winien być przejezdny nowy odcinek północnej obwodnicy 
miasta od ul. Budowlanych i ronda z „trzcinowym” wystro-
jem do ul. Rudzkiej w Orzepowicach. Dzięki temu wyraźnie 
skrócona zostanie droga od południa i zachodu do szpitala przy 
ul. Orzepowickiej oraz do elektrowni Rybnik.

 Do końca zmierza przebudowa wiaduktu na ul. Mikołowskiej. 
Trwają tam prace porządkowe, a firma wykonawcza prowadzi 
roboty poprawkowe na jednej z ulic bocznych. Oprócz wymienio-
nych wyżej remontów i modernizacji wielkiego kalibru, drobne 
roboty drogowo-chodnikowe prowadzone są w ponad 50 miejscach  
w różnych dzielnicach. 

 Trwają działania, których efektem ma być zwiększenie licz-
by miejsc parkingowych oraz większy komfort parkowania.  
W samym centrum można już korzystać ze zmodernizowanego 
parkingu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Nawierzchnia 
została pokryta ażurowymi betonowymi płytami, testowany 
jest również bezobsługowy system naliczania należności. Z au-
tomatu przed barierką kierowca pobiera bilet. Przed wyjazdem 
z placu parkingowego musi podejść do automatu zlokalizowa-
nego pod wiatą na terenie parkingu i dokonać opłaty, również 
z wykorzystaniem e-karty. Po jej uiszczeniu należy pobrany 
bilet przyłożyć do automatu przed barierką, która powinna 
się podnieść. Parking ten służy również mieszkańcom strefy 
śródmiejskiej, którzy nie dysponują garażem czy miejscem 
postojowym. Będą oni wykupywać specjalny abonament. Na 
całym prakingu jest miejsce na blisko 160 samochodów, jest też 
tablica informująca o ilości wolnych miejsc. Jeśli bezosobowy 
system obsługi się sprawdzi, zostanie zastosowany na innych 
parkingach, m.in. przy ul. Jankowickiej, naprzeciw siedziby 
ZUS-u. Już ogłoszono przetarg na budowę prowadzącej do 
niego drogi, a Rybnickie Służby Komunalne przygotowują 
przetarg na zakup materiałów budowlanych na przygotowanie 
nawierzchni. Wyremontowany został również parking naprze-
ciw ZST przy ul. Kościuszki. Właściciele samochodów, którzy 
parkują poza nim, na pobliskim skwerze, są karani mandatami. 
Krytykowany za swój stan największy w centrum parking przy 
ul. Hallera zostanie wyłożony ażurowymi betonitami, które,  
w razie pojawienia się inwestora, będę mogły zostać rozebrane. 
Gdyby natomiast pojawił się partner do budowy parkingów 
wielopoziomowych, mogłyby one powstać w miejscu parkingów 
m.in. przy ul. Skłodowskiej-Curie i Jankowickiej.

(r)

Tegoroczna jesień drogowcom zdecydowanie 
sprzyja. Przez dwie dekady listopada robót  
nie zakłócił ani mróz, ani śnieg, ani nawet deszcz.

Na parkingu przy ul. Skłodowskiej-Curie testowany jest bezosobowy system obsługi kierowców
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A wszystko to w najwyższej jakości.  
W przetargu zorganizowanym przez urząd 
miasta o zlecenie to ubiegało się dziewięć 
firm; oferta ELTELU była najtańsza. Firma 
ułoży światłowodowe łącza w centrum miasta,  
a także w dzielnicach wzdłuż ulic Chwałowic-
kiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz w Kamie-

niu. By było to możliwe, trzeba wcześniej zbu-
dować wzdłuż tych dróg i nie tylko tzw. kanali-
zację teletechniczną z rur PCV, w której zosta-
ną poprowadzone światłowody. Blisko kilometr 
takiej kanalizacji jest już gotowy; zbudowano 
go już wcześniej, gdy modernizowano drogi. 
Co ważne, kable światłowodowe w przeciwień-
stwie do kabli miedzianych  nie są narażone 
na kradzieże, bo praktycznie po ich wycięciu  
z sieci nie przedstawiają żadnej wartości. 

Stosowną umowę podpisano z przedstawi-
cielami ELTEL-u m.in. z jego prezesem Prze-
mysławem Fabisiem, 4 listopada w magistracie. 
Zgodnie z projektem trzeba zbudować 59 km 
kanalizacji teletechnicznej, 75 km sieci światło-
wodowej, dziewięć głównych węzłów owej sieci  
i podłączyć do niej 133 instytucje i placówki 
miejskie. Powstanie w ten sposób tzw. sieć 
zamknięta, ale równolegle z nią zostanie 
zbudowana sieć otwarta, z której będą mogli 
korzystać operatorzy komercyjni. Dysponując 
światłowodowymi łączami mogącymi przewo-
dzić sygnał o najwyższych parametrach, będą 
oni mogli zaproponować odbiorcom indywidu-
alnym np. bardzo szybki internet czy telewizję 
wysokiej rozdzielczości. 

Wpięcie do informatycznej magistrali jed-
nostek miejskich pozwoli sprawniej zarządzać 
komunikacją, ruchem na drogach, ale też 
rozbudować miejski monitoring, co powinno 
wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa  
w kolejnych dzielnicach miasta. Budowa sieci 
wiąże się oczywiście z wykopami (względnie 

w ą s k i m i )  
i przewierta-
mi pod dro-
gami. Wiele 
b ę d z i e  t u 
zależeć od 
pogody, ale 
przedstawi-
ciele spółki 
ELTEL za-
p e w n i a j ą , 
ż e  z r o b i ą 
w s z y s t k o , 
by kopać jak 
najszybciej  
i  j ak  na j -
krócej. Naj-
mniej wyko-
pów będzie 
w  s a m y m 

centrum, bo tu można wykorzystać kanali-
zację teletechniczną zbudowaną dla potrzeb 
miejskiego monitoringu. 

Budowa pierwszej części światłowodowej 
magistrali ma kosztować ponad 13 mln zł, 
ale większą część tej kwoty pokryje dotacja  
z funduszy unijnych, którą Rybnik otrzyma  
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego.

W magistracie jest już opracowywana kon-
cepcja drugiej części światłowodowej magi-
strali, której nitki zostaną poprowadzone m.in. 
wzdłuż ulic Żorskiej i Podmiejskiej. Obecnie 
obie te drogi są modernizowane, a wzdłuż nich 
jest budowana niezbędna do poprowadzenia 
światłowodów kanalizacja teletechniczna.

Sieć szerokopasmowa zapewnia przede 
wszystkim większą przepustowość, czyli w prak-
tyce szybciej działający internet. Będzie można 
szybciej wysłać maila, ale też równocześnie 
korzystać i z globalnej sieci i z telewizji wysokiej 
rozdzielczości. Przy łączach światłowodowych 
prędkość internetu może wzrosnąć nawet  
do 40 Mb/s, podczas gdy przy tradycyjnej sieci 
wynosi ona na ogół od dwóch do sześciu Mb/s.

(WaT)

Miasto w skrócie

Światłowodowa m@gistrala

Do końca września 2013 roku, a prawdopodobnie nieco szybciej, poznańska firma 
ELTEL Networks S.A. zbuduje pierwszą część światłowodowej, informatycznej 
magistrali. Dzięki niej jednostki miejskie oraz instytucje takie jak policja, straż 
pożarna czy pogotowie ratunkowe, ale też sami mieszkańcy będą mogli korzystać 
z szerokiej gamy usług teleinformatycznych – szerokopasmowego internetu, sieci 
telefonicznych, telewizyjnych czy radiowych.

Adam Gołyszny prezentuje światłowodowe łącza wykorzystywane w sieci informatycznej magistratu 
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w Jesień to w powszechnej opinii naj-
bardziej przygnębiająca pora roku. 
Trudno więc się dziwić, że właśnie 
jesienią notuje się największą liczbę 
samobójstw. 31 października ok. 14 
na rybnickim dworcu PKP pod nadjeż-
dżający pociąg rzucił się 40-letni ryb-
niczanin bez stałego zameldowania. 
Zginął na miejscu. Z kolei 7 listopada, 
też ok. 14 z okna klatki schodowej na 
dziewiątym piętrze jednego z wieżow-
ców przy ul. Budowlanych wyskoczyła 
51-letnia mieszkanka Boguszowic. 
Mimo podjętej reanimacji nie udało jej 
się uratować. W jej torebce znaleziono 
list pożegnalny do rodziny. 

w 3 listopada swoje święto patronalne 
św. Huberta obchodzili myśliwi, którzy 
w tym dniu spotkali się na tradycyj-
nych hubertusowskich polowaniach. 
Członkowie rybnickiego koła łowiec-
kiego Pod Bukiem polowali w tym dniu 
w lasach Ochojca, Stanicy i Paproci. 
Ustrzelili dziesięć jeleni (siedem łani 
i trzy cielęta) oraz dwa dziki. Królem 
polowania został Tomasz Branny, 
gość z koła Jastrząb w Próchnej koło 
Cieszyna, który ustrzelił trzy jelenie  
– dwie łanie i cielę. Przed polowaniem 
w czasie tradycyjnego łowieckie-
go obrzędu myśliwskie ślubowanie 
złożyli debiutujący myśliwi znany 
żużlowiec Mariusz Węgrzyk, którego 
ojciec poluje w rybnickim kole od lat 
i Andrzej Wygoda, lekarz z Gliwic. 
Hubertusowskie polowania otwierają 
sezon zbiorowych polowań na grubszą 
zwierzynę, który potrwa do połowy 
stycznia. W drugi weekend listopada 
w łowisku koła Pod Bukiem polowała 
grupa 11 Francuzów. Ustrzelili dziesięć 
dzików i byka jelenia, co pozwoliło 
podreperować budżet koła. W tym 
roku na odszkodowania za straty  
w uprawach rolnych spowodowane 
przez dziką zwierzynę koło, jak mówi 
jego łowczy Zygfryd Zacher, wydało 
około 80 tys. zł.

w Podobnie, jak w ubiegłym roku, 11 li-
stopada na pływalni MOSiR-u w Bogu-
szowicach urządzono dzień otwarty. 
Za symboliczną złotówkę można było 
przez 70 min. korzystać z dużego bądź 
małego basenu oraz przez godzinę  
z sauny. Ośrodek odwiedziło w tym 
dniu 965 osób. 660 skorzystało  
z dużego basenu, 143 z małego,  
a 162 z sauny.
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Najprawdopodobniej już w styczniu przyszłego roku zostanie zamknięty oddział neurologiczny funkcjonujący w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych
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Obecnie w Rybniku działają dwa 
oddziały neurologiczne: 30-łóżkowy 
w szpitalu w Orzepowicach oraz nieco 
większy, bo 38-łóżkowy w Państwowym 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych. Zamknięcie tego drugiego 
zapowiedział właśnie marszałek woje-
wództwa śląskiego, który jest organem 
prowadzącym całej lecznicy. — Li-
kwidacja jednego oddziału  pociągnie 
za sobą drastyczne zmniejszenie liczby 
łóżek neurologicznych nie tylko w skali 
miasta, ale i jego okolic, co może sta-
nowić poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia pacjentów ze schorzeniami 
neurologicznymi — mówi prezydent, 
który o planach likwidacji został poin-
formowany przez lekarzy zamykanego 
oddziału. Zaniepokojony sytuacją pre-
zydent zwrócił się do marszałka Adama 
Matusiewicza oraz dyrektora śląskiego 
oddziału NFZ, Zygmunta Klosy z proś-
bą o pilną interwencję w tej sprawie. — 
Chodzi o podjęcie działań, które pozwolą 
na szybkie rozwiązanie problemu, tak by 
w jak najmniejszym stopniu ucierpieli na 
tym pacjenci — dodaje Adam Fudali, który 
zabiega nie o zachowanie oddziału w szpitalu 
psychiatrycznym, ale o utrzymanie odpowied-
niej ilości łóżek neurologicznych w mieście.  
O przyjrzenie się sytuacji poprosił również 
nowo wybranych parlamentarzystów z regio-
nu. Tymczasem urząd marszałkowski uspokaja 
twierdząc, że planowane zmiany w żadnym 
stopniu nie wpłyną na zmniejszenie dostęp-
ności do specjalistycznych usług medycznych 
w zakresie neurologii. — W rzeczywistości 
nie mówimy o likwidacji oddziału, lecz o jego 
przeniesieniu. Oddział neurologiczny szpitala 
przy ul. Gliwickiej nie spełnia wymogów NFZ, 
a brak odpowiedniego wyposażenia diagno-
stycznego uniemożliwia praktycznie prawidłowe 
leczenie. Gotowość do przejęcia pacjentów wy-
kazał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3.  
Tam będą leczeni w lepszych warunkach.  
O bezpieczeństwie pacjenta nie decyduje prze-
cież liczba oddziałów, ale jakość leczenia. Od-
dział w szpitalu wojewódzkim spełnia w wyso-
kim stopniu standardy wykonywania świadczeń 
— wyjaśnia Witold Trólka z biura prasowego 

marszałka. Z tym ostatnim argumentem zgo-
dzi się z pewnością wielu pacjentów leczonych 
w szpitalu przy Gliwickiej, bo przecież trudno 
porównać panujące tam warunki z tymi, które 
ma do zaoferowania szpital w Orzepowicach. 

Podobnego zdania jest Grzegorz Chłodek, 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa w WSS nr 
3, który potwierdza, że planowane zamknięcie 
oddziału w szpitalu psychiatrycznym wymu-

szone zostało kryteriami stawianymi przez 
NFZ. — Już rok temu zdawaliśmy sobie sprawę, 
że brak w szpitalu psychiatrycznym tomografu 
komputerowego nie pozwoli mu na wzięcie 
udziału w konkursie na podział środków. Oka-
zuje się, że koszt zakupu nowego tomografu 
to kwota kilku milionów złotych,  a takiej 
inwestycji budżet psychiatryka nie udźwignie. 

Neurologia w Orzepowicach już przygoto-
wuje się na przyjęcie większej liczby pacjen-
tów. Szpital posiada wystarczające warunki 
lokalowe, dysponuje też odpowiednim sprzę-
tem, a zgodnie z zapewnieniem marszałka, 
swoje miejsce ma znaleźć tam również kadra 
medyczna zamykanego oddziału. — Wszystko 
odbędzie się zgodnie z przepisami i po wyra-
żeniu zgody przez zainteresowanych pracowni-
ków — zapewnia Witold Trólka. Dyrektorzy 
dwóch rybnickich placówek dopracowują 
szczegóły związane z organizacją całego 
przedsięwzięcia, bo już dzisiaj wiadomo, że 
dla WSS 3 przejęcie pacjentów wiązało się 
będzie z pewnymi perturbacjami. 

— W tej chwili jeszcze nie do końca wiemy, 

w jaki sposób rozwiążemy kwestię ostrych 
dyżurów, które do tej pory na przemian 
dzieliliśmy ze szpitalem psychiatrycznym. 
Pozostaje również sprawa personelu i prze-
kazania kontraktów. Jest koncepcja przejęcia 
przez nas lekarzy i sporej części personelu 
pielęgniarskiego, ale uzależnione to będzie od 
środków jakie otrzymamy  z NFZ — wylicza 
Grzegorz Chłodek. 

Najprawdopodobniej w styczniu sprawa 
zmian w rybnickim szpitalu psychiatrycznym 
trafi pod obrady Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Niemal pewne jest, że z począt-
kiem przyszłego roku o około dwadzieścia 
łóżek powiększy się oddział neurologiczny  
w orzepowickim szpitalu. Tutejsza neuro-
logia będzie mogła więc przyjąć jednora-
zowo niemal 50 pacjentów, i, jak twierdzi 
marszałek, jest to liczba dostosowana do 
rzeczywistych potrzeb miasta i regionu. 
Utworzenie nowego oddziału wymagałoby 
wielu procedur, które trwają nawet i sześć 
miesięcy. — Dlatego zdecydowaliśmy po-
służyć się półśrodkiem. Zwiększamy liczbę 
łóżek, nie tworząc, póki co, nowego oddziału. 
Ostateczna liczba łóżek uzależniona będzie 
od wysokości kontraktu z NFZ. Neurologia 
to wysublimowana dziedzina medycyny,  
a zwiększenie kontraktu wpłynęłoby po-
zytywnie na ocenę wiarygodności naszego 
szpitala — podsumowuje Grzegorz Chłodek  
ze szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach. 

(D) 

Neurologia opuści psychiatryk

Od stycznia przyszłego roku pacjenci 
ze schorzeniami neurologicznymi 
leczeni będą już tylko w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
w Orzepowicach. Czy likwidacja 
d r u g i e g o  z  f u n k c j o n u j ą c y c h  
w Rybniku oddziałów neurologicznych 
może zachwiać systemem opieki 
neurologicznej w mieście i regionie? 
Taką obawę wyraził prezydent Adam 
Fudali, który interweniował w tej 
sprawie u marszałka województwa  
i dyrektora śląskiego oddziału NFZ. 
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Jak poinformowała Małgorzata Tlołka, kierow-
nik Działu Pośrednictwa Pracy PUP w Rybniku, 
dwa najpoważniejsze wyzwania, z jakimi zmaga 
się obecnie urząd pracy to bezrobocie ludzi mło-
dych i kobiet. We wrześniu 2010 roku na 6154 
zarejestrowanych bezrobotnych było 3825 kobiet, 
a we wrześniu tego roku na 6031 aż 4046, a zatem 
mimo spadku ogólnej liczby bezrobotnych, liczba 
zarejestrowanych w pośredniaku kobiet wzrosła  
o ponad 200. Jeśli chodzi o wiek, dwie najliczniej-

sze grupy stanowią osoby między 25. a 34. rokiem 
życia (jest ich 1808) oraz między 18. a 24. (1538). 
Aż 55 proc. bezrobotnych zarejestrowanych  
w PUP stanowią osoby, które nie przekroczyły 
34. roku życia.

W ubiegłym roku na refundację kosztów wy-
posażenia stanowiska pracy rybnicki PUP wydał 
ponad 3,7 mln zł (156 umów na 199 stanowisk 
pracy). W tym roku wydano blisko 400 tys. zł 
(23 umowy na 26 stanowisk). Najpopularniejsze 
stanowiska to: robotnik budowlany, sprzedawca 
i pracownik biurowy. 660 osób skierowano w tym 
roku na staże zawodowe u pracodawców (koszt 
ponad 3,6 mln zł). 64 proc. z nich dostało później 

stałą pracę. PUP dofinansowuje również podjęcie 
działalności gospodarczej przez samych bezro-
botnych. W całym ubiegłym roku przyznano 375 
takich dotacji na łączną kwotę blisko 6,9 mln zł. 
W tym roku, jak na razie, z dotacji tej skorzystało 
106 bezrobotnych (1,5 mln zł). 

— Współpraca z pracodawcami dobrze nam się 
układa, ale zawsze może być lepiej. Nam zależy, 
by dla jak największej liczby bezrobotnych znaleźć 
pracę, a pracodawcom na możliwie najlepszych 

p r a c o w n i k a c h . 
Znalezienie kom-
promisu nie zawsze 
jest łatwe. Mogą 
je jednak ułatwić 
różne instrumenty, 
którymi dysponu-
jemy; pieniądze  
z Funduszu Pracy 
mogą np. pokryć 
koszty stworzenia 
nowego stanowi-
ska pracy. Wciąż 
liczne grono praco-
dawców nie zdaje 
sobie z tego pracy 
—  mówi Teresa 
Bierza, dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Na 
zakończenie konferencji wręczyła ona grupie 
pracodawców wyróżnienia za owocną współpracę, 
mające formę statuetki w kształcie jabłka. Otrzy-
mali je: ARTECH Piotra Chwołki, rodzinna firma 
LUBAR, PROMIL Kazimierza Fierocha, Zakład 
Wędliniarski Andrzeja Stani oraz Biuro projekto-
wo-wykonawcze I.M. Ireny Mandrysz. Trzy inne 
firmy wyróżniono  za inicjatywę i współpracę, zaś 
rybnicki Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, za długoletnią i efektywną 
współpracę. 

(WaT)

Miasto w skróciePraca przez współpracę
Jeszcze w październiku w urzędzie miasta odbyła się konferencja „Współpraca 

się opłaca” zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy. W jej trakcie przedsta-
wiono sytuację na rynku pracy, poglądowe statystyki dotyczące zakresu i struktury 
bezrobocia oraz instrumenty finansowe, z pomocą których urząd pracy wspiera 
pracodawców dających pracę bezrobotnym. Podsumowano też efekty dwuletniej 
współpracy pośredniaka z pracodawcami.

W czasie targów pracy w starostwie z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych zjawiło się 14 pracodawców

w 16 listopada w rybnickim starostwie PUP zorganizował 
targi pracy dla osób niepełnosprawnych. Z 74 ofertami 
pracy dla osób z różnym stopniem niepełnosprawno-
ści zjawiło się 14 pracodawców. Blisko 25 ofert miał 
też sam pośredniak. — Mamy zarejestrowanych ok. 
300 niepełnosprawnych bezrobotnych. Wszystkich 
powiadomiliśmy o targach telefonicznie bądź za 
pośrednictwem poczty — mówi Małgorzata Tlołka.  
— Staramy  się  aktywizować  wszystkie  grupy  bezrobotnych.  
W przypadku zatrudnienia niepełnosprawnego bezro-
botnego, pracodawca może z jednej strony skorzystać 

z dofinansowań Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, a z drugiej strony ze środków 
z Funduszu Pracy — podkreśla Teresa Bierza.

w W środę 30 listopada, między 8 a 14 w Powiatowym 
Urzędzie Pracy odbędzie się Jarmark ofert pracy,  
organizowany z myślą o osobach poszukujących pracy,  
ale i tych którzy mają pracę, ale chcą ją zmienić.

w 8 grudnia w urzędzie pracy odbędzie się spotkanie  
z pracodawcami, którego tematem będą dofinansowa-
nia z PFRON-u oraz sprawy formalno-prawne związane 
z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 15

w Względnie spokojnie minęły na rybnic-
kich drogach dwa świąteczne długie 
weekendy związane z Dniem Wszyst-
kich Świętych i Świętem Niepodległości. 
Na przełomie października i listopada 
odnotowano 16 kolizji, w których 
nikt nie ucierpiał i zatrzymano sześciu 
nietrzeźwych kierowców. Rekordzistą  
(2,2 promila) okazał się 41-latek  
z Wadowic, którego 31 października  
o 18.30 zatrzymano na ul. Wyzwolenia.  
W dniach 11, 12 i 13 listopada w mie-
ście odnotowano jedynie siedem kolizji, 
w których nikt nie ucierpiał i zatrzyma-
no dwóch nietrzeźwych kierowców.

w Łatwa do zapamiętania data urodzin 
ma swoje plusy i minusy. W pierwszych 
12 latach każdego wieku takie wyjąt-
kowe daty zdarzają się co roku; z roku 
na rok o miesiąc później. 11.11.2011 
roku w wojewódzkim szpitalu w Ryb-
niku Orzepowicach  przyszło na świat 
sześcioro dzieci, w tym czterech małych 
rybniczan. O 2.40 i o 3.20 urodzili się 
dwaj rybniczanie, a o 11.47 i o 11.48 
rybniczanki-bliźniaczki. Cała szóstka to 
oczywiście zodiakalne skorpiony. Ostat-
nia data z tej serii za rok - 12.12.2012 
roku. 

w Lada dzień Prokuratura Rejonowa  
w Rybniku skieruje do sądu akt oskar-
żenia przeciwko dwóm mieszkańcom 
Niedobczyc 28-letniemu Marcinowi 
K. i 19-letniemu Robertowi P., któ-
rzy latem 2010 roku na cmentarzu  
w Niedobczycach i w Radlinie ogołocili 
z metalowych liter i ornamentów 27 
nagrobków (tyle im udowodniono). 
Zarobili niewiele, bo tylko niewielką 
część łupu udało im się spieniężyć.  
Za ograbienie grobów (specjalny para-
graf) grozi im od sześciu miesięcy do 
ośmiu lat więzienia.

w Rybnickie Służby Komunalne są już go-
towe do „akcji zima”. W magazynach 
zgromadzono: 1850 ton soli, 700 ton 
piasku i 1800 ton piasku żużlowego.  
RSK zadbają o zimowe utrzymanie 
dróg krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych. Utrzymaniem 
dróg lokalnych w dzielnicach zajmą 
się firmy wyłonione w przetargu.  
W największych dzielnicach: Maroku-
Nowinach, Boguszowicach Osiedlu, 
Niedobczycach i w Północy, lokalnym 
odśnieżaniem zajmą się po dwa ciągni-
ki z pługiem, w pozostałych odśnieżać 
będzie jeden ciągnik.  
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Tulipany za dwieście złotych

Bójka w Śródmieściu

Zakrapiane spotkanie w plenerze

Kąpiel w fontannie

Mandat za picie pod Teatrem Ziemi Rybnickiej
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Akcja budzi reakcję
— Monitoring jest w pełni wykorzystywany  

i skuteczny, świadczy o tym liczba zgłoszonych 
zdarzeń – w ubiegłym roku było ich 2014 – in-
formuje Lucyna Tyl, rzeczniczka magistratu. 
42 kamery rejestrują obraz, a niektóre i dźwięk 
ze Śródmieścia, Nowin, kampusu, niektórych 
skrzyżowań, dworców, szkół i placówek kultury. 
Budowa systemu zakończyła się w ubiegłym 
roku i w najbliższym czasie nie będzie kon-
tynuowana. Obsługujący monitoring pracują  
w systemie zmianowym. Są wśród nich strażnicy 
miejscy, stażyści z urzędu pracy, zatrudnia się 
także osoby niepełnosprawne. Jeśli opera-
torzy zauważą coś niepokojącego, dyżurny 
straży miejskiej lub policji wysyła w miejsce 
zdarzenia patrol. Zdjęcia dokumentujące 
wykroczenia czy przestępstwa stają się dowo-
dami w postępowaniach prowadzonych przez 
policję i prokuraturę. Pozostałe nagrania są 
archiwizowane od 20 do 60 dni. — Monitoring 
to bardzo przydatne narzędzie. Przynajmniej  
w kilku prowadzonych przez nas sprawach 
nagranie z miejskich kamer stało się istotną czę-
ścią materiału dowodowego. Znacznie częściej 
jednak monitoring pozwala nam zawęzić krąg 
podejrzanych, bądź ustalić istotne fakty związane 
z popełnionym przestępstwem — mówi Jacek 
Sławik, prokurator rejonowy.

Aktualnie obserwowane są najbardziej 
newralgiczne miejsca. — Urząd miasta zasię-
gał w tej kwestii opinii policji i straży miejskiej. 
Kamery rozmieszczono w okolicach, w których 
najczęściej mogą występować zagrożenia — wy-
jaśnia Aleksandra Nowara z rybnickiej policji.  
— Bójki, które zaczynają się przed lokalami, 
często kończą się na komisariacie. Od począt-
ku tego roku przyjęliśmy 1821 zgłoszeń, które 
dotyczyły m.in. nieprawidłowego parkowania, 
dewastacji, zakłócania spokoju — mówi rzecz-
nik straży miejskiej Dawid Błatoń. Udarem-
niono handel narkotykami prowadzony tuż 
pod okiem kamery. Strażnicy interweniowali 
też, kiedy pijany ojciec brawurowo prowadził 
wózek i stwarzał zagrożenie dla swego dziecka. 
Przerwano zabawę grupy krewkich młodzień-
ców, którzy przy dziesięciostopniowym mrozie 
biegali bez koszulek po ul. Sobieskiego. Dzięki 
kamerom nie powiodła się próba wyrwania 
z płyty rynku tablicy upamiętniającej wizytę 
marszałka Józefa Piłsudskiego. W kolekcji 
nagrań są też kradzieże ze sklepowych witryn 
i szyldów reklamowych. Jeśli złodziej nie zo-
stanie złapany na gorącym uczynku, można np. 
odczytać numery rejestracyjne jego samochodu 
bądź sprawdzić, w jakim kierunku się udał. — 
Jakość obrazu jest dobra, a to zwiększa szanse, 
że sprawcy zostaną rozpoznani. Tym bardziej, 

jeśli poszukiwani byli już znani policji, zostali 
wcześniej wylegitymowani w okolicy zdarzenia 
lub kamery zarejestrowały jakiś charaktery-
styczny szczegół — mówi Aleksandra Nowara.  
W sytuacji, gdy funkcjonariusze nie są w stanie 
ustalić tożsamości, poszukują świadków zda-
rzenia, którzy mogliby w tym pomóc. O funkcji 
kamer policjanci rozmawiają także z dziećmi  
i młodzieżą. — Świadomość, że jesteśmy ob-
serwowani działa prewencyjnie. Ludzie wiedzą,  
że kamery są dla bezpieczeństwa nas wszystkich, 
że pomagają policji szybciej reagować, ale wie-
dzą także, że w razie zachowania niezgodnego 
z prawem mogą być pociągnięci do odpowie-
dzialności — podkreśla Aleksandra Nowara.

Bezpieczeństwo czy inwigilacja?
Monitoring nie wszystkim się podoba. 

11 września obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Sprzeciwu Wobec Inwigilacji. 
Na stronach jednej z fundacji czytamy, że  
„...idea kontrolowania ludzi poprzez śledze-
nie i nagrywanie ich zachowań jest oparta na 
założeniu, że każdy z nas jest potencjalnym 
podejrzanym i dlatego warto wszystkich mieć 
na oku. Monitoring wizyjny stwarza możliwość 
bezkarnego podglądania innych ludzi. Czy  
w przestrzeni publicznej nie mamy już prawa 
do prywatności?” Najbardziej niepokoi brak 
spójnych przepisów, np. precyzyjne określenie 
ograniczeń w dostępie do nagrań czy obowią-
zek informowania o instalacji kamer. Problem 
poszanowania prywatności dotyczy w większym 
stopniu przestrzeni komercyjnej: sklepów, 
banków, biurowców. Policjanci i strażnicy 
miejscy zgodnie uważają, że monitoring to 
większe bezpieczeństwo. Mogą skutecznie in-
terweniować w przypadkach naruszenia prawa 
oraz w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. 
— Dzięki monitoringowi możemy szybko nieść 
pomoc osobom z atakami padaczki. Zdarzało 
się, że ktoś leżał na ziemi, a ludzie wokół nie 
reagowali — mówi Dawid Błatoń. Opinie na 
temat kamer możemy mieć różne. Jeśli jednak 
zachowujemy się przyzwoicie, nie zwrócimy 
niczyjej uwagi – a ktoś, kto potrzebuje pomocy, 
otrzyma ją możliwie szybko.                     (m)

Monitoring w Rybniku działa od 8 
listopada 2006 roku. 
System powstawał w dwóch etapach:
I (2003-2006) – dzielnica Śródmieście, 
koszt 2,9 mln zł;
II (2007-2010) – dzielnice Maroko-No-
winy, Śródmieście, koszt 2,2 mln zł.
Rozbudowę monitoringu planuje się 
po zbudowaniu szerokopasmowej sieci 
internetowej

Pod czujnym okiem kamer

By zwiększyć bezpieczeństwo swoich mieszkańców, coraz więcej miast decyduje 
się na monitoring. W Rybniku kamery obserwują nas już od pięciu lat.



Miasto w skrócie

piątek, 16 grudnia – Rynek
• g. 16-18 – Oficjalne otwarcie III Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania
 Powitanie i życzenia prezydenta Rybnika, symboliczne otwarcie namiotu igloo z ekspo-

zycją figur lodowych (ekspozycja potrwa do 18 grudnia), wręczenie nagród i koncert 
laureatów XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez 
Dom Kultury w Chwałowicach.

 Świąteczny program dla dzieci:
• g. 15.50 – Bajkowy Korowód, który na rynek wyruszy z ul. Zamkowej, a w nim 

zespoły teatralne i taneczne działające w Rybnickim Centrum Kultury, szczudlarze  
i postacie z bajek

• g. 16.10-18 – Animacje na płycie rynku. Program artystyczny dla dzieci z muzyką, 
tańcem, efektami świetlnymi, szczudlarzami i bohaterami z bajek. 

• g. 17-18 – Program interaktywny dla dzieci pt. „Zimowy zaprzęg”. Zabawa z ekipą 
zimowego zaprzęgu, która na scenę przybywa wprost z pałacu św. Mikołaja. Wspólne 
śpiewane piosenek, zimowy taniec i świąteczny quiz.

sobota, 17 grudnia – Rynek
• g. 16-19 – Pokaz rzeźbienia w lodzie (czas trwania ok. 3h)
• g. 19 - 20 – Koncert zespołu AVOCADO – finalisty pierwszej edycji programu „X Factor”

niedziela, 18 grudnia – Rynek
• g. 16- 18.30 – Koncert zespołu KURCBEND 
• g. 17.30 – Świąteczne życzenia prezydenta miasta dla mieszkańców, zaproszenie 

do wspólnej wigilijki i przekazanie przez harcerzy ognia betlejemskiego.

 Od 16 do 18 grudnia kramy z wyrobami regionalnymi, artystycznymi i świątecz-
nymi czynne będą od g. 11 do 20, natomiast od 19 do 22 grudnia od g. 11 do 18. 

III Rybnickie 
Boże 

Narodzenie
Przed nami trzecia edycja Rybnickiego Bożego Naro-

dzenia i Kolędowania. Podczas tegorocznego, wspól-
nego świętowania na rynku, nie zabraknie sprawdzonych 

już pomysłów, takich, jak przemarsz bajkowego korowodu 
czy wspólna wigilijka. Będzie też widowiskowy pokaz rzeź-

bienia w lodzie, namiot igloo z lodowymi figurami oraz, jak 
co roku, barwne, świąteczne iluminacje. Sporą atrakcją będzie  

z pewnością bożonarodzeniowy jarmark – na rozstawionych od 
16 do 22 grudnia kramach znajdą się wyroby regionalne i arty-

styczne, a także świąteczne ozdoby i upominki. Szczegłowy program 
publikujemy poniżej.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 17

w Powoli dobiega końca tegoroczna tura 
miejskiego programu ograniczenia niskiej 
emisji poprzez dofinansowanie (do 50 
proc. kosztów, ale nie więcej niż 7,5 tys. zł) 
montażu instalacji solarnych do podgrze-
wania wody na budynkach prywatnych. 
Ze stu zaplanowanych na ten rok instala-
cji wykonano już 82. Średni koszt zakupu 
i montażu jednej wyniósł 15,5 tys. zł,  
a średnia dotacja z magistratu nieco 
ponad siedem tysięcy złotych. Większość 
uczestników programu, by mieć pienią-
dze na sfinansowanie swojej części inwe-
stycji skorzystała z preferencyjnego kre-
dytu Banku Ochrony Środowiska. Wnioski  
o solarne dofinansowanie złożyły  
w sumie 244 osoby, ale 35 wniosków 
już odrzucono bo ich autorzy nie spełnili 
wymogów formalnych – nie posiadali np. 
ekologicznego kotła centralnego ogrze-
wania z wymaganymi certyfikatami. 
Druga tura programu w przyszłym roku.

w Do końca października rybnicka prokura-
tura skierowała do sądu 414 aktów oskar-
żenia przeciwko kierowcom przyłapanym 
na jeździe w stanie nietrzeźwości (powyżej 
0,5 promila). Rekordzistą października 
został kierowca z Podbeskidzia. W jego 
przypadku policyjny alkomat pokazał 
3,53 promila. Sądy karzą pijanych kierow-
ców grzywnami, zakazem prowadzenia 
wszelkich pojazdów oraz karą więzienia  
w zawieszeniu. Za kratki trafiają praktycz-
nie tylko recydywiści. Wśród oskarżonych 
są też rowerzyści. W całym ubiegłym roku 
takich aktów oskarżenia było ponad 550.  

w Obrońca 23-letniego Piotra G., który  
w sierpniu 2008 roku w Boguszowicach  
w bestialski sposób zamordował swą 
rówieśniczkę, odwołał się od wyroku do-
żywotniego więzienia, jaki zapadł we wrze-
śniu w rybnickim ośrodku zamiejscowym 
Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wyrokiem 
zabójcy Sąd Apelacyjny w Katowicach 
zajmie się już po raz drugi, wcześniej 
skuteczną apelację złożyła rybnicka pro-
kuratura i rodzice zamordowanej, którzy 
zakwestionowali wyrok 25 lat więzienia 
dla zabójcy mającego opinię psychopaty.

w Chwałowice to pierwsza z rybnickich 
parafii, którą odwiedził nowy metro-
polita katowicki ks. bp Wiktor Skworc.  
W niedzielę 27 listopada o 9 w kościele 
św. Teresy miał on odprawić trans-
mitowaną przez Polskie Radio mszę  
w intencji górników, co miało oczywi-
ście związek ze zbliżającą się Barbórką. 
Dzień wcześniej w katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach odbył się uroczysty 
ingres nowego biskupa ordynariusza.

E-karta anonimowego opiekuna
Po protestach środowiska osób niepełnosprawnych, Zarząd Transportu Zbiorowego 

zrezygnował z konieczności wyznaczenia jednego przewodnika towarzyszącego osobie 
niepełnosprawnej podczas korzystania przez nią z komunikacji miejskiej. 

W Rybniku niemal trzy tysiące niepełnosprawnych korzysta z bezpłatnych przejazdów miej-
skimi autobusami. To osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym również osoby 
niedowidzące i ociemniałe, niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Każda z tych 
osób otrzymuje dwie bezpłatne e-karty – jedną dla siebie, drugą dla opiekuna, który towarzy-
sząc jej może skorzystać z darmowego przejazdu autobusem. W maju tego roku wprowadzono 
imienne e-karty dla przewodników. To rozwiązanie spotkało się jednak z krytyką środowiska 
osób niepełnosprawnych, dlatego radni podczas ostatniej sesji przegłosowali zapis mówiący  
o rezygnacji z umieszczania na drugiej e-karcie imienia i nazwiska opiekuna.                                   (D)



— Do posłów nie przemawiały żadne argu-
menty. Priorytetem było przyjęcie nowej usta-
wy. Niestety, pominięto w niej dobro dziecka 
— mówi Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor 
rybnickiego ośrodka. Już w grudniu ubiegłe-
go roku, podczas czytania projektu Ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
specjaliści nie pozostawili na niej suchej nitki 
– w każdym z 48 wystąpień skrytykowano za-
proponowane rozwiązania. Negatywną ocenę 
wystawił również Arkadiusz Andrzejewski. 
Dlaczego?  

Nowe nie znaczy lepsze
W myśl nowych przepisów rybnicki ośrodek 

adopcyjno-opiekuńczy, który w 2010 roku 
przeprowadził 22 adopcje, od stycznia będzie 
ośrodkiem marszałka województwa śląskiego. 
Zgodnie z ustawą, powinien on powołać nową 
instytucję, która będzie się zajmowała adop-
cjami. Wspieraniem rodzin i opieką zastępczą 
zajmie się natomiast ośrodek rodzinnej pieczy 
zastępczej, który radni powołali do życia pod-
czas październikowej sesji. Będzie on m.in. 
zapewniał czasową opiekę i wychowanie 
dzieciom, gdy ich rodzice nie będą mieli takiej 
możliwości. 

Arkadiusz Andrzejewski uważa, że rozdzie-
lenie procedur adopcyjnych od postępowań  
z zakresu rodzicielstwa zastępczego jest bezce-
lowe i utrudni umieszczanie dzieci w rodzinach 
adopcyjnych. — Dziecko nie jest rzeczą, którą 
można dowolnie przesuwać — przestrzega. 
Tłumaczy, że rybnicki ośrodek stawia na ro-
dziny adopcyjne, bo właśnie one gwarantują 
dzieciom wzrastanie w warunkach zbliżonych 
do naturalnych. Rozchwianie systemu może 
wywołać negatywne skutki: — Za 15 lat okaże 
się, że dzieci, które mogły znaleźć się w rodzinach 
adopcyjnych i żyć w spokojnym środowisku, 
trafiły do rodzin zastępczych. Lepsze, bardziej 
efektywne jest wychowywanie dzieci w rodzinach 
adopcyjnych. Dlatego, gdy tylko było to możli-
we, dzieci, z pomocą naszego ośrodka, trafiały 
do adopcji. Jeżeli nie będziemy kontynuować 
tej pracy, za kilka lat wzrośnie liczba dzieci  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co 
jest rozwiązaniem złym i niekorzystnym dla ich 
rozwoju — tłumaczy szef ośrodka. Zwraca też 
uwagę, że ustawa koncentruje się na rozwią-
zywaniu problemów dorosłych, a nie dzieci. 
Według nowych przepisów, to kandydaci na 
rodziców wybierają sobie dzieci, którymi chcą 
się opiekować. W Rybniku sytuację odwrócono 
i skupiono się na dzieciach. To im wyszukuje 
się odpowiednich rodziców. — Trzeba dostrzec, 

że dzieci też są obywatelami. Dlatego szukamy 
dla nich jak najlepszych rozwiązań — mówi 
Andrzejewski — Ośrodek powinien ułatwić 
dzieciom przysposobienie przez osoby dorosłe. 
I to jest właśnie nowoczesne spojrzenie, którego 
zabrakło w ustawie — 

Zamieszanie i kontrowersje wokół ustawy 
zasiały niepokój w środowisku; zarówno wśród 
rodzin już funkcjonujących, jak i kandydatów, 
którzy dopiero mają się podjąć opieki nad 
dziećmi. Niepokoją ich zmiany, a przede 
wszystkim niestabilne prawo. 

— Już dawno nie zajmowaliśmy się ustawą, 
która wprowadza taki chaos — żali się Ewa 
Ryszka, wiceprezydent miasta. Nad sensem 
zmian zastanawia się też prezydent Adam Fu-
dali: — Dlaczego przyjęto ustawę, która niszczy 
dobre rozwiązania? Musimy przyłożyć rękę do 
likwidacji ośrodka, który funkcjonował w spo-
sób wzorowy — przyznaje. Podczas sesji Adam 
Fudali mówił o obawach związanych z wydłuże-
niem procedur adopcyjnych oraz o krytycznym 
stanowisku, jakie w tej sprawie przyjął Śląski 
Związek Gmin i Powiatów. Czytamy w nim 
m.in. o obawach, że nowy system doprowadzi 
do destrukcji dobrze funkcjonujących na pozio-
mie lokalnym, systemów opieki nad rodziną, a 
taki udało się wypracować w Rybniku. 

Nie dość dobry
Stworzono iście profesjonalny system 

pozyskiwania i przygotowania rodzin, które 
chciały zaopiekować się dziećmi potrzebują-
cymi pomocy. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy 
zapewniał dzieciom pozbawionym opieki 
rodziców wychowanie w rodzinie adopcyjnej, 
zastępczej lub w placówce rodzinnej. Ponadto 
pozyskiwał, szkolił i kwalifikował osoby zgła-
szające gotowość przysposobienia dziecka oraz 
udzielał rodzinom pomocy pedagogicznej, 
psychologicznej i prawnej. — Nie trzeba było 
narzucać rozwiązań ustawowych, tylko spojrzeć 
przez pryzmat dzieci i ich lokalnych potrzeb, 
bo nie wszędzie są one takie same — mówi 
Andrzejewski. 

Kiedy ośrodek rozpoczynał działalność,  
w Rybniku istniały dwa rodzinne domy 
dziecka i cztery zawodowe rodziny zastęp-
cze. Dziś takich rodzin jest 14, a do końca 
roku będzie 16. Przebywa w nich 60 dzie-
ci. — Udało się nam niejako zlikwidować 
dwa tradycyjne domy dziecka. Gdybyśmy 
nie stworzyli tym dzieciom szansy na rozwój 
w rodzinach zastępczych, znalazłyby się w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej — tłu-
maczy Arkadiusz Andrzejewski. 

Wiele zmieniło się również w domu dziecka 
przy ul. Powstańców Śl., w którym jeszcze 
do niedawna przebywały niemowlęta i bar-
dzo małe dzieci. Obecnie to specjalistyczna 
placówka opiekująca się wyłącznie dziećmi 
powyżej siódmego roku życia. — Wszystkie 
rybnickie maluchy, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej, są umieszczane w rodzinach peł-
niących funkcje pogotowia rodzinnego. Szybko 
też wyjaśniamy ich sytuację prawną — mówi 
Andrzejewski. — To kolejne, pozytywne efekty 
naszych działań. Udaje się nam również dopro-
wadzać do powrotu dzieci do ich biologicznych 
rodziców —

Ustawa, i co dalej?
Sukcesy ośrodka są zasługą ośmioosobowego 

zespołu. — Skoro potrafiliśmy zbudować jeden 
ze sprawniejszych systemów opieki nad dziec-
kiem w Polsce, nie możemy pozwolić, aby taki 
potencjał został zmarnowany. Dlatego zapropo-
nowaliśmy marszałkowi, by zespół, który tworzą 
fachowcy, mógł kontynuować swoją pracę — 
mówi Andrzejewski. Marszałek może bowiem 
powierzyć nowopowstałemu ośrodkowi rodzin-
nej pieczy zastępczej prowadzenie postępowań 
adopcyjnych. Zabiega o to również miasto. Na 
razie decyzja nie zapadła, choć wszyscy liczą, 
że tak właśnie się stanie. Będzie to oznaczało 
korzyści dla obu stron, a przede wszystkim dla 
dzieci. — Skoro coś dobrze funkcjonuje, po co 
to psuć — przekonuje Arkadiusz Andrzejewski. 
— Tym bardziej, że nasza oferta jest korzystna 
dla marszałka – nie będzie musiał szukać no-
wego budynku i go wyposażać. Zyskuje tańszą 
usługę, za to na bardzo dobrym poziomie — 
 Marszałek jeszcze  nie  zdecydował .  
Być może czeka na rozstrzygnięcie konkursu 
na dyrektora ośrodka rodzinnej pieczy zastęp-
czej w Rybniku, który zaplanowano na koniec 
listopada. 

(S)

— Skoro potrafiliśmy zbudować jeden ze sprawniejszych systemów 
opieki nad dzieckiem w Polsce, nie możemy pozwolić, aby taki po-
tencjał został zmarnowany — przekonuje Arkadiusz Andrzejewski, 
dyrektor ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
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Kiedy jesienią 2006 roku na Nowinach rozpoczynał działalność ośrodek adopcyjno-
opiekuńczy nikt nie spodziewał się, że po pięciu latach zostanie zlikwidowany. Mimo 
że był stawiany za wzór, podzieli los wszystkich tego typu ośrodków w kraju i z końcem 
roku przestanie istnieć. Tak zdecydował Sejm poprzedniej kadencji.  

Ustawa nie dla dzieci



— Dzięki stowarzyszeniu Razem, moja półtora-
roczna córeczka uczestniczy w zajęciach rehabilitacji, 
hipoterapii, logopedii i po raz pierwszy, dogoterapii. 
To wspaniała przygoda dla każdego malucha. Daje 
możliwość oswojenia się z psem — opowiada Justy-
na Marklowska, jedna z uczestniczek projektu 
„Razem dla aktywności i rozwoju” realizowanego 
przez stowarzyszenie.

— W projekcie uczestniczą dzieci i młodzież do 18 
roku życia o orzeczonej niepełnosprawności z Rybnika  
i innych miejscowości subregionu — wyjaśnia Krzysz-
tof Chełstowski, koordynator projektu i prezes 
„Razem”. Zajęcia, w których biorą udział dzieci 
dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb, ale 
przede wszystkim bezpłatne. To istotne wsparcie 
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Razem  
z terapeutami i wolontariuszami młodzież odwiedzała 
również kawiarnie, kina i centra handlowe, gdzie 
miała okazję rozwijać umiejętności społeczne w aran-
żowanych i realnych sytuacjach życia codziennego. 

Założeniem projektu „Razem dla aktywności  
i rozwoju” jest również wsparcie rodziców dzieci  
z niepełnosprawnością. — Dobrze, że ktoś pomyślał również 

o nas. Zauważyłam, że jak zadbam o siebie, to mam lepszy 
kontakt z dzieckiem. W towarzystwie rodziców z podobnymi 
trudnościami czujemy się bardziej rozumiani — mówią ro-
dzice. Przygotowano dla nich zajęcia nordic walking, salsy, 
aerobiku i kurs wizażu. W realizację projektu zaangażo-
wali się również wolontariusze „Razem”, którzy pomagali 
specjalistom w prowadzeniu zajęć, a jednocześnie poznali 
nowoczesne formy terapii i rehabilitacji. Stowarzyszenie 
„Razem” za dobrą współpracę z wolontariuszami otrzymało 
niedawno certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom. 

Projekt zakończył się 24 listopada, happeningem  
w centrum Plaza, gdzie pokazano wystawę zdjęć, a za-
interesowani dowie-
dzieli się o działal-
ności stowarzyszenia 
i formach pomocy 
kierowanych do osób 
niepełnosprawnych. 
Projekt dofinanso-
wano ze środków 
Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. 

Oprac: S

Filia Młodzieżowego Biura Pracy 
OHP i Uniwersytet Ekonomiczny  
w Rybniku zapraszają uczniów i stu-
dentów zainteresowanych rozpoczę-
ciem studiów w Danii, na spotkanie  
z przedstawicielami University Colle-
ge of Northern Denmark.

Spotkanie rozpocznie się 7 grud-
nia o g. 12 w audytorium Uniwersy-
tetu Ekonomicznego przy ul. Rudz-
kiej 13 (sala 2.17). Oprócz informacji 
związanych z możliwością podjęcia 
studiów w Danii, przedstawione zo-
staną kierunki kształcenia w Rybniku,  
a Anna Hejduk, konsultant progra-
mu eduAbroad zapozna młodych 
ludzi z formami pomocy dla osób, 
które chcą studiować również na 
innych uczelniach zagranicznych. 

Szkoły zainteresowane udziałem 
w spotkaniu proszone są o kontakt 
z filią Młodzieżowego Biura Pracy 
OHP w Rybniku, tel. 32 42 237 99, 
lub mbp@poczta.onet.pl.         (S)

13 grudnia w Rybniku zakończy 
się Wampiriada – akcja krwio-
dawstwa zorganizowana m.in.  
z myślą o dwuipółletnim Kamilku  
z Siemianowic.

Do udziału w Wampiriadzie za-
prasza Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli, 
wspólnie z samorządami studenckimi 
trzech rybnickich uczelni i europo-
słem Bogdanem Marcinkiewiczem, 
który objął akcję honorowym pa-
tronatem. Za nami już zbiórka krwi 
w Chwałowicach, Boguszowicach, 
Śródmieściu i w Niedobczycach, 
a przed nami kolejne dzielnicowe 
akcje: 5 grudnia (od 9 do 13) na 
parkingu przed budynkiem ryb-
nickiej komendy policji, 7 grudnia 
(od 9 do 13) na terenie kampusu, 
9 grudnia (od 9 do 12) przed 
urzędem miasta i 13 grudnia (od 
9 do 13) w klubie „Trakcyjnik” PKP 
Rybnik, przy ul. Parkowej 4. Akcja 
oddawania krwi połączona jest ze 
zbiórką czekolad dla dzieci z domów 
dziecka. Przypomnijmy: krew mogą 
oddać osoby w wieku od 18 do 65 
lat, które nie chorowały na choroby 
zakaźne.                                      (S)

18 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej po raz 
trzynasty wręczono Czarne Diamenty, wyróżnienia 
przyznawane co roku przez Izbę Przemysłowo-
Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 

W tym roku laureatem wyróżnienia został Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, kopalnie Bolesław Śmiały 
i Knurów-Szczygłowice oraz siedem firm, przedsię-
biorstw i zakładów m.in. z Katowic, Chorzowa, Jastrzę-
bia Zdroju, Żor czy Knurowa. Jedynym laureatem z Ryb-
nika było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Rybniku. Jak co roku, kapituła przyznała też spe-
cjalne, honorowe Czarne Diamenty. Otrzymali je: 
nieobecna na gali Elżbieta Bieńkowska, która obej-
mowała właśnie po raz drugi tekę Ministra Rozwoju 

Regionalnego, związany z naszym regionem senator 
Adam Zdziebło, sekretarz stanu w tym ministerstwie 
oraz ambasador Republiki Chorwacji Ivan Del Vechio. 

— Tak naprawdę to wspaniali samorządowcy nauczyli 
mnie dobrej, rzetelnej, codziennej pracy. Tego, że każde 
swoje zadanie trzeba wykonać od A do Z, że trzeba to 
robić z pasją i przekonaniem, że to co dziś zaczynamy 
zakończy się sukcesem — powiedział Adam Zdziebło, 
odbierając Czarny Diament – statuetkę przedstawiającą 
bryłę węgla, wyrastający z niej pień dębu zwieńczony 
czarnym diamentem. W części artystycznej gali wystą-
piła Akademicka Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej 
w Katowicach pod dyrekcją Michała Klauzy.

(WaT) 
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Zbierają krew 
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Razem do rozwoju

Czarne Diamenty 2011

Tegoroczni laureaci Czarnych 
Diamentów
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Żonkile nadziei
Jesienią sadzi się cebulki żonkili, a wiosną, kiedy rozkwitną  

i tworzą żółte pola, organizowane są imprezy połączone z kwesta-
mi na rzecz hospicjów. Do między-
narodowej kampanii „Pola nadziei” 
włączyła się społeczność Zespołu 
Szkół Nr 5 z Niedobczyc.

 Celem kampanii jest edukacja  
i uwrażliwienie na los osób śmier-
telnie chorych, rozpowszechnienie 
idei opieki paliatywnej, a także po-
zyskiwanie funduszy na utrzymanie 
i działalność hospicjów. Uczniowie  
z klas kształcących się w zawo-
dzie technik architektury krajobrazu 
spotkali się z wolontariuszkami 
Hospicjum Domowego w Rybniku. 
Dowiedzieli się od nich jak działają 
hospicja, na czym polega działalność 

wolontariuszy oraz zapoznali się z celami kampanii „Pól nadziei”. Po 
spotkaniu, wokół szkoły uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją po-
sadzili 100 żonkilowych cebul. Wiosną żółte kwiaty będą przypominać 
o osobach, które czekają na pomoc, uśmiech i wsparcie.

Sprzątanie się opłaca
Szkoła Podstawowa nr 12 z Zebrzydowic włączyła się do akcji 

sprzątania świata. Czysta dzielnica i przypływ gotówki – to efekty 
wysiłku podjętego przez  uczniów. 

Zorganizowano ekologiczny apel, wychowawcy rozmawiali z uczniami 
o segregacji śmieci, a następnie rozpoczęła się akcja sprzątania Zebrzydo-
wic. Zaopatrzeni w jednorazowe rękawice i plastikowe worki uczniowie 
posprzątali również teren w pobliżu szkoły. Znaleźli plastikowe butelki, 

foliowe worki, papierki, 
opakowania po chipsach, 
butelki, a jeden z uczniów 
– 10 złotych. — Sprzątanie 
się opłaca — skwitował. 
Akcję koordynowały Teresa 
Zielonka i Małgorzata Pan-
der, a na boisku szkolnym 
i w całej okolicy zrobiło się 
czysto, z czego społeczność 
szkoły była wyjątkowo 

dumna. Jeden z uczniów wymyślił nawet rymowankę: — Na szkolnym 
boisku znów się zagrać chce, bo jest posprzątane przez uczniów Ib! —

Czworonożny nauczyciel
Szkoła Podstawowa nr 2 ze Smolnej wzięła udział w programie 

„Psia edukacja”, który honorowym patronatem objęło Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. 

Uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas uczestniczyli w za-
jęciach dogoterapii z udziałem psa rasy golden retriever o imieniu 
Largo, który oczarował uczniów i pracowników szkoły. Ratownicy  
z Bielskiej Grupy Ratownictwa PCK, w formie zabawy uczyli dzieci, jak 
odpowiednio postę-
pować z psami żeby 
ich nie drażnić i nie 
prowokować, a także 
jak zachować się pod-
czas ewentualnego 
ataku agresywnego 
czworonoga.

Polsko-niemieckie budowanie
Zegar słoneczny, fontanna, 

murowany grill i duża plene-
rowa szachownica pojawiły 
się na terenie Zespołu Szkół 
Budowlanych w dzielnicy 
Meksyk. 

To efekt wspólnej pra-
cy uczniów szkół z Rybnika  
i niemieckiego Würzburga, 
w ramach projektu Socrates 
Comenius „Architektura – jako 
narzędzie do budowania europejskiej tożsamości w wielokulturowym 
społeczeństwie”. Elementy małej architektury zbudowali wspólnymi siłami 
uczniowie polscy i niemieccy pod okiem Mirosława Czerkawskiego. Dla 
gości wizyta była okazją do poznania nie tylko naszej architektury, ale rów-
nież kultury i historii. Młodzi Niemcy zwiedzili Kraków, Wieliczkę, Żywiec, 
Oświęcim oraz pobliskie Rudy Raciborskie i wspólnie z rybnickimi rówie-
śnikami doskonalili język angielski, a zwłaszcza zawodowe słownictwo. 
W kwietniu planowana jest rewizyta. Inicjatorką i pierwszą koordynatorką 
projektu była Alina Janos. Od września zadanie to dzielą Mariola Woźniak 
i Elżbieta Rafińska. (szczegóły na www.comenius.zsbrybnik.pl)

Szkoła na plus
W ramach dnia otwartego w Rybnickim 

Centrum Edukacji Zawodowej zwiedzający 
mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 
placówki – szkołami dla dorosłych, kursami  
i ofertą warsztatów szkolnych. Zwiedzano pra-
cownie przedmiotowe, a dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie RCEZ-u odpowiadali na pytania.   

W warsztacie technicznym usytuowanym 
w sąsiedztwie Zespołu Szkół Technicznych 
(ul. Kościuszki) do zwiedzania udostępnio-
no sztolnię, odbyły się też pokazy wymiany 
opon i szybkich napraw samochodowych. W 
czasie zajęć w warsztacie krawieckim każdy 
mógł usiąść przy maszynie do szycia i uszyć 
etui na telefon lub długopisy oraz wysłuchać porad z zakresu stylizacji 
odzieży. Warsztat mechaniczny (przy popularnej budowlance) oferował 
z kolei pokazy spawania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,  
a w warsztacie gastronomicznym przy ekonomiku (ul. Św. Józefa) poka-
zywano jak ugotować coś smacznego i nakryć stół na różne okazje. Dzień 
otwarty zorganizowano w ramach koncepcji „Szkoła +” w projekcie Szkoła 
na miarę potrzeb rynku pracy woj. śląskiego, współfinansowanym przez 
Unię Europejską. Następny dzień otwarty w kwietniu. 

  
Awantura o zdrowie
Pod honorowym patronatem prezydenta Rybnika w Szkole 

Podstawowej nr 35 w Chwałowicach pod hasłem „Awantura  
o zdrowie” odbył się trzeci międzyszkolny turniej wiedzy o udzie-
laniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

— Od wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy często zależy ludzkie 
zdrowie i życie — mówił Artur Mielczarek, dyrektor szkoły. Trzyosobowe zespoły 
z dziewięciu szkół podstawowych musiały wykazać się nie tylko wiedzą teo-

retyczną, ale i umiejęt-
nościami praktycznymi. 
Pod okiem ratowników 
medycznych i szkolnej 
higienistki opatrywali 
rany, udzielali pomocy 
osobie dławiącej się i re-
agowali na zasłabnięcia. 
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Powstał też plakat promujący pierwszą pomoc. Najwięcej punktów zdobyli 
reprezentanci SP nr 11 z dzielnicy Maroko-Nowiny oraz podstawówki nr 18  
z Boguszowic, którzy ostatecznie zwyciężyli w dogrywce. Trzecie miejsce zajęli 
uczniowie SP nr 24 z Popielowa. Nagrody rzeczowe wręczyli dyrektor szkoły 35 
wraz z organizatorkami turnieju Małgorzatą Sikorą i Aleksandrą Torbą. 

Misja w szkole
W Szkole Podstawowej nr 19 w Kłokocinie odbyła się VI Mię-

dzyszkolna Olimpiada Misyjna przybliżająca sylwetkę ojca Jana 
Beyzyma, który poświęcił życie trędowatym na Madagaskarze.

 Wzięło w niej udział dziesięć drużyn z siedmiu szkół podstawowych 
z Rybnika i okolic, a zwycięzcami zostali uczniowie podstawówki  

z Jankowic, przed SP nr 
18 z Boguszowic i SP nr 1  
w Świerklanach. Część teo-
retyczna olimpiady skła-
dała się z testu o ojcu Ja-
nie Beyzymie, natomiast  
w artystycznej, drużyny za-
prezentowały tańce związane  
z kulturą i obyczajami krajów 
misyjnych. Gościem olimpiady 
był Krzysztof Błażyca, który 

przybliżył dzieciom specyfikę życia w Zambii, gdzie przebywał jako 
świecki misjonarz.

Mikrowyróżnienia
Popularny ekonomik, czyli Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych, otrzymał wyróżnienie za zrealizowanie jednego  
z najlepszych mikroprojektów o charakterze edukacyjnym  

w euroregionie Silesia.  
W innej kategorii wy-
różniono Fundację Elek-
trowni Rybnik i rybnickie 
ognisko muzyczne. 

Projekt „System podatko-
wy a działalność gospodar-
cza w Czechach i w Polsce” 
był pierwszym realizowanym 
w szkole ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i środków budżetu  państwa („Przekraczamy granice”). 
Wspomniane wyróżnienie Urszula Warczok, dyrektor ZSE-U oraz 
Renata Mandrysz, koordynator projektu odebrały 4 listopada w Bień-
kowicach w czasie gali zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin 
Dorzecza Górnej Odry. W jej trakcie wręczono wyróżnienia autorom 
i koordynatorom mikroprojektów, których realizację zakończono do 
końca ubiegłego roku, a było ich w sumie ponad 200.

Nie był to jedyny projekt transgraniczny realizowany w rybnickim 
ekonomiku. Przy wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013, zrealizowano tam również projekt gastronomiczny „Pol-
sko-czeskie igraszki kulinarne”, którego najważniejszym elementem 
były sąsiedzkie, ale zagraniczne praktyki zawodowe uczniów szkół 
gastronomicznych z Rybnika i z Czech. Obecnie w rybnickim zespole 
szkół jest realizowany kolejny projekt „Z ekonomią na co dzień”, za-
kładający zacieśnienie współpracy ekonomika ze szkołami w Czechach. 
Ta transgraniczna współpraca od dłuższego już czasu jest stałym 
elementem działalności edukacyjnej rybnickiej placówki. 

W kategorii najciekawszych mikroprojektów zrealizowanych przez 
organizacje pozarządowe wyróżnienie za „Transgraniczne partner-
stwo – integracja poprzez sztukę” otrzymało Stowarzyszenie Ognisk 
Muzycznych w Rybniku. Projekt ten wespół ze szkołą artystyczną  
z czeskiego Hlucina był realizowany w listopadzie i grudniu 2009 roku 

i, co ważne, zainicjował trwałą współpracę uczniów ich rodziców oraz 
nauczycieli dwóch przygranicznych placówek.

W tej samej kategorii wyróżniono również Fundację Elektrowni 
Rybnik za „Polsko-Czeską Akademię Fotografii”. Projekt, w którym 
wzięli udział członkowie klubu fotograficznego Format działającego 
w Klubie Energetyka oraz Fotoklubu z Ostrawy był realizowany od 
października do końca 2010 roku. 

U Pasika pasi
Światowy dzień jabłka uczcili konkursem na najbardziej oryginal-

ną potrawę z jabłkami, a w czasie dnia walki z głodem częstowali 
uczniów drugim śniadaniem. Jak widać, spółdzielni uczniowskiej 
„U Pasika”, działającej w ZSE-U, czyli w ekonomiku, pomysłów nie 
brakuje; sukcesów zresztą również.

Spółdzielnia zajęła pierw-
sze miejsce wśród szkół po-
nadpodstawowych w kon-
kursie na najlepiej pracują-
cą spółdzielnię uczniowską  
w województwie śląskim  
w roku szkolnym 2010/2011. 
W nagrodę uczniowie otrzy-
mali dyplom i puchar. Kon-
kurs ma uczyć młodzież pracy 
w grupie, przedsiębiorczości, 
rzetelności i zachęcić ją do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodar-
czym. Warto dodać, że spółdzielnia uczniowska „U Pasika”, która powstała  
w ZSE-U we wrześniu 2008 roku, rok rocznie zdobywa wyróżnienia  
i nagrody w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Pancernik aktywny
14 listopada wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn spotkała 

się z członkami Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Pancernik”, 
działającego w Szkole Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach. 

Członkowie SKB rozmawiali z gościem na temat pracy w klubie oraz 
bezpieczeństwie w dzielnicy. Wręczyli wiceprezydent petycję dotyczącą 
ponownego rozpatrzenia budowy chodnika przy ulicy Zebrzydowic-
kiej – na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Norwida. Przypomnijmy: 
inicjatywę poparli rodzice dzieci, społeczność szkoły, mieszkańcy, Rada 
Dzielnicy, a nawet Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Ze-
brano ok. 500 podpisów. Mieszkańcy są przekonani, że wybudowanie 
chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. 

Ekologiczny tytuł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Ochojca został uhonoro-

wany tytułem „Najlepszy z najlepszych” w ósmej edycji woje-
wódzkiego konkursu „Program ekozespołów”, który odbywał 
się pod hasłem „Oszczędzam energię – chronię klimat”.

Uczniowie z Ochojca przeprowadzili audyt zużycia energii przez urzą-
dzenia szkolne, doświadczalnie sprawdzali energię wiatru, konstruowali 
proste obwody elektryczne, przeprowadzili zbiórkę zużytych baterii,  
a w sklepie z artykułami RTV i AGD pogłę-
biali wiedzę na temat klas energetycznych 
urządzeń elektrycznych. — To już trzecia 
edycja „Programu ekozespołów”, w której 
uczestniczyliśmy. W poprzednich dwóch 
zajęliśmy pierwsze miejsca, a w ubiegłym 
roku szkolnym otrzymaliśmy także wyróż-
nienie w konkursie ogólnopolskim. Tytuł 
„Najlepszy z najlepszych” to dla nas wielki 
zaszczyt, ale i ogromna motywacja do 
dalszej pracy — podsumowuje Agata Są-
czek, nauczycielka przyrody i koordynator 
„Programu ekozespołów”. 
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Odkrywają samodzielność
W Zespole Szkół nr 6 w Boguszowicach odbyła się konfe-

rencja podsumowująca pierwszy rok projektu „Odkrywam 
samodzielność”.

Projekt realizowany przez szkołę specjalną przysposabiającą do 
pracy ma wspierać 40 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia im dodatkową opie-
kę psychologiczno-pedagogiczną i udział w zajęciach rozwijających.  
W projekcie uczestniczy też 20 rodziców i opiekunów, którzy w ramach 
zajęć psychologiczno-pedagogicznych przygotowują się do usamo-
dzielniania się swoich dzieci. Projekt finansowany ze środków unijnych, 
ruszył w styczniu tego roku i potrwa do końca przyszłego roku. 

Podczas konferencji skierowanej do rodziców, dyrektorów szkół 
specjalnych oraz osób zajmujących się wspieraniem niepełnospraw-
nych, Joanna Ślazyk z ZS nr 6 przybliżyła sposoby prowadzenia zajęć 
z uczestnikami projektu, Małgorzata Korbel, inna z nauczycielek 
placówki, przedstawiła praktyczne ćwiczenia, a Aleksandra Ficek  
z Powiatowego Urzędu Pracy mówiła o barierach, na jakie, poszukując 
zatrudnienia, napotykają osoby z niepełnosprawnością. 

LUZ profilaktyczny
„LUZ – lubię unikać zagrożeń” to program profilaktyczny 

mający chronić rybnickich licealistów przed różnego rodzaju 
uzależnieniami. 

Jest realizowany przez wydział edukacji magistratu wspólnie z rybnicką 
komendą policji w ramach projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej 
szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej dla uczniów rybnickich 
liceów”. — „LUZ” wpisuje się w jego cele, którymi są: edukacja obywatel-
ska, zaszczepianie w młodych ludziach indywidualnej odpowiedzialności 
oraz budowanie ich świadomości społecznej. Celem samego programu 
jest natomiast informowanie o szkodliwych konsekwencjach uzależnień,  
o mechanizmach uzależniania się, a z drugiej strony rozwijanie umiejętności 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Chcemy nauczyć młodzież radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach życiowych, hierarchizowania wartości tak, by 
rozwijała swoją osobowość, odrzucając niewłaściwe zachowania. Chcemy 
wspomagać jej zdrowy rozwój i zaktywizować całe środowisko do szeroko 
rozumianych działań profilaktycznych — mówi Katarzyna Korba, kierownik 
projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”.

Program ma ukazywać postawy społecznie akceptowane i wzorce alterna-
tywne wobec patologii związanych z alkoholizmem i narkomanią. W jego ra-
mach w każdej szkole młodzieżowej odbędzie się cykl prelekcji, których tema-
tem będą uzależnienia alkoholowe, narkotykowe, ale też cyberprzestrzenne 
związane głównie z internetem. Poprowadzą je specjaliści z policji oraz eksper-
ci ds. uzależnień z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.  
Kolejny etap programu zakłada kilku i kilkunastogodzinne warsztaty z 
pedagogami w szko-
łach uczestniczących  
w projekcie. W ich trak-
cie powstaną przedsta-
wienia teatralne bądź 
filmy o charakterze pro-
filaktycznym. Zostaną 
one zaprezentowane w 
czasie styczniowej kon-
ferencji podsumowują-
cej cały projekt. Prezen-
tacja ta będzie miała 
charakter konkursowy. 
Kreatywność i zaanga-
żowanie młodzieży oce-
nią eksperci, a najlepsze 
przedstawienia zostaną 
nagrodzone.

Warsztaty dla taty
Od początku roku Spe-

cjalny Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rybniku, 
nazywany Szkołą Życia, 
realizuje projekt eduka-
cyjny „Bardziej aktyw-
ni – bardziej sprawni”, 
współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Podejmowane w jego ra-
mach działania zakładają 
zwiększenie udziału uczniów i uczennic w zajęciach specjalistycznych 
m.in. rehabilitacyjnych i logopedycznych, w kółkach rozwijających zain-
teresowania osób niepełnosprawnych intelektualnie (plastyczne, gospo-
darstwa domowego, sportowe, teatralno-muzyczne), a także w zajęciach  
kształtujących kompetencje społeczne takich, jak dogoterapia i zajęcia 
prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. 

W celu przygotowania rodziców do współdziałania i wspierania 
dzieci w rozwoju odbywają się także ich spotkania z psychologiem. 
Ostatnim, które odbyło się 24 października były „Warsztaty dla Taty”. 
Wzięło w nim udział 11 ojców uczniów specjalnej podstawówki  
i gimnazjum oraz działających przy placówce oddziałów rewalida-
cyjno-wychowawczych. Tatusiowie pogłębiali swą wiedzę m.in. na 
temat roli taty w rodzinie, potrzeb wychowawczych i edukacyjnych 
dzieci niepełnosprawnych, a także na temat sposobów radzenia so-
bie ze stresem i promowania pozytywnych postaw wychowawczych. 
Ponieważ w praktyce opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi spra-
wują głównie matki, warsztaty te miały także na celu aktywniejsze 
włączenie ojców w wychowywanie i w opiekę nad dziećmi. — Jednym 
z istotnych założeń tych warsztatów było spotkanie ojców we wła-
snym gronie, bez towarzystwa dzieci. Zwykle spotykają się, a raczej 
mijają przyprowadzając bądź odbierając dzieci ze szkoły, teraz mieli 
okazję lepiej się poznać i porozmawiać ze sobą. Opowiadali o swoich 
wrażeniach, o tym, jak niepełnosprawność dzieci ich zmienia i o tym, 
co im zawdzięczają. Ale mogli też tak całkiem po ludzku się wyżalić  
i opowiedzieć o trudnych sytuacjach, z którymi spotykają się przecież 
na co dzień. Te jednorazowe zajęcia były namiastką grupy wsparcia, 
która tym ojcom bardzo by się przydała — mówi psycholog Mariola 
Kujańska, która poprowadziła warsztaty dla taty.

Projekt „Bardziej aktywni – bardziej sprawni” będzie realizowany 
w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym do końca 2012 roku. 

Ekspresem przez szkoły:
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu gościli przedstawi-

ciele szkół partnerskich z Anglii, Hiszpanii, Włoch, Turcji i Islandii. Okazją 
do wizyty był projekt edukacyjny „Podróże kształcą. Podróżujmy razem” 
• „Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej” – wystawę pod 
takim tytułem otwarto w Zespole Szkół Technicznych • „Gastromaniak”, 
wirtualna gazetka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych znalazła 
się w gronie 50 najlepszych gazetek szkolnych w Polsce • Śniadanie daje 
moc – z takim hasłem uczniowie najmłodszych klas Społecznej Szkoły 
Podstawowej zabrali się do przygotowania drugiego śniadania i włączyli 
do akcji, której patronują ministerstwa zdrowia i edukacji • Martyna 
Rusin i Michał Stacherczak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
zostali mistrzami gęsiny. Tytuł ten przyniosła im potrawa pod dźwięczną 
nazwą „Fuzja smaku wywołana duszoną gęsiną w towarzystwie parfait 
z wątróbki odpoczywającą na poduchach z aromatyczną cebulką” • Na-
uczycielki Grażyna Podleśny (ZSM-E) i Teresa Zielonka (SP 12) otrzymały 
Medal Komisji Edukacji Narodowej.

(S) (WaT)
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Przedszkolak potrafi
Maluch pomoże
Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ochoj-

cu znają już podstawy udzielania pierwszej pomocy! Nauczyciele 
podkreślają, jak ważne jest, by taką wiedzę dzieci zdobywały już  

w przedszkolu i jak najwcze-
śniej uczyły się zachowania 
w różnych, często trudnych 
sytuacjach. Dzięki spotkaniu 
z ratownikiem medycznym 
grupa cztero- i pięciolatków 
dowiedziała się, jak udzielić 
pomocy osobie poszkodowa-
nej i nauczyła się numerów 
telefonów ratunkowych. Oby 
się nie przydały!

Warzywne inspiracje
Puchatek z dyni, bakła-

żanowy pingwin czy rekin 
z cukinii – takie rzeczy to 
tylko w Przedszkolu nr 41 
na Nowinach. 

Inspiracją do stworzenia 
niecodziennych warzywnych 
rzeźb był rodzinny konkurs 
pt. Warzywne stworki. Pomy-
słowość i oryginalność prac 
wykonanych przez rodziców 

i ich pociechy przerosła oczekiwania organizatorów. Dlatego wszystkie 
zostały nagrodzone dyplomami i książkami edukacyjnymi. Ciekawe czy 
to wystarczyło, by przekonać dzieci, że warto jeść warzywa?

Efezik przyniósł nagrodę
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 na Smolnej zostało 

wyróżnione w konkursie „Historia pewnego pluszaka”. Polegał on 
na wymyśleniu imienia i przedstawieniu historii maskotki Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Konkurs miał na celu popularyzowanie idei EFS i samej Unii Europejskiej 

wśród dzieci oraz rozwijanie 
ich ciekawości i wrażliwości 
estetycznej. Wychowanko-
wie z Przedszkola nr 17 mieli 
wiele pomysłów na imię 
dla maskotki – Europejczyk, 
Euromisiu, Europluszak czy 
Eurosik, a wybrali Efezika. 
„… Jak dzieci dorosną to  
z pomocy Efezika skorzy-
stają. Europejskie Fundusze 
Społeczne w pracy, w szkole czy w przedszkolu dobrze wykorzystają” 
– tak kończy się historia wymyślona przez przedszkolaków i ich nauczy-
cieli. Koordynatorami projektu były Janina Czaja, Halina Kloch i Teresa 
Kubiesa, a w nagrodę za wyróżnienie w konkursie, dzieci wzięły udział 
w lekcji europejskiej poprowadzonej przez przedstawicielkę Wydziału 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. W jej trakcie dzieci otrzymały książeczki, puzzle, 
baloniki z logo EFS, kolorowanki oraz maskotki. 

Pasowanie na czytelników
Co roku, do grona 

czytelników biblioteki 
w Popielowie dołączają 
dzieci z Przedszkola nr 
26.

Przedszkolaki z Popielo-
wa najpierw poznały za-
sady wypożyczania ksią-
żek, a następnie wzięły 
udział w pasowaniu na 
czytelnika. Tym razem Be-
ata Pancer, kierownik filii PiMBP, wspólnie z Elżbietą Siwczyk, dyrektorką 
przedszkola zdecydowały, że będzie ono miało uroczysty charakter. Dzię-
ki gościnności miejscowych strażaków pasowanie odbyło się 15 listopada 
w wyremontowanym Domu Strażaka. Halina Opoka, dyrektor PiMBP 
chwaliła wyrabianie nawyku wczesnego czytania książek i kształtowa-
nie zainteresowań czytelniczych już od przedszkola. Do grona nowych 
czytelników filii nr 11 dołączyło 70 przedszkolaków. Na pamiątkę tego 
wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i zakładki do książek.

(S)

Z piosenką na szlak
W Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku odbył się XVII Festiwal 

Piosenki Turystycznej. Rozstrzygnięto też konkurs na logo festiwalu. 
Jurorzy wokalnego konkursu: Jarosław Hanik, Ilona Kargul i Helena Zaik, 

wysłuchali 27 solistów i tyluż zespo-
łów muzycznych. W poszczególnych 
kategoriach pierwsze miejsca zdoby-
wały solistki: Magdalena Zawionka  
z rybnickiego MDK (op. Tade-
usz Kolorz), Natalia Knapik i Na-
talia Lach z Mikołowa i Agniesz-
ka Mazelanik z Jejkowic oraz ze-
społy: „Rozśpiewana piątka” 

ze Szkoły Podstawowej nr 5 z dzielnicy Północ 
(op. Mirosława Listewnik-Grzegorzek), „Gama” 
 z Wodzisławia Śl. i zespół wokalno-instrumentalny  
z MDK (op. Mariusz Miszkurka i Maciej Skowroński). 
Na konkurs plastyczny nadesłano 171 prac, które 

oceniały Milada Więckowska, Ewa Tomas-Modlich i Barbara 
Zielińska. Nagrodzono dziesięć prac, osiem wyróżniono, a grand prix konkursu 
zdobył dziesięcioletni Sławomir Szulik z Jankowic, którego projekt ozdobi 
plakietkę XVII Festiwalu Piosenki Turystycznej. 

Artystyczne wspomnienie 
Toskanii 
W Młodzieżowym Domu Kultury podsu-

mowano 15. plener artystyczny pracowni 
„Creatio” prowadzonej przez Aldonę Kacz-
marczyk-Kołucką. Tym razem wspominano 
wrażenia z gorącej włoskiej Toskanii. Na 
wystawie w MDK znalazły się prace wykonane przez 
uczestników pleneru, a całość podsumowała prezentacja multimedialna. 
Obejrzeli ją rodzice i zaproszeni goście. Podczas dwutygodniowego plene-
ru pod hasłem „Piękno historii – historia piękna” wychowankowie pracow-
ni zwiedzili zabytkowe 
miasteczka Toskanii, 
podziwiali najpiękniej-
sze dzieła architektu-
ry romańskiej i brali 
udział w warsztatach 
plastycznych i foto-
graficznych, a także  
w zajęciach muzycz-
nych i sportowych.

(S)
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Miasto prowadzi 32 przedszkola, 
cztery zespoły szkolno–przedszkol-
ne, 21 szkół podstawowych, dziesięć 
gimnazjów, jedno liceum ogólno-

kształcące, osiem zespołów szkół 
ponadgimnazjalnych, trzy zespoły 
szkół specjalnych oraz Rybnickie 
Centrum Edukacji Zawodowej, 
Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną, a także Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej Zespół Przygoda i 
Młodzieżowy Dom Kultury. Do ryb-
nickich placówek uczęszcza ponad 
23 tys. uczniów, ich edukacją zaj-

muje się 2442 nauczycieli, z których 
1913 pracuje na pełnych etatach  
(w większości to nauczyciele dyplo-
mowani z wyższym wykształceniem). 

Liczba etatów administracji i obsługi 
wynosi 963. Wiceprezydent podzie-
liła się też z radnymi informacjami 
na temat elektronicznego naboru 
do przedszkoli oraz szkół ponad-
gimnazjalnych, w których w wyniku 
niżu demograficznego uruchomiono 
aż o siedem klas mniej niż w roku 
poprzednim. Radni zapoznali się 
również z danymi dotyczącymi wyni-

ków egzaminów podsumowujących 
poszczególne szczeble edukacji. 
Uczniowie szkół podstawowych 
na sprawdzianie kończącym szóstą 
klasę mogli uzyskać 40 pkt. – średni 
wynik w Rybniku wynosi 25,01 
pkt. (na Śląsku – 24,90, a w kraju – 
25,27). Wiceprezydent wyjaśniała, 
że dane te okazały się pomocne, 
kiedy podejmowano decyzje o przy-
znaniu dodatkowych godzin tzw. fa-

kultetów prezydenc-
kich: — Analizowano 
wyniki osiągane przez 
uczniów każdej szko-
ły w ostatnich pięciu 
latach. Chlubny przy-
kładem jest tu SP nr 
18 w Boguszowicach 
— mówiła Kryszczy-
szyn. Średni wynik 
uzyskany przez ryb-
nickich gimnazjali-
stów podczas egzami-
nu gimnazjalnego to 
24,39 pkt. na 50 moż-
liwych z części huma-
nistycznej (na Śląsku 
– 25,41, a w kraju  
– 25,31) oraz 22,99 
pkt. na 50 do zdoby-
cia z części matema-
tyczno-przyrodniczej 

(na Śląsku – 23,44, w kraju – 23,63). 
W tych statystykach lideruje Gim-
nazjum Sióstr Urszulanek, ale  
w czołówce są też gimnazja dwu-
języczne nr 18 (Zespół Szkół nr 2 
im. A. Frycza Modrzewskiego) i 17 
(Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców 
Śl.), których uczniowie okazali 
się bezkonkurencyjni z egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka 

obcego. Wiceprezydent przedstawi-
ła też wyniki egzaminu maturalnego 
(najlepiej wypadają I i II LO) i eg-
zaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe w technikach, 
szkołach policealnych i zasadniczych 
szkołach zawodowych. 

Miasto ponosi ogromne wydatki 
na rozwój bazy dydaktycznej – przy 
22 szkołach działają boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, a od 2005 
r. wydano na ich budowę ponad 
dziewięć milionów zł. Termomoder-
nizacja czterech placówek oświato-
wych (SP 22, ZS 3, SP 34, ZSE-U) 
kosztowała łącznie 8,5 mln zł, ale 
miasto wydało na nią tylko 2,2 mln 
zł, bo resztę pokryły unijne dota-
cje. Na termomodernizację czeka 
jeszcze budowlanka i Zespół Szkół 
nr 2 im. A. Frycza Modrzewskiego. 
Pięć szkół uczestniczy w programie 
„Lekki tornister”, w 11 podstawów-
kach znajdują się zamykane szafki, 
a w 14 kolejnych szafki w klasach, 
w których uczniowie mogą pozosta-
wiać swoje rzeczy. Radni dowiedzieli 
się również o stypendiach, zasiłkach 
szkolnych, dofinansowaniu do wy-
prawek szkolnych i tzw. zielonych 
szkół, a także o przedsięwzięciach 
organizowanych w ramach „Szkoły 
dobrych pomysłów” i „Nowoczesne-
go ucznia w nowoczesnej szkole” 
– projektów współfinansowanych 
ze środków UE. — Miasto realizuje 
w rybnickich szkołach 31 projektów 
unijnych, których wartość przekracza 
12 mln zł. Najwięcej w ramach pro-
gramu „Sokrates Comenius” oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki — podsumowała Joanna 
Kryszczyszyn.                               (S)

Fletnie pana, tarcze Newtona, lustra walcowe i kalejdoskopy giganty 
mają znaleźć się w parku tematycznym u zbiegu ulic Rudzkiej i Kotucza, 
w sąsiedztwie kampusu. Jeżeli uda się zdobyć unijne fundusze każdy 
będzie miał okazję przekonać się, jak w praktyce działają prawa fizyki. 

 Inwestycja ruszy tylko w przypadku pozyskania przez miasto dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków na rozwój 
turystyki. Prezydent Adam Fudali nie ukrywa, że będzie to trudne, ale warto 
spróbować. Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 8,5 mln zł, 
 85 proc. można pozyskać w ramach RPO. Rozstrzygnięcie konkursu zapla-
nowano na maj przyszłego roku. 

Zdaniem prezydenta pomysł wart jest realizacji, bo przykład 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie potwierdza, że tego typu 
miejsca cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. 
— Chcielibyśmy, by na terenie kampusu powstał park naukowy, 
w którym młodzi ludzie mieliby możliwość poznawania praw 
fizyki w praktyce. Znalazłaby się tam również część sportowa, 

a do współpracy chcemy zaprosić rybnickie uczelnie — mówi Adam Fudali.  
W ramach parku tematycznego mają powstać urządzenia edukacyjne z zakresu 
optyki, akustyki i mechaniki – m.in. telegrafy akustyczne, kalejdoskopy giganty, 
małe i duże platformy obrotowe, kamienie wspinaczkowe, a także place zabaw, 
boisko wielofunkcyjne, ogród japoński i kolekcje osobliwości roślinnych. 

To nie pierwsza próba zagospodarowania terenów za kampusem wzdłuż 
rzeki Nacyny. Czy ostatnia? Czas pokaże.                                                   (S)

Do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza ponad 23 tys. uczniów 

Kondycja  rybnickiej  oświaty
Wydatki na oświatę w ubiegłym roku wyniosły 174 mln zł,  

a w 2011r. już ponad 192 mln zł, nie wliczając środków na 
inwestycje i remonty. Nic dziwnego, że takie pieniądze bu-
dzą zainteresowanie radnych. Podczas październikowej sesji 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn przedstawiła im raport  
o stanie oświaty w Rybniku (prezentacja multimedialna dostępna 
jest na stronie www.edukacja.rybnik.eu).

Parkowe centrum nauki
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Wojciech Kiljańczyk spędził w „trzynastce” 
sześć lat. Szczególnie zapamiętał lekcje wy-
chowania fizycznego i nauczyciela Wiesława 
Kuneckiego, obdarzonego wyjątkowo dono-
śnym głosem. Dobrze wspomina też kolegów 
ze szkolnej ławy: — Spotkaliśmy się w ubie-
głym roku i było bardzo sympatycznie; często 
kontaktujemy się za pośrednictwem różnych 
internetowych portali społecznościowych — 
mówi. Kiljańczyk ma nadzieje, że w murach  
trzynastki uczy się przyszły prezydent mia-
sta. Oczekiwania nie są bezpodstawne, bo 
placówka miała szczęście do wyróżniających 
się absolwentów. W SP nr 13 uczyli się Jerzy 
Frelich, były wiceprezydent Rybnika, Daniela 
Lampert, sekretarz miasta Rybnika, Zygmunt 
Kula, wieloletni dyrektor ZSB, a obecnie 
przewodniczący zarządu dzielnicy Kłokocin 
czy Michał Wojaczek, dyrektor chwałowic-
kiego domu kultury. Jubileuszowe spotkania 
absolwentów „trzynastki” odbyło się już  
w czasie czerwcowego festynu, ale nie zabra-
kło ich również podczas głównych obchodów 
zorganizowanych 10 listopada. 

Uroczystość 100-lecia rozpoczęła się od 
przemarszu pod pomnik przy ul. 1 Maja, 
gdzie złożono kwiaty, następnie, w kościele 
parafialnym w Chwałowicach mszę odprawił 
ks. prałat Teodor Suchoń, który poświęcił też 
pamiątkową metaloplastykę zawieszoną obok 
wejścia do budynku szkoły. Zaprojektowała 
ją nauczycielka Ewa Laska, a wykonał druh 
Tadeusz Ochwat, absolwent szkoły. Widnieją 
na niej symbole ważne dla szkoły – słoneczko 
(logo placówki), kaganek oświaty i harcer-

ska lilijka, która nawiązuje do patronów  
SP nr 13 – bohaterskich harcerzy Rybnika 
Chwałowic. W urodzinach szkoły wzięli udział 

zaproszeni goście – 
przedstawiciele władz 
miasta i dzielnicy, ku-
ratorium oświaty, pla-
cówek oświatowych  
z Chwałowic i okolic, 
członkowie rodzin 
pat ronów szkoły ,  
a także byli dyrek-
torzy i nauczyciele. 
Podczas uroczystej 
akademii przyznano 
kilkanaście statuetek 
Przyjaciel  Szkoły, 
które trafiły m.in. do 
prezydenta Adama 
Fudalego i przewod-
niczącego rady miasta 
Andrzeja Wojaczka. 
Uczniowie przygoto-
wali barwny program 
artystyczny przybli-
żający historię pla-
cówki. Początkowo 
była to szkoła pru-
ska, w 1922 r. przeję-
ły ją władze polskie:  
— Wtedy powstały 

tutaj pierwsze drużyny harcerskie, w których 
młodzi ludzie uczyli się miłości do Boga, oj-
czyzny i drugiego człowieka. W czasie II wojny 
światowej harcerze oddali swoje życie za wier-
ność patriotycznym ideałom, jakie wpojono im 
w szkole. Myślę, że niewiele placówek może 
poszczycić się patronami wywodzącymi się 
właściwie ze szkoły — mówiła dyrektor Gra-
żyna Szarpak-Jondro. Pamiątki po poległych 
harcerzach, którzy byli wychowankami szkoły 
jubilatki znajdziemy w szkolnym muzeum 
otwartym z inicjatywy Wacława Mickiewicza, 
poprzedniego dyrektora „trzynastki”. Ważną 
datę w historii chwałowickiej podstawówki 
stanowi rok 1995, kiedy do użytku oddano 
nową część budynku. Mieszczą się w niej 
sekretariat, sale lekcyjne, pracownia infor-
matyczna, aula, jadalnia, kuchnia i szatnie. 

Obecnie w szkole uczy się 214 uczniów, 
zatrudnionych jest 23 nauczycieli oraz 13 
pracowników obsługi i administracji. Dzieci 
działają w różnych kołach zainteresowań, 
biorą udział w wielu projektach, m.in. „Szkoła 
promująca zdrowie”, „Ratujemy i uczymy 
ratować”, „Bezpieczeństwo dla wszystkich”, 
a wspólnie z rówieśnikami z Turcji, Danii, 
Włoch i Czech współpracują na rzecz eko-
logii. Nic dziwnego, że podczas akademii 
rymowali: Trzynastka to nasza szczęśliwa,  
w której wiedzę się co dzień zdobywa. 

(S)

Wiekowa 
chwałowicka „trzynastka”

— Szkołę wspominam bardzo miło. Przeżyłem tutaj naprawdę wspaniałe chwile i myślę,  
że taka uroczystość jest doskonałą okazją do tego, by podzielić się tymi dobrymi 
wspomnieniami — mówi Wojciech Kiljańczyk, dziś radny, dawniej uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 13, która świętuje w tym roku 100-lecie swojego istnienia. 
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Pamiątkową metaloplastykę odsłonili jej wykonawca Tadeusz Ochwat (pierwszy z prawej), prezydent 
Adam Fudali, jeden z uczniów szkoły-jubilatki oraz jej absolwentka, Elżbieta Iwańska, która w dniu ju-
bileuszu świętowała swoje urodziny

Eins, zwei, polizei, drei, vier, offizier… dzieci przypomniały czasy kiedy w szkole uczono po niemiecku



Objął Pan funkcję komendanta w trudnym 
dla rybnickiego hufca okresie. Można się 
więc domyślać, że nie była to łatwa decyzja?

Kilkanaście ostatnich miesięcy było dla nasze-
go hufca bardzo trudnych, co miało oczywiście 
związek ze wstrząsem środowiska po śmierci ko-
mendantki dh phm. Ilony Stasiak. Miałem obawy 
czy pogodzę funkcję komendanta z obowiązkami 
zawodowymi. Na przemyślenie decyzji miałem 
kilka miesięcy i doszedłem do wniosku, że wiele 
zależy od organizacji pracy, podziału obowiązków 
wśród członków komendy hufca oraz wyboru 
priorytetów. Dlatego się zgodziłem.

Jakie to zatem priorytety? 
W dobie zanikania autorytetów moralnych 

trzeba postawić na pokazywanie dobrych wzor-
ców opartych na uniwersalnym i niezmiennym 
kanonie harcerskich wartości. Dlatego stawiam 
na pracę z młodą, obiecującą rybnicką kadrą 
instruktorską, która jest największym dobrem 
naszej organizacji. Od jej postawy, wiedzy i umie-
jętności zależy skuteczność wychowawczo-eduka-
cyjna harcerstwa. Harcerstwo powinno sięgać do 
własnych źródeł i wartości, które były podstawą 
idei jego powstania. Trzeba sobie zdać sprawę, 
że ZHP jest dziś jedną z nielicznych organizacji 
nastawionych na wskazywanie pozytywnych 
wartości. Drugi priorytet to wzmocnienie drużyn 
poprzez wspieranie metodyczne i organizacyjne 
drużynowych i odciążenie ich od czynności ad-
ministracyjnych, co pozwoli im skoncentrować 
się na realizacji programu drużyny. 

Trzeba również zadbać o wzmocnienie hufca. 
Powinien on być mocno osadzony w lokalnej 
społeczności, dobrze zarządzany oraz posiadać 
własną bazę i płynność finansową, co stwarza 
harcerzom i instruktorom możliwości rozwoju. 
Funkcję komendanta można sprawować tylko 
przez dwie 4-letnie kadencje, zatem naszym 
celem jest również przygotowanie następców. 
Kolejne priorytety to dokończenie budowy 
całorocznego Ośrodka Obozowego im. hm. 
Stanisława Szymańskiego w Wapienicy, a także 
promocja harcerstwa i hufca w środowisku.

Jak zatem harcerstwo postrzegane jest 
w lokalnym środowisku i jaka jest jego 
kondycja?

W Rybniku istnieją bardzo silne tradycje har-
cerskie. Mimo półwiecza działalności w „słusznie 
minionej epoce”, harcerstwo dobrze się w naszym 
mieście kojarzy, bo nie poddało się próbom jego 

ideologizacji. Mimo spadku liczebności harcerzy, 
jestem optymistą – mamy świetnych młodych 
instruktorów, można też dostrzec odradzanie się 
niektórych środowisk np. w gminie Gaszowice. 
Harcerze biorą czynny udział w wielu miejskich 
uroczystościach i są widoczni. W Rybniku nie 
powstał Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, 
natomiast część środowiska boguszowickiego 
utworzyła odrębne stowarzyszenie, które nie 
jest dla nas konkurencją, a raczej uzupełnieniem 
oferty wychowawczo-edukacyjnej dla młodzieży. 

Odczuwamy sprzyjający klimat dla harcerstwa 
i w mieście, i w powiecie. Do tej pory w Radzie 
Przyjaciół Harcerstwa zasiadają m.in. wice-
prezydent Rybnika Ewa Ryszka oraz sekretarz 
starostwa powiatowego i przewodnicząca Kręgu 
Instruktorskiego Seniora w st. podharcmistrza 
Janina Grossek. Możemy zawsze liczyć na 
wsparcie samorządów, głownie w formie pomocy 
rzeczowej. Rybnik np. oddał nam w nieodpłatne 
użytkowanie budynek po szkole w Stodołach.

I tak nieuchronnie od idei przeszliśmy do 
tematu finansowania i dóbr materialnych.

Daleki jestem od traktowania ZHP jak firmy, 
ale koszty utrzymania hufca to problem realny. 
Dzięki posiadaniu ośrodka w Wapienicy, wszyst-
kie środki finansowe wypracowujemy w czasie 
akcji letniej. Dzięki nim możemy inwestować  
i wzbogacać bazę obozową służącą harcerzom. 
Akcja letnia jest najlepszą formą promocji ZHP. 
Po wakacjach spędzonych tam na obozach dla 
niezrzeszonych, wiele dzieci i młodzieży wstępuje 
w szeregi harcerstwa. Przeznaczone wyłącznie 
na budowę Domu Zucha pieniądze z darowizny 
Klary Szymańskiej ze Szkocji prawie się wyczer-
pały, a budowa nie została jeszcze zakończona. 
Dlatego za pośrednictwem Komendy Chorągwi 
w Katowicach złożyliśmy wniosek o środki unijne 
w wysokości 2 mln zł na wykończenie obiektu. 
Nasz projekt znalazł się jednak na liście rezer-
wowej. Na razie musimy zatem gospodarować 
tym, co mamy.

Nawiązując do ośrodka w Wapienicy: sły-
chać głosy, że wejście na teren obozowiska 
nie robi dobrego wrażenia. Brakuje m.in. 
widocznych oznaczeń, że teren należy do 
rybnickich harcerzy...

Ogrodzenie ośrodka i budowę dwóch bram 
planujemy od dawna – są już nawet projekty. 
Niestety, nie na wszystko starcza środków. Kiedy 
stanęliśmy przed wyborem: ogrodzenie czy przy-

stosowanie zaplecza kuchennego do wymogów 
sanitarnych, wybraliśmy oczywiście to drugie.

Jakie hufiec ma plany względem wspo-
mnianego już obiektu w Stodołach?

Jesteśmy wdzięczni miastu za jego nieodpłatne 
użyczenie. Aktualnie stoimy przed ważnymi de-
cyzjami dotyczącymi jego zagospodarowania dla 
potrzeb bazy 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 
Ze względu na bliskość Zalewu Rybnickiego, taka 
decyzja wydaje się najlepsza.

Czeka nas również rozwiązanie problemu 
siedziby hufca. Podobnie jak inne organizacje, 
otrzymaliśmy od miasta wypowiedzenie lokalu 
przy ul. Kościuszki, bo miasto planuje umieścić 
tam swoje jednostki. Mając na uwadze dotych-
czasową współpracę z rybnickim samorządem, 
jestem dobrej myśli. Siedziba hufca znajdzie 
się najprawdopodobniej w jednej z placówek 
oświatowych lub kulturalnych.

Rozmawiała W. Różańska

Jan Bochenek, ur. 1958 w Rybniku, absolwent  
I Liceum Ogólnokształcącego i Akademii Rolniczej  
w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach w zakresie m.in.: zarzą-
dzania i przedsiębiorczości w oświacie, informatyki  
w szkole, wyceny nieruchomości. Posiada I stopień 
specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarzą-
dzania oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym.

Pracę zawodową zaczynał w 1982 r. jako nauczyciel 
Liceum Rolniczego w Zespole Szkół im. Powstańców Śl. 
w Rybniku. Od 1990 r. jest pracownikiem Kuratorium 
Oświaty, aktualnie zastępcą dyrektora Delegatury KO 
w Rybniku.

Do harcerstwa wstąpił w 1967 r., od 1975 jest 
instruktorem ZHP, od 2003 r. członkiem komendy 
rybnickiego hufca ZHP,  28 października br. wybrany 
komendantem Hufca Ziemi Rybnickiej; na razie pełni 
również funkcję sekretarza Rady Przyjaciół Harcerstwa 
oraz Naczelnika Poczty Harcerskiej przy HZR. Posiada 
stopień harcmistrza.

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Za Zasługi dla 
Hufca Rybnik i złotą odznaką Za Zasługi dla Chorągwi 
oraz nagrodzony nagrodą ministra edukacji narodowej.  

Sięgać do źródeł
Rozmowa z dh harcmistrzem Janem Bochenkiem, nowym komendantem  

Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca  

Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca liczy 550 harcerzy i instruktorów. 
W skład hufca wchodzi 13 drużyn harcerskich, 5 gromad zuchowych, 1 szczep (w Gotartowicach),  
6 kręgów starszyzny ( w tym jeden seniorów), kilkanaście zespołów pomocniczych  
(w m.in: dwa namiestnictwa – zuchowe i harcerskie, Rada Przyjaciół Harcerstwa, Komisja 
Historyczna, Poczta Harcerska, zespół ds. budowy ośrodka w Wapienicy).
Władze wybieralne: komenda hufca, komisja rewizyjna i sąd harcerski. 
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Szpilki się nie przydały, za to ubrania robocze bardzo! O fry-
zurach pod kaskami, też nie warto było myśleć. Jednak zadbano 
o to, by nawet pod ziemią panie poczuły się wyjątkowo: — Do-
stałyście modne torebki do noszenia na ramieniu — żartował 
inż. Piotr Dudzik, inspektor BHP. „Torebki” to ważące prawie 
cztery kilogramy aparaty ratunkowe. Po krótkim szkoleniu  
w stacji ratowniczej, uczestnicy zjazdu (w tym kilkoro nastolat-
ków), wiedzieli już jak ich używać. Grunt to bezpieczeństwo, 
przecież w kopalni metanowej wszystko może się zdarzyć. Potem 
wystarczyło już tylko odbić dyskietki i pobrać lampy w lampowni, 
miejscu zdominowanym przez kobiety. Na kopalni jest ich 311; 
pracują w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, w maskowni 
i administracji, a także w kopalnianym magazynie, laboratorium 
i dziale sprzedaży. Uczestniczkom wycieczki udało się to, co 
nie udaje się większości z zatrudnionych na kop. Chwałowice 
kobiet – zjechały na głębokość 550 m. — Trochę zatykało uszy  
i pył wciskał się w oczy, ale nie było tak źle — mówiły po wyjściu 
z górniczej „szoli”, czyli klatki szybowej do transportu węgla 
i ludzi. Na dole trzeba patrzeć pod nogi i uważać na głowę, 
a przechodzących koniecznie pozdrowić górniczym „Szczęść 
Boże”. Wbrew pozorom na ogół nie jest ciemno, ale w pobli-
żu pochylni transportowej jest już znacznie gorzej. Do tego 
okropnie wieje. — Szkoda tylko, że nie możemy dotrzeć w 
rejon pracującego kombajnu — mówiła Aleksandra Buchalik. 
Takich wycieczek na kopalni Chwałowice praktycznie się nie 
organizuje. Już w przypadku tego zjazdu, dyrektor Marek Bu-
dziński zrobił wyjątek. Oprowadzający panie po zakamarkach 

kopalni Piotr Dudzik, sztygar Jan Mika i Krystian Buchalik, szef 
Związków Zawodowych Maszynistów Wyciągowych, które zjazd 
zorganizowały, pokazali zwiedzającym podszybie szybu VIII B 
i szybu II A. Atrakcji nie brakowało również na powierzchni 
– można było usiąść na miejscu maszynisty wyciągowego i po-
równać zalety pracy na nowoczesnej i ponad stuletniej potężnej 
maszynie wyciągowej. Szczęśliwcom udało się nawet zajrzeć do 
górniczej szatni łańcuchowej: — Zawsze chciałam to zobaczyć. 
Robi wrażenie. Taką szatnię widziałam tylko w telewizji, chyba  
w jednym z filmów Kazimierz Kutza — mówi jedna ze zwiedzają-
cych. Niewiele kobiet mogło to zobaczyć na własne oczy! 

W ich domach o kopalni mówi się bardzo wiele. Wreszcie 
miały okazję przekonać się, jak trudną i odpowiedzialną pracę 
wykonują ich mężowie i ojcowie. Z pewnością inaczej spojrzą 
dziś na swoich mężczyzn wychodzących na górniczą „szychtę”. 

(S)

Szatnia łańcuchowa robi spore wrażenie 

Górnicze „skarby” pod ziemią

Z okazji Barbórki składamy najlepsze życzenia 
wszystkim osobom związanym z branżą wydobywczą, 

a zwłaszcza górnikom – zarówno pracującym, 
jak i tym, którzy cieszą się już zasłużoną emeryturą. 
Niech Święta Barbara wspiera Was i Wasze rodziny 

na wszystkich płaszczyznach życia, 
dodając siły do realizacji zamierzonych przedsięwzięć. 

Z górniczym Szczęść Boże!
Adam Fudali, Prezydent Miasta Rybnika

Andrzej Wojaczek, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika

Kopalnia Chwa-
ł o w i c e  p o w s t a ł a  
w 1903 r. • Od nazwi-
ska pierwszego wła-
ściciela nazywana była 
Donnersmarckggrube 
• W chwili uruchomie-
nia załoga liczyła 1333 
pracowników • Obec-
nie kopalnia zatrud-
nia 3285 osób, w tym 
311 kobiet • Średnie 
dobowe wydobycie 
węgla wynosi 9350 ton  
• Kopalnia posiada 
dwa poziomy wydo-
bywcze – 390 i 550 
metrów pod ziemią; 
w budowie jest po-
ziom 700 m • Kopalnia 
wchodzi w skład Kom-
panii Węglowej

Górnicy mawiają, że „baba na dole” przynosi pecha. Pewnie dlatego ich żony tak rzadko mają okazję osobiście 
przekonać się, jak pracuje się pod ziemią. Dyrektor kopalni „Chwałowice” w przesądy nie wierzy i, dlatego umożliwił 
żonom górników ze Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, zjazd na dół. Wprawdzie 
skarbnika, ku swemu rozczarowaniu nie spotkały, ale wiedzą za to, że nie taka „szola” straszna, jak o niej mówią.

Panie zobaczyły wagoniki z węglem i wiedzą już, że na „dole” trzeba patrzeć pod nogi i uważać na głowę, 
a przechodzących koniecznie pozdrowić górniczym „Szczęść Boże”

Na głębokości 550 m humory dopisywały

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27
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Trzecie Złote Koryto tajny juror – Krzysztof 
Deszczyński (twórca kabaretu Bohdana Smo-
lenia i organizator festiwalu Zostań Gwiazdą 
Kabaretu) przyznał gdańskiemu kabaretowi 
Limo, który zdobył tylko o dwa punkty mniej 
od zwycięzców z Lublina. Oba te kabarety 
wygrały zresztą po trzy z ośmiu konkurencji 
tegorocznego Ryjka. Grupa Smile wystąpiła 
w rybnickim festiwalu kabaretowym trzeci raz 
z rzędu. Zaczęła od trzeciego miejsca, przed 

rokiem zajęła drugie, by w tym zostać jego 
niekwestionowanym zwycięzcą. Zaprezento-
wali solidne kabaretowe rzemiosło, czyli cie-
kawe, pomysłowe i co najważniejsze zabawne 
skecze. — To efekt naszej ciężkiej pracy i wielu 
godzin spędzonych w garderobie. Wszyscy trzej 
zajmujemy się pisaniem tekstów, więc na ogół 
urządzamy tzw. burzę mózgów. Oczywiście reguł 
nie ma, jeden skecz powstaje trzy dni, a inny, 
czasem znacznie lepszy, w godzinę — mówi 
Paweł Szwajgier z kabaretu Smile. 

Niezmienna formuła ryjkowego konkursu 
jest bardzo wymagająca. Zaproszone do niego 
kabarety rywalizują w ośmiu tematycznych kon-
kurencjach, prezentując premierowe skecze na 
zadany temat. Wymogu tego, rzekomo wbrew 
swojej woli, nie dopełnił Kabaret Skeczów 

Męczących, bo filmik z jego próby pojawił się 
wcześniej w internecie. Organizatorzy zdecydo-
wali więc, że dorobek punktowy KSM zostanie 
pomniejszony o 100 pkt, a w głosowaniu pu-
bliczności o 100 głosów. Pierwsza konkurencja 
tegorocznego festiwalu zatytułowana „Coś tu 
śmierdzi” też humoru popularnym KSM-om 
nie poprawiła. Występujący jako pierwszy 
Tomasz Jachimek, opowiadając o Kabarecie 
Skeczów Wymęczonych, wyszydził nieskom-

plikowany, discopolowy rodzaj humoru, który 
proponują. Nigdy wcześniej nie skrytykowano 
tu otwarcie konkretnego kabaretu. Adresat 
krytyki – Kabaret Skeczów Męczących, przyjął 
ją z godnością i przyznał Jachimkowi maksy-
malną ocenę, czyli dziesięć punktów.

— Do tej pory „strzały” branżowe nawet jeśli 
były podszyte ironią, to były bardzo grzeczne. 
Nie przypuszczałem, że efekt będzie aż taki, ale 
z premedytacją chciałem zmienić tą zasadę. 
By powiedzieć, co mnie boli, zdecydowałem 
się na faul, bo tak to trzeba nazwać. Wylałem 
na Kabaret Skeczów Męczących kubeł pomyj, 
ale gdybym jeszcze raz miał podjąć decyzję, 
zrobiłbym to samo. To nie jedyna grupa, która 
na taką krytykę zasłużyła, ale nie jest sztuką 
śmiać się z nieobecnych. Ja stanąłem przed nimi 

z otwartą przyłbicą i powiedziałem, co myślę  
o ich twórczości. W kabarecie nie powinno 
chodzić wyłącznie o rozbawienie publiczności, 
bo to nie jest trudne. To nie może być pusty 
rechot, śmiech dla samego śmiechu. Potrzebna 
jest jakaś wartość dodana. Kabaret powinien 
nie tylko bawić, ale jednak zachęcać do refleksji  
— komentuje całe zdarzenie Tomasz Jachimek.

Po pierwszej piątkowej części konkursu 
publiczność była raczej rozczarowana. Sporo 
było skeczów słabych. Niezadowolenie widzów 
skupiło się na Kabaretusie Fraszka. Jego pa-
rateatralne etiudy nie były na tyle zabawne, 
by widzowie zaakceptowali dłużyzny i mocno 
absurdalne poczucie humoru. Fraszka wygrała 

co prawda pierwszą konkurencję („Coś tu 
śmierdzi”), nawiązując do startu w niedawnych 
wyborach parlamentarnych w Rybniku nie-
związanej z nim Joanny Kluzik-Rostkowskiej, 
ale potem było już znacznie gorzej. W całym 
konkursie dwukrotnie skecze Fraszki przerywa-
no brawami, które miały skłonić kabareciarzy 
do zakończenia występu i opuszczenia sceny. 

Dużo bardziej udana była sobotnia połówka 
konkursu, to w jej trakcie publiczność zobaczy-
ła dwa skecze, które najbardziej ją rozbawiły. 
Ten najlepszy, zakończony owacją na stojąco 
pokazał kabaret Smile. Andrzej Mierzejewski 
zagrał w nim trenera Jacka Gmocha zmusza-
jącego dziennikarzy do rozwiązywania bardzo 
oryginalnych piłkarskich rebusów. Były tech-
niczne, sceniczne fajerwerki i bezcenna rada 

i świńskie dowcipy

Klasyfikacja generalna 
Ryjka 2011: 1. Smile 273 
pkt (wygrane konkurencje: 
Eksperyment, Trzy elemen-
ty, Biblia wersus Koran);  
2. Limo 271 (Dzień z życia, 
Prowokacja, Ratuj się kto 
może); 3. Tomasz Jachimek 
226; 4. Szarpanina 217;  
5. Kabaretus Fraszka 206 
(Coś tu śmierdzi, Skąd się 
bierze inflacja); 6. Nowaki 
203; 7. Dno 150; 8. Kabaret 
Skeczów Męczących 52

Wyniki głosowania pu-
bliczności: 1. Smile 236 
g łosów;  2.  L imo  178;  
3. Nowaki 144; 4. Kabaret 
Skeczów Męczących 31; 
5.Szarpanina 25; 6.Tomasz 
Jachimek 21; 7. Dno 6;  
8. Fraszka 6Zwycięzcy tegorocznego Ryjka, od lewej: Michał Kincel, Andrzej Mierzejewski i Paweł Szwajgier, czyli kabaret Smile
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Trzyosobowy kabaret Smile z Lublina został zwycięzcą tegorocznego Ryjka, czyli 
XVI Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Zdobył on dwa najważniejsze Złote Koryta 
– pierwsze za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, którą tworzyły oceniające się 
nawzajem kabarety i drugie będące nagrodą publiczności. 
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dla naszych kadrowiczów przed Euro 2012: — Jak będą grać mecz 
we Wrocławiu albo w Poznaniu, niech jadą tam drogą krajową, a nie 
autostradą. Na końcu autostrady jest taka bramka, więc na pewno do 
niej nie trafią… — 

Limo pokazał skecz o discopolowym boysbandzie szykującym się do 
występu na Titanicu. Transatlantyk już tonie, ale członkowie zespołu  
o tym nie wiedzą, bo opacznie interpretują docierające do ich kajuty od-
głosy.— Po tym występie albo wypłyniemy, albo pójdziemy na dno — mówi 
w końcu jeden z nich. 

Wiele obiecywano sobie po starcie kabaretu Dno, rekordzisty jeśli chodzi 
o ryjkowe trofea. Dnu występującemu już bez Tomasza Sobieraja, brakowało 
jednak kabaretowej siły rażenia, a i formuła kabaretu opartego w dużej mierze 
na efektownych rekwizytach własnej produkcji, już się chyba przeżyła. Publicz-
ności, spodobał się skecz z żuczkiem gnojarkiem i jeden dzień z życia żyjącej 
niewiele dłużej bakterii, ale żadnej konkurencji Dnu wygrać się nie udało, co 
było jedną z niespodzianek tegorocznego Ryjka. Innego rodzaju niespodzianką 
była „Prowokacja” kabaretu Limo. W konkurencji tej Limowcy nie przedstawili 
żadnego skeczu, a jedynie propozycję, że jeśli wszystkie oceniające ich kabarety 
dadzą im maksymalne noty, to gażę za występ przekażą domowi dziecka w Sopocie. 
Akcja charytatywna wypaliła, ale zdeklasować rywali już się nie udało. Cztery kaba-
rety, owszem, przyznały dziesiątki, co pozwoliło im wygrać tą konkurencję, ale trzy 
inne nie przyznały żadnych punktów, a w zamian zdeklarowały przekazanie domowi 
dziecka swoich honorariów bądź ich części. 

Oprócz głównego konkursu już tradycyjnie odbyło się kilka dodatkowych. Małego Ryj-
ka dla początkujących kabaretów wygrał duet mimów Mimika z Lublina i w przyszłym roku 
wystąpi w konkursie głównym. W tym roku w roli takiego debiutanta wystąpiła Szarpanina 
ze Szczecina. Na scenie trójka młokosów poczynała sobie całkiem dobrze i w głosowaniu  
widzów zajęła piąte miejsce. W „One Ryj Show”, czyli w pojedynku improwizujących 
solistów zmierzyli się: Abelard Giza (Limo), Maryjusz Kałamaga (Łowcy.B), Michał 
Kempa i Kacper Ruciński. Głosami widzów zwyciężył ten ostatni, operujący dość prostymi 
środkami kabaretowego wyrazu. W muzyczno-wokalnym konkursie o Melodyjną Nagrodę 
Artura wystąpiły wszystkie kabarety startujące w konkursie głównym, co zdarzyło się 
bodaj po raz pierwszy. Głosami jurorów dwie równorzędne pierwsze nagrody przyznano 
ex aequo Dnu, które zaprezentowało ludowe przyśpiewki formacji Ostatnie Zagłębianki 
oraz Limo za piosenkę Ewy Błachnio „Nawet bez lateksu boginią seksu mogę być”. Złota 
Kaseta, główna nagroda w konkursie filmowym padła łupem Szarpaniny. 

Po trzech dniach kabaretowych zmagań w Klubie Energetyka, wielki finał Ryjka, reje-
strowany przez kamery Polsatu, odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zabrakło w nim 
jednak najlepszych skeczów tegorocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, co po części zre-
kompensował występ ubiegłorocznego zwycięzcy kabaretu Ani Mru Mru. 16. edycja Ryjka 
trwała o jeden dzień dłużej niż zwykle bo w poniedziałkowy wieczór rybnicki Kabaret 
Młodych Panów nagrywał w TZR swoją nową płytę DVD. W tym wyjątkowym programie 
wzięli też udział Piotr Bałtroczyk, Cezary Pazura oraz kabarety Smile i Ani Mru Mru.

Ryjek 2011, najbardziej znany rybnicki festiwal przeszedł do historii. Organizato-
rzy spisali się na medal; same kabarety nieco gorzej. Razi rosnąca lawinowo ilość 
miotanych przez kabareciarzy wulgaryzmów i ich rodzaj, a tylko w nielicznych 
przypadkach można je uznać za niezbędne środki wyrazu. Być może przyszła już 
pora, by organizatorzy zadbali o to, by niektóre części Ryjka np. One Ryj Show 
oglądali wyłącznie widzowie pełnoletni. — Nasz kabaret zmienił się głównie za 
sprawą stand-up’u, który uprawia Abelard. To forma kabaretowa, gdzie można,  
a nawet należy powiedzieć więcej niż zwykle i przekroczyć pewne granice. Abelar-
dowi bardzo się to spodobało, nam również, co zresztą widać. Teraz, gdy gramy 
miłe, sympatyczne skecze ze starszych programów, czegoś nam w nich brakuje.  
W czasie przygotowań do Ryjka stwierdziliśmy jednak wspólnie, że rzeczywi-
ście tego ciężkiego, ostrego humoru jest w naszych skeczach chyba zbyt dużo.  
Sam świat staje się coraz bardziej hardcorowy, więc branża kabaretowa 
również. Pytanie, co z tym zrobić? — powiedział nam Szymon Jachimek  
z kabaretu Limo.

Wacław Troszka 

Telewizja Polsat relacje z tegorocznego Ryjka 
i nowy program Kabaretu Młodych Panów 
pokaże w soboty 10 i 17 grudnia o 20.

Finałowa gala odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, gdzie prowadzący Robert Korólczyk i Bartosz  
Demczuk wystąpili w ryjkowych frakach

Dno pokazało m.in. bardzo 
krótki żywot bakterii

Abelard Giza (z prawej) i  Szymon  
Jachimek, czyli połowa kabaretu Limo

Kabaretowa odmiana 2+1, czyli kabaret Nowaki
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Bez Grand Prix
Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna zo-

stał zainaugurowany 4 listopada koncertem  
w kościele Matki Boskiej Bolesnej „W hołdzie 
Mistrzowi”, a mistrz mógł być tylko jeden 
– świadomy wagi podtrzymywania śląskiej 
tradycji chóralnej Henryk Mikołaj Górecki, 
który za życia festiwalowi patronował, a po 
śmierci dał mu swoje imię. Wystąpił znakomity 
zabrzański chór Resonans con Tutti, wykonując 
m.in. utwory światowej sławy kompozytora 
rodem z Czernicy.

Jury VII edycji konkursu (profesorowie 
uczelni artystycznych: dr Milan Kolena  
z Ostrawy, prof. Benedykt Błoński z Olsztyna, 
a także prof. Jan Wincenty Hawel oraz prof. 
Czesław Freund z Katowic) przy stwierdzeniu, 
że poziom wykonawczy był wyrównany, potrak-
towało 11 chórów uczestniczących w finałowej 
rywalizacji dość surowo i nie przyznało w tym 
roku Grand Prix. Sposób obliczania punktów 
na podobnych konkursach jest dość skompli-
kowany, ale biorąc pod uwagę ich bezwzględną 
wartość, najlepszymi zespołami okazały się:  
w kat. chórów jednorodnych chór żeński 
Sonantes Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu (dyr. Hanna Malicka); w kat. chó-
rów mieszanych – kameralnych – chór Lege 
Artis z Krakowa, który nagrodzono również za 
najlepsze wykonanie utworu muzyki sakralnej. 
Prowadząca krakowski chór Agnieszka Trela-
Jochymek uznana została najlepszym dyrygen-
tem. W kat. chórów mieszanych zwyciężył mło-
dzieżowy chór Ave Sol z Bielska-Białej (dyr. 
Leszek Pollak). Najbliższy nam geograficznie 
zespół kameralny Ad Libitum przy bazylice 
NNPM z Pszowa (dyr. Izabella Zielecka-Pa-
nek) otrzymał nagrodę za najlepsze wykonanie 
utworu muzyki współczesnej – „Rondo” Józefa 
Świdra. Koncert laureatów i wręczenie nagród 
miało miejsce w kościele św. Jadwigi na Nowi-

nach, a publiczność mogła się przekonać, że  
w festiwalu uczestniczą jedynie chóry na wyso-
kim poziomie artystycznym.

Dodać trzeba, że niedawną uchwałą Sejmiku 
Woj. Śląskiego imię Henryka M. Góreckiego 
otrzymała również Filharmonia Śląska w 
Katowicach, a radni sejmiku postulują, by 
pamięć naszego krajana uczcić nazywając jego 
imieniem rok 2012.

A cappella z gwiazdami
Ostatni, mocny akord festiwalu miał miejsce 

w dniu Święta Niepodległości, 11 listopada.  
W Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpił ze swoimi 
gośćmi zespół „6 na 6”, będący przecież również 
formacją chóralną. Pomysł śpiewu a cappella z 
gwiazdami estrady zrodził się przed kilku laty na 
festiwalu chóralnym Legnica Cantat, którego 
uczestnikiem był rybnicki zespół. Tę bardzo 
interesującą dla obu stron formę współpracy 
kontynuuje jedynie nasz zespół. Dotąd gośćmi 
„6 na 6” byli Małgorzata Ostrowska, Maciej 
Maleńczuk, Renata Przemyk, Krzysztof Kiljański 
i Maciej Miecznikowski, a w tym roku  zaprosze-
nie do projektu przyjęli Sabina Jeszka, Stanisław 
Sojka, Kuba Badach oraz ponownie beat-bo-
xer ZGAS.  Nieprzypadkowo rybnicki zespół 
wystąpił w białych strojach, które współgrając 
z czerwonym scenicznym światłem, utworzyły 
oryginalną „biało-czerwoną”, podkreślając w 
ten sposób wymowę narodowego święta. Świę-
tem, ale muzycznym, był również sam znako-

mity koncert. W konwencji śpiewu a cappella  
z  „6 na 6” jako akompaniamentem i ZGASEM 
w roli perkusji i basu w jednym, najlepiej czuł się 
chyba wykonujący piosenki Andrzeja Zauchy 
Kuba Badach, wokalista jazzowy, lider zespołu 
„Poluzjanci”, występujący również z „Globtot-
tersami”. Ale „rytm trzymał” również owacyjnie 
przyjęty Sojka, zaś nasza Sabina w repertuarze 
Kayah zaprezentowała się wobec starszych 
kolegów bez kompleksów, przypominając jak 
doskonałym dysponuje głosem, o urodzie nie 
wspominając. Wspaniały finał z piosenką Ewy 
Bem „Pomidory” udowodnił, że świetnie bawiła 
się nie tylko publiczność, ale również gospo-
darze i goście, którzy wydawali się wspaniale 
ze sobą zintegrowani. — Było to możliwe tylko 
dzięki profesjonalnemu podejściu obu stron — 
mówi szef artystyczny zespołu Michał Myszor.  
— Mamy bardzo mało czasu na bezpośred-
nie próby, dlatego trzeba wcześniej przekazać 
gwiazdom zapis nutowy konkretnej aranżacji  
i nagrany przez nas akompaniament. Oczywi-
ście nieco czasu zabiera przekonanie gwiazd do 
naszej idei, w czym wyróżnili się Michałowie  
Wojaczek i Leśniak. Każdy z tegorocznych gości 
wniósł do projektu to co ma najlepszego: Kuba 
znakomity warsztat i jazzowe inklinacje, Sabina 
świetny głos, zaś Staszek Sojka umiejętność im-
prowizacji, a wszyscy razem – chęć współpracy  
— dodaje Michał. Teraz czekamy na za-
powiadaną przez zespół płytę z utworami  
Andrzeja Zauchy i kolejne koncerty z gwiazdami!

Jesienne śpiewanie
Koncert muzyki chóralnej to dobry sposób na kulturalne spędzanie jesiennych 

wieczorów. A okazji do tego w naszym mieście nie brakuje – początek miesiąca 
należał do Rybnickiej Jesieni Chóralnej, a na niedzielę 27 listopada zaplanowano 
koncert finałowy dorocznych Dni Cecyliańskich.    

Zgodnie z tradycją Rybnickiej Jesieni 
Chóralnej koncert laureatów zakończyło 
odśpiewanie Gaude Mater Polonia pod 
dyrekcją prof. Czesława Freunda
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Tak wielkie przedsięwzięcie nie byłoby moż-
liwe bez wsparcia miasta, partnera, jakim było 
Rybnickie Centrum Kultury oraz sponsorów, 
którym w imieniu zespołu „6 na 6” podzięko-
wał prowadzący koncert dziennikarz Radia 90 
Arkadiusz Żabka, który na estradzie wypada 
równie dobrze jak w eterze.  

Górecki na finał
Organizujące Dni Cecyliańskie Towarzystwo 

Muzyczne im. Braci Szafranków wybrało na 
finałowy koncert w kościele oo. misjonarzy 
pod wezw. Królowej Apostołów (27.11.  
g. 18) „Symfonię pieśni żałosnych” Henryka 
M. Góreckiego w wykonaniu Filharmonii 
Rybnickiej pod batutą Jana Wincentego Hawla 
i Katarzyny Oleś-Blachy (sopran), rybniczanki, 

solistki Opery Krakowskiej. (Na marginesie: ta 
wspaniała artystka była inicjatorką powstania 
zespołu „6 na 6” i jego wieloletnią członkinią). 
Po niedawnym koncercie Szkolnej Orkiestry 
Symfonicznej „szkoły Szafranków” jest to 
drugie w krótkim czasie wykonanie tego dzieła  
w Rybniku. O koncercie napiszemy w świą-
tecznej „GR”.

„Cecyliada” to doroczne święto śpiewaków 
kilkunastu chórów z Rybnika i okolicy, które 
prezentują się w kościołach w dwa listopado-
we weekendy, w okolicy dnia swojej patronki, 
św. Cecylii. Wywodząca się z czasów zaborów 
tradycja chóralnego śpiewu w ojczystym ję-
zyku, wtedy wyraz uczuć patriotycznych, jest 
na Śląsku wciąż żywa, również dzięki takim 
wydarzeniom jak cykliczne Dni Cecyliańskie.

(r)

Coraz większym zainteresowaniem 
cieszy się Koło Miłośników Fantastyki, 
które od lutego działa w filii nr 4 Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Paruszowcu-Piaskach.

Spotkania odbywają się tu w każdą trzecią 
sobotę miesiąca (od 14 do 18). Biorą w nich 
udział fani literatury i gier fantasy w różnym 
wieku. Odbywają się prelekcje tematyczne, 
dyskusje dotyczące świata i literatury fantasy 
oraz rozgrywki gier planszowych, karcianych 
i bitewnych. Uczestnicy mają okazję wziąć 
udział w warsztatach artystycznych i konkur-
sach oraz uczą się walki bezpieczną bronią. 
Przy współpracy z Grupą Inicjatyw Twór-
czych, koło przygotowało też pokaz fantasy 
dla mieszkańców dzielnicy, a teraz zabiega  
o pozyskanie funduszy na zorganizowanie gry 
fabularnej (tzw. LARP). 

Powstanie koła zainicjowała wolontariusz-
ka Natalia Fila, która w bibliotece na Paru-
szowcu prowadzi też zajęcia komputerowe 
dla seniorów. Placówka zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w spotkaniach Koła 
Miłośników Fantastyki do swojej siedziby 
przy ul. Za Torem 3b. Informacje o spotka-
niach koła zamieszczane są zawsze na stronie 
internetowej biblioteki głównej (www.biblio-
teka.rybnik.pl) oraz na plakatach. Miłośnicy 
fantastyki mają też swój profil na facebooku. 

(S) 

Świetnie bawiła się nie tylko publiczność, ale i goście: (od lewej) Kuba Badach, Sabina Jeszka, ZGAS oraz Stanisław Sojka

Na ostatnie w tym roku spotkanie 
zaprasza Dyskusyjny Klub Książki 
działający w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Szafran-
ka, o którego działalności pisaliśmy  
w październikowym wydaniu „GR”. 

Tematem spotkania, które odbędzie się 
w środę 14 grudnia o 17, będą „Listy na wy-
czerpanym papierze”, zawierające miłosną 
korespondencję Agnieszki Osieckiej i Jere-
miego Przybory, zebraną przez Magdę Umer. 
Rozmowie o tej niezwykłej książce będą 
towarzyszyć znane piosenki obojga autorów. 

(WaT)  

Biel strojów zespołu „6 na 6” i czerwień scenicznego światła utworzyły oryginalną „biało-czerwoną”

Fantastyczny 
Paruszowiec

Ostatnia 
dyskusja
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Wystawione w Galerii Rybnickiego 
Centrum Kultury malarskie prace 
rybnickiej artystki Marii Budny-Mal-
czewskiej potwierdziły, że przynajmniej 
dwa elementy osławionej trójcy zasłu-
gują na swoją opinię. I choć konie jako 
temat płócien nie był malarce obcy, jej 
artystyczny świat wypełniały głównie 
kobiety. Ich tajemnicze, by nie powie-
dzieć anonimowe, akty wyłaniają się  
z barwnego tła, są niejednoznaczne, a poprzez dodane im atrybuty, mówią więcej niż może 
powiedzieć nieosłonięte, choć nie do końca odkryte, ciało. Zmysłowe ciało, które jest 
tylko, że użyję autocytatu z tekstu na zaproszeniu, opakowaniem duszy – myśli, marzeń, 
uczuć wreszcie. 

Zarówno spore, strzelające nasyconymi barwami kobiece płótna, jak i mniejsze i mniej 
barwne, wizerunki koni, mają niezwykły nastrój, który z sukcesem dałoby się przenieść 
również poza wystawienniczą salę. 

Wernisaż wystawy, którą autorka nazwała „Moje pejzaże”, zgromadził wielu admirato-
rów jej osoby i talentu. Sylwetkę malarki przypomniał dyrektor RCK Adam Świerczyna, 
a płomienne słowa o jej twórczości wypowiedział artysta-plastyk i pedagog, twórca i pro-
wadzący grupę malarzy nieprofesjonalnych „Oblicza” Marian Rak. W malarstwie Marii 
Malczewskiej doszukał się zarówno delikatności jak i energii. Na płótnach zabrakło mu 
natomiast... mężczyzn. Może tę sugestię artystka weźmie sobie do serca?                     (r)

Dom Kultury w Niedobczy-
cach wraz z Klubem Fotogra-
ficznym Forum Obiektyw-
ne zapraszają profesjonali-
stów i amatorów do udziału  
w szóstym konkursie fotogra-
ficznym.  

W tegorocznej edycji orga-
nizatorzy postawili na sposób 
robienia zdjęć, dlatego zachę-
cają, by sięgnąć nie tylko po lu-
strzanki cyfrowe i analogowe, 
aparaty z wymienną optyką, 
ale także po telefony komór-
kowe, aparaty kompaktowe 
czy otworkowe. Stąd nazwa 
konkursu „Komórkowce i pstry-
kacze”. Szczegóły konkursu na 
stronie www.dkniedobczyce.pl.

538 prac 113 autorów wpłynęło na konkurs 
fotograficzny „Śląsk – pochwalmy się Euro-
pie”. Zwyciężyła rybniczanka Anna Papierok. 

Celem konkursu było ukazanie bogactwa  
i różnorodności województwa śląskiego podczas 
polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej. 
Organizatorem było biuro europosła Bogdana 
Marcinkiewicza i Dom Kultury w Chwałowicach. 
Jurorzy, fotograficy – Marcin Giba, Tomasz Zdulski 
i Jarosław Lasota – przyznali pierwsze miejsce 
Annie Papierok z Rybnika za cykl dziewięciu fo-
tografii zatytułowanych „Cisza…Spokój…Zapo-
mnienie…”, która w nagrodę zwiedzi Parlament 
Europejski i najciekawsze zakątki Belgii. II miejsce 
zajęła Karolina Jonderko z Rydułtów, III – Michał 
Górecki z Katowic. Uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkursu i otwarcie pokonkursowej 
wystawy nastąpi 9 grudnia o g. 18 w Domu Kul-
tury w Chwałowicach, podczas Wieczoru Sztuk. 
Wystawa, na której pokazanych zostanie 50 prac 
24 autorów, czynna będzie do 9 stycznia.      (S)

Maria Budny-Malczewska jest rybniczanką, absolwentką 
Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej i Państwowej Szkoły 
Sztuk Plastycznych (dziś ASP) we Wrocławiu. Studiowała na 
Wydziale Projektowania Architektury Wnętrz w pracowni prof. 
Władysława Wińcze, a tajniki malarstwa poznawała w pracowni 
prof. Józefa Hałasa. Po 20 latach spędzonych we Wrocławiu 
wróciła do Rybnika, gdzie była związana zawodowo z rybnickim 
Muzeum. Od wielu lat jest ważną postacią środowiska artystycz-
nego. Swoje prace wystawiała na wystawach indywidualnych  
i zbiorowych w kraju oraz wielu krajach europejskich, a także  
w USA i Kanadzie. Poprzez warsztaty artystyczne prowadzone 
w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik przybliża mło-
dzieży świat sztuk wizualnych, w pracowni Forma przygotowuje 
ją również do egzaminów na uczelnie artystyczne. 

Jej pejzaże
A na tle pejzażu – umownego 

i odrealnionego – kobieta i koń. 
Każde z osobna, ale wspólnie  
z żaglowcem o pełnych żaglach 
uznawane powszechnie za wyjąt-
kowo piękne zjawiska. 

Pochwalili się 
Śląskiem

Jedna z nagrodzonych prac rybniczanki Anny Papierok

Komórkowce
i pstrykacze
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Maria Budny-Malczewska i jej najnowsze prace
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Skrót kulturalny
w 18 listopada w Domu Kultury w Niewiadomiu pokazano prace, które powstały podczas 

wrześniowego pleneru plastyczno-fotograficznego z udziałem 45 twórców z Polski, 
Czech i Słowacji. Tematem były drewniane kościółki Jankowic, Palowic, Ligockiej Kuźni, 
Wielopola czy czeskich Albrechtic. Plener zorganizował dom kultury wspólnie z Centrum 
Kultury i Informacji Miasta Czadca i Stowarzyszeniem Fotograficznym z Orłowej, przy 
udziale środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wystawa „Mała ar-
chitektura sakralna” zostanie zaprezentowana również w galeriach w Karwinie i Czadcu. 
W Niewiadomiu można ją oglądać do 12 grudnia.

w Rybniccy studenci uniwersytetu trzeciego wieku wciąż powiększają kolekcję muzycznych 
nagród. Sporym sukcesem zakończył się udział przedstawicieli rybnickiego stowarzysze-
nia w Czwartych Juwenaliach III Wieku, które odbyły się w Warszawie. Dorota Gatnar 
i Stanisław Pająk zdobyli pierwszą nagrodę wokalną, a pracująca z nimi na co dzień 
i przygotowująca ich do występów Romana Kurowiec otrzymała nagrodę specjalną  
i dyplom za wspaniałą prezentację festiwalową. To nie jedyne sukcesy seniorów, któ-
rzy amatorsko zajmują się śpiewem. Dorota Gatnar i Stanisław Pająk wystąpili też w 
koncercie finałowym Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej w Krakowie.  
W Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaśpiewali oni wspólnie z orkie-
strą straussowską Obligato prowadzoną przez Jerzego Sobeńko, a Romana Kurowiec 
wróciła z festiwalu ze statuetką Edith Piaf. Seniorom gratulujemy!   

w Teatr Ziemi Rybnickiej poszedł za ciosem i po cieszących się sporym zainteresowaniem 
warsztatach batiku zaprosił do udziału w kolejnych zajęciach warsztatowych. Tym razem 
tajniki malowania na jedwabiu poznawała grupa ok. 30 pań pod okiem Barbary Budki. 
Oprócz prac wykonanych w czasie zajęć, uczestniczki warsztatów otrzymały też jedwabne 
prezenty – apaszki i szale, a o swoich nowych doświadczeniach mogły porozmawiać 
w trakcie słodkiego poczęstunku. Na następne warsztaty TZR zaprasza w styczniu.

w W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej poeta Robert „Ryba” Rybicki przedstawił swój 
nowy tomik „Masakra kalaczakra”, który zawiera wiersze powstałe w latach 2006-2010.  
„…Okazuje się, że „Masakra kalaczakra” to sześć lat pracy nad tekstami, osiem miesię-
cy redaktorskiej harówy. I ktoś mi powie, że poezja to nie praca?” – napisał w swoim 
internetowym dzienniku Rybicki.

w 16 listopada pod szyldem Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się spotkanie literackie z Wojciechem Kuczokiem, 
pisarzem, scenarzystą i laureatem Nagrody Literackiej Nike w 2004 roku. W czytelni 
zebrało się liczne grono miłośników literatury, pragnących porozmawiać z chorzowskim 
prozaikiem. Podczas ponad dwugodzinnego spotkania publiczność zasypywała gościa 
pytaniami dotyczącymi książek, scenariuszy filmowych, podróży, ludzi i życia.

w Uczniowie I LO z Wodzisławia i IV LO z Chwałowic wzięli udział w pierwszym w tej edycji 
eliminacyjnym „Pojedynku na słowa”, jaki odbył się 18 listopada w Klubie Energetyka. 
Recytowano wiersze i śpiewano piosenki poetyckie, a z potyczki zwycięsko wyszła 
szkoła z Wodzisławia. Przypomnijmy: w dziewiątej edycji imprezy bierze udział 14 szkół, 
laureatów poznamy w styczniu.

w Zespół Enej spotkał się z fanami w Empiku w galerii Focus Park. Zwycięzcy programu 
Must Be The Music mówili o miłości do folkowej muzyki, Przystanku Woodstock i 
ukraińskich świętach. Zdradzili także, że chcieliby zagrać z Carrantuohillami. Fani się 
nie zawiedli – muzycy okazali się bardzo kontaktowi i towarzyscy, chętnie podpisywali 
płyty i pozowali do zdjęć. Kilka godzin później Enej wystąpił w Kulturalnym Clubie.

w 15 grudnia o 17 w Teatrze Ziemi Rybnickiej uczniowie Gimnazjum nr 2 pokażą „Boską 
komedię” Dantego Alighieri. Dzięki programowi grantowemu „Bank ambitnej młodzie-
ży” fundacji Banku Zachodniego WBK, szkoła otrzymała dofinansowanie do projektu 
„Młodzi u Dantego”. 

w Kończy się 18 edycja Konfrontacji Filmowych organizowanych przez rybnicki DKF „Ekran”. 
Jednym z filmów w bloku „Trudne tematy” był obsypany  nagrodami „Kret” w reżyserii 
Rafaela Lewandowskiego, młodego Francuza polskiego pochodzenia. I może większa 
perspektywa twórcy do naszych problemów sprawiła, że film dotykający bolesnej sprawy 
informatorów SB wśród działaczy „Solidarności” robi tak duże wrażenie. Obok Borysa 
Szyca, w jednej z głównych ról zobaczyliśmy Mariana Dziędziela, krakowskiego aktora 
rodem z pobliskich Gołkowic, który wielką karierę zaczął robić w dojrzałym już wieku. 
Większości widzów jest znany z filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wesele”, a rybniczanie 
mieli okazję poznać go bliżej przed projekcją „Kreta”. Aktor opowiadał o sobie i swoich 
rolach, wyznając m.in., że to napisana specjalnie dla niego rola w „Weselu” przyniosła 
mu największą satysfakcję.   

(S), (r), (m)

Zróbmy to razem! – zachęcają Fundacja Elektrowni 
Rybnik oraz pracownia plastyczna Fascynacje, które 
po raz kolejny zapraszają do udziału w konkursie na 
szopkę krakowską. 

Może być z pudełek, kolorowego papieru, w formie 
zamku, pałacu, dworku czy kościółka. Budowla, w której 
mógłby urodzić się Jezus nie musi być duża, liczy się pomy-
słowość i wkład pracy. Do konkursu na szopkę krakowską 
może przystąpić każdy miłośnik małych form architekto-
nicznych – od modelarzy, przyszłych inżynierów i architek-
tów, po uczniów rybnickich (i nie tylko) szkół. 

Prace, które po wystawie pokonkursowej wrócą do ich 
autorów, można wykonać indywidualnie i w zespole (mile 
widziane zespoły rodzinne). Na zwycięzców czekają ciekawe 
nagrody. Szopki należy dostarczyć do Klubu Energetyka 
Fundacji ER do 22 grudnia do g. 17. 

Wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród 
odbędzie się 22 grudnia, o 18 w Klubie Energetyka przy ul. 
Podmiejskiej. Szczegóły na stronie www.fundacjarybnik.pl. (D)

Wrzuć 
do czapki!

25 listopada ruszyła zbiórka darów 
dla najbardziej potrzebujących dzieci 
z naszego miasta. W ramach akcji 

charytatywnej „Czapka św. Mikołaja” kwestują radni 
młodzieżowej rady miasta i wolontariusze – uczniowie 
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych.

Zbiórka darów odbywa się w Plazie i w Realu. Dziesiąta 
„Czapka św. Mikołaja” potrwa do 21 grudnia. Dzień przed 
wigilią radni MRM i wolontariusze wraz z opiekunami będą 
w mikołajkowych czapkach rozwozić prezenty. W ubiegłym 
roku udało się przygotować 300 paczek żywnościowych  
i około 600 paczek z prezentami. Jak będzie tym razem? 
Nie bądźmy obojętni i przyłączmy się do akcji!                (S)

Podaj łapę
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę! Włączmy się 

do akcji charytatywnej „Podaj łapę”, która potrwa do 
19 grudnia. 

Akcja ruszyła 19 listopada w Klubie Energetyka, gdzie 
zbierano makulaturę oraz karmę, smycze, koce i miski dla 
podopiecznych rybnickiego schroniska. Odbyły się występy 
muzyczne, taneczne i teatralne, z których dochód również 
przeznaczony zostanie dla zwierząt, by łatwiej im było 
przetrwać zimę. To już druga tego typu akcja zorganizo-
wana przez Paulinę Szojer-Walo, miłośniczkę zwierząt, 
na co dzień związaną z teatrem tańca 
„Navras”. Druga, ale nie ostatnia. 
Do 19 grudnia zbiórkę darów 
w ramach akcji „Podaj łapę” 
prowadzą również dom kultury 
w Niedobczycach i herbaciarnia 
„White monkey” ze Śródmieścia (ul. 
Kościuszki). Nasi bracia mniejsi też 
zasługują na świąteczne prezenty! (S)

Konkurs 
na szopkę krakowską
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POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

„Dziadek do orzechów”
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na spek-

takl baletowy dla dzieci, który z pewnością chętnie 
obejrzą również dorośli. Pełna baśniowego czaru, 
świąteczna opowieść Piotra Czajkowskiego o przygo-
dach Klary w fantastycznym świecie snu, w którym 
ożywają jej zabawki, a wśród nich ukochany Dziadek 
do orzechów.

4 grudnia, g. 17

Pochwalą Pana...
...podczas piątej edycji Międzynarodowego Silesia Gospel Festival organizo-

wanego przez Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, Rybnickie Centrum 
Kultury i Państwową Szkołę Muzyczną. W programie pastorałki i kolędy gospel, pieśni 
bożonarodzeniowe oraz współczesne pieśni sakralne. W finale koncertu usłyszymy m.in. 
kolędę „Cicha noc” zaśpiewaną w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

11 grudnia, g. 19    

Warsztaty gospel
Od 10 do 11 grudnia, w ramach Międzynarodowego Silesia Gospel Festival, 

zorganizowane zostaną Międzynarodowe Warsztaty Gospel. Warunkiem uczest-
nictwa w warsztatach jest dokonanie opłaty w kwocie 50 zł do dnia 5 grudnia 2011 
r. oraz przesłanie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: ilona-kargul@
o2.pl. Szczegółowych informacji udziela Biuro Festiwalu - www.republika.pl/centrum-
muzyczne (tel/fax. 32 42 244 34, kom. 601 837 815).    

Felicjan Andrzejczak
Fenomenalny głos, niezapomniany wokalista 

Budki Suflera i wykonawca nuconego przed laty hitu 
„Jolka, Jolka pamiętasz”, przypomniał o sobie wyda-
ną w 2009 r. solową płytą „Biegnę jak maratończyk”. 
Dokąd biegnie i po co? O tym z pewnością przekonają 
się wszyscy ci, którzy wybiorą się na koncert tego artysty. 

16 grudnia, g. 19

Sylwester w Teatrze
Na prywatce, eleganckim balu, w restauracji czy 

pod chmurką. Jest wiele sposobów na spędzenie 
sylwestrowej nocy. Jednym z ciekawszych będzie  
z pewnością muzyczne powitanie 2012 roku, 
na które zaprasza Teatr Ziemi Rybnickiej. Na 
wszystkich, którzy tego wieczora wybiorą się do 
teatru, czekają niezapomniane chwile z przebojami 
operetkowymi, operowymi i musicalowymi, a także hitami muzyki światowej,  

m.in. z repertuaru Whitney Houston, Natalie Cole i Barbry Straisand. Muzyczną 
podróż w Nowy Rok poprowadzi Ewa Uryga z zespołem oraz Brian Fentress i Bartosz 
Urbanowicz. Bilety – do końca listopada – w cenie 120, 110 i 100 zł, w grudniu – 
140, 130 i 120 zł. Serdecznie zapraszamy!

31 grudnia, g. 22

“The Beatles and Queen”...
...czyli widowisko muzyczno-taneczne w wyko-

naniu połączonych zespołów Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, Opery Śląskiej z Bytomia oraz Teatru 
Morawskiego z Ołomuńca. Opowieść o dwóch 
legendach w historii muzyki popularnej – zespołach 
The Beatles i Queen. Artyści zabiorą widzów w mu-
zyczno-taneczną podróż, w czasie której przypomną 
historię obu kultowych grup oraz – co najważniejsze – ich przeboje. Nie zabraknie 
tych największych – Yesterday, All You Need is Love wykonywanych przez The Be-
atles, czy We Are the Champions, albo The Show Must Go On z repertuaru Queen. 

7 stycznia, g. 18

Stare, a wciąż dobre
Ich piosenki rzadko goszczą w komercyjnych czy publicznych rozgłośniach 

radiowych. Mimo to, publiczność ich uwielbia i już od ponad 20 lat przychodzi na 
koncerty „Starego, dobrego małżeństwa”. Nowe piosenki i stare, dobre songi,  
w sam raz na zimowy wieczór. Z powodu choroby jednego z artystów, planowany 
na 6 grudnia koncert został przeniesiony na 

20 stycznia, g. 19

Katarzyna Groniec
Ta pochodząca z Zabrza, znakomita artystka, 

zaśpiewa utwory ze swojej najnowszej płyty pt. 
„Pin-up Princess”. Piosenki przepełnione myślami na 
temat życia i jego przemijania. Rytm, puls, prostota 
melodii i świetne teksty, czyli gratka dla fanów tej, 
jak sama o sobie mówi, w pełni świadomej artystki.  

22 stycznia, g. 18   

Po raz pierwszy w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się III 
edycja konkursu talentów „Pokaż co potrafisz”, organizowa-
nego przez Dom Kultury w Niedobczycach. 

Na scenie zaprezentowało się ponad 30 młodych ludzi, a zwy-
ciężyła Helena Kozub z Gimnazjum nr 13 w Radziejowie, która 
wykonała piosenkę Renaty Przemyk i Kasi Nosowskiej „Kochana” 
z własnym, gitarowym akompaniamentem. Jej szkolna koleżanka 
Martyna Krakowiecka wyśpiewała sobie drugą nagrodę, a jurorki 
Jadwiga Demczuk-Bronowska, Michaela Sczansny, Sabina Dyla-
Grad i Danuta Świerczek-Frydrychowicz trzecie miejsce przyznały 
siedmioletniej roztańczonej Magdalenie Szweter ze SP nr 6  
z Zamysłowa. Magda spodobała się również publiczności, która 
przyznała jej swoją nagrodę. 

(S)
W trzeciej edycji konkursu talentów „Pokaż co potrafisz” zwyciężyła Helena Kozub z Gimnazjum 13  
w Radziejowie

Pokazali co potrafią!
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Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni „Alcafe”, która znajduje się 
w galerii Teatru Ziemi Rybnickiej. Codziennie od godz. 16.00 oraz przed 
każdą imprezą można się tu napić aromatycznej kawy, smacznej herbaty, 
gorącej czekolady czy spróbować dobrego ciasta. 



5 grudnia, g. 19
KI
prod. Polska, 2011 r., obyczajowy, czas 93 
min., reż: Leszek Dawid, obsada: Roma 
Gąsiorowska, Adam Woronowicz, Krzysz-
tof Globisz.
Odważny debiut Leszka Dawida wciąga 
nas w szalony, barwny wir świata Ki (Kingi). 
Zdjęcia inspirowane obrazami Darrena 
Aronofsky’ego („Zapaśnik”, „Czarny łabędź”) pozwalają spojrzeć na 
rzeczywistość oczami zbuntowanej bohaterki. Pełna ironii, wnikliwa 
obserwacja życia współczesnej dziewczyny, opowiedziana z lekkością 
i poczuciem humoru.

12 grudnia, g. 19
SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ
prod. Hiszpania, 2011 r., dramat, thriller, 
czas 120 min., reż.: Pedro Almodovar, 
obsada: Antonio Banderas, Elena Anaya, 
Marisa Paredes.
Najnowszy film Pedro Almodóvara, niekwe-
stionowanego mistrza współczesnego kina, 
który po raz pierwszy w swojej karierze sięgnął po materiał literacki. 
Przygotował scenariusz na podstawie powieści „Tarantula” Thierry’ego  
Jonqueta, która opowiada o chirurgu plastycznym trzymającym  
w zamknięciu piękną Ewę. Kim jest tajemnicza kobieta? Jakie stosunki 
łączą ją z lekarzem? Prawda okaże się bardziej szokująca niż najśmielsze 
przypuszczenia.

19 grudnia, g. 19
PRZEPIS NA MIŁOŚĆ
prod. Belgia/Francja, 2010 r., komedia 
romantyczna, czas 80 min., reż.: Jean-
Pierre Améris, obsada: Benoit Poelvoorde, 
Isabelle Carré.
On jest właścicielem upadającej fabryki 
czekolady, który umiera ze strachu na myśl 
o rozmowie z kimś obcym. Ona zna jeden z najlepszych przepisów 
na czekoladki, ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyjawić swój sekret. 
Tych dwoje mogłoby stanowić idealną parę. Gdyby tylko któreś 
z nich odważyło się zrobić pierwszy krok… Dzięki sympatycznym 
postaciom film ogląda się nie tylko z zaangażowaniem, ale i dużą 
przyjemnością.

Podczas Nocnych Prowoka-
cji w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
autorski spektakl „Home-
work” zaprezentował Marcin 
Jarnuszkiewicz. 

Człowiek i lalka są na scenie 
przez blisko półtorej godziny. 
Podczas spektaklu nie pada ani 
jedno słowo. Te zastępują gesty, 
spojrzenia, kolejne „układania” 
drewnianej lalki. Jarnuszkiewi-
czowi udaje się uczynić z niej 
partnera scenicznego. Jego ruchy 
są delikatne, czułe, stopniowo 
pozwalają uczestniczyć widzom 
w relacji, jaka się między nimi 
rodzi. Całości dopełniają światło 
i muzyka. Artysta prowokuje do 
myślenia – w jakim stopniu ta 
uniwersalna historia nas doty-
czy? Lalka, która została stwo-
rzona na obraz i podobieństwo 
człowieka, jest bezbronna, cierpi, 
nie rozumie… — Sztuka wyrasta 
z pytania „kim jestem”. Jej fun-
damentalną misją jest pochwała 
ludzkiej duchowości — uważa 
autor spektaklu. W świecie po-
zbawionym czasu na refleksję, 
taki spektakl musi prowokować.

Nocne Prowokacje zakończył 
pokaz fotografii Jacka Lidwina 
„Fragmenty miejsc i ludzi”, które-
mu towarzyszyły żydowskie pie-
śni w wykonaniu Agnieszki Lucyi. 

(m)

W kategorii młodzieżowej wyróżnienie zdobyli 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych – Tomasz 
Nahlik, Jacek Szweblik, Michał Zniszczoł i Er-
nest Szendzielorz, którzy przygotowali gawędę  
pt. „Kapsuła czasu”. Rolę kapsuły zagrała skrzynia, 
w której uczniowie zamknęli najcenniejsze eksponaty 
dla potomnych, m.in. album ze zdjęciami „cołkiej 
familiji”, egzemplarz „Gazety Rybnickiej” i ryczkę, 
czyli najważniejszy mebel w każdym śląskim domu. 

W kategorii dorosłych jurorzy konkursu – Maria 
Pańczyk-Pozdziej, Irena Chilmon i Marek Szołty-
sek – postanowili przyznać drugą nagrodę Ewelinie 
Kuśce z Jastrzębia, a trzecią – Agnieszce Rusok 
z Pstrążnej. Opowieść o ciotce Matyldzie, która 

całe życie czekała na swojego księcia z bajki (i się 
doczekała!), w wykonaniu jastrzębianki spodobała 
się również publiczności zebranej w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, która przyznała swoją nagrodę właśnie 
Ewelinie Kuśce.  

Publiczność oklaskiwała nie tylko gawędziarzy 
z regionu, ale również „Arie spod familoka”, czyli 
najpiękniejsze melodie operetkowe w śląskiej inter-
pretacji Mariana Makuli, w wykonaniu pochodzącej 
z Armenii sopranistki Nairy Ayvazyan i tenora 
Tomasza Białka. Zabrzmiały m.in. „Beaty, Adele jo 
wszystkie fajne frele…”, czyli gwarowe „Brunetki, 
blondynki”. Ciekawe, co na to Kiepura? 

(S)

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przygotowali gawędę pt. „Kapsuła czasu” i zostali wyróżnieni w konkursie gawędziarzy
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Jak się kiejsik łoblykali na Ślonsku? Wiedzą uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rudzińcu, 
którzy na XXVI konkurs gawędziarzy przygotowali śląski pokaz mody i zwyciężyli w kategorii 
młodzieżowej. Wśród dorosłych pierwszego miejsca nie przyznano.  

Godki spod familoka

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35

Wejściówki w cenie 12 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

Człowiek 
i lalka



— To pierwszy śląski audiobook, czegoś takie-
go jeszcze nie było! — przekonuje autor, który 
nagrywając książkę wykorzystał swoje radio-
wo-telewizyjne doświadczenia — Książka jest 
napisana po śląsku i również po śląsku ją czytam; 
jest tego w sumie pięć i pół godziny — 

Nagrań dokonano w studiu radia Fest, które 
ma jedną ze swoich redakcji w Gliwicach. Krążek 
jest nagrany w poręcznym formacie MP3 dzięki 
czemu można szybko przechodzić do wybranych 
opowiadań bez konieczności odsłuchiwania wcze-
śniejszych. — To książka, więc i płyta właściwie 
relaksacyjna. Czasy są trudne, politycy zaczynają się 
zabierać za Śląsk, więc Ślązokom należy się trochę 
oddechu. To pierwsza tak rozrywkowa książka  
w moim dorobku. Wcześniej spoglądałem na niektó-
re sprawy z przymrużeniem oka, ale nigdy na taką 
skalę. To 77 krótkich, trzyminutowych zabawnych 
opowiadań z dowcipną pointą. Kiedyś takie za-
bawne opowieści snuły przy okazji różnego rodzaju 
spotkań rodzinnych nasze babcie, ale te czasy minęły 
bezpowrotnie — mówi Marek Szołtysek. 

W kolejnych opowiadaniach porusza on 
wiele interesujących kwestii i stawia wiele iście 
filozoficznych pytań np.: – Czy rolada mo zadek? 
Albo: – Skond się wziyny Gorole? Zapewnia, 
że wszystkie opowiadania są oparte na auten-
tycznych wydarzeniach. Pisze np. o Ślązaczce, 

nieżyjącej już knurowiance, która jakieś 
50 lat temu wymyśliła telewizję interak-
tywną. Za każdym razem, gdy chciała 
oglądać telewizor zasiadała przed nim 
pięknie uczesana i w odpowiednio 
eleganckim stroju, nie wspominając już  
o wcześniejszym uprzątnięciu mieszka-
nia. Była bowiem przekonana, że tak 
jak ona widzi postaci pojawiające się 
na srebrnym ekranie, tak i one widzą 
ją i wnętrze jej izby. Szołtysek podaje 
też związaną bardziej z hazardem niż 
z polityką przewrotną receptę na auto-
nomię dla Ślonzoków.

Co ważne, książka to również dobry 
podręcznik gwary śląskiej. By jednak był 
przydatny, autor musiał rozwiązać trudny 
problem jej pisowni. Dla swoich potrzeb 
zastosował jedno zaskakująco proste roz-
wiązanie – charakterystyczne śląskie „o” zaznacza 
w tekście pogrubioną kursywą – „o”(Ślonsk, Ponbo-
czek). — Celowo nie wprowadzałem nowej litery, jak 
to proponują niektórzy śląscy filozofowie, bo ludzie 
nie wiedzą jak takie nowe litery czytać. A zawsze to 
lepiej jeśli ktoś przeczyta nie do końca poprawnie, niż 
gdyby miał nie przeczytać w ogóle. Trzeba by pewnie 
wydać grube tysiące na promocję takiego nowego 
znaku, ale i tak pewnie niewiele by to dało — mówi 

Szołtysek, który przekonuje, że jego nowa książka 
może być bardzo praktycznym prezentem.

Jak zwykle w przypadku tego autora, książka 
jest bogato ilustrowana. By po raz kolejny udo-
wodnić swoim czytelnikom, że Śląsk jest piękny 
Szołtysek po raz pierwszy zaangażował fotomo-
delkę. Efekty tej współpracy wzbogaciły książkę; 
na płycie pięknego dziewczęcia, już niestety, 
nie słychać.                             Wacław Troszka

Pasja i talent sprawiają, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Każdą przeciwność 
da się pokonać, jeśli się bardzo chce.

Błyskotliwa, ciekawa, nieraz trudna biogra-
fia Adama Makowicza pokazuje człowieka, 
który wbrew wszystkim i wszystkiemu wybrał 
jazz. Młodość i początki jego muzycznej drogi 
są związane z Rybnikiem i Szkołą Szafranów. 
Z tamtego okresu Makowicz ciepło wspomina 
swojego przyjaciela Czesława Gawlika, który 
„...jazzowym bakcylem zarażał każdego, kto 
miał trochę zdolności w kierunku improwi-
zowania i dzięki temu wyłapywał wszystkie 
talenty, które pojawiały się na jazzowym ryn-
ku.” Potem były Katowice, Kraków, Warszawa, 
wreszcie Stany Zjednoczone. Pianista ciężko  
i z uporem pracował na swój sukces. Nie 
oglądał się na komercję i konsekwentnie szedł 
drogą swojego talentu. Spełnienia marzeń nie 
można osiągnąć żadnymi półśrodkami, trzeba 
podejmować odważne decyzje i grać, grać, 
grać… Każdy etap biografii Makowicza jest na-

znaczony niebywałą pasją i miłością do muzyki. 
Jego wybory były trudne do zaakceptowania 
dla rodziców, nauczycieli. W osobistym życiu 
wiele razy ponosił konsekwencje artystycznych 
decyzji. A przyszło mu je podejmować w nieła-
twych czasach: jazz w PRL-u nie miał najlep-
szej opinii – kojarzył się z wolnością, buntem, 
zmanierowaniem… Nikt wtedy nie uczył takiej 
muzyki, nie było profesjonalnych materiałów. 
Biografia Makowicza daje czytelnikowi wgląd 
w środowisko polskich jazzmanów. Pokazu-
je jak tworzono pierwsze jamy i festiwale.  
W opowieści pojawiają się największe nazwiska 
rodzimej sceny jazzowej: Andrzej Kurylewicz, 
Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Janusz 
Muniak itd. 

Spotkanie autorskie z Adamem Makowi-
czem i Markiem Straszem już 26 listopada 
podczas drugiego dnia festiwalu Silesian 
Jazz Meeting. Planujemy też zamieszczenie 
rozmowy z Adamem Makowiczem w numerze 
świątecznym „GR”.                                  (m)

Szołtysek do słuchania, czyli 
czy rolada mo zadek?

Jak co roku, jesienią na półkach księgarskich pojawiła się nowa książka 
od lat związanego z naszą redakcją Marka Szołtyska. To „Godki śląskie fest 
ucieszne”. Tym razem Szołtyska można nie tylko poczytać, ale i posłuchać, 
bo do napisanej gwarą książki jest dołączona płyta CD.
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Grać pierwszy fortepian. Rozmowy z Adamem Makowiczem przeprowa-
dził Marek Strasz, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Kraków 2011

Kręte ścieżki pianisty Makowicza

Marek Szołtysek i jego najnowsza książka z wkładką
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Co łączy filmy „Morderstwo w Orient 
Expressie”, „15.10 do Yumy”, „Jak 
rozpętałem II wojnę światową”, „Zmien-
ników” i bajkę „Tomek i przyjaciele”? 
Pociągi! Związki kolei z filmem były 
jednym z tematów, jakie poruszono 
podczas konferencji naukowej „W służ-
bie społeczeństwa. Znaczenie kolei dla 
dziejów Polski” zorganizowanej przez 
rybnickie Muzeum. 

— Lubię Bareję, więc podjąłem się wyzwania 
— mówi dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum 
w Rybniku. Wyzwaniem było prześledzenie  
w jaki sposób kolej zapisała się w twórczości 
Stanisława Barei. Pamiętacie „Co mi zrobisz 
jak mnie złapiesz” i wystawę plakatu kolejowe-
go, która powoduje „unieczynnienie” dworca 
PKP na okres jednego miesiąca, a „Alternatywy 
4” i lokomotywę, która pomaga lokatorom 
ogrzać mieszkania? Dyrektor Kloch przypo-
mniał wybrane sceny z filmów i seriali reżysera, 
który obnażał absurdy PRL-u. — Kolejowe 
bareizmy są elementem wizerunku ówczesnej 
rzeczywistości — mówił Kloch i sporo uwagi 
poświęcił ulubionym „Zmiennikom”. W serialu 
znajdziemy najwięcej kolejowych bareizmów, 
by przypomnieć choćby informację pracow-
nicy dworca kolejowego w Kutnie: — Podróż 
pociągiem skraca czas przejazdu koleją — którą 

kończy sygnał dźwiękowy wydobywany przez 
uderzanie łyżeczką o pręty kraty w okienku. 
Absurdalne? Podobnie, jak ustalony w latach 
pięćdziesiątych ceremoniał otwierania stacji 
kolejowych, z „Międzynarodówką”, czerwo-
nymi chorągiewkami, gołąbkami pokoju, zie-
lonymi girlandami i nieodzownymi junakami 
czy 90-procentowa punktualność, do jakiej po 
śmierci Stalina, zobowiązali się pracownicy 
stacji kolejowej w Kochłowicach. Brzmi kome-
diowo, ale taka była kolejowa rzeczywistość,  
a przypomnieli ją historycy z ośrodków akade-
mickich z całej Polski. Prelegenci mówili też  
o znaczeniu i wpływie kolei dla poszczególnych 

regionów kraju na przestrzeni lat. — Spójrzmy 
na tę epokę obiektywnie — zachęcał Dawid Kel-
ler z rybnickiego Muzeum, kiedy jego wykład 
„O micie międzywojennych Polskich Kolei 
Państwowych” wzbudził kontrowersje wśród 
słuchaczy. To kolejny dowód, że temat kolej-
nictwa wart jest podejmowania. — Stąd pomysł, 
by powstała książka pokonferencyjna oraz pod-
ręcznik dotyczący historii kolei w Polsce — mówi  
o wydawniczych planach muzeum Dawid Kel-
ler. Konferencja była okazją do przedyskutowa-
nia w zespole autorskim szczegółów związanych 
z taką publikacją. A zatem, kolej na kolej! 

(S)

Miłośnik filmów Stanisława Barei i kolei – Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum z jednym z kolejowych eksponatów
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Nie chcą do schroniska 
Przymrozki dają się we znaki bezdomnym, 

którzy coraz częściej szukają możliwości prze-
nocowania na klatce schodowej. 

Strażnicy interweniowali dwukrotnie w blo-
kach mieszkalnych w dzielnicach Rybnik-Północ 
i Maroko-Nowiny. Poinformowali bezdomnych 
o możliwości skorzystania z noclegu w schroni-
sku im. Św. Brata Alberta w Przegędzy. Jednak 
mężczyźni stwierdzili, że pomocy nie potrzebują  
i opuścili ciepłe lokum. Ciekawe, czy tak rozgrza-
ła ich propozycja strażników, czy może trunki, 
których spożywanie jest w schronisku zakazane?

 
Na gorącym uczynku
Dwóch sprawców kradzieży ujęli strażnicy, 

którzy odebrali zgłoszenie o włamaniu do 
remontowanego sklepu przy ul. Łony. 

Po przybyciu na miejsce okazało się, że złodziei 
w budynku nie było, ale strażnicy odkryli ślady wła-
mania. Dlatego patrolowali teren wokół sklepu. 
Dwie godziny później złodzieje wrócili po swój łup 
– samochodowe koła, których nie zdążyli ukraść. 
Przyłapani na gorącym uczynku trafili na policję. 
Widać, że trwa sezon wymiany opon na zimowe. 

Wytrzeźwieje i przeprosi? 
Personel Miejskiego Domu Pomocy Spo-

łecznej zwrócił się do strażników o pomoc 
w sprawie awanturującego się gościa jednej  
z pensjonariuszek. 

Syn jednej z przebywających w ośrodku ko-
biet, był kompletnie pijany i nie reagował na 
prośby pracowników o opuszczenie budynku. 
Po przebadaniu przez lekarza awanturnik został 
zabrany, by wytrzeźwieć. Ciekawe, czy będzie 
umiał trzeźwo spojrzeć na całą sytuację i prze-
prosi personel ośrodka, a przede wszystkim 
swoją mamę? 

Pieski los
Pracownicy schroniska dla bezdomnych 

zwierząt pomogli psu przywiązanemu do 
płotu placówki. 

Czworonóg miał wszczepiony chip identy-
fikacyjny, co pozwoliło ustalić osobę, która 
zdecydowała się na taki krok. W rozmowie ze 
strażnikami, właścicielka oświadczyła, że ze 
względu na trudną sytuację rodzinną nie jest 
w stanie dalej opiekować się psem. Poinformo-
wano ją o możliwości zrzeczenia się praw do 

czworonoga na rzecz schroniska. Dzięki temu 
pracownicy placówki będą mogli poszukać psu 
nowego domu. Oby lepszego! 

Jaki pan taki kram
Niepilnowane czworonogi potrafią być 

groźne. Przekonała się o tym mieszkanka 
Orzepowic. 

Na ul. Łącznej, przechodzącą w pobliżu szkoły 
kobietę zaatakował biegający bez właściwej 
opieki pies. Właściciel czworonoga nie chce 
wziąć odpowiedzialności za niedopilnowanie 
zwierzaka, więc sprawa znajdzie swój finał  
w sądzie.  

Pojawiam się i znikam
Jedna z mieszkanek zauważyła młodego 

mężczyznę leżącego na trawie. Fakt ten zgło-
siła dyżurnemu. Strażnicy, którzy przyjechali na 
ul. Żołędziową, stwierdzili, że mężczyzna nie 
wymaga pomocy. Jak gdyby nigdy nic, wstał  
i udał się na przystanek autobusowy. O tej porze 
roku obcowanie z naturą może okazać się szko-
dliwe dla zdrowia. 

Oprac.: S

Kolej na kolej

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37
Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika strażnika miejskiego



Waczki. Śląska rzecz z czeską nazwą 
Na przestrzeni dziejów ludzie mieli czasami naprawdę głupie poglądy i zachowania. Przykładowo  

w XVII wieku we Francji twierdzono, że mycie jest zbędne, skoro są perfumy. 

Do tej listy głupot można też zaliczyć modę 
na ubrania ze sztucznych materiałów czy kar-
mienie noworodków herbatką. Po co? Prze-
cież gdyby taki noworodek potrzebował tego 
napoju, to kobieta w jednej piersi miałaby mle-
ko, a w drugiej herbatkę. Dobra, ktoś powie, 
ale herbatkę podaje się dziecku karmionemu 
sztucznie. No i właśnie, sztucznie – już to samo 
słowo „sztucznie” wiele nam tłumaczy, a ten 
sposób karmienia wymyślili pewnie, nie bez-
interesownie, producenci sztucznego mleka.

A czy Ślązoki mają za sobą jakąś charakte-
rystyczną głupotę? Oczywiście! I to niejedną! 
Jeszcze do niedawna Ślązoki wstydziły się swej 
mowy, śląskiej gwary, a jadąc gdzieś na wczasy 
nad Bałtyk czy w Tatry szkolono dzieci: „Pa-
miyntejcie, żebyście tam kaj pyska niy wydziy-
rały i po śląsku niy godało, bo nom narobicie 
gańby!”. A zresztą resztki tego wstydzenia się 
przetrwały szczątkowo w używaniu spolszczo-
nego słowa „kołAcz”, który to dziwoląg ma 
być rzekomo lepszy od śląskiego – „kołOcz”. 
I tu przykłady można mnożyć. Szukając zatem 
metody na ustrzeżenie się od pobłądzenia  
w głupotę, należy chyba kierować się zasadą, 
że to, co zgodne z naturą nie jest głupie i służy 
człowiekowi oraz jego kulturze. Przykładowo 
więc dla człowieka jego naturalnym środowi-
skiem, miejscem pierwotnym na jego drodze 
do poznawania świata – jest jego region. Więc 
nie można się wstydzić swych regionalnych 
spraw. Proste, prawda? Zatem Ślązoki nie 
powinny się wstydzić Śląska i śląskości. 

Jednak nie należy popadać w skrajności. 
Wychwalaniu swego regionu, swej Małej 
Ojczyzny, swego mikroświata, nie należy prze-
ciwstawiać wielkiego świata. Inaczej mówiąc 
zdrowy regionalizm nie jest ksenofobiczny, 
nie boi się wielkiego, nowoczesnego świata. 
Bo przecież oba te światy wspaniale się uzu-
pełniają. Tę banalną prawdę uświadomiłem 
sobie niedawno podczas podróży do Czech 
i Niemiec. A właśnie, niektórzy twierdzą, że 
skoro interesuję się Śląskiem, to powinienem 
unikać zagranicznych podróży, a jeździć tylko 
do Chebzio, Rudzińca czy do Tarnowskich 
Gór. Otóż akurat ostatnio pewna Ślązoczka 
w Tarnowskich Górach opowiadała mi, że 
dawniej,jak nie znano jeszcze nupli, czyli 
gumowych smoczków, a matki miały już od 
karmienia obolałe piersi, to dawały dzieciom 

do ssania – waczki? Tak! Dokładnie to samo 
opowiadał mi kiedyś rybniczanin, Gerard 
Konsek, który mieszka przy ulicy Rudzkiej. 
Otóż te waczki czy ten waczek to był taki 
kawałek szmatki albo półcienny mały wore-
czek do środka którego wkładano skórkę od 
chleba, owoc lub cukier. Dziecko ssało więc 
przez szmatkę te smakołyki, nie dławiło się 
i miało fajne zajęcie. Na Śląsku takie pra-
dawne nuple nazywano właśnie waczkami.  
A skąd ta nazwa? Pochodzenie śląskiego słowa 
„waczek” wytłumaczono mi podczas pobytu 
w Czechach. Po czesku bowiem „váček” 
znaczy tyle co – worek, woreczek, torebka, 
sakiewka… Zatem dawny śląski waczek dla 
dziecka to czechizm, czyli wyraz pochodzenia 
czeskiego. I dobrze. Wiedziałem już co to był 
waczek i skąd się wzięła jego nazwa. Ciągle 
jednak nie wiedziałem, jak to dokładnie wy-

glądało. W tym względzie przydała się moja 
podróż do Niemiec. Tak! Waczka dojrzałem  
w rączce małego Jezusa na ołtarzu w katedrze 
w niemieckim  Freiburgu. Przy okazji uświa-
domiłem sobie, że takie waczki były znane nie 
tylko na Śląsku, ale w całej Europie, a może 
i na całym świecie. Niestety, jednak żaden  
z obecnych wówczas w owej niemieckiej kate-
drze nie wiedział jak taki waczek nazywał się 
po niemiecku. Tak czy inaczej, moja podróż 
do Czech i Niemiec – gdzie lepiej zrozumia-
łem sprawę śląskich waczków – przekonała 
mnie, że nie ma przesady w powiedzeniu, iż 
czym więcej zwiedzamy świat, tym bardziej 
rozumiemy i lubimy swój region. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Zwiedzając niemiecki Freiburg pierwszy raz zobaczyłem jak wyglądają waczki, o których tyle opowiadano mi na Śląsku. Na zdjęciu waczka 
trzyma mały Jezusek
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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. 92)Wielki album Rybnika
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do Redakcji GR ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 92/1
To z pozoru banalne, ale w istocie 

bardzo ciekawe zdjęcie udostępniła 
nam Urszula Maciończyk. Jest to grupa 
209 chłopców po pierwszej komunii 
św. w 1949 roku. Zdjęcie wykonano 
na tyłach kościoła św. Antoniego  
w Rybniku, który dzisiaj jest bazyliką.  
I oto jest pytanie: jeżeli samych chłop-
ców na zdjęciu było 209, to przyjmijmy 
gdzieś poza kadrem zdjęciowym było 
też około 200 dziewczyn. Skąd więc 
pod tym kościołem zebrało się aż około 
400 dzieci do Pierwszej Komunii? Czy 
to były dzieci z całego Rybnika, całego 
dekanatu? Może ktoś wyjaśni skąd tyle 
dzieci? Na zdjęciu też zaznaczyliśmy 
trzy pola A, B, C. Z nimi są związane 
inne pytania obok.

Zdjęcia 92/2 i 92/3 
Fragmenty A i B ze zdjęcia dzieci pierwszokomunijnych z 1949 roku pokazują w tle 

dosyć poważne ubytki dachówek na dachu kaplicy bocznej kościoła św. Antoniego 
w Rybniku. Są to niewątpliwie uszkodzenia powstałe na skutek działań wojennych 
z 1945 roku, kiedy przez Rybnik przechodził front drugiej wojny światowej i Rosja-
nie ostrzeliwali miasto. Prawdopodobnie ubytki były na tyle duże, a ich naprawa 
kosztowna, iż do 1949 roku dach nie został naprawiony. Więc kiedy zreperowano 
szkody wojenne dzisiejszej bazyliki? Może ktoś pamięta, w którym to było roku?

Zdjęcie 92/4
I jeszcze jedno pytanie. Na prezen-

towanym zdjęciu pośród chłopców 
idących do pierwszej komunii św.  
w 1949 roku w Rybniku siedzi ksiądz. 
Jak się nazywał? Jaką miał funkcję?

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

UWAGA!
Przy okazji omawiania dawnego zdjęcia dzisiejszej bazyliki przypominamy, że 

ciągle aktualna jest oferta za 500,00 zł (!). Otóż tyle od Wydawnictwa Śląskie ABC 
dostanie Czytelnik, który udostępni oryginalne zdjęcie (nie fotokopię) z lat około 
1903-1905 przedstawiające kościół św. Antoniego podczas budowy np. z nieukoń-
czonymi wieżami lub jeszcze bez dachu itp.

DZIĘKUJEMY Czytelnikom, którzy wypowiadają się na temat umieszczanych w Albumie 
zdjęć. Między innymi Wojciech Chlubek napisał: Na zdjęciu 91/1 w październikowym Albumie 
czwarty z prawej od tego Pana z brodą to jest Jan Piontek, brat mojego dziadka Pawła Piontka. 
Mam podobne zdjęcie w domu, na którym widnieje tablica informacyjna, a z napisu na niej 
wynika, że chodzi o obchodzone wówczas 70-lecie narzędziowni Huty Silesia.

Zaś od panów z Koła Emerytów i Rencistów Silesia dowiedzieliśmy się, że ów pan z brodą 
to inżynier Michalski.
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Okazały dom w Niewiadomiu zamieszkują cztery pokolenia – oprócz 
jubilatów ich córka Irena z mężem oraz wnuk Rafał z żona Beatą  
i ich córeczką Kingą, a kolejne maleństwo jest już w drodze. Państwo 
Goczołowie dom wybudowali wspólnie na ojcowiźnie pani Heleny, 
wyprowadzając się „na swoje” po kilkunastu latach zamieszkiwania  
w Rydułtowach, skąd pochodzi pan Józef. — Kiedyś dookoła były tylko 
łąki i pola, teraz stoi dom przy domu. To prawdziwe „osiedle Lachów”, 
bo wokół pobudowało się się wielu krewnych ze strony mamy. Jeden 
drugiemu pomagał... — mówi pani Irena.   

Przyszli małżonkowie poznali się na rydułtowskim dworcu kolejowym, 
a ich narzeczeństwo przypadło na trudne lata wojny. Pobrali się tuż po 
niej, dorabiając się od przysłowiowej łyżki. Całe zawodowe życie pana 
Józefa związane było z kop. „Ignacy”, gdzie większość lat spędził na 
stanowisku maszynisty wyciągowego. — Mieliśmy niewiele, ale cieszy-
liśmy się każdym dniem. Dzisiaj młodzi ludzie już tak 
nie potrafią, mają zbyt duże wymagania — mówi pani 
Helena, która nie pracowała zawodowo, ale doglądała 
gospodarstwa. — Najważniejsze są miłość, wierność 
i uczciwość małżeńska – jak w przysiędze — dodaje. 
W jednym państwo Goczołowie byli podobni do par 
współczesnych – dzieci pojawiły się dopiero wtedy, kiedy 
małżonkowie sami stanęli mocniej na nogi. Choć pocho-
dzili z wielodzietnych rodzin, sami mają dwoje dzieci. 
Syn Marian, który ma trzy córki, mieszka w Katowicach, 
a jedna z wnuczek aż w Stanach Zjednoczonych.  

Wielopokoleniowa rodzina wzajemnie się wspie-
ra – kiedy pojawiły się wnuki, a i rodzice wymagali 
już większej opieki, pani Irena zrezygnowała z pracy 
zawodowej. Mimo, że w domu mieszkają trzy rodziny, 
obiad jest wspólny. — W kuchni mamy dyżury, tak jest 
wygodniej i oszczędniej — mówią panie. — Pieczenie 
ciasta zostawiamy babci... Widać też, po obejściu, że nie 
brakuje tu męskich rąk, a rodzinny dom jest zadbany 
i modernizowany. Seniorzy rodu mimo problemów  
z poruszaniem nie narzekają na zdrowie, ciesząc się 
jesienią życia w otoczeniu najbliższych. A czegoż, oprócz 
zdrowia, życzyć więcej? 

•••
Obchodzący Diamentowe Gody Łucja i Norbert Loren-

zowie poznali się w kościele św. Antoniego, który do dziś 

pozostał ich ulubioną świątynią. Szczególnie, że rodzinny dom pana Nor-
berta znajdował się przy ul. Mikołowskiej, a jego żona pochodzi z Ligoty.  
Po ślubie młodzi małżonkowie mieszkali przy ul. Myśliwskiej, zaś obecny 
dom przy ul. Ogrodowskiego wybudowali sami na początku lat 60. Dziś 
mieszkają w nim z córką Eulalią. Oprócz niej wychowali jeszcze dwóch 
synów i doczekali się jedenaściorga wnuków i jednej prawnuczki.

W ciągu 60 lat wspólnego życia, to pani Łucja częściej czekała na po-
wrót do domu małżonka, który od 1947 roku aktywnie działał w Polskim  
Czerwonym Krzyżu. Jakoś nie udało się panu Norbertowi przekazać tej 
pasji dzieciom. Honor rodziny ratuje wnuk Tomek, honorowy dawca 
krwi z wynikiem ponad dziesięć oddanych litrów. Na zainteresowanie 
się pana Norberta ideą czerwonokrzyską wpływ miało kilka wydarzeń: 
wypadek motocyklisty, jakiego był świadkiem w 1934 r. oraz początek 
wojny, kiedy jako kilkunastolatek obserwował w pobliżu domu potyczkę 

Łucja i Norbert Lorenzowie wraz z prezydentem oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Heleną Szuleką i Andrzejem Oświecimskim

Jubilaci Helena i Józef Goczołowie w otoczeniu rodziny wraz z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim

v
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Diament 
i żelazo 

Małżeńskie rocznice

... dwie niezniszczalne materie ko-
jarzone z trwaniem, symbolizują rów-
nież długotrwałe związki małżeńskie. 
Żelazne Gody, czyli 65. rocznicę ślubu 
obchodzili państwo Helena i Józef Go-
czołowie z Niewiadomia, Diamentowi 
jubilaci to Łucja i Norbert Lorenzowie 
z Paruszowca-Piasków. Obie dostojne 
pary odwiedził z tej okazji prezydent 
Adam Fudali, przekazując życzenia od 
wszystkich rybniczan.
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Program zajęć na grudzień

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

• 1.12., czw., g. 11 – spotkanie z Jolantą Szwalbe, 
autorką tomiku „Wyrusz w drogę” (na postawie myśli Jana 
Pawła II);

• 5.12., pon., g. 10 – dyżur prawnika – mec. Gerard Kuźnik;
• 7.12., śr., g. 12.30 – wykład „Powikłania cukrzycy – narząd 

wzroku” dr Aniela Kempińska;

• 8.12., czw., g. 11 – wykład: „Fundusze Europejskie zmieniają 
Polskę”;

• 14.12., śr. – wycieczka do Krakowa „Jarmark Bożonarodzeniowy” 
wyjazd g. 7 spod Kampusu; 

• 15.12., czw., g. 11 – wykład „Poezja i pieśń niepodległa (i słowo 
z podziemnej drukarni)” – Jerzy Frelich;

• 17.12., sob., g. 14 – spotkanie opłatkowe;
• 19.12. pon., g. 10 – dyżur prawnika – mec. Ewa Trzcina;
Przerwa świąteczna: 22.12.2011-1.01.2012
Gimnastyka w pawilonie judo Klubu Polonia – wtorki i czwartki o g. 14.20
Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego w siedzibie UTW.

Większość członków koła to dawni pracow-
nicy huty Silesia, ale, jak mówi jego przewod-
niczący Benedykt Główka, stowarzyszenie nie 
zamyka się na innych. — Obecnie liczy 138 
osób. Dominują panie. Najstarsi członkowie 
mają 85 lat, najmłodsi to grupa tzw. wcze-
snych emerytów — mówi Benedykt Główka. 
Przedstawiciele koła spotykają się co miesiąc  
w klubie Harcówka, uczestniczą w wycieczkach 
i spotkaniach opłatkowych, świętują Dzień 
Kobiet, bawią się na biesiadach, zabawach 
karnawałowych, czy festynach z cyklu „Razem 
z nami, emerytami”. — Najwięcej powodów do 
radości daje nam współpraca z kołem emerytów 
z czeskiej Karwiny, partnerskiego miasta Ryb-
nika — mówi przewodniczący. Nawiązały się 
przyjaźnie, emeryci z Czech i Polski spotykają 
się po obu stronach granicy podczas imprez 
integracyjnych i kulturalno-sportowych. Gości 
z Karwiny nie mogło więc zabraknąć podczas 
jubileuszowych uroczystości w Harcówce. 
— Cieszymy się, że możemy z wami współ-

pracować. Mam nadzieję, że tak będzie nadal,  
a dyplom, który dzisiaj dostałem, będzie wisiał na 
honorowym miejscu — mówił Jarosław Krótki, 
przedstawiciel emerytów z Karwiny. Dyplomy 
otrzymali też założyciele rybnickiego koła 
„Silesia” oraz radny Andrzej Oświecimski, na 
którego pomoc stowarzyszenie zawsze może li-
czyć. Działalność koła finansowana jest przede 
wszystkim ze składek członków (emeryci po 
osiemdziesiątce nie płacą), więc spotkanie było 
okazją do podziękowania sponsorom. Przede 
wszystkim jednak, do dobrej zabawy: … Niech 
żyją nam renciści, przez szereg długich lat, choć 
im uroda zwiędła, jak latem więdnie kwiat. Więc 
bawmy się wesoło, póki jest na to czas, za rok, za 
dzień, za chwilę razem nie będzie nas... – śpiewali 
swój hymn emeryci z Paruszowca–Piasków. 
Prezydent Adam Fudali życzył jubilatom dobrej 
kondycji, zdrowia, nowych pomysłów i wysokich 
emerytur, a wywołany do tablicy poseł PO Ma-
rek Krząkała zapewnił, że postara się coś w tej 
sprawie zrobić.                                                (S) 

Niech żyją nam renciści

polskich żołnierzy z hitlerowcami i pomoc, 
jakiej jego ojciec udzielił jednemu z rannych. 
Po wojnie zapisał się na kurs sanitarny organi-
zowany przez burmistrza Rybnika Władysława 
Webera, którego żona była czynną działaczką 
PCK. To z ich inicjatywy powstał istniejący do 
dziś gmach przy ul. Chrobrego, w którym wciąż  
ma siedzibę zarząd rejonowy tej organizacji. 
Jakiś czas Norbert Lorenz pracował w PCK 
etatowo, jednak założenie rodziny zmusiło go 
do poszukania lepiej płatnego zajęcia. Zna-
lazł je w kopalnianej administracji – najpierw  
w kopalni Jankowice, potem Borynia. Nigdy 
jednak nie zaprzestał działalności w PCK, tylko 
Rybnik zamienił na Jastrzębie-Zdrój. Był m.in. 
komendantem drużyny sanitarnej, delegatem 
na I Krajowy Zjazd PCK w Warszawie w 1950 r.,  
a w lokalnej prasie z tamtych lat można znaleźć 
jego fotografie z opaską PCK na ramieniu  
i puszką na datki. I tej pasji, mimo sędziwego 
wieku, jest oddany do dziś, będąc najstar-
szym czynnym działaczem PCK w okolicy  
i prawdziwą skarbnicą wiedzy o działaniach tej 
organizacji w Rybniku.

Obu parom życzymy dalszych dni w zdro-
wiu i pod opieką najbliższych.  

(r)
Jubileuszowe spotkanie w Klubie Harcówka było okazją do dobrej zabawy i wspomnień

Wynik 
zbiórki publicznej
Informujemy,że w dniu 11.11.2011 r  

Komitet Organizacyjny utworzony przy 
Radzie Dzielnicy Kamień z siedzibą  
w Rybniku na ul. A. Szewczyka 6 przepro-
wadził zbiórkę publiczną na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr 
SO I-5022/00009/11 z dnia 3.11.2011 r.  
W wyniku zbiórki uzyskano łączną 
sumę 7193 zł i 70 gr, w tym ze sprze-
daży cegiełek wartościowych, kwotę 
– 6335 zł i ze sprzedaży przedmiotów 
– 858 zł i 70 gr.

Zbiórka nie została obciążona kosz-
tami. Pieniądze pozyskane podczas 
zbiórki zostaną przeznaczone na lecze-
nie i rehabilitację Tomasza Bernackiego.

140 osób świętowało jubileusz dziesięciolecia istnienia Rybnickiego Koła 
Emerytów i Rencistów „Silesia”. Spotkanie było okazją do wspomnień, dobrej 
zabawy i życzeń. Seniorom najbardziej spodobały się te, dotyczące podwyżki 
emerytur. 

v
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Mąż musi być posłuszny

Górskie szczyty, kapryśna aura, droga na Giewont i zagubiony szlak 
– w takich „okolicznościach przyrody” przyszło rozpocząć znajomość 
państwu Aleksandrze i Korneliuszowi Gliwom. — Moja przyszła żona 
z koleżankami i z moim ojcem poszli na Giewont. Ja z kolegą mieliśmy 
pojechać kolejką na Kasprowy, ale zmieniliśmy plany i też postanowi-
liśmy zdobyć ten szczyt. Niestety, w trakcie wspinaczki pobłądziliśmy  
i dotarliśmy do miejsca, w którym wcześniej zginęło prawie 40 osób. Było 
niebezpiecznie, ale szczęśliwie wszystko dobrze się skończyło. Tak się 
zaczęło i tak nam się dobrze żyje do dziś — wspomina pan Korneliusz. 
Małżonkowie, którzy doczekali się dwóch synów i pięcioro wnucząt, 
mieszkają w dzielnicy Północ. Pani Aleksandra przez 43 lata pracowała 
w jednym z rybnickich banków, za to pan Korneliusz imał się wielu róż-
nych zajęć: — Studiowałem, potem przerwałem studia, byłem górnikiem, 
ładowaczem, pracownikiem urzędu miasta, wreszcie skończyłem studia  
i zacząłem budować dom — wspomina. 

Również w Tatrach zaczął się długoletni związek mieszkających  
w Popielowie państwa Elżbiety i Henryka Grabińskich. — Zaprosiłem 
ładną dziewczynę na wycieczkę. Pojechaliśmy na nią kupioną na raty 
syreną, którą spłacałem jeszcze przez wiele lat. Za cel podróży obrali sto-
licę polskich Tatr oraz Bieszczady. Dzika przyroda i piękne krajobrazy 
obudziły w przyszłych małżonkach gorące uczucie. Po roku znajomości 
odbył się ślub, który dał początek wspólnemu, wypełnionemu obowiąz-
kami, życiu. — Pracowaliśmy oboje, a pogodzenie pracy z wychowaniem 
czwórki dzieci, w tym dwóch bliźniaczek, wymagało wiele wysiłku. Babcie 
nam nie pomagały, musieliśmy radzić sobie sami. Po pracy odbieraliśmy 

dzieci z przedszkola i z powrotem do kieratu. Gotował ten, kto miał tro-
chę więcej czasu — wspomina pan Henryk. Pani Elżbieta podkreśla, 
że to partnerstwo i wspólne dzielenie obowiązków pozwoliło im na 
utrzymanie udanego i harmonijnego związku. — Małżonek powinien 
być posłuszny. W domu musi być jakaś władza, a władzą zawsze jest żona 
— dodaje z przekonaniem pan Henryk, który wraz z małżonką oraz 
pozostałymi jubileuszowymi parami odebrał z rąk prezydenta Adama 
Fudalego medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Były również 
życzenia wielu wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu, kwiaty wręczone 
wyjątkowym gościom przez Marię Cwenar, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz występ zespołu „Gama”, który tradycyjnie towarzyszy 
„złotym” małżonkom podczas jubileuszowej uroczystości w urzędzie 
miasta. W jej trakcie, oprócz państwa Gliwów i Grabińskich odzna-
czeni zostali również: Jadwiga i Longin Basistowie, Edyta i Józef 
Borowscy, Helena i Józef Chwedczukowie, Irena i Franciszek 
Grima, Czesława i Jerzy Hellwigowie, Marta i Stanisław Jaworscy, 
Aniela i Alfred Karwotowie, Wiesława i Edward Kaszowie, Danuta 
i Jan Kotulowie, Halina i Jan Kucharczykowie, Maria i Kazimierz 
Kuźnikowie, Barbara i Leszek Lampertowie, Marta i Marian 
Leonarscy, Dorota i Józef Lerchowie, Hanna i Gerard Mikulscy, 
Urszula i Bogdan Pałkowie, Elżbieta i Marian Pancerowie, 
Ingeborga i Norbert Pelka, Magdalena i Antoni Piniorowie, Irena 
i Henryk Stolarscy, Jadwiga i Antoni Trzeciokowie oraz Helena  
i Arkadiusz Wolnikowie. 

(D)

Złote Gody

Czy receptą na dobry początek znajomości, a w konsekwencji na udane małżeństwo, może być 
wspólny wyjazd w Tatry? Oczywiście, że tak! – odpowiedzą niektórzy z obchodzących małżeński 
jubileusz 50-lecia małżonków, obecnych na zorganizowanej w urzędzie miasta uroczystości Złotych 
Godów.
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Po sześciu wygranych spotkaniach z rzędu, koszykarki 
ROW-u Rybnik we własnej hali podejmowały główne faworytki 
tegorocznych rozgrywek Ford Germaz Ekstraklasy, uczest-
niczki kobiecej Euroligii, zespoły z Polkowic i Gdyni. Oba 
mecze zakończyły się zwycięstwem przyjezdnych jednak szczególnie  
w pierwszym spotkaniu walka o zwycięstwo trwała do ostatnich 
sekund spotkania. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 
CCC Polkowice 55:51. Po pierwszych dwóch wyrównanych kwar-
tach (16:17, 15:15) w tej trzeciej zaznaczyła się przewaga gości, 
którą rybniczanki zdołały zniwelować z końcem meczu do czterech 
punktów. Mecz z Lotosem nie był już tak wyrównany i zakończył się 
zdecydowaną wygraną Gdyni 77:56. — Wiemy gdzie jest nasze miejsce 
w szeregu, dzisiejszy mecz pokazał, że zespoły euroligowe zawieszają 

poprzeczkę na poziomie dla nas nieosiągalnym. Nie wpadamy więc w 
huraoptymizm po zwycięstwach, ale też nie rozpaczamy po porażkach. 
Pracujemy dalej najlepiej jak potrafimy — mówi trener rybnickich 
koszykarek Kazimierz Mikołajec. 

Po przerwanej serii zwycięstw i dwóch porażkach rybniczanki 
ponownie zaczęły wygrywać. Grając we własnej hali i znów przy 
komplecie publiczności pokonały tym razem najsłabszą drużynę 
rozgrywek Ineę Poznań 77:47. Wynik jednak nie odzwierciedla do 
końca przebiegu spotkania, które w I połowie było bardzo wyrównane 
(36:30). O wysokim zwycięstwie rybniczanek zadecydował początek 
czwartej, ostatniej kwarty wygrany przez ROW aż 17:0. Rozpoczęcie 
nowej serii zwycięstw nie będzie jednak łatwe. W sobotę 26 listopada, 
już po zamknięciu tego wydania „GR”, ROW pojechał na mecz wy-
jazdowy do Krakowa, gdzie zmierzył się z aktualnym mistrzem Polski 
i wciąż niepokonaną na ligowym podwórku Wisłą Can-Pack Kraków.

Kolejne mecze w Rybniku odbędą się: 4 grudnia z ŁKS-em Siemens 
AGD Łódź (g. 17) i 17 grudnia z Matizolem Liderem Pruszków. Cztery 

dni później 21 grudnia w Rybniku spotkaniem  
z Artego Bydgoszcz rybnickie koszykarki roz-
poczną rundę rewanżową.

Przed spotkaniem w Krakowie po dziewięciu 
ligowych kolejkach ROW Rybnik z bilansem sied-
miu zwycięstw i dwóch porażek oraz z dorobkiem 
16 punktów zajmował czwarte miejsce w tabeli. Tyle 
samo punktów miał trzeci w tabeli Lotos Gdynia. 
Prowadziły wtedy niepokonane w polskiej lidze 
CCC Polkowice i Wisła Kraków (18 punktów).

Przyszłość rybnickiego żużla to dziś jeden wielki znak zapytania. Nie 
wiadomo, czy ligowa drużyna RKM-u wystartuje w przyszłym roku,  
a jeśli tak to, w której lidze. 

Klub boryka się z kłopotami finan-
sowymi i nie wiadomo, czy otrzyma 
pierwszoligową licencję. Wyjściem 
awaryjnym, które może się okazać je-
dynym rozwiązaniem jest start zespołu 
w II lidze, pod auspicjami powołanej 
już przez działaczy do życia spółki 
ROW, nieobciążonej długami.

Choć okienko transferowe roz-
pocznie się z początkiem grudnia, 
już teraz wiele klubów dogaduje się 
z zawodnikami i nieformalnie kom-
pletuje składy na przyszły sezon, ale 
Rybnika to nie dotyczy. — Nic tak 
naprawdę nie wiadomo. Rozmawiamy 
z naszymi sponsorami, z miastem  
i z Kompanią Węglową. Zadłużenie jest 
praktycznie takie same, jak w chwili, 
gdy przed czterema laty, jako grupa 
inicjatywna przejmowaliśmy klub. Nie 
rozmawiamy z zawodnikami w sprawie 
przyszłorocznych kontraktów bo nie 
chcemy popełnić drugi raz tego samego 
błędu. Nie znamy wielkości budżetu 
jakim będziemy dysponować, nie znamy 
też reguł gry, jakie będą obowiązywać  
w czasie przyszłorocznego sezonu, więc 

nie chcemy znów rozmawiać z zawodnikami o jakiś  wirtualnych pieniądzach — mówi 
Michał Pawlaszczyk, prezes RKM-u.

RKM zaproponował Głównej Komisji Sportu Żużlowego zmiany w procesie 
przyznawania licencji; Chciałby mieć czas na rozliczenie się z zawodnikami, którym 
zalega pieniądze, do czerwca przyszłego roku. — Oczywiście proces licencyjny musi 
się zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, ale powinniśmy mieć więcej czasu 
na spłacenie zawodników. Nie zamierzamy unikać spłaty tych należności, ale czas na 
ich uregulowanie jest zbyt krótki. Zawodnicy wiedzą, że bez podpisania z nimi ugody 
nie dostaniemy licencji, więc stawiają nas pod ścianą. Nie jesteśmy jedynym klubem, 
który ma długi wobec zawodników, ale w przypadku takich klubów, jak nasz wpływy 
do klubowej kasy kończą się praktycznie z końcem sezonu. Bardzo liczymy na pomoc 
finansową urzędu miasta, z której korzystamy przecież od trzech lat. Budżet miasta 
zostanie jednak uchwalony dopiero przed końcem roku, a zanim otrzymamy jakąś 
pomoc finansową minie jeszcze kilka miesięcy — wyjaśnia prezes Pawlaszczyk, 
przyznając, że tak źle w RKM-ie za jego czasów jeszcze nie było.

Sytuacja w polskim żużlu od kilku już lat jest kuriozalna. Żużlowcy żądają horren-
dalnych apanaży, które niewiele mają wspólnego np. z ilością widzów na trybunach, 
czy z wpływami z reklam. Sternicy klubów często ulegają presji kibiców i kontraktują 
zawodników, na których ich zwyczajnie nie stać. Oczywiście są kluby bogate i biedne, 
lepiej lub gorzej zarządzane. O wspólnej polityce finansowej klubów wobec zawodni-
ków mówi się od dłuższego czasu, ale najwyraźniej polska, ułańska natura na podobne 
ograniczenia jest uczulona. — Kluby nie potrafią być solidarne i dlatego wiele z nich 
boryka się z kłopotami finansowymi. Nie szanujemy się nawzajem, więc trudno, żeby  
w polskim żużlu dobrze się działo — komentuje Michał Pawlaszczyk. Włodarze klubów 
wiedzą, że kryzys da im się we znaki; wielu zawodników wychodzi jednak z założenia, 
że ich kryzys nie dotyczy i wciąż żąda iście kosmicznych kontraktów. W Częstochowie 
np. kibice rozpoczęli nawet zbiórkę pieniędzy na zatrzymanie w drużynie Włókniarza 
jej ubiegłorocznego lidera.

Na razie wiadomo tylko tyle, że RKM ma czterech zawodników młodzieżowych,  
z których trzech uzyskało licencję w tym roku. Dotychczasowi reprezentanci „rekinów” 
w tym tegoroczny lider zespołu Szwed Antonio Lindback uzgadniają już warunki 
kontraktów z innymi klubami.

Podium 
w szermierce

W Radlinie odbyła się trzecia 
edycja Pucharu Polski juniorek 
i juniorów młodszych w szpa-
dzie. W turnieju startowało 160 
zawodniczek i zawodników z całej 
Polski, a wśród nich szpadziści 
Rybnickiego Młodzieżowego Klu-
bu Sportowego. W turnieju wspa-
niale walczyła Anna Mroszczak, 
która dopiero w walce o finał mu-
siała uznać wyższość starszej kole-
żanki i kadrowiczki Barbary Rutz 
ze Szpady Wrocław. Przegrywając 
10:15 zajęła 3 miejsce, najlepsze  
w dotychczasowych  zmaganiach  
w pucharowym cyklu. Rybni-
czanka dopiero w tym sezonie 
rozpoczęła walki w tej kategorii 
wiekowej, a już zajmuje 9 miejsce 
na liście klasyfikacyjnej Pucharu 
Polski i ma realne szanse na kwa-
lifikacje do Mistrzostw Europy 
Kadetów, które odbędą się na 
początku marca 2012 roku (kwa-
lifikuje się najlepsza „czwórka”  
z listy klasyfikacyjnej). 

    

Kryzys na wirażu

Michał Pawlaszczyk, prezes RKM-u nie zamierza kon-
traktować zawodników w sytuacji, gdy nie wie ile klub 
będzie miał pieniędzy i w jakiej lidze będzie występo-
wać rybnicka drużyna

Jak dotąd koszykarki prowadzone przez Kazimierza 
Mikołajca przegrały jedynie z najlepszymi polskimi 
drużynami grającymi w Eurolidze

Koszykarki 
wciąż w czołówce
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Walczący o utrzymanie w II lidze piłkarze Ener-
getyka ROW-u Rybnik zakończyli rundę jesienną, 
a właściwie jesienną z okładem, bo wykorzystując 
sprzyjającą aurę II-ligowcy rozegrali awansem trzy 
kolejki wiosenne. Piłkarska wiosna będzie zatem 
krótsza, gdyż drużynom do rozegrania pozostało już 
tylko po 14 meczów. Zimową przerwę rybniczanie 
spędzą, niestety, na pozycji spadkowej.

W 20 dotychczasowych kolejkach nasz beniaminek 
zdobył 19 punktów; cztery mecze wygrał, siedem zre-
misował i dziewięć przegrał (25 strzelonych bramek i 38 
straconych). Na razie starcza tego na 17., przedostatnie 
miejsce w tabeli, którą z 17 pkt zamyka Zagłębie So-
snowiec. Tyle samo punktów, co rybniczanie ma jeszcze 
Bałtyk Gdynia i Nielba Wągrowiec, a do 12. w tabeli 
Tura Turek Energetyk traci tylko trzy punkty, czyli tyle, 
ile można zdobyć wygrywając jeden mecz. Królem 
jesieni jest mający 39 pkt GKS Tychy, prowadzony 
przez byłego piłkarza ROW-u Piotra Mandrysza, a trzy 
kolejne miejsca zajmują zespoły z Głogowa, Legnicy  
i Chojnic (po 36 pkt).

Ze swoimi kibicami podopieczni trenera Ryszarda 
Wieczorka pożegnali się emocjonującym, wygranym 3:2 
meczem z Zagłębiem Sosnowiec. Zwycięską bramkę Ka-

mil Kostecki, kapitan drużyny strzelił dopiero w doliczo-
nym czasie gry. Niestety ostatni mecz jesieni w Wągrowcu 
z sąsiadem z tabeli zakończył się porażką ROW-u 0:2. 

Trener Wieczorek, który po raz pierwszy prowadzi 
zespół II-ligowy, chwali swoich piłkarzy za waleczność 
i realizowanie założeń taktycznych. Drużynę przejął 
po siódmej kolejce, gdy miała ona na swoim koncie 
ledwie trzy punkty. Poukładał piłkarzy i zupełnie od-
mienił wizerunek zespołu, który w meczach z drużynami  
z górnej części tabeli zdobył kilka cennych punktów. 
Początek rundy wiosennej w marcu, trener będzie miał 
więc sporo czasu, by dobrze przygotować drużynę do 
tych 14 decydujących spotkań. 

Potencjał tkwiący w zespole, w którym gra m.in. 
jego syn Jarosław go zadowala, a pytany o ewentualne 
wzmocnienia mówi, że na kilku pozycjach przyda-
łaby się większa konkurencja o miejsce w składzie.  
— Z gry drużyny jestem zadowolony. Oczywiście było by 
dużo lepiej, gdybyśmy mieli o pięć punktów więcej i zajmo-
wali miejsce w środku tabeli, ale liczę, że wywalczymy je 
na wiosnę  Początek był bardzo słaby, ale zmiana trenera 
dobrze drużynie zrobiła. Mamy drobne zaległości wobec 
piłkarzy, ale na pewno nie jesteśmy klubem zadłużonym. 
29 listopada spotkam się z trenerem Ryszardem Wieczor-

W dorocznym turnieju poświęconym pamięci Józefa Cyrana, nieodżałowanego samorządowca i wielkiego 
miłośnika boksu, walczyli kadeci i juniorzy

O puchar prezydenta
W ostatni weekend października w hali sportowej w Boguszowicach odbył się 

XI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika 
im. Józefa Cyrana. Udział w nim wzięli kadeci i juniorzy z Niemiec, Czech, Kosowa i 
Polski. Przez sobotnie walki półfinałowe zwycięsko przebrnęli wszyscy zawodnicy RMKS 
Rybnik i w niedzielnych finałach również pokazali się z jak najlepszej strony. Swoje walki 
finałowe wygrali: Dawid Pierchała, Krzysztof Kowalak, Karol Kostka, Sebastian Konsek 
i Kamil Pierchała. Natomiast wyższość swoich rywali musieli uznać inni rybniczanie: 
Błażej i Mariusz Lutka, Daniel Bartosik, Dawid Rutkowski i Szymon Holona. Zostali oni 
sklasyfikowani na drugich miejscach. W klasyfikacji drużynowej z dorobkiem 40 punktów 
zwyciężył zespół RMKS-u Rybnik i w nagrodę otrzymał okazały puchar. Drudzy byli 
Niemcy, a trzeci Czesi. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został rybniczanin Karol 
Kostka, a jego najmłodszym uczestnikiem był 15-letni Dawid Pierchała również z Rybnika. 

Niedzielnym pojedynkom bokserskim przyglądała się rodzina Józefa Cyrana, której 
członkowie po zakończonych walkach wręczali zawodnikom nagrody rzeczowe oraz 
pamiątkowe medale i dyplomy. 

Dżudoczka Agata Perenc z Polonii Rybnik zajęła piąte 
miejsca w Mistrzostwach Europy Młodzieży w judo, które 
odbyły się w rosyjskim Tyumenie. Startująca w kategorii 57 kg 
rybniczanka po dwóch wygranych walkach: z Anją Mayr z Austrii 
i Manon Durbach z Luksemburga, w trzeciej, której stawką był 
awans do czołowej czwórki, przegrała z Iveliną Ilievą z Bułgarii.  
W repasażach utytułowana zawodniczka Polonii wygrała z Rosjanką 
Yulią Ryzhovą jednak w pojedynku o brązowy medal przegrała ze 
Szwajcarką Larissą Csatari.    

Tuż po turnieju występ dżudoczki skomentował na gorąco 
nieobecny na mistrzostwach jej klubowy trener Artur Kejza:  
— Agata jechała walczyć o medal i niewiele jej zabrakło, aby go 
zdobyć. Cieszę się że w turnieju pokonała Rosjankę Ryzhovą, z którą 
ostatnio trzykrotnie przegrała. Za rok Agata też będzie mogła wystar-
tować w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy i jeśli będzie progresja 

wyników to medal będzie jak najbardziej realny. Patrząc 
na jej walki miałem wrażenie, że po drugiej odnowiła się 
u niej kontuzja i w kolejnych pojedynkach walczyła, ale 

nie stosując już swoich najlepszych technik. Piąte miejsce to jednak 
duży sukces, którego jej serdecznie gratuluję — 

Artur Kejza pytany o szanse na start jego zawodniczki na Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku jest raczej sceptyczny: 
— Najbliższe Igrzyska Olimpijskie nie są naszym głównym celem, 
jednak jeśli taka szansa by się pojawiła, zrobimy wszystko, by ją wyko-
rzystać. Agata jest młodą zawodniczką, ma 21 lat i musiałaby zdobyć 
medale na trzech turniejach organizowanych w ramach Pucharu 
Świata, co jest piekielnie trudnym wyzwaniem. Skupiamy się więc 
na startach w Mistrzostwach Europy i Świata — mówi trener Kejza.

Wcześniej, bo pod koniec października w Pucharze Europy  
w szwedzkim Boras, Perenc zajęła pierwsze miejsce, pokonując  
w finale Holenderkę Shareen Richardson 7:0. Było to jej pierwsze 
zwycięstwo w historii startów w Pucharze Europy. 

Wiosna będzie krótsza

Agata z Pucharem Europy

W czasie ostatniego jesien-
nego meczu w Rybniku  
z Zagłębiem Sosnowiec zwy-
cięską bramkę dla ROW-u, 
już w doliczonym czasie 
gry, zdobył Kamil Kostecki 
(na samym dole)

Agata Perenc ze swoim trenerem Arturem Kejzą
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kiem i porozmawiamy o tym, co zmienić i jak najlepiej 
przygotować drużynę do rundy wiosennej — powiedział 
nam Grzegorz Janik, prezes Energetyka.   
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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 pocztowych czekamy do 12 grudnia. 
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą 
(Rynek 12 a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (pro-
simy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, adresu pocztowego  
i telefonu), 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

Rozwiązanie z poprzedniego numeru
Podpowiedź okazała się pomocna i w drugim podejściu czytelnicy zasy-

pali nas poprawnymi odpowiedziami. Prezentowane na naszych łamach 
zdjęcie przedstawiało maszkarona zdobiącego kute wzmocnienie łuku 
podcienia nad bocznym wejściem do starostwa powiatowego w Rybniku. 

Odpowiedź na foto-zagadkę znali: Kazimierz Cheba i Anna Czop (woda), 
Marcin Urbanek, Wiesław Sankala, Bernadeta Skupień i Adrianna Wieczo-
rek (empik) oraz Barbara Roszak i Ewa Wolniak (profesjonalny makijaż).  

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od poniedziałku 27 listo-
pada w ciągu miesiąca.
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i odgadnąć, 
co przedstawia i gdzie znajduje się uwieczniony na nim obiekt. 

Foto–zagadka
„Steve Jobs” – Walter Isaascon, przeł. 

P. Bieliński i M. Strąkow. Wydawnictwo 
Insignis, Kraków 2011.

Napisana przez Waltera Isaacsona historia 
wciąga od pierwszego akapitu – nic więc dziw-
nego, że biografia Steve’a Jobsa to aktualnie 
największy bestseller świata. Intrygujący, enig-
matycznay, genialny założyciel firmy Apple był 

prekursorem i jednym z największych twórców technologii użytko-
wych. Jednocześnie Jobs miał mocno skomplikowaną osobowość, 
łączącą technologiczny geniusz, intuicję i humanistyczną refleksję. 
Jego kariera to wzloty i upadki, szukanie innowacyjności, ale też siła 
charakteru, skłonność do kontrolowania wszystkiego, czasem wręcz 
okrutny perfekcjonizm. 

•   •   •
„Sekrety Nauki” – wyd. G+J Gruner 

+ Jar Polska, grudzień 2011.
Nowe pismo pod patronatem Di-

scovery Channel, wydawane w myśl 
starej, sprawdzonej zasady „uczyć 
bawiąc, bawiąc uczyć”. Bogato ilustro-
wane, przystępnie opracowane treści 
popularnonaukowe trafią do każdego.  
W grudniowym numerze polecamy 
raport medyczny o szczepionkach, opis zagrożeń wynikających  
z siedzącego trybu życia i katalog największych dziwadeł prehistorii.

•   •   •
Someone To Watch Over Me – Su-

san Boyle, Sony Music 2011.
Susan Boyle stała się wokalnym 

fenomenem od pierwszego występu 
w brytyjskiej edycji programu Mam 
Talent. Bezrobotna, pełna kompleksów 
amatorka z prowincji przerodziła się na 

oczach widzów w gwiazdę popkultury, która w kilkanaście miesięcy 
sprzedała 14 mln płyt. Najnowszy album zawiera 10 coverów. Nie-
które wybory Boyle mogą zaskakiwać – tak jak w przypadku świetnej, 
osobistej interpretacji „Enjoy The Silence” Depeche Mode. Po tej 
płycie wiemy, że siła Susan tkwi nie tylko we wspaniałym głosie, ale 
również w artystycznej szczerości i autentyczności.

•   •   •
Erratum – reż. Marek Lechki, Best Film 2011.
Spokojne, dobrze zorganizowane 

życie Michała wydaje się momentami 
pozorne, pozbawione czegoś istotne-
go. Nagłe zderzenie z trudną, wciąż 
nieuporządkowaną przeszłością jeszcze 
bardziej skomplikuje jego świat. Okolicz-
ności sprawią, że służbowy wyjazd do 
rodzinnego miasta potrwa nieco dłużej. 
Powrócą opuszczone kiedyś miejsca, 
dawni koledzy, bolesne wspomnienia. 
Bohater musi rozliczyć się z tym, co zostawił kilkanaście lat temu. Na 
erratę nigdy nie jest za późno… Wielokrotnie doceniona i nagradzana 
kreacja aktorska Tomasza Kota. 
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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

Szanowni Państwo, 
Pragnę złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim tym, 
którzy powierzyli mi swój głos 
w wyborach parlamentarnych 
9 października br. i ponownie 
obdarzyli zaufaniem. Bardzo 
się cieszę, że po raz kolejny 
tak licznie otrzymałem wyraz 
tego zaufania w postaci posel-
skiego mandatu. Tych zaś, którzy 

na mnie nie głosowali, swą 
wytężoną pracą w 

Sejmie VII kaden-
cji będę starał się 
przekonać. 
Zapraszam rów-
nież do mojego 
biura poselskie-
go, w nowej lo-
kalizacji i nowych 
godzinach pracy.  

Biuro poselskie 
posła na Sejm RP 
Bolesława Piechy 

ul. Sobieskiego 1 – PIĘTRO II 
Tel./fax 32/4228453

Biuro czynne: 
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA:  9.00-15.00
CZWARTEK:  12.00-18.00
PIĄTEK:  12.00-15.00

Bezpłatne porady prawne: 
CZWARTEK: 14.00-18.00 

(zapisy – telefoniczne lub osobiste) 

www.piecha.com.pl 
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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

Czy 
te zęby 

nadają się 
tylko do 
usunięcia?

nie...!

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 49



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

Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112, 32/42 23 666
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka(WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta
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Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 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. 10-17, 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 17-18 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. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-pt. 7-15)
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• 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, wt., śr., czw. 15.30-17)
• 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! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 
8-20)

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 

10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 

Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. Kościuszki 17, tel. 694 978 123 – 

spotkania wtorki 11-13, czwartki 16-17.30) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 

środa m-ca, g. 16, 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 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła na Sejm RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/4228453

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 14-18 (zapisy – telefoniczne lub osobiste). 

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 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 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury każdy czwartek 16-17, e-mail: rasrybnik@gmail.com lub telefonicznie. Paweł Helis, przewod-
niczący, tel. 515 192 278; Zenon Wieczorek, wiceprzewodniczący, tel. 605 423 835; Rudolf Kołodziej-

czyk, 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, 512 078 423
Porady prawne w każdy poniedziałek  17.30-19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)

Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14-16
Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13-15

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

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

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

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tki (16-17), 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.



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

Pacjentowi wy-

konano w ciągu 

trzech dni koro-

ny porcelanowe 

na korzenie zę-

bów widocznych 

na stronie po-

przedniej. 

Tak mogą wyglądać po dwóch wizytach  
w gabinecie  Art-Dent!
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