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Wesołych Świąt!



Drodzy Rybniczanie!
Z okazji świąt Bożego 

Narodzenia składamy 
Wam  życzenia wszelkiej 

pomyślności, spokoju oraz 
zdrowia. Obyśmy mogli  

p o c z u ć  n a s t r ó j  t e g o 
wyjątkowego czasu wieloma 

zmysłami – cieszyć się smakiem 
i zapachem tradycyjnych potraw, radować brzmieniem kolęd, 
poczuć bliskość kochanych osób oraz dostrzegać piękno 
otaczającej rzeczywistości. Najważniejsze jednak, by zapłonęło 
w nas światło narodzonego Dzieciątka Jezus, przynosząc 
nadzieję na spełnienie marzeń i planów w Nowym 2012 Roku. 

Z najlepszymi życzeniami

 Adam Fudali Andrzej Wojaczek
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący
  Rady Miasta Rybnika
 pracownicy
 urzędu miasta i radni
 i jednostek miejskich          



Drodzy Rybniczanie,
Końcówka roku przyniosła naszemu miastu bardzo dobre wiadomo-

ści: zapadła długo oczekiwana decyzja o rozbudowie elektrowni Ryb-
nik, inwestycji o ogromnym znaczeniu dla rozwoju nie tylko Rybnika,  
ale i regionu. Zgodnie z zapowiedziami inwestora – francuskiej firmy  

EDF – to warte blisko 2 miliardy euro zadanie, realizowane będzie przez sześć lat, pozytywnie wpływając 
w tym czasie na zwiększenie zatrudnienia i gospodarcze ożywienie miasta.

Żartobliwie można dodać, że o rozwoju naszego „miasta z ikrą” świadczy też inne, niezwykle radosne 
wydarzenie: narodziny pierwszych chyba w historii Rybnika czworaczków. Naszym nowym, małym Ryb-
niczanom – Zuzi, Grzesiowi, Bartusiowi i Michałkowi – życzę dużo zdrowia i radości, a dzielnej Mamie 
– Aleksandrze i dumnemu Tacie – Wojciechowi wiele siły i wytrwałości w obliczu tej cudownej rewolucji, 
jaka pojawiła się w ich życiu.

Szanowni Państwo, 
Już za kilka dni zasiądziemy do wigilijnych stołów, udamy się na pasterkę, spotkamy z rodziną wokół 

barwnie udekorowanej choinki, wspólnie zaśpiewamy kolędy… Rybnik po raz trzeci przygotował się 
do tej świątecznej atmosfery w sposób wyjątkowy – nie tylko poprzez barwne świąteczne dekoracje,  
ale i cykl imprez, pod wspólną nazwą Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 

W chwili, kiedy Państwo będziecie czytać te słowa, przedświąteczne, weekendowe koncerty i atrakcje 
będą już za nami, wciąż jednak, bo aż do 22 grudnia, trwać będzie Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark, 
który na stałe wpisał się w grudniowy pejzaż naszego miasta – zachęcam więc, by w poszukiwaniu 
prezentów dla swoich najbliższych, zajrzeli Państwo również na świątecznie udekorowane jarmarczne 
stoiska – przekonany jestem, że każdy znajdzie tam coś godnego uwagi.  

Po raz kolejny też w naszym mieście pojawi się sezonowe lodowisko – usytuowane, wzorem lat ubie-
głych, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, na osiedlu Nowiny. Jeśli tylko pozwoli 
na to pogoda, na łyżwach będzie można szusować od świąt aż do początku marca przyszłego roku. 
Zapraszam serdecznie, bo wiem, że amatorów tej sezonowej ślizgawki w Rybniku nie brakuje. Wierzę, 
że nawet jeśli zawiedzie zimowa pogoda, nie opuści nas zimowy nastrój. 

Życzę wszystkim Państwu spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu pomyślnych chwil w Nowym, 2012 Roku. 

 Ze świątecznymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Takiej sesji nie było w mieście od lat. Wszystkie 25 uchwał począwszy od 
tej dotyczącej porządku obrad po ostatnią, mówiącą o odrzuceniu skargi 
jednego z mieszkańców, radni przyjęli jednogłośnie. Dla rybniczan bez wąt-
pienia najważniejszą była uchwała podatkowa, ustalająca stawki podatków 
na przyszły rok. 

Sesja rady miasta – 30 listopada

Jednogłośna sesja

Swoje tradycyjne wystąpienie otwierające 
każdą sesję prezydent Adam Fudali rozpoczął 
od demograficznego newsa, związanego, rzecz 
jasna, z rybnickimi czworaczkami. — Pewnie 
już państwo wiecie, że wczoraj za jednym razem 
przybyło nam czworo rybniczan — mówił prezy-
dent. Kolejne informacje były już bardziej tra-
dycyjne i dotyczyły miejskich inwestycji. Jako 
że w tym dniu otwarto dla ruchu nowy odcinek 
miejskiej obwodnicy, łączący zachodni kraniec 
osiedla Nowiny z Orzepowicami, prezydent 
zaproponował radnym, by po zakończeniu sesji 
wybrali się na krótką przejażdżkę. Przy okazji 
poinformował radnych, że część z tych miesz-
kańców, którzy ze względu na budowę nowej 
drogi musieli opuścić swoje domostwa, wyko-
rzystując otrzymane odszkodowania buduje 
swe nowe domy w Orzepowicach na terenie, 
do którego miasto doprowadza obecnie kana-
lizację, a w przyszłości zamierza doprowadzić 
nową drogę. 

Nawiązując do inwestycji drogowych pre-
zydent Fudali  zapewnił, że remonty i moder-
nizacje dróg będą prowadzone tak długo, jak 
tylko pozwoli na to aura. Zwrócił uwagę, że 
drogowcy będą jednak uzależnieni od zakładów 
produkujących asfalt.

Magistrat wciąż zabiega o obniżenie wydat-
ków z budżetu miasta na prowadzone inwesty-
cje. Na początku listopada zarząd województwa 
śląskiego przyznał Rybnikowi ponad 2,5 mln zł  
dofinansowania do projektu „Geoinforma-
cyjna platforma usług elektronicznych”, który  
w sumie ma kosztować prawie 3 mln zł. Po-
zwoli on stosownym wydziałom urzędu miasta 
gromadzić, przechowywać i udostępniać dane 
przestrzenne w wersji elektronicznej. Jak 
usłyszeliśmy od prezydenta, magistrat złożył 
też w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wniosek o 425 tys. zł dofinan-
sowania do planowanej modernizacji Domu 
Kultury w Chwałowicach. Ma ona obejmować 
m.in. wymianę oświetlenia, w tym scenicznego,  
a także przewodów zasilających oraz rozdziel-
ni energetycznej. Wszystko to ma kosztować 
ponad 500 tys. zł.

Wymieniając m.in. trwającą blisko dwa 
lata termomodernizację Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych, prezydent poinfor-
mował o zakończonych dopiero co miejskich 
inwestycjach. Nadmienił też, że trwają już 
przygotowania do kolejnych przetargów m.in. 
na termomodernizację budowlanki, czyli Ze-

społu Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk 
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 
A.F. Modrzewskiego. 

Zmiany w finansach
Jedne z ostatnich już zmian w tego-

rocznym budżecie miasta przedstawił 
jak zwykle Bogusław Paszenda, skarbnik 
miasta. Najważniejsze z nich to zmniejszenie 
planowanych dochodów, więc i wydatków mia-
sta o prawie 3 mln zł. Dochody bieżące miasta 
zwiększono o blisko 8,7 mln zł, a dochody 
majątkowe zmniejszono o prawie 12 mln zł. 
Z kolei wydatki bieżące zwiększono o prawie 
2 mln zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono 
o niecałe 5 mln zł. Jak zwykle, na każdą z tych 
dużych kwot składają się dziesiątki mniejszych 
związanych z konkretnymi już wydatkami, któ-
re trzeba do budżetu miasta wprowadzić bądź 
z niego usunąć. Tak na przykład wprowadzono 
do budżetu kwotę 383 tys. zł, które na mocy 
porozumienia z kopalnią Marcel mają pokryć 
koszty naprawy szkód górniczych w moderni-
zowanym od dłuższego czasu Domu Kultury 
w Niedobczycach. Według ostatnich danych 
tegoroczne wydatki na tę modernizację wyniosą 
ponad 4,9 mln zł. Ale do budżetu wprowadza 
się nieraz znacznie mniejsze kwoty, np. budżet 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwięk-
szono o 18.490 zł. To pieniądze pochodzące 
z wpisowego, jakie opłaciły drużyny, które 
przystąpiły do amatorskich rozgrywek ligowych 
koszykówki i halowej piłki nożnej. Pieniądze te 
zostaną przeznaczone na opłacenie sędziów  
i zakup nagród dla zwycięskich drużyn.

Skarbnik Bogusław Paszenda wyjaśnił 
ponadto, że o blisko 10 mln zł trzeba było 
zmniejszyć planowane wpływy miasta z tytu-
łu dotacji z budżetu państwa na całościowy 
projekt modernizacji sieci dróg w mieście. 
Początkowo na inwestycje prowadzone w tym 
projekcie Rybnik miał otrzymać 24 mln zł (50 
proc. kosztów inwestycji), ale gdy po rozstrzy-
gnięciu kolejnych przetargów okazało się, że 
inwestycja ta będzie kosztować znaczniej mniej 
niż pierwotnie zakładano, kwota ta stopniała 
do 14,5 mln zł. Mimo to nadal stanowi ona 
połowę tzw. kosztów kwalifikowanych całe-
go przedsięwzięcia. O pół miliona złotych 
zmniejszono też planowane dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego do 
rozbudowy Rybnickiego Systemu Informacji 

Przestrzennej. Kwotę tą miasto ma otrzymać 
w przyszłym roku. 

Więcej niż się spodziewano wpłynie w tym 
roku do budżetu miasta z tytułu opłat za 
rejestrację samochodów i wydawanie praw 
jazdy, a kolejne 3,3 mln zł miasto zyskało 
dzięki lokowaniu wolnych środków na kontach 
bankowych. 

Po uchwaleniu zmian w tegorocznym bu-
dżecie została przyjęta, również jednogłośnie, 
uchwała o zmianach w wieloletniej prognozie 
finansowej Miasta. Przyjęto więc aktualizacje 
prognoz budżetów Miasta do 2022 roku, a tak-
że limitów zobowiązań oraz listy wieloletnich 
inwestycji do 2014 roku. Jedną z nich ma być 
zadaszenie centralnej części targowiska. 

Podwyżka niedrastyczna
Proponowane stawki przyszłorocznych 

podatków od nieruchomości nie wywo-
łały takich emocji jakich można się było 
spodziewać. Przedstawił je skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda. Zwrócił uwagę, że po ubie-
głorocznej interwencji Prokuratury Rejonowej w 
Rybniku skurczyła się lista obiektów zwolnionych 
z podatku od nieruchomości. Jeszcze w tym 
roku na liście tej były budynki szkół, miejskich 
domów kultury czy komenda straży miejskiej. 
W przyszłym roku te finansowane przez miasto 
placówki będą więc musiały otrzymać z budżetu 
miasta na tyle więcej pieniędzy, by starczyło 
im na zapłacenie temu miastu podatku. Po 
raz kolejny skarbnik ten budżetowy galimatias 
nazwał obrazowo przekładaniem pieniędzy 
z prawej kieszeni do lewej. Z tego powodu w 
przyszłorocznym budżecie (ma zostać uchwalony  
w końcu grudnia) dla jednostek organizacyjnych 
miasta przeznaczono blisko 2 mln zł więcej. W 
styczniu kilka milionów złotych wpłynie też do 
miejskiej kasy o dwa tygodnie później. To efekt 
nowelizacji ustawy o podatkach. Do tej pory 
przedsiębiorcy (osoby prawne) musieli złożyć de-
klarację dotyczącą podatku od nieruchomości na 
dany rok do 15 stycznia, taki był też termin wpłaty 
styczniowej raty tego zobowiązania. Nowelizując 
ustawę termin ten przesunięto na 31 stycznia. 

Jak wyliczono w uzasadnieniu uchwały 
podatkowej, do budżetu miasta wpłynie  
w przyszłym roku kwota o około 11,1 mln zł 
mniejsza od tej, która mogłaby wpłynąć, gdy-
by radni uchwalili maksymalne dopuszczalne 
stawki podatków od nieruchomości. Kolejne 
2,7 mln zł miejski budżet straci na zwolnieniach 
podatkowych wynikających czy to z ustawy, czy 
z uchwały rady miasta. W dalszym ciągu jedy-
ną dzielnicą, w której podatek będzie zbierał 
inkasent, pozostaną Zebrzydowice.

Z zestawienia tegorocznych i przyszłorocz-
nych stawek podatku wynika, że podatek od 
budynków mieszkalnych wzrośnie z 66 gr na 
69 gr za metr kwadratowy i w dalszym ciągu 
będzie o jeden grosz mniejszy od stawki 
maksymalnej dopuszczonej przez Ministra 
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Finansów. W przypadku budynków związanych 
z działalnością gospodarczą stawka podatku za 
metr kwadratowy wzrośnie z 21 zł do 21,92 zł  
i będzie o dwa grosze mniejsza od dopuszczal-
nej stawki maksymalnej. W kolejnych katego-
riach: budynki gospodarcze osób fizycznych – 
stawka wzrośnie z 5,32 zł na 5,55 (1,81 zł mniej 
od stawki maksymalnej); budynki pozostałe,  
w tym garaże wolno stojące – stawka wzrośnie  
z 7,05 zł na 7,35 ( 1 gr mniej od stawki maksy-
malnej); budynki zajęte na udzielanie świad-
czeń zdrowotnych – stawka wzrośnie z 4,26 zł 
na 4,44 (1 gr mniej od stawki maksymalnej).

Piotr Kuczera w imieniu klubu radnych 
PO stwierdził, że uchwalając podatki trzeba 
kierować się głównie odpowiedzialnością za 
rozwój miasta. Przyznał, że, aby utrzymać jego 
zdolności inwestycyjne, podwyżka podatków 
jest konieczna. Uznając, że proponowana 
podwyżka podatków nie jest drastyczna 
zdeklarował, że radni jego klubu poprą  
w głosowaniu zaproponowaną przez prezyden-
ta miasta uchwałę podatkową. To samo zrobił 
Jan Mura w imieniu radnych prezydenckiego 
Bloku Samorządowego Rybnik. Podkreślił  
z kolei, że stawki podatków są niższe od mak-
symalnych, i że w sąsiednich gminach kształtują 
się na podobnym poziomie. Stanisław Jaszczuk, 
reprezentujący klub radnych PiS-u zauważył, iż 
przez obecną politykę rządu samorząd lokalny 
się nie rozwija, a zwija. — Dokłada nam się no-
wych zadań, a obcina środki z budżetu państwa. 
Boję się, że przy takiej umiarkowanej podwyżce 
podatków i przy obecnej polityce Warszawy, 
nie starczy nam środków na zadania, którymi 
nas obarczono — mówił były przewodniczący 
rady miasta, deklarując również poparcie dla 
podatkowej propozycji prezydenta. Jednooso-
bowe poparcie zadeklarował też Leszek Kuśka, 
rodzynek z Samorządnego Rybnika, więc jed-
nogłośne przyjęcie uchwały w sprawie podatku 
od nieruchomości nikogo już nie zdziwiło.  
W podobnych okolicznościach radni uchwalili 
też stawki podatku od środków transportu, 
oraz obniżenie (o 18,18 zł) średniej ceny skupu 
żyta, dzięki czemu nie wzrośnie drastycznie 
podatek rolny.  

Porozumienie z Lyskami 
Ze wsparcia Środowiskowego Domu 

Samopomocy przy ul. Karłowicza korzy-
stali do tej pory wyłącznie upośledzeni 
umysłowo mieszkańcy Rybnika. Teraz, na 
prośbę wójta Lysek, to się zmieni. Grzegorz 
Gryt zwrócił się do prezydenta miasta z pro-
pozycją zawarcia porozumienia, które pozwoli 
jednemu z mieszkańców Lysek na korzystanie 
z pomocy rybnickiej placówki. Aby do takiego 
porozumienia mogło dojść, konieczne stało się 
przyjęcie uchwały, którą radni poparli jedno-
głośnie. Środki na realizację zadania zapewnia 
wojewoda śląski w formie dotacji z budżetu 
państwa udzielonej miastu.

Statuty razy dwa 
Radni wprowadzili zmiany w statucie 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadali 
statut Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilita-
cyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II. 
Wprowadzenie zmian w statucie OPS podykto-
wane było koniecznością jego zaktualizowania 
i uwzględnienia zadań wynikających z ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej. Z kolei w przypadku ośrodka im. Jana 
Pawła II na Nowinach, statut uchwalała dotych-
czas rada społeczna, ale po zmianie przepisów, 
nadaje go rada miasta. To nie jedyne zmiany 
– działający w ramach ośrodka punkt wczesnej 
interwencji dla dzieci do siódmego roku życia  
i ośrodek rehabilitacji dziennej zostaną połą-
czone w jedną komórkę organizacyjną – ośro-
dek rehabilitacji dziennej dla dzieci. 

Kampus dofinansowany
Jednogłośną decyzją radnych trzy ryb-

nickie uczelnie otrzymają dotacje na po-
krycie opłat za media i kosztów remontów 
bieżących. Politechnika Śląska i Uniwersytet 
Śląski dostaną po 147 tys. zł, a Uniwersytet 
Ekonomiczny nieco więcej – 156 tys. zł, bo przy-
jął na siebie utrzymanie kaplicy akademickiej 
znajdującej się na terenie kampusu. 

Ustawa o szkolnictwie wyższym dopuszcza 
dotowanie uczelni przez samorządy, a utrzy-
manie w należytym stanie budynków przy ul. 
Rudzkiej wymaga stałych nakładów.

Informatyczne zmiany
— Doprecyzowujemy zapisy — mówiła 

wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn refe-
rując uchwałę w sprawie „Ustalania trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
miasta dla szkół niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych, dla niepublicz-
nych przedszkoli, placówek niepublicznych 
oraz dla szkół, przedszkoli i placówek 
publicznych nie będących jednostkami 
budżetowymi”. Konieczność doprecyzowania 
uchwały wiąże się z wdrażanym w mieście sys-
temem informatycznym, który ma pomóc m.in. 
w naliczaniu, przekazywaniu, ale i rozliczaniu 
dotacji, a także w gromadzeniu i przetwarzaniu 
danych na ten temat. W uchwale uwzględniono 
też zapisy dotyczące dotowania uczniów niepeł-
nosprawnych uczęszczających do dotowanych 
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, co było konsekwen-
cją zmian w ustawie o systemie oświaty.

Korzystne komunalizacje 
Kolejne dwie uchwały dotyczyły skomuna-

lizowania nieruchomości niezabudowanych, 
zajętych pod drogi publiczne. Wymienione  
w uchwale drogi mają status publicznych  i służą 
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Miasto w skrócie

cd. na stronie 6

w Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 
otrzymał wyróżnienie w kategorii „In-
stytucja rynku pracy przyjazna osobom 
50+” w konkursie „Zysk z dojrzałości”, 
promującym aktywizację zawodową 
i wolontariat osób powyżej 50. roku 
życia. Gala finałowa konkursu odbyła 
się w połowie listopada w Warszawie. 

w Ruszyła strona internetowa projektu 
„Traf – twój rozwój, aktywność, for-
ma”, który ma zaktywizować 100 osób  
w wieku od 15 do 25 lat z Niedobczyc  
i Niewiadomia. Na stronie www.trafryb-
nik.pl, przystosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, znajdziemy m.in. 
szczegółowe informacje o projekcie 
i zdjęcia z zorganizowanych w jego 
ramach imprez. Projekt dofinansowany 
przez UE ruszył we wrześniu i potrwa 
do listopada przyszłego roku. Jest ad-
resowany m.in. do samotnych matek, 
kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym oraz osób, które zbyt wcześnie 
przerwały naukę.

w Na trzy dni przed Barbórką w Domu 
Kultury w Chwałowicach odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Górnika. 
W jej trakcie zasłużeni górnicy otrzymali 
branżowe odznaczenia i honorowe 
szpady górnicze. Wzięli w niej udział 
m.in. prezydent Adam Fudali, Andrzej 
Wojaczek, przewodniczący rady miasta 
oraz Ewa Malek-Piotrowska, wiceprezes 
Kompanii Węglowej i Marek Budziński, 
dyrektor kop. Chwałowice. 

w 11 grudnia, w Domu Kultury w Bo-
guszowicach wspólnie z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Regionalnym 
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej 
oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną zorganizowano Dzień 
Promocji Zdrowia. Można było poddać 
się m.in. bezpłatnym badaniom ciśnie-
nia tętniczego krwi, słuchu, poziomu 
cukru, cholesterolu, tkanki tłuszczowej 
oraz wydolności serca. Sporą atrakcją 
była degustacja zdrowej żywności oraz 
pokazy leczniczych masaży.

w W ramach obchodów 30. roczni-
cy wprowadzenia stanu wojennego  
w rybnickim uniwersytecie trzeciego 
wieku odbył się wykład Jerzego Frelicha  
pt. „Poezja i pieśń niepodległa. Słowo  
z podziemnej drukarni”. Towarzyszyła 
mu wystawa druków podziemnych 
i okolicznościowych „kopertówek”  
z obozów internowania w Uhercach  
i Łupkowie.



do realizacji zadań własnych gminy. Wniosek 
do wojewody śląskiego o komunalizację przed-
stawił wiceprezydent Śmigielski, tłumacząc, że 
jedna uchwała dotyczy działek stanowiących 
dotąd własność państwa, a druga nieruchomości, 
których  gmina jest użytkownikiem wieczystym. 
Komunalizacja spowoduje tzw. fuzję prawa: 
gmina będzie w posiadaniu prawa własności  
i prawa użytkowania wieczystego, a dzięki temu 
nie będzie musiała płacić za użytkowanie wie-
czyste Skarbowi Państwa. Przedmiotem wniosku 
o komunalizację był też teren przy ul. Kwiotka, 
który gminie przekazała spółdzielnia mieszka-
niowa Centrum. Miasto zamierza tam wybudo-
wać cztery budynki z mieszkaniami socjalnymi.  
O ewentualny termin rozpoczęcia tej inwestycji 
pytała radna Krystyna Stokłosa, jednak wicepre-
zydent był ostrożny: — Doświadczenie uczy, że 
tempo procesu komunalizacji nie jest zbyt szybkie, 
ale można mówić o roku 2012 — Radni uchwałę 
przyjęli jednogłośnie. 

Nieruchomości w ruch
Tym razem miasto zamierza więcej zbyć 

niż nabyć, przede wszystkim zaś przyjąć 
darowizny. Nabycie od osób fizycznych małego 
fragmentu gruntu zajętego pod ul. Książenicką to 
tylko działania porządkujące sprawy własnościo-
we. W drodze przetargów postanowiono zbyć dwa 
lokale użytkowe w budynkach przy ul. Borki, garaż 
przy ul. Wieniawskiego i lokal mieszkalny przy ul. 
Śląskiej. Wyrażono też zgodę na wydzierżawienie 
działki zabudowanej garażem przy ul. Żurawiej.    

Miasto zdecydowało się też na przyjęcie 
szeregu darowizn od Kompanii Węglowej  
– w przeważającej części chodzi o dzierżawione 
dotąd nieruchomości niezabudowane, zajęte 
pod drogi publiczne i tereny bezpośrednio do 
nich przyległe. Uchwała, którą radni przyjęli 
jednogłośnie, wymienia m.in. drogi w Boguszo-
wicach, Chwałowicach i Niewiadomiu. 

Projekt na kredyt
Za zgodą wszystkich radnych miasto 

zaciągnie kredyt z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w wysokości nieco ponad 228 
tys. zł, który dofinansuje 80% kosztów 
netto (bez VAT) opracowania dokumenta-
cji projektowej planowanej modernizacji 
ul. Rudzkiej. Jak mówił pełnomocnik Janusz 
Koper, preferencyjny, na bardzo korzystnych 
warunkach, kredyt udzielany jest ze środków 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 
przewidzianych do współfinansowania przez 
UE. Ze względu na wielomilionowy koszt samej 
inwestycji, miasto na pewno będzie się ubiegać 
o unijne dofinansowanie.

Łączniki drogami publicznymi
Kolejne trzy uchwały dotyczyły zalicze-

nia nowo wybudowanych odcinków dróg, 

zwanych dotąd łącznikami, do kategorii 
dróg gminnych i nadania im nazw. Formalne 
zaliczenie dróg do odpowiedniej kategorii nie 
tylko wypełnia zapisy ustawy, ale pozwala pra-
widłowo nimi zarządzać, a chodzi o działania 
różnych służb, jak np. policji i straży pożarnej 
czy służb komunalnych.  

Pierwsza uchwała dotyczyła drogi poprowa-
dzonej przez tereny „Ryfamy”, łączącej ulicę 
Chrobrego z Żorską. Ponieważ jest ona natu-
ralnym przedłużeniem ul. Chrobrego, posta-
nowiono zostać przy tej właśnie nazwie. Drugi 
łącznik, który uznano za drogę lokalną, łączy 
ulice Poligonową i Rycerską w Kłokocinie.  
I w tym przypadku, w wyniku konsultacji spo-
łecznych, pozostawiono dotychczasową nazwę 
– ul. Poligonowa. Bez nazwy pozostała na razie 
droga łącząca ulicę Budowlanych z Rudzką.  
W tym przypadku należało najpierw uregulować 
jej stan prawny, poprzez nadanie jej kategorii 
drogi publicznej. Dopiero po ogłoszeniu tego 
faktu w dzienniku urzędowym będzie można 
uchwalić jej nazwę (już wcześniej padały pro-
pozycje, by ulicę tę nazwać imieniem wielkiego 
kompozytora Henryka M. Góreckiego, którego 
pierwsza rocznica śmierci właśnie minęła.) 
Nastąpi to jednak dopiero po konsultacjach 
społecznych, o które pytała radna Stokłosa. 

Radny Benedykt Kołodziejczyk pytał dlacze-
go drodze tej nie można nadać wyższej katego-
rii – np. drogi powiatowej. W odpowiedzi Ja-
nusz Koper wyjaśnił, że musiałaby wtedy łączyć 
dwa powiaty, a póki co, zaspokaja wyłącznie 
potrzeby ruchu lokalnego. Jej kategoria zmieni 
się być może po modernizacji ul. Podmiejskiej, 
gdy połączy np. dwa punkty Drogi Krajowej 78. 

Zmiany w planie 
Kolejna uchwała zreferowana przez Ja-

nusza Kopera dotyczyła zmian w trzyletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, jaki 
tradycyjnie przedstawia radnym do za-
twierdzenia Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Sytuacja finansowa PWiK pozwo-
li zwiększyć w 2012 r. ilość prac remontowych  
i wymienić więcej sieci wodociągowych. I tak 
np. wymieniona zostanie, będąca w bardzo złym 
stanie technicznym, ważna nitka wodociągu bie-
gnąca wzdłuż ulic Gotartowickiej i Kłokocińskiej, 
a zasilająca w wodę trzy dzielnice: Gotartowice, 
Kłokocin i Boguszowice. W planie remontów  
znalazła się też ul. Średnia w Radziejowie, z kolei 
kilka zadań zostało wykreślonych, m.in. z powodu 
braku projektów technicznych. Największym 
zadaniem kanalizacyjnym będzie, jak wiadomo, 
budowa sieci w Kłokocinie, a ulicę Orzepowicką 
czeka nie remont, a wymiana kanalizacji. Nie 
będzie natomiast na razie robót na Wrębowej, 
gdzie planowano istniejącą kanalizację popro-
wadzić w kierunku oczyszczalni w Orzepowicach. 
Planowane na rok 2012 nakłady inwestycyjne 
„wodociągów” wzrosną z 2,5 do ponad 4,5 mln zł. 

W części dyskusyjnej Szymon Musioł pytał 
o szczegóły modernizacji wodociągu w Go-
tartowicach. Radny Benedykt Kołodziejczyk 
chciał się dowiedzieć czy miasto egzekwuje 
od mieszkańców obowiązek przyłączenia się 
do kanalizacji i czy w przypadku problemów 
technicznych, wspiera ich odpowiednią wiedzą, 
na co otrzymał odpowiedź twierdzącą. Henryk 
Ryszka poruszył problem podłączania się do 
sieci firm działających na terenach poprzemy-
słowych w Niedobczycach. Krzysztof Szafraniec 
z Ochojca pytał czy dzielnica, dotąd zasilana 
wodociągiem z Pilchowic, może liczyć na wodę 
od strony Rybnika. Janusz Koper zapewnił, że 
w obu wodociągach płynie taka sama, uzdat-
niona do użytku woda i problem pojawiłby 
się jedynie w sytuacji, gdyby w Ochojcu wody 
brakowało. Radni zmiany w planie przyjęli 
jednogłośnie.

Skarga ponownie odrzucona
Radni po raz drugi uznali za bezzasad-

ną skargę Kazimierza Jastrzębowskiego 
na prezydenta Rybnika dotyczącą refun-
dacji kosztów poniesionych na wymianę 
okien. Tym samym rada podtrzymała swoje 
stanowisko z września br., uznając, że kolejna 
skarga nie wniosła do sprawy żadnych nowych 
elementów. 

Kto pyta nie błądzi
Nim radni rozwiązali worek z pytaniami, 

przewodniczący RM Andrzej Wojaczek 
przedstawił korespondencję wpływającą 
do biura rady. Były w niej m.in. skargi, które 
przekazano do rozpatrzenia odpowiednim in-
stancjom oraz inne ważne dla radnych informa-
cje. Przedstawił też decyzję prezydenta Rybnika 
wskazującą (na prośbę sądu rejonowego) kilka 
miejskich jednostek, w których zatrudnieni 
zostaną więźniowie. Prezydent z kolei zaprosił 
radnych na prezentację poszerzonej wersji 
nagrodzonego niedawno Rybnickiego Systemu 
Informacji Przestrzennej.

Henryk Wilk przedstawił informację o działa-
niach RD Rybnicka Kuźnia na rzecz przyłączania 
indywidualnych mieszkańców do ciepłociągu * 
Anna Gruszka podziękowała za zapowiedź pod-
wyżek dla pracowników administracji  * Monika 
Krakowczyk-Piotrowska po raz kolejny zadała 
prezydentowi pytanie (pisemnie) o kalkulację 
kosztów uwzględnianych przez PWiK przy okre-
śleniu opłaty za odczyt zużycia wody i rozliczenie, 
twierdząc, że inne przedsiębiorstwa wodno-ka-
nalizacyjne nie wliczają w cenę wody kosztów 
egzekucji opłat; radna ma zatem wątpliwości czy 
przy ustalaniu kalkulacji nie doszło przypadkiem 
do naruszenia prawa. * Wojciech Kiljańczyk pytał 
o przygotowania miasta do wprowadzenia nowej 
ustawy o gospodarowaniu odpadami – jak usłyszał, 
będzie ona tematem odrębnego spotkania. Rad-
nego interesowała również współpraca miasta ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie walki 

6 Nr 12/486; grudzień 2011

cd. ze strony 5



z niską emisją. Prezydent przypomniał działania w 
tym zakresie, jak dopłaty do ekologicznych źródeł 
ciepła, w tym solarów, stwierdzając, że spółdzielnie 
mogą również z nich korzystać. Podkreślił też, że 
w tej dziedzinie niezbędna jest celowa polityka 
państwa. * Zygmunt Gajda z zadowoleniem 
przyjął potwierdzenie prezydenta o włączeniu 
się kop. „Chwałowice” w remont mostu nad 
Potokiem Radziejowskim na ul. Niepodległości. 
* Bronisław Drabiniok pytał o etap rozmów na 
temat dostarczania ciepła przez ER; sprawa jest 
w toku. Radny na przykładzie własnej posesji 
poruszył też sprawę tzw. modernizacji gruntów, 
mając uwagi do pewnych decyzji podatkowych z 
tym związanych. * Krzysztof Szafraniec nawiązał 
do tematu niskiej emisji, sugerując zmiany w pla-
nie jej ograniczania, co, jak stwierdził prezydent, 
jest prawdopodobne po zakończeniu terminu 
jego realizacji. Radny Szafraniec przywołał też 
niedawną decyzję Ministerstwa Edukacji o prze-
sunięciu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 
6-latków na rok 2014. Pytał o konsekwencje tego 
faktu w naszym mieście. Wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn stwierdziła, że jest to posunięcie 
bardzo dla małych rybniczan niekorzystne; dojdzie 
do kumulacji dwóch roczników, przedszkolaki 
będą dwa razy przerabiać to samo, a dla 3-latków 
zabraknie miejsca w przedszkolach. * Wojciech 
Piecha pytał o możliwości „oddzielenia”, np. 
ekranem czy pasem zieleni, bloku mieszkalnego 
od parkingu powstającego przy ul. Reymonta, 
naprzeciw budynku ZUS. Informując o postępach 
w budowie parkingu (droga dojazdowa jeszcze 
w tym roku, sam parking w następnym) Janusz 

Koper przypomniał, że miasto szuka inwestora, 
który podjąłby się budowy parkingu wielopozio-
mowego. O ewentualnym pasie zieleni można 
będzie myśleć później. * Leszek Kuśka zaapelował 
o częstsze monitorowanie przez SM porządko-
wanego wielokrotnie dzikiego wysypiska śmieci 
przy ul. Szybowcowej, otrzymując zapewnienie, 
że trwają prace nad utrudnieniem dojazdu do 
newralgicznego miejsca; możliwy jest tam  również 
montaż kamery. 

Podsumowując: tym razem radni przedysku-
towali i załatwili maksymalnie wiele spraw w 
minimalnie krótkim czasie.

(WaT), (S), (r)
***

Radni podjęli też uchwały dotyczące zmiany 
izby wytrzeźwień, do której będą trafiać osoby 
upojone alkoholem, powołania Rady Muzeum 
w Rybniku, wyznaczenia Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku na podmiot organizujący pracę  
z rodziną oraz wyrazili zgodę na ponowne przy-
stąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy 
Orzepowice (wcześniej uchwalony plan został unie-
ważniony przez Sąd Administracyjny w Gliwicach); 
ustalili też warunki opłat za pobyt dziecka w ośrod-
ku pieczy zastępczej, a także warunki przyznania 
jednorazowej zapomogi z racji urodzenia więcej 
niż dwójki dzieci w jednym porodzie. Tematy te 
omawismy szerzej wewnątrz numeru.  

Kolejna, budżetowa sesja RM
odbędzie się 28 grudnia o g. 16.

Matuzalemy i inni
W czasie ostatniej sesji, zaraz po przeka-

zaniu informacji o narodzinach rybnickich 
czworaczków, prezydent Adam Fudali 
poinformował dla odmiany, jak się mają 
najstarsi rybniczanie. 

Aktualnie w Rybniku mamy pięciu stulat-
ków – cztery kobiety i jednego mężczyznę 
oraz rybniczankę i rybniczanina, którzy mają 
już po 104 lata. 

Nieźle trzymają się również rybniccy mał-
żonkowie. Oprócz 186 par świętujących w tym 
roku złote gody, czyli 50-lecie ślubu, mamy w 
mieście 18 par małżeńskich z 60-letnim stażem, 
jedną z 65-letnim oraz małżonków, którzy 
przeżyli razem aż 71 lat. — Z roku na rok rośnie 
liczba jubilatów, którzy przychodzą do urzędu 
na spotkania z okazji swoich złotych godów. 
Co ciekawe, większość z tych par wygląda jakby 
pobrała się przed rokiem — stwierdził Adam 
Fudali, prezydent Rybnika.

(WaT)
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Miasto w skrócie
w Rybniczanin Jan Olbrycht został wice-

przewodniczącym Europejskiej Partii 
Ludowej, największej w Parlamencie 
Europejskim skupiającej 272 eurodepu-
towanych z 26 państw członkowskich 
UE. Po raz pierwszy Polak będzie pełnił 
tak wysoką funkcję w strukturach EPL. 
— Odbieram ten wybór, jako wyraz za-
ufania chadecji oraz uznania dla mojej 
dotychczasowej pracy — powiedział 
Olbrycht.

w Przedstawiciele University College of 
Northern Denmark spotkali się ze stu-
dentami i uczniami rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych, by zachęcić ich 
do studiowania za granicą. Mówili o 
kierunkach kształcenia i możliwościach 
podjęcia pracy, ale również o minusach 
– rozłące z rodziną i przyjaciółmi. Mło-
dzież rozmawiała też z Anną Hejduk, 
koordynatorką programu eduAbroad. 
Spotkanie zorganizowało Młodzieżowe 
Biuro Pracy w Rybniku wspólnie z Uni-
wersytetem Ekonomicznym, w którym 
odbyło się spotkanie. 

w Rybnickie stowarzyszenia Razem i Oligos, 
które działają na rzecz osób z niepełno-
sprawnością i ich rodzin, zostały wyróż-
nione certyfikatem „Organizacja przyja-
zna wolontariuszom”, przyznawanym 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. Podczas 
konferencji „Autobusem na wolontariat” 
Elżbieta Piotrowska z Oligosu i Joanna 
Tarnowska z Razem przekonywały, że po-
moc wolontariuszy jest bezcenna. Swoimi 
doświadczeniami podzielił się również 
Rumun Dragos Davidescu, a Anna Pytlik 
z CRiS-u podziękowała przedstawicielom 
wyróżniających się szkolnych klubów 
wolontariackich z Gimnazjum nr 3 i ZST. 
O bezinteresownej pomocy wolonta-
riuszy wiele powiedziano też podczas 
gali „Wolontariat – świadomy wybór” 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
(więcej w następnym numerze). 

w W Urzędzie Miasta wręczono medale 
przyznane przez Prezydenta RP oraz 
Ministra Obrony Narodowej. Odzna-
czeni zostali żołnierze rezerwy peł-
niący służbę w Iraku i Afganistanie. 
Uhonorowano również rodziców, 
których co najmniej trójka synów 
pełniła nienagannie służbę wojskową 
oraz pracowników urzędu miasta, 
którzy swoją pracą przyczyniają się do 
umacniania obronności kraju. Więcej 
o uroczystości w kolejnym numerze 
Gazety Rybnickiej.    

W czasie listopadowej sesji podatko-
wej dla zobrazowania skali podwyżki 
stawek podatku od nieruchomości 
prezydent Adam Fudali przedstawił wy-
liczenia tegorocznego i przyszłoroczne-
go podatku dla konkretnych posesji:
– budynek mieszkalny 198 m2, budynek 

gospodarczy 15 m2, garaż wolno stojący 
20 m2 oraz działka 940 m2  - podatek 
2011: 718 zł; podatek 2012: 752 zł (34 
zł różnicy)

– budynek  mieszkalny 110 m2, garaż wolno 

stojący 15 m2, działka 540 m2 – podatek 
2011: 389 zł; podatek 2012: 408 zł (19 
zł różnicy)

– mieszkanie 55 m2, przypisana do niego 
część działki 43 m2 – podatek 2011: 53 
zł; podatek 2012: 56 zł (3 zł różnicy)

– budynek na działalność gospodarczą 
250 m2, grunty związane z działalnością 
gospodarczą 2300 m2 – podatek 2011: 
7 067 zł; podatek 2012: 7 389 zł (322 
zł różnicy).

(WaT)

Podatkowa wyliczanka



W czasie listopadowej sesji rady miasta tę 
zaplanowaną na dwa lata inwestycję wprowa-
dzono już do wieloletniej prognozy finansowej 
miasta. W przyszłorocznym budżecie mają 
zostać przeznaczone na nią 3 mln zł, a w roku 
następnym kolejne trzy.

Jak wyjaśnił prezydent Adam Fudali, będzie 
to rozwiązanie tymczasowe. — Teren targo-
wiska to bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny 

zlokalizowany w samym centrum miasta i nie 
chcielibyśmy go bezpowrotnie stracić. Gdyby 
znalazł się inwestor zainteresowany tym gruntem, 
moglibyśmy zorganizować targowisko w zupełnie 
inny sposób — mówił prezydent. Przytoczył 
przykład miast francuskich i niemieckich, gdzie 
np. sobotnie targowisko urządza się doraźnie, 
tymczasowo np. na miejskim rynku. Kupcy 
handlują tam przez całe przedpołudnie po czym 
się rozjeżdżają i po niezbędnych porządkach 
rynek wygląda tak, jakby nigdy ich tam nie było. 
Prezydent dodał, iż w ramach inwestycji teren 
targowiska zostanie wyrównany i uporządkowa-
ny. — Miasto zbuduje zadaszenie i będzie jeden 
duży dach nad prywatnymi straganami kupców. 
Będzie to mniej więcej przypominać zadaszenie 
na parkingu rybnickiego Makro. Chcielibyśmy 
to zrobić względnie tanio i uniknąć przekładek 
znajdujących się pod ziemią instalacji. W dobie 
kryzysu tańsza inwestycja będzie łatwiejsza do 
przeprowadzenia. Stowarzyszenie Kupców Tar-
gowych z pewnością jest zainteresowane poprawą 
estetyki targowiska, bo to ułatwi im pozyskanie 
nowych klientów — mówi Michał Śmigielski, 
zastępca prezydenta miasta. 

Urządzeniem samych stoisk czy boksów 
pod zadaszeniem będzie się musiało już zająć 
działające na targowisku wspomniane stowa-
rzyszenie kupców. Stare boksy i stoiska mają 
z targowiska zniknąć. Arkadiusz Niedobecki, 
prezes Stowarzyszenia Kupców Targowych 
nie chce na razie tej propozycji władz miasta 
komentować. — To na razie tylko wstępna pro-
pozycja, a takich mieliśmy już kilka i żadna nie 
doczekała się realizacji. Zaczekamy aż poznamy 
więcej konkretów — mówi prezes Niedobecki.

W czasie listopadowej sesji radna z PO 
Krystyna Stokłosa, zapytała, czy inwestycja 
na targowisku przełoży się na podniesienie 
wysokości opłaty targowej. Prezydent Fudali 
odpowiedział, że nie i zwrócił uwagę, że stawki 
opłaty targowej uchwala rada miasta. 

(WaT) 

Targowisko 
pod dachem

W przyszłym roku rozpocznie się budo-
wa zadaszenia centralnej części śródmiej-
skiego targowiska przy ul. Hallera, które 
docelowo ma przypominać zadaszoną 
część parkingu rybnickiego Makro. 

Pierwszą wersję systemu informacji przestrzennej 
uruchomiono w roku 2005. W nowej powstającej 
od roku 2007 wersji zastosowano znacznie nowsze 
narzędzia informatyczne, nowe oprogramowanie  
i serwery mapowe. Dzisiejszy system składa się już 
z ponad tysiąca warstw tematycznych. Jako jedne  
z pierwszych powstały te zawierające plany zagospo-
darowania przestrzennego, geodezyjną ewidencję 
gruntów i budynków czy też 
ewidencję ludności. Obecnie 
system udostępnia w różnym 
zakresie także dane z obiegu 
dokumentów, ewidencji re-
klam i zajęć pasa drogowego, 
podatków, dzierżawy, użyt-
kownia wieczystego, inter-
wencji straży miejskiej, straży 
pożarnej itp. Z zawartych 
w nim informacji korzystają 
dziś przede wszystkim urzęd-
nicy magistratu, pracownicy 
wybranych jednostek miej-
skich i mieszkańcy. Ci ostatni 
moga jednak korzystać tylko z 
niewielkiej części całego sys-
temu. Wkrótce RSIP będą również wykorzystywać 
strażacy, ekipy pogotowia ratunkowego czy policja. 
Służby te zostały już wyposażone m.in. w tablety  
i palmtopy – małe, przenośne komputery przysto-
sowane do korzystania z RSIP-u, ale zanim zaczną  
z nich korzystać minie jeszcze kilka miesięcy.

Wydziały urzędu miasta, jednostki miejskie,  
straż pożarna czy policja udostępniając  swoje dane 
decydują też, kto w tym systemie będzie miał do 
nich dostęp. System ma ułatwić wykorzystywanie 
z pożytkiem dla mieszkańców i miasta wszelkich 
informacji przestrzennych. Informacje o budynkach 
mieszkalnych w Boguszowicach, które posiada 
np. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej mogą być 
bardzo przydatne strażakom, którzy właśnie jadą 
gasić pożar w jednym z tych budynków. Dzięki 
systemowi będą mogli zobaczyć np. plan budynku  
i rozmieszczenie pomieszczeń na konkretnym 
piętrze – wyjaśnia Michał Fuchs z magistrackiego 
wydziału informatyki. Powiatowemu Centrum Za-
rządzania Kryzysowego RSIP ułatwia z kolei moni-
torowanie odczytów wodowskazów na rzece Rudzie. 

Nowością będzie warstwa dla internautów. Ktoś 
korzystający z internetu będzie mógł zgłosić miejskim  

służbom dziurę w jezdni czy niedziałającą sygnali-
zację świetlną na skrzyżowaniu. Będzie do wyboru 
kilka bądź kilkanaście typów takich uwag od tych, 
związanych z bezpieczeństwem mieszkańców po 
sprawy znacznie bardziej błahej natury. Wpisując 
uwagę wybranego typu internauta będzie mógł 
wskazać konkretne miejsce na planie miasta, a jeśli 
poda swoje dane kontaktowe zostanie potem dro-

gą mailową powiadomiony  
o tym, co się w tej konkretnej 
sprawie dzieje. Jego infor-
macja trafi do konkretnego 
urzędnika w magistracie,  
a jeśli ten sygnał zbagatelizu-
je, po upływie określonego 
czasu system przypomni mu, 
że ma do załatwienia jeszcze 
taką to a taką sprawę.  

Nowe warstwy tematycz-
ne, które wkrótce zostaną 
uruchomione umożliwią też 
np. wydziałowi dróg urzę-
du miasta zlecanie robót 
drogowych Rybnickim Służ-
bom Komunalnym właśnie 

poprzez RSIP. Pojawią się również warstwy nawi-
gacyjne z pomocą, których będzie można znaleźć 
najkrótszą drogę łączącą dwa punkty na mapie 
miasta i to zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. 

W lokalizatory GPS wyposażono już samochody 
Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej czy ochotniczych straży 
pożarnych, a także karetki pogotowia i wozy straży 
pożarnej. RSK wykorzystują lokalizatory m.in. do 
rozliczania akcji Zima, gdy odśnieżaniem dróg 
dzielnicowych zajmują się prywatni kontrahenci. 

14 grudnia w urzędzie miasta odbyła się konfe-
rencja, w czasie której Rybnicki System Informacji 
Przestrzennej i tkwiące w nim możliwości zaprezen-
towano m.in. radnym.

System, również w wersji anglojęzycznej, jest do-
stępny przez większość przeglądarek internetowych 
na stronie www.rsip.rybnik.eu. Posiadacze telefo-
nów komórkowych z dostępem do internetu mogą  
z niego korzystać przez stronę www.rsip.rybnik.eu/
mobile, gdzie ze względu na ograniczenia technolo-
giczne jest dostępny w nieco uboższej wersji. 

(WaT)

Tworzenie Rybnickiego Systemu Infor-
macji Przestrzennej drugiej generacji jest 
w 85 proc. finansowane przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Wartość projektu 
to ok. 2,6 mln zł, ale budżet miasta wydał 
nań tylko niewiele więcej niż 390 tys. zł. 
Najwięcej, bo ponad milion złotych, kosz-
towała budowa systemu lokalizacji GPS  
i modernizacja infrastruktury sprzętowej. 
Stworzenie systemu byłoby niemożliwe 
bez wcześniejszego inwestowania przez 
urząd miasta zarówno w systemy tele-
informatyczne jak i digitalizację danych. 

Plan miasta bez dna
Rybnik, jako jedyne miasto został laureatem konkursu Panteon Administracji 

Polskiej, zorganizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki. Doceniono  
w nim drugą już generację Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej.  
To w dużym uproszczeniu dostępny w internecie plan miasta, będący przysło-
wiową kopalnią wiedzy o Rybniku. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 
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Miasto w skrócie

Wytrzeźwieją bliżej gór
Od nowego roku upojone alkoholem 

osoby będą odwożone już nie do izby 
wytrzeźwień w Tychach, ale do izby  
w Bielsku-Białej.

 Powód tej zmiany jest wyłącznie finan-
sowy. Usługi tyskiej izby miałyby podrożeć,  
a że umowa z Tychami wygasa z końcem roku, 
po rozeznaniu sytuacji na rynku, urzędnicy 
zdecydowali się na nawiązanie współpracy 
z tańszym przytułkiem dla trzeźwiejących  
w Bielsku-Białej. Do tej pory za każdą osobę, 
która trafiała do tyskiej izby, miasto płaciło 
150 zł, ale, jak relacjonowała w czasie sesji 
Ewa Ryszka, zastępca prezydenta miasta, 
opłata ta miałaby wkrótce wzrosnąć do blisko 
200 zł. Bielskiej izbie za każdego delikwenta 
do wytrzeźwienia urząd miasta zapłaci tylko 
100 zł. Stosowną uchwałę w sprawie zawarcia 
międzygminnego porozumienia z gminą Biel-
sko-Biała radni podjęli na listopadowej sesji 
rady miasta. Wygasającą umowę z Tychami 
zawarto na 307 osób, porozumienie z Biel-
skiem-Białą ma opiewać na 400 nietrzeźwych 
duszyczek. Trasa z Rybnika do Tychów liczy 
ok. 39 km, do Bielska-Białej jest o ok. 30 km 
dalej.

Z tyską izbą wytrzeźwień Rybnik współpra-
cował od lipca 2009 roku. Trafiały tam tylko 
osoby mające przynajmniej pół promila alko-

holu w wydychanym powietrzu (badanie przed 
przyjęciem do izby), a których pozostawienie 
samym sobie mogłoby być niebezpieczne dla 
nich samych, ich bliskich bądź zagrażałoby 
porządkowi publicznemu.

W 2010 roku do tyskiej izby wytrzeźwień 
odstawiono w sumie 179 osób, byli to głównie 
bezdomni i różnej maści awanturnicy; na ogół 
mężczyźni między 40. a 60. rokiem życia. W tym 
roku, do końca listopada do izby wytrzeźwień 
trafiły z Rybnika 282 osoby, zdecydowana 
większość z nich podróżowała tam policyjnym 
radiowozem.

Niestety, jeden z podopiecznych tyskiej izby 
do Rybnika już nie wrócił. 7 marca tego roku 
w jednej z sal znaleziono ciało 46-letniego 
mężczyzny, który trafił tam po raz pierwszy. 
Wiele wskazuje na to, że popełnił samobój-
stwo wieszając się w pozycji półsiedzącej na 
zwiniętym jednorazowym prześcieradle z flise-
liny, ale tyska prokuratura rejonowa śledztwa  
w tej sprawie jeszcze nie zakończyła. Obecnie 
formalnie jest ono zawieszone. Sekcja zwłok 
nie pozwoliła na jednoznaczne określenie 
przyczyny zgonu, niewiele pomogły też ba-
dania dodatkowe. Dopiero na wiosnę opinię  
w tej sprawie mają przedstawić biegli z Zakładu 
Medycyny Sądowej w Katowicach.

(WaT)  

Jeszcze przed świętami w mieście 
powstanie sezonowe sztuczne lodo-
wisko. Może się ono okazać jednym 
z najlepszych sposobów na rozłado-
wanie świątecznej bomby kalorycznej.

Wodzisławska spółka Hefal Serwis wygra-
ła zorganizowany przez magistrat przetarg 
na wynajęcie, montaż i obsługę sezono-
wego, sztucznego lodowiska. Za kwotę 
blisko 180 tys. zł zbuduje je, podobnie jak 
przed rokiem, w sąsiedztwie ekonomika, 
niedaleko dworca autobusowego komu-
nikacji miejskiej. Ma być gotowe na 23 

grudnia i jeśli aura pozwoli, będzie działać  
do 4 marca. Bilet ulgowy na 75 minut 
ślizgania będzie kosztował trzy złote, nor-
malny cztery zaś za wypożyczenie łyżew 
będzie trzeba zapłacić pięć złotych.

Konkurencyjną ofertę w przetargu zło-
żyła spółka z Warszawy, ale ta opiewała 
na kwotę ponad 301 tys. zł. Był to już 
drugi przetarg na lodowisko bo oferty 
złożone w pierwszym przewyższały kwo-
tę, którą pierwotnie przeznaczono na 
miejską ślizgawkę. 

(WaT) 

Już wkrótce rybnickie wodociągi będą czerpać wodę z dawnego ujęcia nieistnie-
jącego już rybnickiego browaru. 

Stara studnia głębinowa usytuowana w rejonie ul. Tęczowej nie nadawała się już do użytku, 
więc obok wykonano tam nowy odwiert i zainstalowano pompę i inne urządzenia. Wydajność 
nowej, 50-metrowej studni to 50 m3 wody na godzinę, co pozwoli na pokrycie 5 proc. całkowitego 
zapotrzebowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Według dokumentacji hydrolo-
gicznej, woda pochodzi z pokładów trzeciorzędowych i jest zdatna do picia.

Głównym dostawcą wody dla PWiK w Rybniku jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów S.A., dostarczające ok. 380 tys. kubików wody miesięcznie. Wodociągi korzystają też  
z usług innych dostawców m.in. ze stacji uzdatniania wody w dzielnicy Stodoły oraz z Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Pilchowice.                                                                                    (WaT)  

Będzie lodowisko

Woda po browarze

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

w Jak co roku rada dzielnicy Stodoły zor-
ganizowała świąteczne spotkanie dla se-
niorów. W remizie OSP bawiło się ponad 
40 najstarszych mieszkańców dzielnicy, 
w tym świętujący złote gody Ingeborga  
i Norbert Pelkowie. Oprócz poczęstunku, 
czekały na nich również paczki świątecz-
ne. Prawie 130 najstarszych mieszkań-
ców Zamysłowa wzięło z kolei udział 
w przedświątecznym spotkaniu, jakie 
przygotowała rada dzielnicy. Podano 
tradycyjne potrawy, uczestnicy dzielili się 
opłatkiem i wspólnie kolędowali. Wystą-
pili też uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6, w której odbyło się świąteczne 
spotkanie, a poprzedziła go msza święta 
w kościele parafialnym. 

w Opłatkowe spotkanie przygotowała 
również Rada Dzielnicy Paruszowiec-Pia-
ski. Do udziału w uroczystości zorgani-
zowanej w hotelu Politański zaproszono 
280 najstarszych mieszkańców dzielnicy. 
Seniorów odwiedził prezydent Adam 
Fudali oraz proboszcz parafii św. Sar-
kandra ks. Rudolf Gniździa. Nie zabrakło 
tradycyjnego poczęstunku, życzeń i 
wspólnego kolędowania. Dzielnicowi sa-
morządowcy odwiedzili również miesz-
kańców Paruszowca-Piasków, którzy 
są pensjonariuszami Miejskiego Domu 
Opieki Społecznej przy ul. Żużlowej.

w Po raz ósmy w Zespole Szkół nr 3 odbył się 
24-godzinny maraton pisania listów pod 
patronatem Amnesty International. Wzię-
ło w nim udział ponad 80 osób, w tym 43 
uczniów szkoły, ale również ich znajomi, 
krewni i mieszkańcy, którzy dowiedzieli 
się o akcji. — Napisaliśmy 1901 listów — 
mówi Aleksandra Roleder, koordynatorka 
szkolnej grupy Amnesty International  
— Rekordzistką była uczennica, która 
ręcznie napisała 166 listów. To sensowna 
akcja, bo ma pomóc innym. W czasie 
maratonu pisano w obronie kilkunastu 
konkretnych osób, m.in. do Kim Dzong-
Ila, domagając się zamknięcia obozu pracy 
Yodok i uwolnienia przebywających tam 
więźniów politycznych. W całej Polsce 
napisano 147 tys. listów.

w  Po kolejnych przypadkach oszustw „na 
wnuczka”, w drugą niedzielę grudnia  
w rybnickich kościołach odczytano apel 
policji o rozwagę, przezorność i o nie-
wpuszczanie obcych do domu. Starsze 
osoby ostrzegano przed różnego rodza-
ju oszustami. 



— Spełniają się nasze marzenia i plany. Dla 
każdego samorządowca zapowiedź tak poważnej 
inwestycji to najlepsza wiadomość, jaką może 
usłyszeć — mówił w czasie konferencji prasowej 
w Warszawie prezydent Adam Fudali. — Współ-
praca z elektrownią Rybnik 
zawsze układała się wspa-
niale. Gdy EDF kupował 
elektrownię Rybnik mówio-
no o planach jej rozbudowy, 
dziś plany te stają się faktem. 
Jako miasto zastosowaliśmy 
niepospolite rozwiązanie  
i zaproponowaliśmy inwe-
storowi tzw. pomoc regional-
ną. Była ona konsultowana 
z Komisją Europejską i zo-
stała zaakceptowana przez 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Po zakoń-
czeniu budowy elektrownia 
przez dziewięć lat nie będzie 
musiała od nowego blo-
ku płacić miastu podatku 
od nieruchomości. Zawsze 
byłem gotów podejmować 
odważne decyzje, a one 
przekładają się na rozwój 
naszego miasta. Prezydent 
zadeklarował też nie tylko 
dobrą, ale bardzo dobrą 
współpracę z inwestorem 
i poinformował, że w urzę-
dzie zostaną wyznaczeni 
urzędnicy odpowiedzialni 
wyłącznie za współpracę ze 
spółką Ruda, która będzie budować nowy blok.

— Dla przyszłych podatków warto było zary-
zykować. Dzięki tej inwestycji elektrownia się nie 
skurczy i w miejsce czterech starych bloków, które 
wkrótce trzeba będzie wyłączyć, powstanie jeden. 
To kluczowa kwestia dla wielkości zatrudnienia. 
Zdaję sobie sprawę, że nowe technologie nie wy-
magają tłumów pracowników i, że w najlepszym 
wypadku, zatrudnienie w elektrowni Rybnik się 
nie zmniejszy, a to już spory sukces. Na pewno 
część osób zatrudnionych przy budowie nowego 
bloku przyjedzie do Rybnika z innych ośrodków, 
więc trzeba będzie dać im lokum, wyżywić ich czy 
zapewnić im po pracy jakąś rozrywkę, a to duża 
szansa dla różnego rodzaju firm z naszego miasta. 
Nie mamy w Rybniku zakładu, który mógłby 
być głównym wykonawcą takiej inwestycji, ale 
jestem przekonany, że podwykonawcami będą 
firmy miejscowe — podkreśla prezydent Fudali.

Obecnie elektrownia płaci roczny podatek od 
nieruchomości rzędu kilkunastu milionów zło-
tych. To jedna trzecia kwoty, która z tego tytułu 
spływa do miejskiej kasy od osób prawnych. Za 
teren, na którym ma powstać nowy blok, EDF 
płaci obecnie podatek według stawki dla tere-
nów przemysłowych niezabudowanych, czyli  
79 gr za metr kwadratowy. Po wybudowaniu no-
wej części zakładu, elektrownia przez dziewięć 

lat nie będzie za nią płacić podatku od nieru-
chomości. Po upływie tego okresu będzie uisz-
czać roczny podatek według stawki wynoszącej 
dziś 31 zł za metr kwadratowy powierzchni  
użytkowej budynków. Przypuszczalnie będzie 

to kolejnych kilkanaście milionów złotych  
w skali roku.

Kierownikiem projektu Ruda został Thierry 
Doucerain, który budował już elektrownie ED-
F-u w Wietnamie i Egipcie. Przez cały 2012 rok  
mają trwać różnego rodzaju prace przygoto-
wawcze. Teren pod inwestycję został już wykar-
czowany. Faktyczna budowa bloku rozpocznie 
się wiosną 2013, zaś jego uruchomienie jest 
planowane na pierwszy kwartał roku 2018. 

Nowa elektrownia zastąpi cztery najstarsze 
bloki zbudowane w latach 1972-78; zostaną 
one odłączone ok. roku 2020. Po tej zamianie 
produkcja prądu w rybnickim zakładzie ma wzro-
snąć o 15 proc., ale emisja CO2 powinna zmaleć 
o 30 proc. Nowy blok będzie wykorzystywał tech-
nologię parametrów nadkrytycznych, co znaczy, 
że para wodna opuszczająca kocioł i napędzająca 
turbinę będzie miała znacznie wyższą tempera-
turę, a przede wszystkim dużo wyższe ciśnienie 
niż w przypadku kotłów pracujących tu obecnie. 
Dzięki temu nowy blok ma osiągnąć rekordową 
sprawność sięgającą 45 proc. 

Kocioł i maszynownię dla nowego bloku 
zbuduje światowy potentat Alstom, mający swą 
siedzibę w Paryżu. Do zbudowania kotła dla 
Rybnika zużyje 25 tys. ton stali. 

— To trzy razy tyle ile zużyto do budowy wieży 

Eiffla — podkreśla Gerard Roth, dyrektor EDF 
ds. Europy Kontynentalnej. W kotle tym będzie 
spalany nie tylko węgiel energetyczny, ale i tzw. 
biomasa, czyli paliwo pochodzenia roślinnego. 

To, jak tłumaczy prof. Sławomir Dykas  
z Politechniki Śląskiej, 
taki  t r ik .  — Firma 
zgodnie z wymogami  
powinna produkować 
część energii ze źródeł od-
nawialnych, ale zamiast 
tego produkuje „zieloną 
energię” dorzucając do 
kotła biomasę — tłuma-
czy specjalista.

Biomasę w rybnickiej 
elektrowni spala się już 
od dłuższego czasu. Tra-
fia tu więcej niż połowa 
z 910 tys. ton tego bio-
logicznego paliwa, które 
dla spółek EDF-u kon-
traktuje osobna spół-
ka Energokrak. Ową 
biomasę stanowi m.in.: 
śruta rzepakowa, łuski 
słonecznika, różnego 
rodzaju materiał po-
chodzenia drzewnego, 
ale również np. sprowa-
dzona z Malezji miazga 
kakaowca czy wytłoczki 
z oliwek.

W elektrowniach wę-
glowych 60 proc. kosz-
tów produkcji energii 

stanowi węgiel. Zakupami tego surowca dla 
ośmiu polskich spółek francuskiego koncernu 
również zajmuje się wspomniany Energokrak, 
który kupuje siedem mln ton węgla rocznie  
z czego 47 proc. trafia do elektrowni Rybnik.

Według oficjalnych danych polskie spółki 
EDF-u produkują dziś 10 proc. energii zużywa-
nej w Polsce i 15 proc. ciepła sieciowego. Za-
potrzebowanie na energię elektryczną wzrasta  
w naszym kraju o trzy procent rocznie. — Nasza 
elektrownia spala rocznie prawie cztery mln ton 
węgla. Przez całe lata zapotrzebowanie to zaspo-
kajał węgiel śląski. Kiedyś kupiliśmy już węgiel  
z importu i podobną sytuację mamy obecnie. 
Śląskie górnictwo nie jest obecnie w stanie dostar-
czyć tyle węgla, ile potrzebuje energetyka. Chcemy  
i planujemy być nadal odbiorcą węgla ze Śląska, 
ale elektrownia potrzebuje paliwa w odpowiedniej 
ilości i za rozsądną cenę. Bazujemy planowo na 
dostawach z Kompanii Węglowej, z Katowickiego 
Holdingu Węglowego i częściowo z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, gdyby jednak wystąpiły braki, 
będziemy szukać innych dostawców — mówi 
Jerzy Chachuła, prezes elektrowni Rybnik.  
— Oczywiście chcemy kupować węgiel jak 
najbliżej naszych spółek, ale ważna jest również 
cena — podkreślają francuscy szefowie EDF-u. 

Wacław Troszka

Francuzi zbudują 
    Rudę

Na ciężkie czasy kryzysu w Polsce i w Europie, Rybnik będzie miał jedną 
z największych inwestycji zagranicznych w naszym kraju. W ciągu sześciu 
lat za 1,8 mld euro francuski koncern EDF, który od pewnego czasu jest już 
samodzielnym właścicielem elektrowni Rybnik, zbuduje nad Zalewem Rybnickim 
nową elektrownię węglową Ruda o mocy 900 megawatów. W ciągu sześciu lat przy 
budowie ma być zatrudnionych ok. dwóch tysięcy osób.
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Nowa elektrownia powstanie nad brzegiem Zalewu Rybnickiego
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 Otwarty został 
ponad 2-kilometro-
wy odcinek obwod-
nicy łączący ulicę 
Budowlanych na za-
chodnim końcu osie-
dla Nowiny i rondo  
u zbiegu ul. Rudz-
kiej i Podmiejskiej w 
Orzepowicach. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 13 mln zł, ale ponad 11 mln zł pokryło dofinansowanie 
unijne. To jedno z czterech kluczowego zadań projektu pn. „Usprawnienie ruchu tranzytowego  
w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935”,  
którego głównym celem jest dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego  
w Rybniku i Żorach do powstającej autostrady A1. Oddany odcinek ma za zadanie wypro-
wadzić część ruchu tranzytowego z centrum miasta i odciążyć w ten sposób DW 935, która to 
stanowić będzie główny szlak dojazdowy do węzła „Rowień” na autostradzie A1. Na nowym 
odcinku powstały dwa ronda; na skrzyżowaniu z ul. Budowlanych wysepkę zdobią elementy  
z trzciny, a na okrągłym skrzyżowaniu ulic Storczyków i Energetyków widnieje „zabytkowy” już 
witacz. Na długości ponad 900 m wybudowano chodnik, nieco krótszy ciąg pieszo-rowerowy, 
powstały zatoki autobusowe oraz ustawiono 92 latarnie drogowe. Na przejściach dla pieszych 
zainstalowano nowoczesny system ochrony pieszego, ostrzegający o zbliżaniu się do przejścia.

 Do użytku oddany został zmodernizowany, a właściwie na nowo zbudowany wiadukt nad 
kolejową magistralą piaskową w ciągu ul. Gliwickiej. Zadanie to jest częścią przebudowy Drogi 
Krajowej 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik. W ramach przebudowy wiaduktu wykonano 
dodatkowy pas ruchu, poszerzono chodniki i zwiększono nośność obiektu, która obecnie określona jest 
jako kategoria „A”, czyli najwyższa dla takich obiektów, mogących przenieść najcięższe pojazdy i ładunki.

  13 grudnia udrożniono ruch na remontowanej ul. Żorskiej, co po okresie wyłącze-
nia tej drogi z ruchu zostało przez kierowców powitane z prawdziwą ulgą. Utrudnienia  
w postaci ruchu wahadłowego występują w okolicy wiaduktu w Gotartowicach oraz w centrum 
Gotartowic. Przejezdne jest również nowe, niewykończone jeszcze rondo na skrzyżowaniu 
Żorskiej z ulicami Ligocką i Jaśminową, jedno z trzech planowanych na modernizowanej 
drodze wylotowej. Przypominamy jednak, że nadal trwają prace budowlane i udroż-
nienie należy traktować jako przejazd przez plac budowy z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i dopuszczalnej prędkości. Zakończenie przebudowy drogi planowane 
jest na drugą połowę 2012 r.

 Po prowadzonych przez PWiK poprawkowych robotach kanalizacyjnych włączona 
do ruchu została ul. Cegielniana, łącząca ulicę Gliwicką z ulicami Rybnickiego i Cmen-
tarną. Ul. Cegielniana stanowi też dojazd do parkingu przy ul. Brudnioka.                         (r)

Widok na rondo w ciągu nowo wybudowanej drogi łączącej ulice Budowlanych i Rudzką

Drogowcy dotrzy-

mali słowa i pod 

koniec listopada 

oddali do użytku 

dwie duże inwesty-

cje: kolejny frag-

ment obwodnicy 

oraz nowy wiadukt 

na ul. Gliwickiej. 
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Miasto w skrócie
w  Magistrat po raz czwarty próbuje sprzedać 

dwie rozległe działki przy Obwiedniej Po-
łudniowej, czyli w sąsiedztwie Carrefoura. 
Pisemny przetarg nieograniczony został 
ogłoszony jeszcze w listopadzie, a otwarcie 
ofert zaplanowano na dziesiątego stycznia. 
W przypadku większej działki o powierzch-
ni blisko pięciu hektarów cena wywoław-
cza wynosi 9,99 mln zł i w stosunku do 
pierwszego przetargu została już obniżona 
o 3,42 mln zł. Mniejsza działka ma 3,3 hek-
tara, a cena wywoławcza wynosi 6,3 mln zł  
to o 2,5 mln zł mniej niż przy pierwszym 
podejściu. Termin składania ofert mija 10 
stycznia, dwa dni później oferty zostaną 
otwarte. Terenami w sąsiedztwie Carrefo-
ura od pewnego już czasu interesuje się 
jedna z sieci handlowych.

w Największym producentem świąteczne-
go karpia w Rybniku jest istniejąca od 
roku 1978 Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna mająca swą siedzibę w dziel-
nicy Wielopole. Swoje stawy hodowlane  
o łącznej powierzchni lustra wody wyno-
szącej 16,4 hektara ma w Gotartowicach.  
W tym roku RSP dostarczy na rynek blisko 
siedem ton karpia i dużo, dużo mniej san-
daczy, szczupaków, amurów, tołpyg czy 
karasi. W końcu listopada, by pozbawić 
ryby mułowych naleciałości smakowych, 
trzyletnie karpie odłowiono z dużych sta-
wów i wpuszczono na tzw. odpajanie do 
głębokiego stawu z silnym nurtem wody. 
Karpie z RSP trafią do mniejszych sklepów 
i zakładów pracy, ale także m.in. do kuchni 
szpitala psychiatrycznego.

w  14 grudnia z okazji 30. Rocznicy wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojennego  
w bazylice św. Antoniego odprawiono mszę 
św. w intencji zamordowanych w czasie jego 
trwania ofiar peerelowskiego reżimu.

w  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
ogłosiło listę dziesięciu gimnazjalistów, 
którzy wezmą udział w tegorocznej edycji 
programu Stypendium Jednego Procenta. 
Z grona 36 w drodze losowania wybrano 
dziesiątkę, która do czerwca przyszłe-
go roku musi poprawić swoje szkolne 
oceny i angażować się w działalność 
społeczną. Warunkiem koniecznym jest 
też uzyskanie przynajmniej dobrej oceny 
ze sprawowania. Ci, którzy spełnią te wa-
runki otrzymają w czerwcu jednorazowe 
stypendium w wysokości co najmniej 
300 zł. Na stypendia CRIS przeznacza 
pieniądze otrzymane w ramach jedno-
procentowych odpisów podatników.  
W czerwcu tego roku dziesięciu spośród 
17 gimnazjalistów starających się o sty-
pendium otrzymało po 500 zł. 



Tomasz Zejer (na zdj.), który od lutego 
2008 roku jest dyrektorem Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w 
Rybniku Orzepowicach, wygrał konkurs 
na ordynatora oddziału urazowo-orto-
pedycznego w swoim szpitalu i wkrótce 
porzuci dyrektorski stołek. Na początku 
grudnia na ręce marszałka województwa 
złożył swoją rezygnację.

— Dyrektoro-
wanie było dla 
mnie przygodą. 
Wolę leczyć lu-
dzi, nigdy zresztą 
nie odszedłem od 
stołu operacyjne-
go i pacjentów. 
Nawet będąc dy-
rektorem szpitala 
miałem dyżury, 
jak każdy inny 
lekarz — mówi 
Tomasz Zejer. 
Zwraca uwagę, że za sprawą zbyt małych kon-
traktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 
rybnicki szpital wciąż tylko w 70 proc. wyko-
rzystuje swoje możliwości sprzętowe i kadrowe. 
Jakim wynikiem finansowym zakończy ten 
rok szpital wojewódzki jeszcze nie wiadomo, 
wiadomo za to, że w połowie grudnia wartość 
nadwykonań (procedur medycznych wykona-
nych poza wyczerpanym kontraktem z NFZ) 
wynosiła ok. 5 mln zł. Kondycja szpitala będzie 
w dużej mierze zależeć od tego, czy NFZ za 
nie zapłaci, czy nie. Biuro prasowe marszałka 
województwa informuje, że wkrótce zosta-
nie powołany tymczasowy szef rybnickiego 
szpitala, który będzie nim kierował do czasu 
wyłonienia nowego dyrektora w oficjalnym 
konkursie, a to może się stać dopiero w no-
wym roku. Tomasz Zejer przejmując oddział 
urazowo-ortopedyczny obejmie schedę po 
swym byłym przełożonym, zmarłym w tym roku 
Bogusławie Joańskim.

Konkursy wygrali też dotychczasowi or-
dynatorzy chirurgii ogólnej – dr Bolesław 
Oleś i interny II – prof. Bogdan Marek. 
Konkurs na nowego ordynatora neurologii 
został odwołany z powodu braku kworum w 
komisji konkursowej. Nowy konkurs odbędzie 
się prawdopodobnie na przełomie stycznia  
i lutego. Z kolei do końca roku czas na 
skompletowanie wymaganej dokumentacji 
mają kandydaci na ordynatorów oddziałów 
okulistyki i rehabilitacji.

(WaT)

Dyrektor 
zostanie 

ordynatorem

Większość świątecznych dekoracji, które ozdobiły centrum miasta i rybnickie 
dzielnice mieszkańcy już znają. Nowością jest jaśniejący anioł z harfą siedzący 
na ławce, który pojawił się obok rynkowej fontanny. 

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej rozpoczęli montaż świątecznego oświetlenia już pod 
koniec października, od udekorowania ul. Kościuszki. W tym roku, ze względu na oszczędno-
ści, rozświetlają ją żarówki ledowe. Świetlne girlandy zawieszone w 15 dzielnicach liczą 3800 
metrów, czyli około 15.200 kolorowych żarówek. Na słupach i nad drogami umieszczono 
126 aluminiowych elementów podświetlanych wężem świetlnym. W centrum i dzielnicach 
stoi 14 udekorowanych choinek; ta rynkowa lśni światłem 3000 ledowych diod. Do ozdo-
bienia świątecznych drzewek wykorzystano ok. 5500 m kolorowych wstążek, 400 bombek  
w rozmiarze XL i ok. dwóch tys. elementów świetlnych. Pracownicy ZZM wykonali też 600 m  
girland z gałązek tuji, które zawisły m.in. na rynku pomiędzy kandelabrami. Tegoroczne 
dekoracje będą kosztować budżet miasta 140 tys. zł.                                                        (S)

Kiedy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 
wciąż nie było znane nazwisko dyrektora 
nowego ośrodka rodzinnej pieczy zastęp-
czej w Rybniku.

Przypomnijmy: 1 stycznia przestanie istnieć 
ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Część zadań 
placówki kontynuować będzie ośrodek rodzin-
nej pieczy zastępczej. Nie będzie się jednak 
zajmować procedurami adopcyjnymi, chyba 
że marszałek zdecyduje inaczej. Nie podjął on 
jeszcze decyzji w tej sprawie, a musi to zrobić 
przed końcem roku. To konsekwencje nowej 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Nie jedyne. Na ostatniej sesji radni 
musieli przyjąć kolejne dwie uchwały będące po-
kłosiem tej ustawy, która wciąż jest krytykowana 
(o zawirowaniach z nią związanych pisaliśmy w 
poprzednim numerze Gazety Rybnickiej). Pierw-
sza z uchwał dotyczyła wyznaczenia Ośrodka 
Pomocy Społecznej do organizacji pracy z rodzi-
ną. — Pewne zadania dotyczące pieczy zastępczej 
i organizacji pracy z rodziną będą odbywały się w 
dwóch placówkach — tłumaczyła Ewa Ryszka. 

OPS zajmie się pracą z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 
stworzy również specjalny zespół do spraw asysty 
rodzinnej. Do zadań asystenta należeć będzie 
m.in. opracowanie we współpracy z członkami 
rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy za-
stępczej planu pracy z rodziną, motywowanie 
członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, czy 
sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie 
i jej członkach. — Gdybyśmy chcieli zatrudnić  
w OPS i ośrodku rodzinnej pieczy zastępczej 
osoby na stanowiska, które nakazuje nam ustawa, 
wiązałoby się to z wydatkami rzędu 1,3 mln zł  
— mówiła Ewa Ryszka. Dlatego obecnie radni 
podejmują tylko niezbędne do przyjęcia uchwały 
w tej sprawie. Kolejna dotyczyła stosowania ulg 
z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej, a zawarto w niej szczegółowe 
warunki umorzenia, odroczenia terminu płatno-
ści, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.        (S)

Rodzina ze wspomaganiem

W anielskim blasku
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Anioł harfista, najnowszy element 
świątecznej dekoracji
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Miasto w skrócie

Taka właśnie jest idea „Szlachetnej paczki”, 
ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy, w ramach 
której prywatni darczyńcy z anonimowej bazy inter-
netowej wybierają konkretną rodzinę ze swojego 
miasta i przygotowują dla niej paczkę. Pomoc trafia 
do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi  
i niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodzi-
ny także do osób starszych czy samotnych. — W 
tym roku obdarowaliśmy 68 rodzin – 61 z Rybnika  
i okolic, a siedem z Raciborza. To więcej niż rok, 
i dwa lata temu. Do najbardziej potrzebujących 
dotarliśmy przez ośrodki pomocy społecznej, pa-
rafie czy szkoły. Mieliśmy też kontakt z rodzinami, 
które otrzymały paczki podczas poprzednich akcji. 
Również sami mieszkańcy informowali nas o oso-
bach znajdujących się w trudnej sytuacji — mówi 
Magdalena Maciejczyk, która 
w ubiegłym roku była wolonta-
riuszką akcji. Teraz została liderką 
rybnickiego rejonu „Szlachetnej 
paczki”. Pomagało jej 30 wolonta-
riuszy. Wspólnie zaangażowali się 
w stworzenie bazy rodzin i listy ich 
potrzeb, a potem rozwieźli paczki 
do adresatów. Potrzeby każdej  
z rodzin były bardzo różne, po-
cząwszy od artykułów spożywczych 
po sprzęty gospodarstwa domowe-
go. Dlatego paczkę można było 
przygotować wspólnie ze znajomy-
mi, rodziną czy współpracownika-
mi: — Paczki ufundowały nie tylko 
osoby prywatne, ale również zakłady 
pracy i firmy. Wielu darczyńców 
chciało pozostać anonimowymi — 

opowiada Magda, studentka związana na co dzień 
z fundacją Business for Future.

Każda z 68 obdarowanych rodzin to inna, czę-
sto dramatyczna historia. Pani Beata od marca 
samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Ledwo wiąże 
koniec z końcem, bo jej mąż trafił do więzienia. 
Mimo choroby, osiemnastoletni Tomek, który 
cierpi na zespół Aspergera, intensywnie szuka 
pracy. Na razie bezskutecznie, więc utrzymuje go 
schorowana matka. 60-letni Andrzej samotnie 
wychowuje niepełnosprawną od urodzenia Sylwię 
i dwudziestoletnią Klaudię, która też szuka pracy. 
Trzyosobowa rodzina potrzebowała żywności, 
środków czystości, pościeli, koców, czy ręczników. 
Sylwia marzyła o lalce. Dostała ją, bo w czasie świąt 
wszystko jest możliwe.                                        (S)

We wrześniu 2009 roku rada miasta 
uchwaliła zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów dzielnicy Orzepowice. Woje-
woda śląski zaskarżył tą uchwałę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach, a ten stwierdził nieważność 
całej uchwały o zmianie planu. 

Poszło o brak w planie zapisów dotyczących 
stawek procentowych, na podstawie których 
wylicza się wysokość renty planistycznej.  
W każdym razie konieczne okazało się wzno-

wienie całej procedury planistycznej i dlatego  
w czasie listopadowej sesji radni raz jeszcze 
podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządza-
nia planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Orzepowic. Faktycznie zaś w opracowanym 
już planie mają jedynie zostać uzupełnione bra-
ki. Mimo to konieczne będzie wyłożenie owego 
planu do publicznego wglądu. Zanim radni po-
wtórnie uchwalą zmianę planu dla Orzepowic, 
minie przypuszczalnie przynajmniej pół roku. 

Wciąż nie wiadomo, kiedy sąd admini-
stracyjny zajmie się zaskarżonym również 
przez wojewodę planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów znajdujących się 
pomiędzy ulicami Wodzisławską a Mikołowską. 

(WaT)    

Szlachetne paczki rozdane

Bogusław i Magdalena wychowują dwójkę bliźniaków. Jedno z dzieci ma wadę 
serca i wszczepiony rozrusznik, który trzeba wymienić. 49-letnia Anna jest niepełno-
sprawna, walczy z nowotworem. Jej syn ma problemy ze znalezieniem pracy, muszą 
więc przeżyć miesiąc za 744 zł. To tylko dwie rybnickie rodziny, których historie 
poruszyły internautów. Postanowili przygotować dla nich świąteczne prezenty. 

Drugie podejście

Magdalena Maciejczyk w magazynie „Szlachet-
nej paczki” przy parafii św. Jadwigi na Nowinach
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w  6 grudnia w urzędzie miasta odbyło się 
przedświąteczne spotkanie prezydenta 
Adama Fudalego z emerytowanymi już 
pracownikami magistratu. Zaproszenia 
wysłano do 152 byłych pracowników 
urzędu, ale w spotkaniu wzięło udział 
ok. 115 osób. Zabrakło na nim m.in. 
zmarłego w lutym tego roku Romana 
Mańki, który przez wiele lat kierował 
magistrackim wydziałem lokalowym.

w  Spółka Vattenfall Sales Poland wygrała 
przetarg na dostawę energii elektrycznej 
do 148 miejskich jednostek, placówek  
i szkół w Raciborzu, Rybniku i w Wo-
dzisławiu Śl. Do 89 rybnickich miejskich 
jednostek tańszy prąd będzie płynął od 
początku 2012 roku do końca marca 
roku 2013, co powinno przynieść mia-
stu ok. 400 tys. zł brutto oszczędności. 
Przetarg zorganizowała Spółka Obrotu 
Energią powołana do życia przez pięć 
największych miast naszego subregio-
nu głównie po to, by zajmować się 
dystrybucją ciepła mającego ogrzewać 
gminne obiekty. 

w  Na dworcu autobusowym komunikacji 
miejskiej przy ul. Budowlanych, a także 
na jednym z przystanków przy ul. Ra-
ciborskiej zainstalowano kolejne trzy 
tablice będące częścią systemu elektro-
nicznej informacji pasażerskiej, budowa-
nego z pomocą unijnego dofinansowania. 
Do połowy listopada przyszłego roku 
takich tablic w całym mieście ma być  
w sumie 167.

w 207 samochodów i kierowców prze-
jeżdżających przez skrzyżowania na 
czerwonym świetle uwieczniły w li-
stopadzie charakterystyczne kuliste 
fotoradary zainstalowane na trzech 
rybnickich skrzyżowaniach. Najwięcej, 
103 takie przypadki ujawniono na 
skrzyżowaniu ul. Kotucza z Rudzką, 
w 65 samochód przejechał Rudzką 
przez skrzyżowanie z Kotucza, zaś 
39 pamiątkowych zdjęć wykonano  
u zbiegu ul. Wyzwolenia i Różańskiego.

w Nawet na dziesięć lat może trafić do 
więzienia 28-letni rybniczanin, który  
w listopadzie z dziewięciu dzielnicowych 
przepompowni ścieków skradł elementy 
z kwasoodpornej stali nierdzewnej war-
te łącznie 60  tys. zł. Wszystkie spieniężył 
w punkcie skupu złomu w Jankowicach. 
Łup w całości odzyskano, a złodziej ka-
nalizacyjny został tymczasowo areszto-
wany. Policja sprawdza, czy w kradzieże 
były również zamieszane inne osoby.



Prawie wszystkie rady dzielnic zor-
ganizowały dla swoich najmłodszych 
mieszkańców spotkania ze św. Mikoła-
jem. 

Jedno z pierwszych takich spotkań odbyło 
się 3 grudnia w parku Kozie Góry w dzielnicy 
Meksyk. Św. Mikołaj, który na spotkanie z ma-
łymi „meksykanami” ze względu na brak śniegu 
przyjechał wierzchem, rozdał 160 paczek 
przygotowanych przez radę dzielnicy. Zanim 
dzieciaki otrzymały paczki, musiały najpierw 
poskładać choinkę według pomysłu Adama 
Słodowego (rurka z dziurkami + zielone ga-
łązki), ubrać ją w ozdoby, a potem zbudować 
bałwana z… waty. Sporym zainteresowaniem 
dzieci cieszył się nie tylko sam św. Mikołaj,  
u którego co bardziej spostrzegawcze maluchy 
zauważyły kolczyki i bardzo zadbane paznok-
cie, ale i młoda klacz, na której przyjechał. Tej 
ostatniej dzieci omal nie zagłaskały na śmierć.

Zgodnie z niedługą jeszcze tradycją, 
w dniu św. Mikołaja małych pacjentów 
szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach 
odwiedziła drużyna rybnickich koszykarek. 
W roli świętego wystąpił najpierw drugi trener 
zespołu Adam Rener, a potem masażysta 
drużyny Jerzy Mandrysz. Same koszykarki  
w charakterystycznych czerwonych czapkach 
asystowały przy rozdawaniu upominków  
i pluszaków, które na wcześniejszy mecz ligo-
wy koszykarek w odpowiedzi na apel drużyny 
przynieśli kibice. Najbardziej wysportowany 
z Mikołajów odwiedził pacjentów oddziałów 
laryngologii, chirurgii dziecięcej i pediatrii. 
Dzieci patrzyły na całą tą ekipę z niedowierza-
niem. W takim towarzystwie św. Mikołaj okazał 
się być świętym z niższej półki.  

— Zapraszamy do nas święty Mikołaju 
— wołały dzieci ze Śródmieścia witając 
dostojnego gościa, który przybył na spo-
tkanie zorganizowane przez tamtejszą radę 
dzielnicy. Zanim blisko setka dzieci otrzymała 
paczki pełne słodyczy, maluchy musiały przeko-
nać Mikołaja, że przez cały rok były grzeczne. 
Specjalnie dla niego przygotowały piosenki, 
wierszyki i bawiły się wspólnie z rozśpiewa-
nymi pomocnikami św. Mikołaja. Spotkanie 
odbyło się w restauracji Capri, poprowadziły 
je przedstawicielki RD – Urszula Pietruszek 
i Stefania Forreiter, a wśród gości byli radni 
Andrzej Wojaczek i Wojciech Piecha. 

Mimo natłoku prac Mikołaj pojawił się rów-
nież w pozostałych dzielnicach miasta, m.in.  
w Chwałowicach, Niedobczycach, Niewiado-
miu czy Boguszowicach. 

(WaT), (S)
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Po Meksyku św. Mikołaj może podróżować wyłącznie konno

Koszykarki sprawiły niespodziankę m.in. 7-letniej pacjentce rybnickiego szpitala Hannie Mazurek ze Świerklan, którą właśnie odwiedził ojciec

Dzieci ze Śródmieścia otrzymały od św. Mikołaja paczki pełne słodyczy
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Miasto w skrócie

Kiedy przed czterema laty pan Piotr wspólnie 
z córką Basią wpadli na pomysł zbudowania 
bożonorodzeniowej szopki, nie przypuszczali, że 
będzie to początek rodzinnej tradycji. — U nas 
zawsze wszystko dzieje się spontanicznie, pomysły 
rodzą się niespodziewanie, więc nie zastanawiając 
się długo, w wigilijny poranek przystąpiliśmy do 
pracy — opowiada pan Piotr. Mieli niewiele czasu, 
więc pierwszą postacią została ponad trzydziesto-

letnia lalka przyniesiona z przedszkola, w którym 
pracuje żona pana Piotra. Lalce pełniącej do 
dzisiaj rolę małego Jezuska towarzyszyły zwierzęta  
z bajki o Kubusiu Puchatku – Tygrysek i Kłapo-
uchy pilnie strzegli nowonarodzonego, który zawi-
nięty w górnicze onuce leżał w starym, wiklinowym 
koszu na pranie. W kolejnym roku przygotowania 
do budowy stajenki ruszyły już w październiku. 
Tym razem za tworzywo posłużyła sklejka. Obok 
świętej rodziny, pojawili się trzej królowie, anioł 
z trąbką, wielbłąd, baranek, a także wół i osioł. 
Praca nad postaciami trwała ponad trzy tygodnie. 
— Za wzór posłużyła mi znaleziona w internecie 
dziecięca kolorowanka, którą po wydrukowaniu 
na folii wyświetliłem w powiększeniu na sklejce. 
Niełatwo było też odwzorować rysy twarzy trzech 

króli, ale z pomocą nam przyszła sąsiadka, plastyk 
z wykształcenia.  

Niemal od początku w przygotowania szopki 
włączają się znajomi i sąsiedzi. Ktoś przywiezie 
ze wsi świeże, pachnące sianko, ktoś inny do-
starczy choinki. W tym roku pan Piotr planuje 
wykonać nowy żłóbek oraz gwiazdę betlejemską 
z ledowymi lampkami. Najważniejsze jest jednak 
to, że stajenka stała się znakomitym pretekstem 

do zorganizowania świątecznych 
spotkań w rodzinnym i przyjaciel-
skim gronie, a przede wszystkim 
do wspólnego kolędowania.  
— Nie chodzi nam o to by mnożyć 
dekoracje, ale o to, by to miej-
sce stwarzało świąteczny nastrój  
i integrowało bliskie nam osoby. 

Każdej Wigilii, na tarasie 
przy szopce państwa Dudzików 
spotyka się niemal dwadzieścia 
osób. Wspólne kolędowanie 
rozpoczyna się tuż po pasterce, 
która w niewielkiej kapliczce 
na Brzezinach odprawiana jest  
o g. 22. — Nie chcemy, by wigilia 
ograniczała się jedynie do wiecze-
rzy, prezentów i oglądania telewizji. 
Zmobilizowaliśmy bliskich, przy-
jaciół i sąsiadów, którzy wiedzą, 
że czekamy na nich po powrocie 
z pasterki. Chętnie przychodzą, 
przynosząc ze sobą świąteczne 
smakołyki. Na stole pojawiają 
się więc domowe wypieki, cze-
koladowe pierniki oraz grzaniec, 
który w zimowych warunkach 
cieszy się sporym wzięciem. Pan 
Piotr gra na organkach i gita-
rze, a córka Basia akompaniuje 
na pianinie. — Mamy wcześniej 

przygotowane teksty kolęd. Nie idziemy na łatwiznę  
i nie kończymy na jednej zwrotce. W opracowaniach 
pojawiają się różne wersje kolęd. O ile pierwsze 
trzy zwrotki są zbieżne, to następne znacznie się od 
siebie różnią. Śpiewamy tak długo, aż całkowicie 
rozminiemy się z tekstem — śmieje się pan Piotr. 

Przyjaciele państwa Dudzików nie wyobra-
żają sobie już dzisiaj Bożego Narodzenia bez 
kolędowania przy szopce na tarasie domu przy 
Prostej. Kolędników można usłyszeć tu również 
w święto Trzech Króli. Nie przeszkadza mróz  
i śnieg. Świąteczny wyjazd w tropiki nie wchodzi 
w grę. — Dzisiaj ludzie zamykają się w domach; 
my chcieliśmy się otworzyć na innych — przyznają 
państwo Dudzikowie. 

(D)

Stajenka z ulicy Prostej

Święta mają służyć spotkaniom. Tę zasadę wyznają państwo Iwona i Piotr Du-
dzikowie, którzy co roku zapraszają znajomych do wspólnego kolędowania. Wcze-
śniej, na tarasie swojego domu przygotowują bożonarodzeniową szopkę, która po 
pasterce czeka na zaprzyjaźnionych kolędników.
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Odświeżone postacie z wykonanej przez Piotra Dudzika szopki po raz kolejny staną na 
tarasie przy ul. Prostej
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w W czasie listopadowej sesji na cztero-
letnią kadencję (2012-2015) powołano 
radę Muzeum w Rybniku. Jej dziewię-
cioosobowy skład tworzą: Ewa Ryszka, 
zastępca prezydenta Rybnika, radni Anna 
Gruszka i Piotr Kuczera, przedstawiciele 
powiatów rybnickiego i raciborskiego 
Krzysztof Kluczniok i dr Norbert Mika,  
dr hab. Zbigniew Kadłubek, kierujący ryb-
nickim ośrodkiem Uniwersytetu Śląskiego, 
pracownicy naukowi tej uczelni prof. dr 
hab. Irena Bukowska-Floreńska (b. kierownik 
rybnickiego Muzeum) i dr Agnieszka Ada-
mowicz-Pośpiech z Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Andrzej  Żylak, prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego. Rada opiniuje m.in. roczne plany 
pracy Muzeum i późniejsze sprawozdania.

w „Minął wiek ośli – jesteśmy już dorośli!!!  
– pod takim hasłem rynkowa księgarnia Orbi-
ta, świętowała 8 grudnia swoje 21. urodziny. 
Jej gospodarz Jan Grzonka częstował w tym 
dniu swoich klientów tortem.

w 9 grudnia w rybnickim ośrodku sądu okrę-
gowego przed obliczem Temidy stanął 
40-letni Krzysztof W., który w sierpniu 2010 
roku urządził w Boguszowicach strzelaninę, 
w czasie której ranił sześć osób. Biegli psy-
chiatrzy uznali go za niepoczytalnego, więc 
Prokuratur Okręgowa w Gliwicach wystąpiła 
do sądu z wnioskiem o umorzenie postępo-
wania i skierowanie mężczyzny na leczenie 
psychiatryczne pod kluczem. Sąd nie zdecy-
dował się jednak na orzeczenie detencji, ale 
na przeprowadzenie postępowania dowo-
dowego i wysłuchał zeznań Krzysztofa W.  
a potem jednego z pokrzywdzonych. Kolejna 
rozprawa w połowie stycznia. 

w Pijanych w sztok rodziców półtorarocznego 
Adasia zatrzymali w nocy z 3 na 4 grudnia 
w centrum Rybnika policjanci zaalarmowani 
przez świadków. Po wyjściu z samochodu 
zaparkowanego w pobliżu Teatru Ziemi 
Rybnickiej, na ziemię przewracała się  
i trzymająca dziecko 34-letnia matka, i o dwa 
lata starszy ojciec, który w pewnym momen-
cie przejął malucha. Z niegroźnym urazem 
głowy i siniakami chłopiec trafił do szpitala. 
Jego rodzice (po trzy promile alkoholu) od-
powiedzą przed sądem za narażenie syna 
na poważne niebezpieczeństwo.

w Prawdopodobnie 30 czerwca na Stadionie Miej-
skim w Rybniku wystąpi amerykański zespół roc-
kowy Guns n’ Roses. Ma to być drugi duży koncert 
organizowany tu przez Prestige MJM. Tym razem 
miasto ma wystąpić w roli współorganizatora  
i ma mieć wpływ na ceny biletów, których dys-
trybucją miałoby się zająć Rybnickie Centrum 
Kultury. 



To już prawie tradycja. Zazwyczaj korzyść z niej 
jest obopólna: ktoś chce, bądź jest zmuszony do 
ścięcia dorodnego świerka bądź jodły, więc kontak-
tuje się z Zarządem Zieleni Miejskiej i uzgadnia 
szczegóły tej przedświątecznej, bezgotówkowej oczy-
wiście transakcji. Mieszkaniec musi tylko uzyskać  
w magistracie pozwolenie na wycinkę drzewa. Dalej 
wszystko toczy się, jak w pewnej reklamie – dojeżdża-
ją, załatwiają… Ścięciem choinki i jej transportem 
na rynek zajmują się już doświadczeni w szykowaniu 
świątecznego drzewka specjaliści z zieleni miejskiej.

W tym roku świąteczne drzewko to jodła kalifor-
nijska, dar państwa Aleksandry i Tomasza Kusiaków 
z Boguszowic, a właściwie z peryferii tej dzielnicy 
bo ich dom stoi przy ul. Boguszowickiej. Jeszcze  
w końcu listopada od innych budynków wyróżniały 
go dwie rosnące w jego bliskim sąsiedztwie rosłe cho-
iny. Teraz jest już tylko jedna, bo druga stoi na rynku.

— Wtedy była to prawdziwa nowość, to były jeszcze 
czasy PRL-u, a tu proszę, jodła kalifornijska. Nigdy 
nie przypuszczałam, że wyrośnie z niej takie dorodne 
drzewo — wspomina Aniela Oleś, babcia pani Alek-
sandry. 35 lat temu z córką Henryką kupiła niewielką 
sadzonkę na rybnickim targowisku. Zawsze lubiła 
iglaki, więc wybór padł na dość egzotyczną, jak na 
tamte czasy, choinkę zza oceanu. Posadziły ją blisko 
nowo wybudowanego, jeszcze nieotynkowanego 

domu. Po wielu latach okazało się, że zbyt blisko 
i choć przez lata wszyscy o nią dbali i pielęgnowali 
teraz trzeba było ją ściąć.

— Bardzo często przechodzący przed naszym 
domem ludzie zwracali uwagę na te nasze choinki  
i pokazywali je sobie palcami, bo tu w okolicy takich 
nie ma. Fotografowali się pod nimi nasi krewni zza 
granicy, a i my z mężem zrobiliśmy sobie pod nimi 
jedno z naszych ślubnych zdjęć. Żałuję tylko, że nasza 
dwuipółletnia córka Emilka raczej nie będzie tej jodły 
pamiętać — mówi Aleksandra Kusiak.

Na rynek kalifornijska choinka trafiła w ostatni 
poniedziałek listopada. Ekipa zieleni miejskiej 
szybko się uwinęła i po 30 minutach roboty okazałe 
drzewo było już na specjalnej przyczepie, gotowe do 
drogi. W asyście policyjnego radiowozu przewiezio-
no ją na rynek. Ustawienie choinki na pochyłej płycie 
rynku było już zajęciem nieco trudniejszym, ale  
i z tym ekipa zieleni miejskiej względnie szybko się 
uporała. Następnego dnia zawieszono oświetlenie, 
a kolejnego efektowne bombki w rozmiarze XL. Te-
raz, by choinka prezentowała się naprawdę okazale, 
potrzeba jeszcze tylko sporo śniegu i trochę mrozu.

To druga jodła kalifornijska, która trafiła na rynek, 
przed rokiem w roli miejskiej świątecznej choinki 
wystąpił nasz polski świerk kłujący. 

(WaT) 

Imperialistyczna choinka

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia w Rybniku bez okazałej choinki na 
rynku. Wśród świątecznych dekoracji to jedyny element obowiązkowy. Długo dostarczali ją 
tam leśnicy, ale od pięciu lat świąteczna choinka trafia tam nie z lasu, ale z ogrodów bądź 
posesji rybniczan. 
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Ustawienie choinki na pochyłej płycie rynku nie jest wcale łatwym 
zadaniem

Ostatnie pamiątkowe zdjęcie 
przed żywą choinką. Aleksandra  
i Tomasz Kusiakowie z córką 
Emilką
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— Ostatnio zainteresowanie świerkiem jest 
coraz większe, ale w tym roku będzie go jeszcze 
stosunkowo mało. Mamy sporo leśnych plantacji 
świerka, ale do rozmiarów świątecznych muszą 
nam one jeszcze dorosnąć. Cierpliwość to jedna 
z głównych cech dobrego leśnika; bo taki jest już 
nasz fach – wszystko rośnie, a my czekamy... 
Być może w przyszłym roku świerków na święta 
będzie już znacznie więcej — mówi nadleśniczy 
Janusz Fidyk.

Dodatkowo w gospodarstwie szkółkarskim 
na Paruszowcu można kupić blisko metrowe 
świerki pospolite w donicach oraz doniczki ze 
znacznie mniejszymi innymi choinkami m.in. 
sosnami, jodłami i świerkami serbskimi.

Ceny choinek z lasu nie zmieniają się już od 
kilku lat. Za choinkę o wysokości od 1 do 1,5 m 

zapłacimy 20 zł, za wyższą od 1,6 do 2,5 m – 25 zł,  
a za drzewko mierzące od 3,6 do 5 m – 120 zł.  
Metrowe świerki w donicach nadleśnictwo 
sprzedaje po 5,50 
zł, a dodatkowo 
każdy kto kupi 
choinkę w szkół-
ce Nadleśnictwa 
Rybnik, otrzyma 
pyzę dla ptaków. 
— W przypadku 
choinek bardziej 
realizujemy naszą 

misję i obowiązek względem mieszkańców niż 
robimy dobry interes, ale nie ponosimy też strat 
— mówi z uśmiechem Janusz Fidyk, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Rybnik. 

Szkółka Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Wielo-
polskiej jest czynna od poniedziałku do piątku 
od 8 do 16, a w soboty od 8 do 13 (tel. 32 42 223 
72). Choinki będą również sprzedawane w le-
śniczówkach leśnictw: Chwałęcice, Jankowice, 
Książenice, Szczotki i Zwonowice.      (WaT)

— Zbudujemy chwałęcickie Zakopane — 
mówi Marek Karbowy, jeden z budowni-
czych szopki, którą w czasie świąt Bożego 
Narodzenia można będzie zobaczyć w pod-
ziemiach kościoła św. Jana Nepomucena  
w Chwałęcicach.

Tym, co wyróżnia ją wśród innych, jest święta 
rodzina, w rolę której wcielają się mieszkańcy 
Chwałęcic ze swoimi dziećmi. Zwykle są to ma-
luszki, które w danym roku zostały ochrzczone. 
Tym razem było ich rekordowo dużo, bo ponad 
30. Nie wiadomo jeszcze ilu rodziców ze swoimi 
pociechami zdecyduje się wziąć udział w wyda-
rzeniu, które co roku przyciąga tłumy zwiedza-
jących z całego regionu. W czasie tych świąt, 
o godzinę wydłużony zostanie czas, w którym 
można będzie oglądać stajenkę. — Mamy wiele 
pomysłów — mówi Marek Karbowy, który 
wspólnie z pięcioma innymi młodymi ludźmi 
angażuje się w budowę szopki. Tym razem ma 

tu powstać namiastka Zakopanego. Będą góry, 
barany na halach, Maryja, Józef i Dzieciątko  
w góralskiej chacie oraz nieodzowny biały miś  
z Krupówek. Pojawią się również gołębie, 
króliki, kozy, kucyki i osioł.  

Cztery lata temu na pomysł stworzenia żywej 
szopki wpadł ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz 
parafii. Podchwycili go ministranci, a dziś 
inicjatywa integruje całą dzielnicę. Proboszcz 
podkreśla, jak ważne jest to, że każdy może 
wejść do stajenki, dotknąć Maryi i Józefa  
i zobaczyć Dzieciątko: — Zwiedzający mogą 
w pełni poczuć tę szczególną atmosferę świąt i 
doświadczyć realiów biblijnych — mówi ksiądz. 
Szopkę można będzie oglądać godzinę 
po pasterce, pierwszego i drugiego dnia 
świąt oraz 27 grudnia od 8 do 18. Gorąco 
zapraszamy! 

(S)

Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli

Choinki od leśników
Jak co roku choinki prosto z lasu proponuje Nadleśnictwo Rybnik. Można 

się w nie zaopatrzyć w szkółce nadleśnictwa przy ul. Wielopolskiej w dzielnicy  
Paruszowiec oraz w wybranych leśniczówkach. W sprzedaży są przede wszystkim 
czarne sosny i świerki, ale tych ostatnich jest zdecydowanie mniej.

Świerka w doniczce, jed-
ną ze świątecznych pro-
pozycji nadleśnictwa pre-
zentuje Marcin Palarczyk

Tak było dwa lata temu podczas świąt Bożego Narodzenia,  
jak będzie w tym roku? Przekonajmy się sami! 

Jak co roku, w Kamieniu można będzie podziwiać nietypową, bo 
ustawioną na rondzie, szopkę. — To najlepsze miejsce dla Jezuska, bo 
wokół niego wszystko powinno się kręcić — przekonuje Joanna Kucharczak, 
która wspólnie z  mężem Franciszkiem wpadła na pomysł stworzenia szopki 
w tak niecodziennym miejscu. Po raz pierwszy betlyjka stanęła na rondzie w 
grudniu 2007 r. Jest dwustronna, tak by można ją było obejrzeć ze wszyst-
kich stron. W tym roku nie pojawią się w niej nowe elementy, bo rodzina 
Kucharczaków zaangażowała się w przygotowanie kolejnej przestrzennej 
instalacji, ale na razie nie chce zdradzać szczegółów. Mówią, że to kolejna 
niespodzianka dla mieszkańców. Czekamy z niecierpliwością.               (S)

Szopka na okrągło
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Z pewnością nie było tak kolorowo, jak 
obecnie, ale dawne święta też miały swój niepo-
wtarzalny urok. Dlatego w wielu domach, wciąż 
kultywuje się tradycje naszych babć i dziadków. 
Przypomnijmy sobie zatem, jak to dawniej na 
Śląsku bywało. 

Cały wigilijny dzień podporządkowany był 
przygotowaniu uroczystej wieczerzy. Od wcze-
snego rana mężczyźni kończyli drobne prace 
gospodarcze, porządkowali obejście i dbali o to, 
by w domu nie zabrakło choinki, którą stroiły 
dzieci. Kobiety przygotowywały świąteczną 
kolację i potrawy na dwa dni świąt. Według 
tradycji, podczas Bożego Narodzenia nie moż-
na było wykonywać żadnych prac domowych; 
potrawy się odgrzewało, bo o gotowaniu nie 
było mowy. Wieczerzę wigilijną spożywano  
w kuchni lub izbie. Do stołu zasiadała cała 
rodzina, a musiało się na nim znaleźć wszystko, 
co potrzebne było do kolacji, tak by gospodyni, 
ani nikt z domowników nie musiał wstawać od 
stołu, gdyż wierzono, że przynosi to nieszczęście. 
Wieczerzę rozpoczynano, gdy na niebie pojawiła 
się pierwsza gwiazdka. Odmawiano wspólną 
modlitwę i dzielono się opłatkiem, życząc so-
bie pomyślności i wybaczając bliskim wszelkie 
krzywdy i złe słowa. Do wieczerzy zasiadano po 
całodziennym poście, a na stole znajdowało się 

od kilku do kilkunastu koniecznie 
postnych potraw. Każdej trzeba 
było spróbować. Jeszcze na po-
czątku XX wieku na Śląsku był 
zwyczaj spożywania kolacyjnej 
wigilii z jednej miski; z czasem  
z niego zrezygnowano. Wieczerzę 
wigilijną kończono krótką mo-
dlitwą dziękczynną bądź kolędą. 

Dzięki ekspozycji w rybnickim 
Muzeum, poznamy takie właśnie 
opowieści, ale zajrzymy też do 
śląskiej kuchni i zobaczymy tra-
dycyjnie przygotowany stół z bia-
łym obrusem, pismem świętym, 
krzyżem, chlebem i solą, który 
czeka na gospodarzy. W kącie 
stoi wyjątkowa choinka ubrana 
w tradycyjne ozdoby. Zawisły na 
niej szyszki, papierowe gwiazdki, 
łańcuchy i anioły z orzechów, 
ozdoby z ziaren, papieru i sznur-
ków. Wykonało je 134 dzieci  
z Rybnika i okolic, które wzięły 
udział w ogłoszonym przez Muzeum konkursie 
na tradycyjną ozdobę choinkową. Wśród 183 
prac trudno było wybrać najlepszą; jurorzy 
nagrodzili te, które wykonano z tradycyjnych 

materiałów: — Zwracaliśmy uwagę 
na wiele detali, bo sporo prac, choć 
pięknych, zawierało współczesne 
elementy. Zastanawialiśmy się na-
wet, czy w latach 30. XX w. mogłaby 
powstać ozdoba z filtra do kawy, ale 

przecież istniały sklepy kolonialne — o dylema-
tach jurorów, opowiadał z przymrużeniem oka, 
dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum. Wśród 
nagrodzonych prac były kwiaty z nasion, czy 
aniołek z orzecha i papieru z drucianą aure-
olą. Wykonał go sześcioletni Dawid Sikora  
z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Golejowie. Natomiast pierwsze miejsce 
w kategorii szkół podstawowych zajęła Julia 
Maciejczyk z SP 11 na Nowinach. W gronie 

nagrodzonych znaleźli się również 
Anna Rulka, Cyprian Gunia, Martyna 
Reis, Wiktoria Polko, Patryk Wojtek  
i Agata Lenartowicz oraz rodzeństwo 
Oliwia i Jan Stachura. Rybnicki Rybek, 
lokomotywa, renifer ze starej żarówki 
i choinka z makaronu, zasłużyły na 
wyróżnienia specjalne, a otrzymali je 
Matylda Zieleźny, Kinga Łanoszka, 
Wiktoria Groborz  i Mikołaj Ko-
lorz. Każde dziecko biorące udział  
w konkursie otrzymało dyplom i ka-
lendarz adwentowy. Muzeum już myśli  
o przyszłorocznej edycji konkursu. 
Tym razem jego tematem będzie 
kartka bożonarodzeniowa, a najlepsza 
dziecięca praca zostanie wydrukowana  
i będzie można wysłać na niej życzenia 
świąteczne, ale to dopiero za rok. 

Wystawę prac dzieci oraz ekspona-
tów pochodzących z muzeów w Kato-
wicach, Bytomiu i Gliwicach można 
oglądać do 22 stycznia. 

(S)

Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie? Czego 
nie mogło zabraknąć na śląskiej Wigilii? Jak 
przebiegały przygotowania? By poznać odpowiedź 
na świąteczne zagadki z przeszłości, wystarczy 
odwiedzić rybnickie Muzeum. 

Ślonsko wilijo
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Wystawa „Śląsko Wilijo” przypomina, jak dawniej świętowano 
na Śląsku Boże Narodzenie 

Dawid Sikora i Julia Maciejczyk zajęli I miejsca w konkursie na tradycyjną ozdobę  
choinkową

Na muzealnej choince zawisły prace nadesłane przez 134 dzieci z Rybnika i okolic
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To już dziesiąta ekspozycja, jaką z myślą 
o świętach przygotowali warsztatowicze.  
— Obserwuję was na co dzień i widzę, jak wiele 
serca wkładacie w tworzenie swoich prac. Ich 
powstanie wymaga czasu, wysiłku i zaanga-
żowania, ale widzę też waszą radość, uśmiech  
i spełnienie — mówiła Agata Marszałek, kie-
rownik placówki prowadzonej przez rybnickie 
koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. O dekadzie 
z pracami warsztatowiczów mówiła też Ewa 
Ryszka, wiceprezydent miasta, podkreślając, 

że wystawa jest zwykle doskonałym dopełnie-
niem przedświątecznej atmosfery. Natomiast 
dyrektor biblioteki przekonywała, że czytelnicy 
co roku, z niecierpliwością czekają na otwarcie 
wystawy oraz kiermasz, w czasie którego mogą 
kupić prezentowane prace – szklane i gipsowe 
anioły, drewniane figurki, witraże, bombki, czy 
ozdobne naczynia. Na świąteczne prezenty, 
jak znalazł! 

Spotkanie w bibliotece było okazją do po-
dziękowań dla osób, które od dziesięciu lat 
angażują się w tworzenie kolejnych wystaw. 

Uczestnicy tego wyjątkowego wernisażu skosz-
towali też świąteczno-jubileuszowego tortu, 
zaśpiewali kilka pastorałek i wysłuchali bajki  
o miłościwie panującym królu Adamie, w któ-
rego królestwie przed 10 laty zrodził się pomysł 
organizowania bożonarodzeniowych wystaw 
prac warsztatowiczów. W tym roku powstała 
ona w ramach projektu edukacyjnego „Tworzę, 
jestem widoczny”, współfinansowanego przez 
UM w Rybniku. Wystawę można oglądać do 
końca grudnia.

(S)

Aniołki, kwiatki, ptaszki  
i łańcuchy choinkowe po-
wstawały podczas warsztatów 
bożonarodzeniowych, jakie 
dla przedszkolaków i uczniów 
najmłodszych klas szkół pod-
stawowych z Rybnika i okolic 
zorganizowało Muzeum.

— Czy wiecie, jak się robi łańcu-
chy na choinkę? — pada pytanie. 
Nie wszystkie maluchy wiedziały 
i dlatego właśnie zorganizowano 
takie warsztaty. Rybnickie Muzeum 
postanowiło przywrócić tradycję 
własnoręcznego wykonywania ozdób 
choinkowych, które kiedyś powsta-
wały w okresie Adwentu. Teraz 
ona praktycznie zanikła. Zajęcia 
poprowadziły pracujące w muzeum 
Marta Paszko, Joanna Klimsza  
i Aleksandra Borowska, a zaintere-
sowanie było tak duże, że warsztaty 
zaplanowano na trzy przedświątecz-
ne poniedziałki. 

(S)

Na całej 
połaci 
śnieg

— Do naszej biblioteki przylatywały już 
anioły, odwiedzali nas kolędnicy, a tym 
razem sypnęło śniegiem — mówiła Halina 
Opoka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej podczas otwarcia 
wystawy „Na całej połaci śnieg”. Zna-
lazły się na niej prace wykonane przez 
uczestników warsztatu terapii zajęciowej 
nr 1 z ul. Kościuszki. 
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W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej sypnęło śniegiem, dlatego warsztatowicze Ewa i Maciek z chęcią wsiedli do sań
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Zawisną na choince
Przedszkolaki z Rybnika z zapałem 
wykonywały świąteczne ozdoby



— Rację ma ta osoba, która na tyle realistycznie określa 
problem, i ma wgląd w siebie na tyle, że jest w stanie to 
postanowienie zrealizować — mówi Wanda Świtała-Rak 
z Ośrodka Psychoedukacji Homosum. — Miałam kolegę, 
który każdego roku powtarzał: „od stycznia przestaję grać  
w brydża i pić.” Oczywiście okazywało się to czczą deklara-
cją. Wielu ludzi w taki sposób siebie uwodzi, tworząc sobie 
iluzję: że koniec roku jest taką graniczną, magiczną datą, 
że od stycznia wszystko się zmieni. Kiedy komuś nie jest po-
trzebna żadna magiczna 
data, a sam dojrzewa do 
zmiany i daje sobie czas 
na jej wdrożenie, wtedy 
ma to sens.

Nasza rozmówczyni 
dodaje, że im bardziej 
znane są nam nasze po-
trzeby, im bardziej do-
skwiera to co chcemy 
zmienić, tym szybciej 
można dokonać zmiany. 
Graniczna data końca 
starego i początku no-
wego roku może wtedy 
stać się dodatkowym im-
pulsem do działania. — 
Motywacja jest też zwią-
zana z zaangażowaniem 
emocjonalnym — mówi 
terapeutka. — Jeżeli ktoś zna siebie i swoje potrzeby, wtedy 
jest znacznie większa szansa na utrzymanie motywacji, na 
niezałamywanie się przy pierwszej porażce i na dążenie krok 
po kroku do wyznaczonego celu, czyli do faktycznej zmiany.

Wanda Świtała-Rak zwraca uwagę, żeby nie porównywać 
swoich postępów z postępami innych: — Każdy z nas jest 
niepowtarzalną indywidualnością. Jeśli chcemy np. zrobić coś 
dokładnie tak jak zrobiła to koleżanka czy kolega, to często 
nam to nie wychodzi. Musimy znaleźć własną strategię działa-
nia, to jest bardzo ważne. No i determinacja. Wykonałam raz 
zadanie w skali od jeden do dziesięć na jeden albo na dwa, 
ale zrobiłam jakiś postęp. Ważne, by ten postęp docenić, by 
motywował mnie do zrobienia tego jeszcze lepiej.

Na drodze do większego celu warto sobie stawiać mniej-
sze, których realizacja w ciągu np. miesiąca czy półrocza 
daje poczucie przybliżania się do mety, poczucie sukcesu 
po zakończeniu kolejnego etapu. 

Wanda Świtała-Rak mówi: — Z oszczędzaniem też tak 
jest. Ludzie chcieliby sobie np. kupić mieszkanie. Nie mają 
wystarczających środków. Czy to znaczy, że muszą mieszkać 
z rodzicami? Czy mogą pomyśleć: nie stać mnie jeszcze 
na mieszkanie, to je na razie wynajmę, żeby się oddzielić.  
I w tym momencie myślę sobie o tym, że każdego miesiąca 
odłożę jakąś sumę, podejmę dodatkową pracę, która będzie 
zbliżać mnie do celu. Czasem nam się nie udaje, bo mamy 
otoczenie, które mówi: „to nie ma sensu, co ty sobie myślisz, 
tracisz pieniądze i czas...” Od takiego otoczenia trzeba się 
odsunąć. Życzliwe otoczenie jest ważne w budowaniu zmiany.

Terapeutka radzi, by poszukać sobie sojuszników, którzy 
mogliby naszą motywację czasem podtrzymywać, zwłaszcza 

jeśli zdarzy nam się chwila słabości czy zniechęcenia. Pew-
nie najciekawiej wsparcie sojuszników mogłoby wyglądać 
w przypadku pewnego internauty, który zadeklarował 
chęć zmiany swoich złych nawyków na… inne złe nawyki...

Czy z rodzaju postanowień noworocznych można wy-
wnioskować coś o człowieku? Czy np. kogoś, kto postana-
wia skoczyć w nowym roku na bungee, można nazwać ryzy-
kantem? Wanda Świtała-Rak jest daleka od takich szybkich 
osądów: — Jeśli skok na bungee wyzwoli odwagę, jeśli ta 

osoba zmierzy się ze 
swoim lękiem, jeśli jej 
to posłuży na drodze 
przekraczania innych 
ograniczeń, to dobrze. 
Ale jeśli takie podej-
mowanie wyzwań, ry-
zykownych, na granicy 
wytrzymałości, stanie 
się rodzajem nałogu, 
wtedy pora zacząć się 
niepokoić.

Ludzie, którzy ro-
bią bardzo oryginalne 
postanowienia nowo-
roczne, mogą to robić 
dla zabawy albo z po-
trzeby znalezienia się 
na chwilę w centrum 
uwagi. Czy w takim 

razie postanowienia bardziej realne, typu „rzucam palenie 
papierosów” świadczą o lepszym przystosowaniu się do rze-
czywistości niż bardziej szalone pomysły? — Trudno mówić 
o przystosowaniu się — mówi Wanda Świtała-Rak — bo 
jeśli osoba nakreśli sobie cel w sposób zbyt ogólny, a potem 
zupełnie nie będzie wiedziała, jak się za to zabrać, to cel będzie 
fantastyczny, ale podejmowane kroki –  mało przydatne. We 
wszystkich postanowieniach jest ważna jedna rzecz: czy ja 
to mogę zrobić? To, że chcę coś zrobić, że to zaplanuję, to 
jedno, a to, czy mam takie możliwości, to drugie. Jeśli tak, to 
od czego zacznę, i jak będę te możliwości dalej budować. Im 
bardziej ogólne postanowienie, tym mniej możliwe do realiza-
cji. Im bardziej rozłożymy je na etapy i określimy konkretnie, 
czego dotyczą, tym łatwiej je zrealizujemy.

Przykładem, do czego można dojść przy odpowiedniej 
motywacji i dobrym planie o rosnącym stopniu trudności 
może być Ernestine Shepherd, której nazwisko trafiło do 
Księgi Rekordów Guinessa na rok 2012. Pani Ernestine  
w wieku 74 lat zdobywa nagrody w zawodach kulturystycz-
nych. Wstaje codziennie o trzeciej nad ranem, przebiega 
dziesięć mil, a potem ćwiczy na siłowni. A wszystko zaczęło 
się przed dwudziestu laty, kiedy to nie mogła znaleźć dla 
siebie kostiumu kąpielowego, w którym by dobrze wygląda-
ła. Postanowiła coś ze sobą zrobić... Kulturystyka pomogła 
jej pokonać depresję, wysokie ciśnienie, i kilka innych pro-
blemów zdrowotnych. Teraz Ernestine czuje się młodsza niż 
dwadzieścia lat temu. Takiego samopoczucia i satysfakcji  
z tworzenia realistycznych planów, które prowadzą do celu, 
życzymy Naszym Czytelnikom w roku 2012!

MiLO

Wieść o mających się 
urodzić w mieście czwo-
raczkach sprawiła, że 
przygotowana została 
specjalna uchwała, któ-
ra ma pomóc rodzicom  
w opiece nad gromadką 
ich pociech. 

— To ogromna radość, 
ale również obowiązki  
i spore wydatki — mówiła 
Ewa Ryszka, wiceprezydent 
miasta. Przy narodzinach 
trojaczków, czworaczków 
itd. rodzice mogą liczyć na 
jednorazową zapomogę  
w wysokości 5 tys. zł na 
każde dziecko. Tak postano-
wili radni podczas ostatniej 
sesji. — Zgodnie z ustawą, 
po narodzeniu dziecka każda 
rodzina otrzymuje becikowe 
w wysokości tysiąca złotych. 
Rada miasta może jednak 
zdecydować o uchwale-
niu własnego becikowego.  
Z takiej możliwości w róż-
nych latach korzystały już 
m.in. Marklowice czy Kraków 
— wyjaśniała wiceprezydent. 
Skorzystał więc i Rybnik. 

Zapomoga przysługuje 
niezależnie od dochodu ro-
dziców, ale przynajmniej 
jedno z nich musi być miesz-
kańcem miasta. Stosowny 
wniosek składa się w dziale 
świadczeń rodzinnych ryb-
nickiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin 
dzieci. Uchwalona następ-
nego dnia po narodzinach 
czworaczków zapomoga to 
nie wszystko. Poczwórne 
rodzeństwo do 25. roku życia 
będzie korzystać z ulgowych 
przejazdów komunikacją 
miejską, darmowych wstę-
pów do obiektów sporto-
wych i kulturalnych. Z kolei 
przez rok ich rodzice będą 
korzystać z opłacanej przez 
miasto pielęgniarki i opie-
kunki. 

Zuzia, Grzesiu, Bartuś  
i Michał byli pierwsi. Kto 
następny?

 (S)

Z silną wolą w nowy rok

Mogą być przyziemne, w rodzaju: „zacznę się zdrowo odżywiać”, ale bywają też pełne fanta-
stycznego rozmachu, typu: „objadę rowerem świat”, czy „nauczę się nazw wszystkich kwiatów”. 
Postanowienia noworoczne. Ludzi z grubsza można podzielić na dwie kategorie: na tych którzy 
wierzą w ich sens, i tych nie wierzących. Którzy mają rację?

Becikowe 
to pikuś
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Szczęśliwi choć wciąż pewnie nieco oszoło-
mieni rodzice Aleksandra i Wojciech Szułowie 
to urodzeni rybniczanie. Tata pochodzi z Chwa-
łowic. Mama wychowywała się na Nowinach, 
ale od kilku ładnych lat mieszka w dzielnicy 
Zamysłów; od 2006 roku razem z mężem.

Dzieci przyszły na świat przez 
cesarskie cięcie. O 11.54 urodziła się 
Zuzia, a potem co minutę Grzegorz, 
Bartek i Michał. Planowo dzieci 
miały się urodzić około 6 stycznia, 
więc to klasyczne wcześniaki; ważyły 
od 1300 do 1700 gramów; od razu 
trafiły do inkubatorów i zostały 
podłączone do specjalistycznych 
respiratorów. Jak nam powiedział 
tuż przed zamknięciem tego wyda-
nia „GR” ich tata, maluchy mają 
się dobrze i opuściły już inkubatory 
i oddychają samodzielnie. Coraz 
częściej widują się z mamą, ale 
siebie nawzajem właściwie jeszcze 
nie znają. 

Poczwórna mama trafiła do by-
tomskiego szpitala już trzy miesiące 
przed porodem. Jest drobnej budo-
wy, ale ciążę znosiła bardzo dzielnie, 
choć ostatnie jej dni kosztowały ją 
już sporo zdrowia. Teraz czuje się 
dobrze.

Raczej mało prawdopodobne by 
wróciła z całą czwórką na zbliżające się święta 
do domu. Możliwe, że pani Ola zostanie wy-
pisana ze szpitala z silniejszą dwójką Zuzią  
i Bartkiem. Ale takie rozwiązanie tylko skom-
plikowałoby i tak trudną logistycznie sytuację 
państwa Szułów, zwłaszcza, że mama karmi 
już na zmianę swe 
maleństwa piersią.

— Jeśli nie będę 
miał rodziny na świę-
ta w domu, to nie 
będą to święta. Już 
prędzej spędzimy je 
razem w szpitalu w 
Bytomiu — mówi 
Wojciech Szuła.

Już od maja wie-
dzieli, że szczęścia 
będzie w nadmia-
rze, był więc czas by 
oswoić się z myślą, że 
rodzina powiększy 
się w sposób bardzo 
zdecydowany, a ich 
styl życia będzie się 
musiał diametralnie 
zmienić. Na dzieci 

czekały już wybrane przez rodziców imiona. 
Tata przyznaje, że nie jest jeszcze pewien, kto 
jest do kogo podobny. Jego zdaniem Zuzia 
jest podobna do Bartka, ale zaraz dodaje, że 
pociechy szybko się zmieniają.

— Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Długo czekaliśmy  

na dziecko, a tu za jednym „szlagiem” czwórka. 
Chcieliśmy mieć córkę, a potem syna, a teraz 
mamy córkę i aż trzech synów. Takie małe, ko-
chane kruszynki. Uśmiechają się podobno tylko 
do żony, no ale ja widuję je znacznie rzadziej 
— mówi dumny tata. W najgorszej sytuacji są 

dziadkowie, któ-
rych do wnuków 
lekarze jeszcze nie 
dopuszczają. Pan 
Wojciech pracuje 
w firmie serwisu-
jącej wózki widło-
we. Czworaczki 
stały się firmową 
sensacją, a jego 
służbową skrzyn-
kę poczty elek-
tronicznej szybko 
wypełniły maile  
z gratulacjami. 

— Lubimy po-
dróżować, bardzo 
lubimy nasze mo-
rze, ale najbar-
dziej polskie góry.  
W najbliższym cza-

sie będziemy jednak podróżować między hur-
townią pieluch a domem — mówi z uśmiechem 
Wojciech Szuła. W mieszkaniu na piętrze trwa 
już urządzanie dziecinnego pokoju. Złożone 
są już dwa z czterech drewnianych łóżeczek. 
— Niedługo będziemy tu mieli sztab kryzysowy, 

będzie bardzo wesoło. Lubię dzieci i już nie 
mogę się doczekać kiedy te moje pociechy się tu 
pojawią — mówi tata, który zdecydował już, 
że zamiast sprowadzać zza granicy specjalny 
wózek dla czworaczków, kupi dwa wózki dla 
bliźniaków. W dalszych planach jest kupno 
używanego, większego samochodu.

Rodzicom czworaczków bardzo konkretną 
pomoc zaoferował prezydent Rybnika, którego 
wsparli radni. Oprócz zapomogi finansowej 
przez rok w domu państwa Szułów będzie 
pracować na pełny etat pielęgniarka i pomoc 
domowa. — Cieszymy się zwłaszcza z pielęgniar-
ki, taka fachowa pomoc bardzo nam się przyda, 
zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, a tych 
pewnie trochę będzie — mówi Wojciech Szuła. 

Miasto zadeklarowało też, że przewiezie 
dzieci ze szpitala do domu, a prezydent Adam 
Fudali wystosował apel do dużych sieci han-
dlowych, właścicieli sklepów, przedsiębiorców 
i ludzi dobrej woli o udzielenie wsparcia 
nowym mieszkańcom Rybnika. Osoby chcące 
przyłączyć się do grona ludzi dobrej woli po-
winny skontaktować się z Wydziałem Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Rybnika  (tel. 32 43 
92 233 lub 32 43 92 213). 

Wacław Troszka 

Poczwórne szczęście i trzy światy
29 listopada tuż przed południem, w szpitalu specjalistycznym w Bytomiu przyszły na świat rybnickie czworaczki – Zuzia 

oraz jej trzej bracia Bartek, Grzegorz i Michał. Wszystko wskazuje na to, że to pierwszy taki kwartecik w historii Rybnika.

Nie spotkaliśmy nikogo, kto sły-

szałby o jakichkolwiek innych rybnic-

kich czworaczkach. Tzw. ciąże mno-

gie, oczywiście nie aż tak mnogie, 

jak w tym przypadku, nie są jednak 

w dzisiejszych czasach aż tak wiel-

ką rzadkością. W ciągu dziesięciu 

ostatnich lat w Rybniku dwukrotnie 

rodziły się trojaczki. Znacznie czę-

ściej natomiast rodzą się bliźniaki. 

W 2010 roku odnotowano w mieście 

19 takich przypadków, a w tym, do 

końca listopada – 17.

Szczęśliwa mama Aleksandra Szuła i Michał, jedna z jej czterech pociech
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W happeningu zorganizowanym przez Re-
gionalne Towarzystwo Opieki Zdrowotnej i 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Rybniku uczestniczyła młodzież z kilku szkół. 
Nagrody za udział w konkursie plastycznym 
Mojej Akademii Dojrzałości odebrali: Martyna 
Szymanek, Klaudia Pypeć, Damian Jaku-
bowski, Angelika 
Sitkowska, Patry-
cja Staniek, Aneta 
Kwak, Sylwia Olek-
sy, Damian Wa-
rzeszka, Bartłomiej 
Przewłocki, Justy-
na Sobik, Aldona 
Ryt i Radek Hut, 
a ich prace zostały 
umieszczone w spe-
cjalnym kalendarzu 
profilaktycznym na 
2012 rok. W części 
artystycznej wystą-
pił zespół „Wiatra-
ki”, który tworzy 
młodzież i kadra 
hufca pracy i MDK. 
Licealiści z „Powstańców” zaprezentowali 
spektakl „Nolens, volens” wg scenariusza 
Agaty Zemli z kl. IIa, przygotowany pod okiem 
wychowawczyni Eweliny Granieczny i pedagog 
Barbary Zaparty-Piaseckiej. Przedstawienie 
zdobyło III miejsce w wojewódzkim konkursie 
na małą formę teatralną o charakterze profi-
laktycznym, zorganizowanym przez katowickie 
kuratorium oświaty. Na zakończenie zagrała 
grupa rockowa „Popiół”, przyciągając pod 
scenę fanów nieco mocniejszego uderzenia.

Regionalne Towarzystwo Opieki Zdrowotnej 
w Rybniku we współpracy z sanepidem i huf-
cem pracy regularnie podejmuje działania edu-
kacyjne i profilaktyczne. Najdłużej jest reali-
zowany program „Tratwa”, w ramach którego 
organizuje się zajęcia sportowe i profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży (kursy pierwszej pomocy, 
rozgrywki, wycieczki, bezpłatne wyjścia na ba-
sen). Dużą popularnością cieszy się też szkoła 
rodziców i wychowawców. Kolejna inicjatywa 
to Moja Akademia Dojrzałości, koncentrująca 
się na profilaktyce uzależnień. W jej ramach 
młodzież wzięła udział w spotkaniach z der-
matologiem, pediatrą, położną, zajęciach pla-
stycznych, fotograficznych, sportowych, a także 
miała możliwość wyjazdu na odpłatny obóz 
ekologiczny. Wspólnie z miejską komisją ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych udało 
się wydrukować informacje o miejscach, które 
oferują pomoc uzależnionym, a dystrybucją 
ulotek zajęli się uczniowie OHP. Towarzystwo 

organizuje również wiosenne wykłady, których 
tegorocznym gościem była dr Luba Szawdyn, 
akcje profilaktyczne chorób nowotworowych, 
trądziku i AIDS. Podczas Rybnickich Dni Pro-
mocji Zdrowia oferowane są bezpłatne bada-
nia: morfologii, prostaty, słuchu, mammografii, 
spirometria, badanie stóp czy cytologia, do 

której zachęcała Ilona Felicjańska. W listopa-
dzie wspólnie ze strażą miejską zorganizowano  
w Focus Parku Akademię Zdrowego Stylu 
Życia. Młodzież z hufca prowadziła zabawy i 
konkursy promujące ruch, zdrowe odżywianie 
i bezpieczne spędzanie wolnego czasu, a ho-
norowymi gośćmi byli sportowcy Jerzy Dudek 
i Kordian Korytek. Podczas spotkania ofero-
wano również bezpłatną pomoc psychologów 
i terapeutów w rozwiązywaniu problemów al-
koholowych. Dzięki takim działaniom każdego 
roku do tysięcy rybniczan dociera informacja, 
w jaki sposób o siebie dbać i gdzie w razie 
potrzeby szukać pomocy. W większość akcji 
angażuje się również młodzież, która uczy się 
w ten sposób, że warto pomagać, a życie wolne 
od nałogów jest o wiele ciekawsze. Działalność 
regionalnego towarzystwa oświaty zdrowotnej 
nabiera powoli charakteru transgranicznego, 
ponieważ z powodzeniem rozwija się współ-
praca z podobnymi organizacjami w Czachach. 
Przewodnicząca towarzystwa Mariola Kujańska 
została w tym roku odznaczona przez prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego Srebrnym 
Krzyżem Zasługi za rozwijanie polsko-czeskiej 
współpracy w dziedzinie medycyny i ochrony 
zdrowia. Na kolejne godne uwagi wydarzenie 
zapraszamy tuż po Nowym Roku. 13 stycznia 
w OHP będą promować transplantologię.  
O swoich doświadczeniach opowiedzą mężczy-
zna po przeszczepie serca i żona dawcy.

(m)

Młodzi przeciw uzależnieniom

Bohaterowie spektaklu odkrywają jak wielką moc ma siła ludzkiej woli

Władze miasta zamierzają walczyć o pie-
niądze na stypendia socjalne dla uczniów 
rybnickich szkół, przycięte radykalnie przez 
władze centralne. Prezydent Adam Fudali 
i jego współpracownicy takim obrotem 
sprawy są bardzo zaskoczeni.  

— Ustawa nakłada na nas obowiązek wy-
płacania uczniom z rodzin ubogich stypendiów 
socjalnych. Ich wielkość jest uzależniona od 
średniego dochodu przypadającego na członka 
rodziny. Liczone są miesięcznie, ale wypłacamy 
je trzy razy w roku. W praktyce zwracamy tylko 
pieniądze, które dana rodzina wydała na tzw. 
zakupy szkolne, czyli zeszyty, książki, linijki, 
piórniki itp. Rozliczamy się na podstawie przed-
stawionych nam rachunków i często okazuje się, 
że rodzice nie mają nawet tyle swoich pienię-
dzy, by wykorzystać kwotę, którą możemy im 
zwrócić — mówi Joanna Kryszczyszyn, zastępca 
prezydenta miasta. Jak tłumaczy, co roku budżet 
państwa za pośrednictwem wojewody zwracał 
miastu pieniądze, które to wydało na szkolne 
stypendia socjalne. W skali roku była to kwota 
ponad 300 tys. zł; jednego roku uzbierało się 
kilka tysięcy więcej, innego było kilka tysięcy 
mniej. — W tym roku po raz pierwszy zapro-
ponowano nam podpisanie umowy jedynie na 
kwotę 112,6 tys. zł, tłumacząc, że wyliczono ją 
na podstawie nowego algorytmu uwzględniają-
cego różne elementy m.in. ilość uczniów, ale też 
ilość zasiłków okresowych wypłacanych przez 
nasz ośrodek pomocy społecznej. W praktyce 
okazuje się, że jeśli bezrobocie w mieście jest 
względnie niskie i takich zasiłków wypłaca 
się niezbyt dużo, to powinniśmy również miej 
pieniędzy przeznaczać na pomoc materialną dla 
uczniów, ale takie proste przełożenie jest fikcją 
— komentuje zastępczyni prezydenta. Samorzą-
dowcy zwracają uwagę, że to kolejny już przy-
kład na poszukiwanie przez rząd oszczędności 
kosztem samorządów. Jak mówi, miasto znala-
zło się między przysłowiowym młotem a ko-
wadłem. Z jednej strony brakuje ok. 200 tys. zł, 
na stypendia socjalne, których w budżecie nie 
zaplanowano, z drugiej miasto powinno pomóc 
osobom ubogim, które na te pieniądze czekają. 
— Te środki muszą się znaleźć bo chodzi przecież 
o najuboższych — mówi Joanna Kryszczyszyn. 

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 
trzeba w Rybniku przeznaczyć w tym roku po-
nad 315 tys. zł. Większa część tej kwoty, aż 202 
tysiące miałyby pochodzić z budżetu miasta.  
O stypendia mogli się starać rodzice i prawni 
opiekunowie uczniów, w rodzinach których 
średni miesięczny dochód na osobę nie prze-
kracza 351 zł. Warunek ten spełniło 546 osób, 
które otrzymują stypendia. Ich wysokość jest 
uzależniona również od wysokości dochodów 
to albo 72,80 zł, albo 91 zł miesięcznie. 

(WaT)

Nabici 
w stypendia

„Życie jest warte tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości” – pod takim  
hasłem w Teatrze Ziemi Rybnickiej podsumowano rok profilaktyki.
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Wbrew pozorom sporo, przynajmniej ci,  
z Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach. Dagmara 
Kubik, Rafał Małkuch i Maksymilian Trybuś 
pod okiem Marka Franusiaka, nauczyciela histo-
rii, napisali pracę, a potem zrobili film o Natalii 
Piekarskiej-Ponecie. 
— Pomogła nam zro-
zumieć i wyobrazić 
sobie życie ówcze-
snego nastolatka — 
mówią gimnazjaliści 
o bohaterce swojej 
etiudy „Bajka”. Film 
przyniósł im pierwsze 
miejsce w ogólno-
polskim konkursie 
edukacyjnym „Ró-
wieśnicy” zorgani-
zowanym przez Mu-
zeum Historii Polski 
w Warszawie, przy 
wsparciu Fundacji 
Banku Zachodniego 
WBK. Głównym ce-
lem konkursu było 
zachęcenie młodzieży 
do odnalezienia i opi-
sania historii swoich 
„rówieśników”, któ-
rzy w latach 1945-
1989 jako nastolatko-
wie na miarę swoich 
możliwości walczyli o niepodległość i suweren-
ność państwa, upominali się o wolność jednostki 
i możliwość wyrażania własnego zdania. 

Do Warszawy na rozdanie nagród pojechali 
wspólnie z bohaterką swojej „Bajki”. — Podczas 
projekcji filmu w warszawskiej „Kinotece” siedzia-
łem obok pani Natalii. Była wyraźnie wzruszona, 
to było dla niej spore przeżycie — opowiada 
Marek Franusiak. To on wpadł na pomysł, by 
przypomnieć historię nauczycielki, która przed 
laty pracowała w chwałowickiej placówce, 
wtedy jeszcze szkole podstawowej nr 14. Mło-
dzież pomysł podchwyciła i opisała losy Natalii 
Piekarskiej (ur. 1937), uczennicy Liceum Ogól-
nokształcącego w Chorzowie, która w 1953 r.  
wraz z dwoma koleżankami zaprotestowała 
przeciwko zmianie nazwy Katowic na Stalino-
gród. Drukowała i rozrzucała na ulicach miasta 
ulotki, rozklejała plakaty: „Precz z nauką Sta-
lina”, „Precz z bandą komunistyczną”, „Precz  
z bandą i świnią komunistyczną”. — To był nasz 
bunt — mówi dziś Natalia Piekarska-Poneta. 
Za ten bunt zapłaciła przesłuchaniami w urzę-
dzie bezpieczeństwa, torturami i poniżaniem. 
Wyrok sądu wojewódzkiego w Stalinogrodzie 
z dnia 8.06.1953 r. brzmiał: trzy lata zakładu  

poprawczego. Z placówki w Wodzisławiu,  
do której trafiła, uciekła. Ukrywała się półtora 
roku, była ścigana listem gończym. Złapano ją  
w Gdańsku i ponownie umieszczono w zakładzie 
poprawczym. Wolność odzyskała w 1956 r. 

Natalia Piekarska-Poneta przez 30 lat była 
nauczycielką. Swoje przeżycia opisała w książce. 
— Siedziałam za Katowice — mówi. To również 
tytuł trzeciego wydania jej pamiętnika. Pierwsze 
nosiło tytuł „Siedziałam nie tylko na Mikołow-
skiej”. Piekarska-Poneta otrzymała z Instytutu 
Pamięci Narodowej dokumenty – protokoły 
zeznań i przesłuchań, raporty, zdjęcia, nazwi-
ska funkcjonariuszy. Młodzież mogła z nich 
skorzystać: — Rozmawialiśmy z panią Natalią, 
dostaliśmy też jej książkę, przejrzeliśmy zdjęcia 
i dokumenty. Na tej podstawie napisaliśmy jej 
historię — mówi Maksymilian Trybuś. Biografię 
wysłali na konkurs „Rówieśnicy”. Z 70. prac 
jurorzy wybrali sześć najlepszych – po trzy  
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich 
autorzy wzięli udział w warsztatach filmowych 
realizowanych we współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną  i Te-
atralną w Łodzi. Podczas spotkań mieli okazję 
zapoznać się ze szczegółami pracy nad filmem  
i zrealizować swój pomysł na etiudę o wybranym 
bohaterze. Pomagali im studenci PWSFTViT.  
— Nad filmem pracowaliśmy podczas wakacji. 
Na cztery dni zdjęciowe przyjechał do nas ope-
rator z własną kamerą i sprzętem. Jeździł z nami 

do wszystkich miejsc, które chcieliśmy pokazać  
w filmie — opowiada Rafał. Zdjęcia kręcono  
w Rybniku, Katowicach, Wodzisławiu i Ra-
ciborzu, gdzie mieszka obecnie Natalia Pie-
karska-Poneta. — Zaskoczyło nas, że po tylu 
przejściach pani Natalia wciąż jest wesołą osobą 
i nie przejmuje się tym, co się zdarzyło. Kiedy 
nagrywaliśmy rozmowę, bardzo miło nas przyjęła. 
Upiekła ciasto. Była bardzo podekscytowana  
i cieszyło ją, że może się z nami podzielić swoimi 
wspomnieniami — opowiada Dagmara. — Pani 

Natalia jest bardzo roz-
mowna i nie trzeba jej 
było długo nakłaniać 
do zwierzeń — dodaje 
Maksymilian. Obecnie 
jest na emeryturze. 
Pisze wiersze i bajki 
dla dzieci. — Chcie-
liśmy do tego nawią-
zać — wyjaśnia Rafał. 
Tak zrodził się pomysł 
na film. — Nie da się 
opisać tylu wydarzeń  
w regulaminowych 
ośmiu minutach filmu. 
Należało znaleźć odpo-
wiedni klucz – naszym 
była bajka — tłuma-
czy Marek Franusiak. 
Uczniowie brali rów-
nież udział w montażu 
filmu; z 10-godzinnego 
wywiadu musieli wy-
brać najistotniejsze 
fragmenty. To nudna  
i żmudna praca, ale 
trud się opłacił. Kiedy 

28 listopada zobaczyli swój film na dużym ekranie  
w „Kinotece”, byli bardzo zadowoleni: — Jeste-
śmy z siebie dumni — mówią. „Bajka” spodobała 
się również jurorom, którzy postanowili przyznać 
jej pierwsze miejsce. Równorzędną nagrodę do-
stali też uczniowie niepublicznego gimnazjum  
w Suwałkach za historię „I nie ma człowieka”.  
— To renomowana placówka, której uczniowie 
kilka lat temu mieli najlepszy wynik w kraju z egza-
minu gimnazjalnego, więc tym bardziej cieszymy 
się z naszego sukcesu — mówi nauczyciel historii  
z G nr 3. — Po projekcji „Bajki” podeszła do mnie 
dyrektor szkoły z Lublina z gratulacjami. Mówi-
ła, że nasz film był najlepszy nie tylko spośród 
szkół gimnazjalnych, ale i ponadgimnazjalnych.  
W nagrodę gimnazjaliści z Chwałowic dostali 
kamery ze statywami. Najbardziej ucieszył się 
Rafał, któremu przygoda z filmem szczególnie 
się spodobała. Myśli nawet o pracy operatora. 

Już wkrótce „Bajkę” oraz inne konkursowe 
filmy można będzie oglądać w internecie,  
a później także w telewizji – TVP Info i TVP 
Historia. Poznamy wtedy sześć prawdziwych, 
wzruszających historii i ponownie przekonamy 
się, że najciekawsze scenariusze pisze życie. 

(S)

Maksymilian, Dagmara i Rafał wspólnie z nauczycielem Markiem Franusiakiem opowiedzieli historię Natalii Piekarskiej-Ponety 

Bajka o odważnej      rówieśniczce 

Dawno, dawno temu, w czasach kiedy Katowice nosiły nazwę Stalinogród, była 
sobie uczennica, która zbuntowała się przeciwko narzuconej rzeczywistości. Natalia 
miała wtedy tylko szesnaście lat, ale jej działania uznano za „szkodzące interesom 
państwa polskiego”, więc musiała ponieść karę. Jak wiele na temat czasów, w których 
za ulotki i plakaty szło się do poprawczaka, wiedzą współcześni szesnastolatkowie?
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Prawie jak w NASA
60 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 ze Śródmieścia objęto terapią, z której wcześniej korzystali 
astronauci i sportowcy. U ponad 70 proc. z nich zaobserwowano 
korzystne zmiany. 

To terapia poprawiająca efektywność pracy mózgu. O jej zaletach 
wiele powiedziano podczas konferencji „Wykorzystanie metody EEG 
Biofeedback w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi”, jaka odbyła się 7 grudnia w auli Uniwersytetu Śląskiego.  
— O korzyściach wciąż mówią rodzice naszych uczniów, którzy chcą, by 
ich dziecko uczestniczyło w kolejnych treningach — opowiada Zdzisław 
Plisz, dyrektor SP nr 1. (więcej w następnym numerze). 

Najlepsi w Polsce!
Spółdzielnia Uczniowska „U Pasika” z ekonomika, o sukcesach 

której pisaliśmy w poprzednim numerze, do swojej kolekcji nagród 
dorzuciła kolejną. 

Tym razem zajęła pierwsze 
miejsce w kraju! 17 listopada 
w Krakowie podczas Ogólno-
polskiego Sejmiku Spółdzielni 
Uczniowskich i Szkolnych Kas 
Oszczędności rozstrzygnięto 
konkurs o puchar Krajowej 
Rady Spółdzielczej na najle-
piej pracującą spółdzielnię 
uczniowską w roku szkolnym 

2010/2011. Do konkursu zgłosiło się 289 spółdzielni uczniowskich. 
Jury wyróżniło 14 spółdzielni przy szkołach podstawowych oraz 
pięć związanych ze szkołami ponadpodstawowymi. Uczniowie Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, oprócz dyplomu i pucharu 
otrzymali też netbooka. Przypomnijmy: spółdzielnia „U Pasika” działa  
w rybnickim ekonomiku od 2008 r. Prowadzi sklepik szkolny, kierując 
się zasadą „zdrowo jemy”, ale równie aktywnie działa na rzecz ekologii  
i środowiska oraz włącza się w organizację różnych akcji charytatywnych. 

Sandacz zamiast karpia?
Wykwintny sandacz w migdałowym wdzianku odpoczywający 

na puree i szpinaku w asyście delikatnego sosu lazurowo-czekola-
dowego – potrawę o tak dźwięcznej nazwie przygotowała Martyna 
Rusin i pokonała konkurencję. 

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych wygrała III 
Beskidzki Konkurs Młodych Kucharzy w Cieszynie. Uczestnicy mieli 
wykonać danie z wykorzystaniem ryb lub owoców morza. Martyna 
postawiła na sandacza, a potrawę przygotowała pod okiem nauczycielki 
Katarzyny Solis. Dania oceniali m.in. profesjonalni kucharze z Beskidz-
kiego Klubu Kulinarnego.

Dwójka na szóstkę
W Szkole Podstawowej nr 11 odbył się Międzyszkolny Turniej 

Wiedzy o Śląsku. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 na Smolnej. 

Konkurencje nie na-
leżały do prostych, ale 
uczniowie klasy III B wy-
kazali się wiedzą na temat 
miasta i regionu, umie-
jętnościami wokalnymi  
i tanecznymi, jak również 
znajomością gwary. Oka-
zali się bezkonkurencyjni 
i do domu wrócili z na-
grodami. 

Gimnazjaliści w Wersalu
Młodzież z Gimnazjum nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni odwie-

dziła swoich francuskich partnerów z projektu Socrates Comenius 
„Przygotowani do pracy w Europie” i zwiedziła Paryż. 

Kasia Skwarek, Klau-
dia Kędroń, Madzia 
Skocz i Patrycja Gibała 
wraz z wicedyrektorem 
Arkadiuszem Szwej-
czewskim i nauczycie-
lem Piotrem Paszendą 
spotkali się z innymi 
uczestnikami projek-
tu z Francji, Hiszpanii 
i Holandii. Jednym z 
jego głównych celów jest poznanie zagranicznych rynków pracy, dlatego 
uczniowie zwiedzili siedziby francuskich firm o międzynarodowej sławie 
– muzeum perfumerii Fragonard, warsztaty i zaplecze projektantów firmy 
Thierry Mugler oraz jeden z najbardziej znaczących zakładów w Europie 
– firmę cukierniczą Lenotre. Zwiedzili też Wersal i odbyli rejs po Sekwanie. 

Matematyczne zakupy 
1 grudnia w Społecznej Szkole Podstawowej na Nowinach już 

po raz 12. odbył się rybnicki konkurs matematyczny „Rykomat”. W 
tegorocznej edycji wzięło udział 48 uczniów z 23 szkół podstawowych z 
Rybnika i okolic. Tematem przewodnim były „Zakupy w supermarkecie”. 
Każdy z uczestników 
miał do rozwiązania 
dwuczęściowy test. 
Laureatem został Łu-
kasz Jezapkowicz z SP 
21 w Niedobczycach 
i zgodnie z regulami-
nem to właśnie tam 
na najbliższy rok trafi 
puchar mistrza Ryko-
mat-u. II miejsce zajął 
Jeremi Zając z SP 16 w Boguszowicach, a III – Paweł Maciończyk ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej.

Paczki dla Ukrainy
W Szkole Podstawowej nr 3 w Paruszowcu-Piaskach zakończono 

ogólnopolską akcję charytatywną „Prezent pod choinkę” adreso-
waną do dzieci z Ukrainy. 

Rybnicka placówka 
włączyła się do akcji 
już po raz trzeci. Pre-
zenty należało spako-
wać do ozdobionego 
pudełka po butach. 
— Zebraliśmy około 
50 paczek. To spo-
ro, zważywszy, że ich 
przygotowanie wiąza-
ło się z wydatkami, bo 
w paczkach miały się znaleźć tylko nowe przedmioty. Część uczniów 
zrobiła więc wspólne prezenty, dzieląc się kosztami — podsumowuje 
Ewa Zimnol, organizatorka akcji. W przedsięwzięcie zaangażowali się 
rodzice, a uczniowie mówili: — Dajemy to, co sami chcielibyśmy dostać. 
Pomagamy, bo to czyni nas lepszymi. Placówka na Paruszowcu często 
włącza się w akcje charytatywne. Niedawno w szkole zakończono 
zbiórkę środków czystości, pieniędzy w ramach „Góry grosza” i słodyczy 
pod hasłem „Coś słodkiego dla bliźniego”. Pogratulować!
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O unii w szkole
Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Ślą-

skich opowiadała uczniom tej szkoły o Unii Europejskiej i strukturach 
zjednoczonej Europy. Wszystko w ramach akcji „Back to school”. 

Dominika Chrószcz-Koczerga po skończeniu studiów w Poznaniu i Da-
nii, praktykowała w Europarlamencie. Dziś pracuje w Komisji Europejskiej 
w Brukseli, w sektorze ds. innowacji i badań. O swoich doświadczeniach 
mówiła podczas spotkania z uczniami szkoły. Okazuje się, że nie wszyscy 
są entuzjastami UE, więc musiała stawić czoło wielu eurosceptykom.  
Ci mówili o „Związku Socjalistycznych Republik Europejskich”, kryty-
kowali Traktat Lizboński ograniczający wolność i suwerenność krajów 
członkowskich, zwrócili też uwagę na krach, kryzys i upadek strefy Euro. 
Euroentuzjaści natomiast mówili o podróżach bez paszportów, korzysta-
niu z dotacji unijnych, czy pomocy państwom dotkniętym przez kata-
strofy naturalne, jaką zapewnia UE. Spotkanie z przedstawicielką Komisji 
Europejskiej nie tylko poszerzyło wiedzę uczestników na temat UE, lecz 
także umożliwiło konfrontację stanowisk jej zwolenników i przeciwników. 

Trafić w sedno
Zespół Szkół Budowlanych realizuje projekt pod nazwą „Sedno 

to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy”, który 
ma na celu podniesienie kompetencji uczniów.  

Uczniowie budowlanki mogą skorzystać z dodatkowych kursów i zajęć 
organizowanych przez szkołę i lokalne firmy. Zdobywają dodatkowe 
umiejętności z zakresu spawania, obsługi wózka widłowego, nowo-
czesnych technologii wykończenia wnętrz, montowania rusztowań bu-
dowlanych, obsługi rozkładarki mas bitumicznych, a nawet biorą udział  
w kursach na prawo jazdy. Takie umiejętności zwiększają ich atrakcyj-
ność na rynku pracy. Ważne, że uczestnicy projektu nie ponoszą żad-
nych kosztów – wszystkie działania są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, a konkretnie Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W ramach projektu realizowane są również staże w firmach budowlanych 
współpracujących ze szkołą. 

Wyczesany sukces
25 listopada w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach odbył się szósty 

konkurs fryzjerski o nagrodę Złotego Grzebienia. Przystąpiło do niego 
29 uczestników z 11 szkół województwa śląskiego. Przyszli fryzjerzy 
musieli wyciskać fale na mokro, wykonać strzyżenie męskie według 

obowiązujących trendów,  
a także fryzurę stylizowaną na 
okresie baroku oraz pierścion-
ki płaskie prawo- i lewoskrętne 
na główce treningowej (co-
kolwiek to znaczy). Mistrzynią 
tych ostatnich została Anna 
Olkowska z Zespołu Szkół Nr 
5, a pozostałe złote grzebienie 
powędrowały do Marty Ko-
pocz z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Pszowie, Joanny Garbacz z Zespołu Szkół Nr 1 w Żorach 
oraz Pauliny Strzempek z Rudy Śląskiej. Umiejętności uczniów oceniała 
komisja, której szefował Lucjan Szajbel, wielokrotny przewodniczący 
krajowych i międzynarodowych konkursów fryzjerskich. 

Pogodynka z gimnazjum
Jak przeprowadzić wywiad, zrelacjonować koncert i przekazać 

prognozę pogody dowiedzieli się uczniowie Gimnazjum Dwuję-
zycznego nr 17 przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich. 
Tajemnice telewizyjnej kuchni zdradzali rybniczanin Adam Giza, pre-
zenter związany z telewizją TVS oraz Łukasz Głąb, reżyser i producent, 
który pracował m.in. przy produkcji serialu „Ojciec Mateusz” i filmu 
„Galerianki”. Do udziału w warsztatach zaprosiła ich polonistka Marzena 

Bajorska. — Młodzież musiała przeprowadzić krótki wywiad w trud-
nych warunkach i relację z koncertu oraz przekazać prognozę pogody  
w oparciu o telewizyjne mapy. Poradzili sobie świetnie — ocenia Giza. W 
czasie warsztatów pokazano też film „Być Ślązakiem to brzmi dumnie”. 

Tygiel talentów
 Zorganizowane na początku grudnia w Zespole Szkół Technicz-

nych Święto Szkoły pokazało, że placówka jest nie tylko kuźnią 
różnorodnych talentów, ale również „szkołą z pasją” i matecznikiem 
regionalizmu. 

Podczas uroczystej akademii 
zaprezentowano naukowe, kul-
turalne i sportowe osiągnięcia 
szkoły. Podsumowano również 
kolejną edycję Szkolnego Tygo-
dnia Edukacji Regionalnej. W 
bogatym programie imprezy 
znalazły się wycieczki edukacyjne, 
prelekcje i turnieje sportowe - 
pływacki i szachowy. Uczniowie 
„tygla” uczestniczyli w turniejach związanych z tematyką regionalną, od-
krywając tajemnice wiedzy o Śląsku i Wojciechu Korfantym. Nie zabrakło 
również konkursów interdyscyplinarnych, plastycznych i literackich, a także 
stoisk z przysmakami kuchni śląskiej nagrodzonymi w konkursie kulinar-
nym. Występy szkolnych artystów – wokalistów, tancerzy i gawędziarzy 
– potwierdziły, że Zespół Szkół Technicznych to prawdziwa kuźnia talentów.  

Gimnazjaliści po pierwszej próbie  
7 grudnia w gimnazjach rozpoczął się trzydniowy próbny eg-

zamin przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na 
pierwszy ogień poszła część humanistyczna. 

Był to ważny sprawdzian nie tylko dla uczniów, ale również dyrekto-
rów, nauczycieli i samej CKE, ponieważ w tym roku szkolnym zmienia 
się formuła egzaminu. Część humanistyczna składała się z dwóch części 
– historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, do którego 
gimnazjaliści przystąpili po 45 minutowej przerwie. Część matematyczno-
przyrodnicza również podzielona została na zadania z zakresu matema-
tyki oraz przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. 
Trzeciego dnia sprawdzano znajomość jednego z sześciu języków obcych. 
Tegoroczni uczniowie ostatnich klas gimnazjów będą pierwszym rocz-
nikiem, którego wynik uzyskany na egzaminie z języka obcego będzie 
brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 
egzamin gimnazjalny będzie pierwszym, którego prace nie będą ocenianie 
według specjalnego klucza. Pod uwagę brany będzie natomiast sposób 
myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania zadania. Do próbnego 
egzaminu przystąpiło w Rybniku blisko 1250 gimnazjalistów. Właściwy 
test napiszą 24-26 kwietnia 2012. 

Ekspresem przez szkoły 
OPP „Przygoda” zorganizowało „Listopadowe zaduszki literackie – 

konkurs recytacji i poezji śpiewanej”, w którym udanie zaprezentowała 
się ekipa Zespołu Szkół Technicznych – Paweł Sypka, Karina Brzezina, 
Lucyna Pawlucy i Dawid Szymański, przygotowana przez polonistkę 
Agnieszkę Karlak * W Przedszkolu nr 14 bawiono się z okazji święta 
pluszowego misia, a największą atrakcją były torty z podobiznami zna-
nych z bajek misiów. * W Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ 
doszło do konfrontacji dwóch Mikołajów. Z dziećmi spotkał się biskup 
Mikołaj z Miry oraz ulubiony mieszkaniec dalekiej Laponii * W Zespole 
Szkół Budowlanych zakończył się realizowany od ubiegłego roku unijny 
projekt pt. „Międzynarodowy staż rozwoju kompetencji zawodowych 
drogą do wspólnego, europejskiego rynku pracy”. Celem projektu było 
poznanie niemieckich firm i technologii stosowanych w budownictwie 
i podnoszenie przez uczniów umiejętności niezbędnych do znalezienia 
zatrudnienia na krajowym czy europejskim rynku pracy.             (S), (D)
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— Kiedy przygotowując dokumentację do projektów konkursowych foto-
grafowaliśmy dworzec kolejowy na Paruszowcu, akurat zabijano w nim de-
skami okna — mówi Katarzyna Kuzior, studentka Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach.

To jednak nie zniechęciło studentów wydziału architektury tej uczelni, 
którzy we współpracy z Urzędem Miasta Rybnika przedstawili swoje wizje 
adaptacji niszczejącego przystanku osobowego PKP na rybnickim Paruszow-
cu. — Zaniedbany dworzec stał się inspiracją do interesujących rozwiązań 
zaprojektowanych przez naszych studentów. Ich wizje są konfrontacją naszych 
możliwości dydaktycznych z konkretną sytuacją urbanistyczną — mówił prof. 
Adam Lisik z Politechniki Śląskiej, który chwalił podopiecznych za wysoki 
poziom przedstawionych projektów. Profesor dziękował miastu oraz Janu-
szowi Błaszczyńskiemu naczelnikowi magistrackiego wydziału architektury za 
to, że w Rybniku daje się studentom szansę na skonfrontowanie zdobytych 
umiejętności z konkretnymi projektami. Inwencją twórczą młodych adeptów 
architektury zachwycał się również wiceprezydent Michał Śmigielski, który 
zachęcał przedstawicieli PKP do przyjrzenia się śmiałym pomysłom mło-
dych: — Pokazali w jaki sposób można rozbudowywać ten niewielki przystanek  
i poszerzać go o kolejne funkcje. Warto byłoby zachować ten powstały przed 
laty obiekt. Wiceprezydent przyznał, że najlepiej oceniono prace, które, przy 
zachowaniu istniejącej bryły secesyjnego budynku, przewidywały możliwość 
zorganizowania parkingu oraz komunikacji pomiędzy dwoma stronami 
nasypu. — Chodziło o wyważenie proporcji i o to, by istniejący budynek nie 
został zdominowany nową konstrukcją — wyjaśniał Michał Śmigielski. Taką 
koncepcję przedstawiła m.in. Katarzyna Kuzior, której praca, wraz z 23 innym 
projektami, została zaprezentowana w rybnickim magistracie. — Nie chciałam 
zakłócać starej architektury i projektować wysokiej budowli, która mogłaby 
przyćmić okolicę. Chodziło mi o to, by mieszkańcy Paruszowca nie czuli się 
dworcem przytłoczeni. Dlatego dwupoziomowy parking, restaurację, a nawet 
salę taneczną umieściła w istniejącej skarpie, którą obsadziła kwiatami. Naj-
bardziej futurystyczny projekt zaproponowała Karolina Sewera, która nadała 
dworcowym zabudowaniom formę supernowoczesnego pociągu. 

Urzędnicy i profesorowie gliwickiej politechniki przyznali dwie równorzęd-
ne, pierwsze nagrody. Otrzymali je Robert Lasota, który zaproponował cieka-
we rozwiązania komunikacyjne (piesze i kołowe) pomiędzy dwoma stronami 
przystanku kolejowego oraz Mateusz Pośpiech, który wyeksponował elegancki, 
otoczony szklanymi taflami portal wejściowy. Zaplanował również parking 
łączący obie strony nasypu. Na wyróżnienie zasłużyła z kolei praca Joanny 
Kułaczkowskiej. Projektując mocne konstrukcje okalające nasyp, podkreśliła 
ona przemysłowy charakter dzielnicy. A co na propozycje przyszłych archi-
tektów właściciel dworca? — Na wręczenie nagród zaprosiliśmy pracowników 
PKP. Mieliśmy nadzieję, że przyjdą i przyjrzą się pracom studentów. Niestety, nikt 
na uroczystości się nie pojawił — podsumowuje Janusz Błaszczyński z urzędu 
miasta.                                                                                                                (D)

szklany
dworzec Paruszowiec

Przedszkolak potrafi
Studentki dzieciom
Sześć studentek Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej  

z Wodzisławia przygotowało akcję „Oczy dziecka” adresowaną 
do przedszkolaków z Niewiadomia.

— Chciałyśmy pokazać, jak 
należy bawić się i spędzać 
czas z dziećmi. Z pewnością 
nie przed komputerem i tele-
wizorem. Wystarczy poświę-
cić swoim pociechom trochę 
uwagi, a dostrzeżemy w ich 
oczach szczęście i radość. Stąd 
nazwa naszej akcji — wyja-
śniają studentki. Anna Sarek, 
Anna Miczek, Anna Olszewska, 

Magda Zawadzka, Katarzyna Stolarska i Wiesława Stolarska przygo-
towały dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Niewiadomiu zabawy i konkursy sportowe nagradzane medalami. 
Zaplanowały poczęstunek, pokaz iluzji, zabawy z klaunem, malowanie 
buziek, dmuchany zamek i konkurencje taneczne. Studentki przekazały 
też na ręce wicedyrektor ZS-P nr 2 Agnieszki Podlasiak-Makowskiej 
układanki, gry edukacyjne i sprzęt grający. Całą akcję przygotowano 
dzięki sponsorom. Dzieci doskonale się bawiły i podziękowały orga-
nizatorkom akcji własnoręcznie zrobionymi upominkami.

25 lat dla maluchów
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 17 na Smolnej 

świętuje 25-lecie istnienia. Urodziny były okazją do spotkań  
z rodzicami, nauczycielami oraz gośćmi, których zaproszono 
do udziału w uroczystej akademii. 

Pierwsze zajęcia w placówce odbyły się 15 września 1986 roku.  
W czasie 25 lat mury Przedszkola nr 17 opuściło 4625 wychowanków. 
Obecnie uczy się w nim 141 dzieci w wieku od trzech do sześciu 
lat, w tym piątka dzieci z niepełnosprawnością; szóste bierze udział  
w nauczaniu domowym. Pieczę nad dziećmi sprawuje 11 nauczycieli 
i 10 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki jest Janina Czaja, 
która pracuje w przedszkolu od początku jego istnienia. Placówce 
patronuje Jan Brzechwa, działa tu Klub Europejski, w ramach którego 
dzieci poznają wybrane kraje, ich tradycje, obyczaje i kulturę. P nr 17 
ma certyfikat „Śląskiej szkoły jakości”, maluchy mają do dyspozycji 
pięć przestronnych sal do zajęć. Jest też sala komputerowa i pomiesz-
czenie pełniące funkcję minimuzeum regionalnego, a od 2005 roku 
przedszkole ma własną stronę internetową www.miastorybnik.pl/p17. 

Bliżej Śląska
W dwóch chwałowickich przedszkolach nr 13 i 14 gościli 

członkowie zespołu pieśni i tańca „Pod Strzechą” z Raciborza. 
Dzieci poznały ślonsko godka, pieśniczki i tańce oraz tradycyjne 

stroje raciborskie, rybnickie, cieszyńskich i beskidzkie. Miały też 
okazję zatańczyć wspólnie z członkami zespołu „chodzonego”, który  
w gwarze nazywany jest także „łażonym”. 

Spotkania miały spopula-
ryzować wśród dzieci twór-
czość ludową oraz poszerzyć 
zainteresowanie folklorem  
i sztuką naszego regionu.  
W P nr 14 zorganizowano go 
w ramach projektu „Poznajemy 
dziedzictwo kulturowe Górne-
go Śląska – miejsca, w którym 
przyszło nam żyć”.             (S)

Uwadze zwiedzających nie umknął najbardziej futurystyczny projekt autorstwa Karoliny Sewery

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k

26 Nr 12/486; grudzień 2011



Poznali się w pracy, czyli w Fabryce Sygnałów 
Kolejowych. Ślub wzięli w 1951 r. w kościele  
w Boguszowicach, a zamieszkali w rodzinnym 
domu pani Cecylii w Gotartowicach. Bronisław 
Juraszczyk związany był z „Sygnałami” 15 lat, póź-
niej przez 27 lat pracował w kopalni „Jankowice” 
jako ślusarz. Dwa lata po ślubie na świat przyszła 
ich córka Urszula, a następnie synowie – Fran-
ciszek, Krystian i Arkadiusz, z rodziną którego 

obecnie mieszkają. Państwo Juraszczykowie do-
czekali się 11 wnuków i 10 prawnuków! Tak liczna 
rodzina cieszy, ale podczas uroczystości wszyscy 
goście z trudem mieszczą się przy jednym stole. 
Jubilatów odwiedzili Urszula Stajer, przewodni-
cząca zarządu dzielnicy oraz Leszek Kuśka, radny 
z Gotartowic, którzy spotkali się również z inną 
diamentową parą. 60-lecie małżeństwa świętowali 
też Aniela i Alojzy Gatnarowie.                     (S)

Program zajęć na styczeń

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

• 5.01., czw., g. 11 – wykład pt. „Teatr Śląski od 
kuchni” – Krystyna Szaraniec oraz koncert noworoczny chóru 
Moderato; 

• 9.01., pon., g. 10 – dyżur prawnika – mecenas Szczepan Balicki; 
g. 13-16 – warsztaty psychologiczne: „Między lękiem, a nadzieją. 
O postawach wobec zmian” – dr Stanisława Mielimąka (ilość 
uczestników ograniczona);

• 12.01., czw., g. 11 – wykład: „Unia Europejska dla seniora”;

• 18.01., śr., g. 15-19 – spotkanie karnawałowe w restauracji 
„Magnolia”;

• 19.01., czw., g. 11 – wspomnienia z podróży do Nepalu – Maria 
Krzemień;

• 23.01., pon., g. 10 – dyżur prawnika – mecenas Ewa Trzcina; g. 
13-16 – warsztaty psychologiczne: „Między lękiem, a nadzieją. 
O postawach wobec zmian” – dr Stanisława Mielimąka (ilość 
uczestników ograniczona);

• 26.01., czw., g. 11 – wykład: „Świat ultradźwięków” – inż. 
Zdzisław Mencel;

• gimnastyka w pawilonie judo Klubu Polonia (ul. Powstańców Śl.) – 
wtorek i czwartek godz. 14.20; pozostałe zajęcia wg planu.

Na początek
nasza klasa

Tematem pierwszego w nowym roku 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które zaplanowano na 18 stycznia o 17 
będzie książka Tadeusza Słobodzianka 
„Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach”. 

Nagrodzony prestiżową Nagrodą Literac-
ką Nike dramat opowiada o uczniach szkoły 
powszechnej, Polakach i Żydach z małego 
miasteczka na wschodzie Polski. Razem 
uczą się, bawią, wchodzą w dorosłość, aby 
podczas wojny stać się dla siebie katami  
i ofiarami. 

Przypominamy, że spotkania DKK odby-
wają się w przedostatnią środę każdego 
miesiąca w oddziale zbiorów muzycznych 
w bibliotece głównej.                              (S)

Kiedy znalazłam wzmiankę o powstaniu 
nowej strony o historii Rybnika, napisałam 
do administratorów, że byłoby dobrze, 
gdyby rybniczanie mogli przeczytać także  
o Żydach z naszego miasta. I tak się zaczęło. 
Na stronie ukazał się artykuł mojej córki, a 
ja zalogowałam się na forum jako _hipcia.  
W lutym minie 5 lat od mojej wirtualno-realnej 
znajomości z Zapomnianym Rybnikiem, która 
pomogła mi odnaleźć nagrobek Charlotty 

Prager, nauczyła mnie patrzeć na Rybnik przez 
pryzmat minionych dni i dała możliwość 
dzielenia się ciekawostkami związanym  
z żydowskimi mieszkańcami miasta.

Nasze forum to grupa różnych osób,  
o odmiennych poglądach, pochodzących 
z różnych środowisk, w różnym wieku, ale 
wszystkich nas łączy to „coś”, czyli historia 
Rybnika i chęć zachowania jego dziedzictwa. 
Zapraszam nowych użytkowników i pasjo-
natów na stronę oraz do zabrania głosu 
na forum, czyli na zapomniany.rybnik.pl  
(o którym piszemy na str. 28). 

Małgorzata Płoszaj, _hipcia  

W programie wspólne kolędowanie przy 
stajence, dzielenie się opłatkiem, ubieranie 
choinki, przekazanie ognia betlejemskiego, 
koncert orkiestry dętej kop. Jankowice  
i dziecięcego zespołu wokalnego „Anielska 
Brygada” oraz poczęstunek. Do udziału 
w „Boguszowickim Betlejem” zapraszają 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury 
w Boguszowicach, Rada Dzielnicy Bogu-
szowice Osiedle, Polski Związek Wędkarski 
i Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK Janko-
wice. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Fundusz Społecznego.                         (S)

Z wizytą u diamentowych jubilatów
Dwie pary z Gotartowic świętowały 60-lecie małżeństwa. Jedną z nich są państwo 

Cecylia i Bronisław Juraszczykowie.

Okiem _hipci

20 grudnia o g. 16.30 na placu przed 
Domem Kultury w Boguszowicach 
odbędzie się spotkanie wigilijne dla 
mieszkańców pod hasłem „Boguszo-
wickie Betlejem”. 

Boguszowickie 
Betlejem

Cecylia i Broni-
sław Juraszczy-
kowie z rodziną 
i gośćmi
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— Jesteśmy obecnie największą składnicą infor-
macji na temat historii Rybnika – od widokówek 
i zdjęć, po wydawnictwa zawierające informacje  
o przeszłości miasta; tej bliższej i dalszej. Praktycznie 
nie ma książek na ten temat, których byśmy nie przeczy-
tali. Oczywiście całej historii nie znamy, ale trudno nas 
czymś zaskoczyć — mówi Wojciech Wolicki (37 l.),  
energetyk z zawodu, historyk z zamiłowania. On 
sam interesuje się historią II wojny światowej, 
a szczególnie Rybnikiem z tamtego okresu. Tak 
trafił na stronę internetową miesięcznika „Od-
krywca”, zajmującego się historią i eksploracją. 
Na tamtejszym forum poznał osoby, które jak 
on, pasjonowały się dziejami Rybnika i wspólnie  
z Adamem Wojtyczką i Krzysztofem Hawrylewiczem 
postanowił stworzyć historyczną stronę internetową 
Zapomniany Rybnik. — Nie wiedzieliśmy, czy pomysł 

się uda — wspomina Wolicki. Pomysł był prosty 
– ocalić od zapomnienia. „Słuchaj, notuj i wyślij” 
– zachęcali innych do dzielenia się ciekawostkami  
i spisywania wspomnień swoich dziadków i krew-
nych. Tak ruszyła strona, która notuje kilkanaście 
tysięcy wejść miesięcznie. W tym roku mija pięć lat 
od jej uruchomienia. 

zapomniany.rybnik.pl
Internauci przysyłali mapy i zdjęcia, opisywali 

znanych rybniczan, historie miejsc i budynków. 
Popularność strony wciąż jest duża, ale dawniej 
pojawiały się średnio dwa artykuły tygodniowo, 
teraz – jeden na trzy miesiące. Dziś Zapomniany 

Rybnik to przede wszystkim forum, które cieszy się 
sporym zainteresowaniem: — Zarejestrowanych jest 
190 osób z Polski i zagranicy. Kilkadziesiąt z nich stale 
się udziela. Są w różnym wieku, często nie mieszkają 
już w Rybniku. Niektórzy szukają swoich korzeni, 
inni wspominają dzieciństwo. Ciągle rejestrują się 
nowi. Mimo powszechnego przekonania, że należy 
patrzeć w przód, a nie oglądać się za siebie, dla wielu 
z nas historia wciąż jest bardzo ważna — wyjaśnia 
Wojciech Wolicki. Jedno jest pewne – forumowicze 
potrafią rozwikłać prawie każdą zagadkę z przeszło-
ści swojego miasta. 

Jaki tam zapomniany
— W naszym gronie nie ma osób z wykształceniem 

historycznym. Jednak niejednokrotnie amatorzy okazują 
się lepsi od historyków, bo są prawdziwymi pasjonatami. 

Po pracy historycy zwykle 
zajmują się czymś innym, 
my historią zajmujemy się 
w każdej wolnej chwili 
— twierdzi Wojciech 
Wolicki. Dlatego sta-
wiane na forum pytania 
– Czy to miejsce jeszcze 
istnieje? Co tam jest dzi-
siaj? Gdzie zrobiono to 
zdjęcie? – nie pozostają 
długo bez odpowiedzi. 
Ktoś przecież osobiście 
poznał Liburę, ktoś inny 
rozmawiał z wnukiem 
Rospenka, właściciela 
słynnej kamienicy, a jesz-
cze inny, odnalazł zdjęcie 
z wymiany nawierzchni 
rynku za czasów Webera. 
— Podobno zaintereso-
wanie przeszłością staje 
się niemodne, a historia 
jest obciachowa. Oka-
zuje się jednak, że wiele 
osób myśli inaczej. Nie 
boją się pytać, opisywać, 
opowiadać, szukać... — 
mówi Wolicki, dla foru-

mowiczów – Woytas. Docierają więc do artykułów  
z prasy niemieckiej, starych map, czy dokumentów. Na 
podstawie pamiątek znalezionych gdzieś na strychu 
próbują rozwikłać rodzinne tajemnice. Założyciel 
forum zna wiele ciekawostek z historii miasta, ot 
choćby o popularnych „czterech mostach”, czyli 
wiadukcie kolejowym na Smolnej: — Był wysadzany 
dwukrotnie, najpierw 1 września 1939 r. rano, kiedy 
polscy saperzy wycofywali się z Rybnika. Odbudowano 
go bodaj w półtora roku. W 1945 r. Niemcy znów go 
wysadzili. Ponownie wzniesiono go w latach 50., lecz  
z użyciem innych materiałów, co wyraźnie widać. Kilka 
lat temu znalazłem tam skuty niemiecki napis „Taul-
brucke 1941” — opowiada. 

Forumowicze rozwiązują też fotograficzne zagadki 
z „Wielkiego albumu Rybnika”, jaki na naszych 
łamach zamieszcza Marek Szołtysek i sami przemie-
rzają miasto, by tworzyć własne archiwa fotograficz-
ne. — W okresie, w którym sklepy zmieniały szyldy, 
na budynku przy ul. Raciborskiej, gdzie dziś mieści się 
obuwniczy, odsłonięto napis „Wieczorek”. Przed wojną 
była tam słynna restauracja Potacznia. Podobnie było 
z kamienicą Rospenków, u zbiegu Łony i Sobieskiego, 
gdzie pojawił się napis „Pod szpontem”. O zamknięciu 
tego lokalu przesądził pewien pijany klient, który dał po 
gębie właścicielowi kamienicy — wspomina Wolicki. 
Forumowicze nie unikają też dyskusji i polemik. 
Komentują niewygodne dla wielu historie z dziad-
kiem z Wehrmachtu i wydarzenia z września '39,  
gdy część zgromadzonych na rynku podnosiła 
prawe ręce w geście hitlerowskiego pozdrowienia. 
Śledzą też aukcje internetowe i wyszukują cenne 
pamiątki związane z miastem – widokówki, zdję-
cia, czy mapy. — Znaleźliśmy ciekawe fotografie 
z lat wojennych. Kilkanaście z nich kupiło potem 
rybnickie Muzeum — mówi Wojciech Wolicki. Na 
forum zagląda niemal codziennie, a z jego rozległej 
wiedzy korzysta wielu internautów. Wspomina też 
rolę, jaką w jego historycznych zainteresowaniach 
odegrała Jadwiga Zimończyk, nauczycielka historii  
ze SP nr 2. — Mówiła nam o wydarzeniach, które 
wtedy lepiej było przemilczeć. 

O dawnym Rybniku Wolicki mógłby opowiadać 
godzinami. Nawet wtedy kiedy przegląda rodzinny 
album z fotografiami, znajduje wątki z odległej 
przeszłości: — Jako mały chłopiec chodziłem po 
tym murku. Dziś w tym miejscu jest restauracja 
„Delicje”. Dawniej była tam kamienica Hermanna 
Sladkiego, Niemca, który nie ukrywał swojej niechęci 
do Polaków. W 1945 jego kamienica, jako jedyna, 
całkowicie spłonęła — opowiada założyciel Zapo-
mnianego Rybnika.

Podróże w czasie i przestrzeni
Grupa forumowiczów portalu związana jest 

również ze stowarzyszeniem Pro Fortalicium, które 
zajmuje się zabytkami fortyfikacji. Kiedy dowie-
dzieli się o polskim schronie polowym z 1939 r. 
zlokalizowanym w rejonie ul. Janiego na Wawoku, 
własnymi siłami zabrali się za jego renowację. — Był 
zarośnięty i zasypany ziemią. Pełnił funkcję wysypi-
ska śmieci. Teraz organizujemy tam dni otwarte, na 
które przychodzą całe rodziny i pasjonaci historii 
— opowiada Wolicki. W mieście jest jeszcze jeden 
schron, którym chętnie zaopiekowaliby się pasjonaci 
z Zapomnianego Rybnika. Znajduje się przy ul. 
Raciborskiej: — Według różnych przekazów schron 
na Wawoku nie brał udziału w walkach w 1939,  
a ten najprawdopodobniej tak. Jednak znajduje się na 
terenie prywatnym, a właściciele nie są zainteresowani 
współpracą — mówi Wolicki. 

Ile jeszcze tajemnic kryje Rybnik? Warto zajrzeć 
na zapomniany.rybnik.pl. i odkrywać je krok po kro-
ku, lub raczej – kliknięcie po kliknięciu. Warto też 
czasem kupić swoim dzieciom plastikowy samolot 
na sklejania. Święta w końcu tuż, tuż. 

Sabina Horzela-Piskula

Historia nie jest obciachowa
Wszystko zaczę-

ło się od plasti-
kowego samolotu 
do sklejania, jaki 
pięcioletni Woj-
tuś dostał od ro-
dziców. Z czasem 
kolekcja modeli 
rosła, a wraz z nią 
zainteresowanie 
historią. Z pew-
nych rzeczy, na 
szczęście, się nie 
wyrasta, dlatego 
kiedy Wojtuś stał 
się Wojciechem, 
założył stronę in-
ternetową Zapo-
mniany Rybnik, 
adresowaną do 
wszystkich zakrę-
conych na punkcie 
przeszłości nasze-
go miasta. 

Pasjonaci są wśród nas
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Choć pan Piotr militariami interesował się od za-
wsze, jego niezwykła przygoda z historią i wojskowością 
rozpoczęła się na dobre za sprawą mieszkającego  
w Niemczech przyjaciela. To on, podczas jednego ze 
spotkań przed dziesięciu laty, zaraził naszego bohatera 
swoją pasją. — Kolega opowiadał, że po pracy lepi chłop-
ki. Następnego dnia kupiłem modelinę i poprosiłem, by 
pokazał mi jak powstają te jego chłopki — wspomina. 
Zanim zaczął wiernie odwzorowywać wojowników 
z różnych epok i różnych stron świata, zdążył ulepić 
kilkudziesięciu cywili. Ksiądz, kominiarz, narciarz, 
policjant, kucharz, piekarz – wszyscy ukazani w krzy-
wym zwierciadle. Próby okazały się na tyle udane, że 
kolega z Niemiec, gdy zobaczył figurki, podejrzewał iż 
kupił je w sklepie. Część z nich zabrał potem ze sobą 
do Niemiec. 

Ulepienie figurek wojowników z różnych epok było 
nie lada wyzwaniem. W kolekcji liczącej dzisiaj ponad 
osiemdziesiąt barwnych postaci, znajdziemy m.in. 
kozaków, japońskich samurajów, walczących pod Grun-
waldem rycerzy, czy hiszpańskich konkwistadorów. 
Każda z figurek została wykonana z niezwykłą precyzją 
i dbałością o najmniejszy nawet detal umundurowania 
i uzbrojenia. Dystynkcje na rękawach huzara, albo 
kolczyk w uchu i sumiasty wąs Kozaka. Tego ostatniego 
pan Piotr ulepił po obejrzeniu „Ogniem i mieczem”. 
Potrafi ulepić wszystko: obszyte futrem kurtki, nakrycia 
głowy, haftowane spodnie, narzucane na plecy wikingów 
skóry, wykończone łuskami zbroje czy charakterystyczne 
bródki wojowników Czyngis-chana. Nic nie umknie jego 
uwadze. — Przeglądam książki w bibliotekach. Niektó-
rych pozycji nie mogłem wypożyczyć, więc na miejscu 
robiłem szczegółowe opisy i rysunki, bo przecież trudno 
lepić te moje chłopki w czytelni. Czasem zapamiętuję jakiś 
szczegół, który wraca po czasie. Nierzadko podpowiedzą 
coś koledzy — mówi Piotr Tułodziecki. 

Najwięcej precyzji wymagają jego ulubieńcy – 
napoleońscy huzarzy. Wbrew swej awanturniczej 
naturze niezwykle dbali o strój i prezencję. Nazywani 
„chłopcami malowanymi” nosili bogato zdobione 
mundury – krótkie, obszyte futrem kurtki, haftowane 
spodnie i barwne peleryny. — Ich aktywność przypadła 
na tzw. złoty okres krawiectwa w Europie. Huzarzy, wśród 
których było też wielu Polaków, sami sobie kupowali 
mundury. Prześcigali się w pomysłach na ich bogate przy-

ozdobienie. Oczywiście bogatsi prezentowali się lepiej. 
Ich wygląd kontrastował z zachowaniem, bo ci pięknie 
ubrani chłopcy byli pozbawionymi wszelkich skrupułów 
chuliganami i pijakami. Wszyscy przed nimi uciekali, bo 
bili się znakomicie — wyjaśnia. — Za to dziewczyny za 
nimi szalały! — dodaje pani Elżbieta, jego żona. 

Ukształtowanie huzara wymaga kilkudziesięciu 
godzin pracy. To najwyższy stopień wtajemniczenia, bo 
kilkuwarstwowe umundurowanie należy przyozdobić 
frędzlami, mnóstwem drobnych guziczków, a na 
rękawach umieścić odpowiednie dystynkcje. Do tego 
dochodzi broń, torba i wysokie, zdobione nakrycie 
głowy. Inne, mniej skomplikowane figurki można wy-
konać w dwa popołudnia. Oprócz niezwykłej precyzji 
i cierpliwości, niezbędna jest tu odpowiednia, gliniasta 
modelina, piekarnik, lodówka, a także igły, pincety 
i szkiełka. — Figurki w środku są zbrojone drutem, 
dzięki temu te cięższe, które np. mają plecaki, utrzymują 
równowagę. Kilka razy zdarzyło się, że gotowa figurka 
przewróciła się w piekarniku. Wtedy jej twarz rzeczywiście 
wyglądała jak po bitwie... 

Praca podzielona jest na kilka etapów. Na początku 
pan Piotr formuje nogi i tułów, następnie głowę i dło-
nie. Gotowe elementy częściowo utwardza, a następnie 
dolepia pozostałe elementy stroju i wyposażenia. 
Szable przygotowuje na specjalnym szkiełku. Tak 
małe elementy trudno byłoby uformować w palcach. 
Utwardzoną w piekarniku broń zrywa ze szkiełka  
i wkłada w dłoń wojownika. Jeśli któraś z części ma 
być przez chwilę twardsza, schładza ją w lodówce; gdy 
chce zrobić miękkie futro, dodaje do masy nadającego 

elastyczności kremu Nivea i za pomocą igły nadaje 
okryciu odpowiedni wygląd. By uzyskać lepszy efekt, 
np. złotą zbroję, pokrywa ją specjalną farbą. Pan Piotr 
ma w sobie tak wiele cierpliwości, że najmniejszy 
element może poprawiać w nieskończoność. — Nie 
rzucam modeliną i nie denerwuję się, gdy jakiś fragment 
trudno uformować. Żona się dziwi, że to wytrzymuję. 
Myśli już też o przygotowaniu całych scen batalistycz-
nych. — Rozpocząłbym od sześciu żołnierzy z czasów 
Napoleona, obsługujących piękne działo. Ale muszę 
znaleźć na to czas. 

Każda z figurek jest niepowtarzalna, dlatego nie 
lubi się ze swoimi żołnierzami rozstawać. Wyjątek robi 
dla dziewięcioletniego siostrzeńca Krzysia. Zafascy-
nowany pasją wujka, co jakiś czas otrzymuje od niego 
jednego z żołnierzy. 

W domu państwa Tułodzieckich wojsko stacjonuje  
w przeszklonej witrynie. Co jakiś czas należy je prze-
trzeć, a to niejednokrotnie kończy się złamaniem 
bagnetu czy urwaniem szpady. — Mam też na sumie-
niu niejednego wąsa — wyznaje z uśmiechem pani 
Elżbieta. Spora część kolekcji znalazła swe miejsce 
w francuskim saloniku meblowym, który pan Piotr 
prowadzi wspólnie z żoną. Podobno wojownicy wy-
śmienicie czują się wśród przywiezionych z Burgundii 
ludwikowskich komód, klasycznych kanap, kufrów  
i pięknych bibelotów. Ktoś widział, jak nocą rozsiadają 
się w fotelach i snują opowieści o starych, burzliwych 
czasach. Nie wierzycie? Przecież w ten pełen magii, 
świąteczny czas wszystko zdarzyć się może...

Dominika Ingram-Nowaczyk

Skandynawscy wikingowie, polscy husarze, wojownicy  
Czyngis-chana – takiej armii pozazdrościłby niejeden dowódca

Takiej armii nie powstydziłby się nie-
jeden dowódca. Obok napoleońskich 
huzarów, do kolejnego podboju szykują 
się skandynawscy wikingowie. Tuż za nimi 
dumni, polscy husarzy, którzy wraz z Janem 
III Sobieskim ratowali Wiedeń. Wszyscy 
wyszli spod ręki Piotra Tułodzieckiego. 
Kowal z zawodu zwykłej modelinie potrafi 
nadać niezwykłe kształty.  

Armia 
z 

piekarnika

Pan Piotr  z  dumą prezentuje 
swoich ulubieńców – eleganckich, 
napoleońskich huzarów, którzy przed 
wiekami byli postrachem Europy

Pasjonaci są wśród nas
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Skrót kulturalny
w Działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury grupa fotograficzna 

M6 prowadzona przez Jacka Komorowskiego, zaprosiła miłośników 
fotografii na kolejny, trzeci już wernisaż swoich prac połączony  
z pokazami multimedialnymi. Na wystawie znalazły się prace ośmiu 
autorów. Otwarto ją 10 grudnia w siedzibie MDK i będzie ją można 
oglądać do połowy stycznia. 

w 2 grudnia w Domu Kultury w Boguszowicach Teatr Figur z Krakowa, 
zaprezentował spektakl „Zapach słoni po deszczu”, inspirowany po-
wieścią Italo Calvino „Niewidzialne miasta”. Spektakl przygotowano 
w ramach projektu Teatr Polska zainicjowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w Studio Teatralne Janusza Majewskiego przygotowuje kolejny spektakl  
w Domu Kultury w Niewiadomiu. 16 stycznia o g. 17 odbędzie się pierw-
sze w nowym roku spotkanie zespołu teatralnego, który z przyjemnością 
powita w swym gronie nowych aktorów. Osoby z predyspozycjami 
scenicznymi, w wieku od 18 do ... 100 lat zapraszamy do placówki. 

w 14 grudnia w rybnickim Muzeum odbyło się spotkanie z dr. hab. Zbi-
gniewem Kadłubkiem z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Kanon – kanony 
– antykanony w sztuce i literaturze”. Poprowadziła je dziennikarka Alek-
sandra Klich, laureatka tegorocznej Honorowej Złotej Lampki Górniczej.

w Rybniczanin Adam Giza dołączył do zespołu prezenterów pogody 
portalu internetowego Onet. — Cieszę się, że będę mógł spotykać się 
nie tylko z widzami telewizji TVS — komentuje Giza. Prognozy video 
są dostępne na głównej stronie portalu.

w Znamy laureatów przesłuchań rejonowych XVIII edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się w 9 grudnia w Domu 
Kultury w Chwałowicach. W gronie siedmiu laureatów znalazł się 
również przedstawiciel naszego miasta – Grzegorz Prasoł.                 (S)

Milowymi krokami zbliża 
się przyszłoroczna, 16. edy-
cja Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Artystycznej, 
który odbędzie się w połowie 
lutego. 

Wiadomo już, że jego gwiazda-
mi będą Kora (16 lutego), Justyna 
Steczkowska (18 lutego) oraz Kayah, 
która wystąpi 19 lutego, w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej w czasie koncertu galowego 
przyszłorocznej OFPY, razem z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem 
i zespołem Coloriage. Ciekawie zapowiada się również koncert ze-
społu Plateau; 17 lutego wystąpi on w Klubie Energetyka z projektem 
Grechuta. Istotą festiwalu jest jednak konkurs, w którym początkujący 
wokaliści uprawiający szeroko rozumianą piosenkę artystyczną będą  
z jednej strony walczyć o grand prix, a z drugiej o przepustki do festiwali 
piosenki studenckiej w Krakowie i aktorskiej we Wrocławiu. 

Obok imiennie zaproszonych laureatów innych festiwali, w konkursie 
tym wystąpią również zwycięzcy poprzedzających festiwal eliminacji, 
które odbędą się 21 i 22 stycznia. Z założenia miały mieć one charakter 
regionalny, ale w praktyce okazało się, że biorą w nich udział wykonawcy 
z całej Polski. Dziesięciu najlepszych, zdaniem jurorów, uczestników 
tych eliminacji weźmie najpierw udział w warsztatach artystycznych 
(30.01 – 1.02), a potem 16 lutego, w pierwszym dniu OFPY, w konkursie 
finałowym eliminacji. Z grona owych finalistów jurorzy wybiorą czte-
rech wykonawców, którzy uzupełnią obsadę głównego festiwalowego 
konkursu.

Zgłoszenia do festiwalowych eliminacji należy do 10 stycznia przy-
szłego roku wysłać na adres: ofpa.rybnik@gmail.com. Regulamin, karty 
zgłoszeń i harmonogram wydarzeń związanych z festiwalem można 
znaleźć na stronie: www.ofpa.pl. 

Tegoroczny, rybnicki festiwal piosenki artystycznej będzie przebiegać 
pod hasłem „Energetycznie i lirycznie”.

 (WaT) 

27 stycznia o 20 w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej rozpocznie się koncert popularnej rybnic-
kiej grupy The October Leaves. 

To trzynasta odsłona akustycznego cyklu Bez Prądu. Patronat 
honorowy nad imprezą sprawuje znany jazzman Czesław Gawlik, 
a CKA, czyli Cykl Koncertów Akustycznych organizuje biblioteka 
i Rybnicka Amatorska Scena Muzyczna (www.rasm.com.pl). The 
October Leaves to zespół pełen energii i młodzieńczej afirmacji 
życia, co słychać w jego piosenkach. Wstęp wolny.

W listopadzie w PiMBP w dwunastym koncercie akustycznym Bez 
Prądu zaprezentował się rockowy zespół Vitamins, który od tego 
roku występuje w nowym składzie. Grupa zagrała znane utwory 
w zupełnie innych aranżacjach, nowe kompozycje oraz kilka cove-
rów, między innymi miks dwóch piosenek Miry Kubasińskiej. „Bez 
Prądu” jest wspólną inicjatywą biblioteki i Rybnickiej Amatorskiej 
Sceny Muzycznej wspieraną przez PieM Projekt. 

(S)

Dom Kultury w Niedobczy-
cach wraz z klubem fotogra-
ficznym Forum Obiektywne 
zapraszają profesjonali-
stów i amatorów do udziału  
w szóstym konkursie foto-
graficznym, tym razem za-
tytułowanym „Komórkowce  
i pstrykacze”.  

W tegorocznej edycji organiza-
torzy postawili na sposób robie-
nia zdjęć i zachęcają, by sięgnąć 
nie tylko po tradycyjne aparaty, 
ale także po telefony komór-
kowe, aparaty kompaktowe czy 
otworkowe. Stąd nazwa konkursu 
„Komórkowce i pstrykacze”. Po-
mysłodawcą konkursu jest Klau-
diusz Mitko, instruktor z Forum 
Obiektywnego. Poprzednie edy-

cje cieszyły się sporą popularnością wśród amatorów i profesjonalnych 
fotografików z całej Polski. Ostatni konkursu „Bez granic” przyniósł 
pierwsze miejsce Dariuszowi Langrzykowi z Wodzisławia Śląskiego. 
W tegorocznej edycji mogą wziąć udział pasjonaci fotografii, którzy 
ukończyli 16 lat i nadeślą maksymalnie pięć prac. Termin upływa 10 
lutego. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy zaplanowano na 22 lutego. 
Szczegóły konkursu na stronie www.dkniedobczyce.pl. 

(S)

Energetyczny 
festiwal 
liryczny

Fotografuj i wygrywaj!

Ostatnią edycję konkursu „Bez granic” wygrał 
Dariusz Langrzyk z Wodzisławia Śląskiego za cykl 
„Miłość bez granic” 
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Została nauczycielką, bo to rodzinna tradycja. 
Uczyła wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 11, do której sama kiedyś chodziła. 
Lubiła tę pracę. — To zawód bliski memu sercu 
— mówi. Pewnie dlatego nadal uczy – języka 
polskiego i francuskiego w Paryżu, gdzie obecnie 
mieszka. Z Rybnika wyjechała w wieku 24 lat. Ma-
rzyła o wolności, odkrywaniu świata i poznawaniu 
ludzi. — Bardzo tęsknię za Rybnikiem. Tak będzie 
zawsze, bo to miejsce mojej młodości. Sprowadzi-
liśmy się do niego, gdy miałam trzy latka. Mama 
pochodzi z Krakowa, a ojciec z kresów. W Rybniku 
byłam bardzo szczęśliwa – miasto nie było za duże, 
miało sporo zieleni i znajdowało się blisko gór, które 
tak lubię. Ciagle się tu coś dzieje. Czas spędzony 
tutaj był jak udane wakacje – sporo żeglowałam po 
rybnickim zalewie, zajmowałam się też szkoleniem 
w klubie żeglarskim, chodziłam na DKF, często do 
teatru — wspomina Jolanta Blij. 

Wkrótce znów odwiedzi Rybnik. Okazją będzie 
wystawa jej fotografii pt. „Etiopia. W dolinie 
rzeki Omo”, którą pokaże w Galerii Smolna 
(od 3 stycznia do 2 marca 2012). — Wybrałam 
sepię, bo to kolor Afryki. Nawiązuje do koloru 
skóry tamtejszych mieszkańców i podkreśla etniczny  
i ponadczasowy charakter tych ludzi. Chciałabym  
w ten sposób uchronić ich przed turystami i wpływa-
mi współczesnego, zbyt kolorowego świata, często 
niszczycielskiego, który wkracza również w najbar-
dziej odludne zakątki południowej Etiopii — mówi 
o swoich zdjęciach. Z aparatem dotarła do doliny 
rzeki Omo, jednej z najdłuższych rzek Etiopii, 
gdzie na terenie nie większym niż cztery tys. km2 
mieszka kilkadziesiąt najbardziej egzotycznych 
plemion całej Afryki, żyjących z dala od wpływów 
cywilizacji, w rytm wschodów i zachodów słońca. 
Odziani w kozie skóry, kultywują swoje rytuały, 
wierzenia i obyczaje, żywią się tym, co dostarczy 
im matka ziemia: — Plemiona różnią się między 
sobą sposobem życia, ozdobami ciała, fryzurami  
i dialektem. Nawet najmniejsze, kilkunastooso-
bowe plemię, które tam spotkałam, posiada swój 
własny język. Zdjęcia przedstawiają m.in. kobiety  
z plemienia Mursi noszące w rozciętej dolnej wardze 
ozdobne krążki z gliny, przypominające często roz-
miarami mały talerzyk. Plemiona Arbore, Hammer, 
Konso, Borana, czy Karo współżyją lepiej lub gorzej 
w niewielkich odległościach od siebie, ale w zupełnej 
nieświadomości współczesnego świata, a nawet 
innych zakątków Etiopii — opowiada Jolanta Blij. 

Do udziału w podróży w rejon rzeki Omo 
namówili ją fotograf, etiopski artysta malarz  
z Addis Abeby i jego francuska żona, zooarcheolog,  

pracująca przy wykopaliskach na terenie Etiopii. 
— Afryka mnie zafascynowała. Ludzie wciąż się 
uśmiechają i okazują radość, mimo skromnego 
wyżywienia, ekstremalnych warunków życia, czy 
braku dróg. Kiedy zatrzymywaliśmy się na jakimś 
pustkowiu, w pobliżu samochodu szybko zbierał 
się tłum. Ludzie przybiegali nie wiadomo skąd, 
bo wokół nie było żadnych wiosek. Byli niezwykle 
przyjaźni, mimo, że niektórzy nosili kałasznikowy 
— mówi podróżniczka. — To nieprawdopodob-
ne, jak oni potrafią cieszyć się życiem, nie mając 
praktycznie nic. Każdy z nas powinien pojechać  
w takie miejsce i pobyć z tymi ludźmi, by zastanowić 
się nad wartością życia i gonitwą za pieniędzmi, 
której ulegamy. 

Z wyprawy do Etiopii przywiozła kilka tysięcy 
zdjęć. Fotografowania nauczył ją ojciec. — Jako 
dziecko potrafiłam godzinami przesiadywać z nim 
w domowej ciemni. W czerwonym świetle lampy  
z niecierpliwością obserwowałam, jak na zanurzo-
nym w chemikaliach papierze pojawia się obraz — 
wspomina z przejęciem. Na wystawie w Rybniku 
pokaże 20 najlepszych fotografii z Etiopii. Każda 
ma wyjątkową wartość, z każdą łączą się inne 
wspomnienia. Jak wtedy, gdy grupka małych dzieci 
złapała ją za ręce i zaprowadziła do swojej szkoły. 

Jak na tamte warunki była spora i miała nawet 
skromne zaplecze medyczne. Budynek zrobił 
na nauczycielce ogromne wrażenie: — Klasy nie 
miały okien, nie było prądu, tylko stoliki i tablica,  
a mimo to dzieci były bardzo dumne ze swojej 
szkoły. Ciągnęły mnie do różnych sal i pokazywały 
rysunki zwierząt afrykańskich z angielskimi podpisa-

mi. Nasze dzieci nie są tak szczęśliwe 
z tego powodu, że mogą chodzić do 
szkoły. Chciałabym wziąć udział  
w takiej lekcji i popatrzeć na ich twa-
rze, dlatego myślę, że kiedyś wrócę 
jeszcze do Afryki, by uczestniczyć  
w ich codziennym życiu, pobyć z tymi 
ludźmi dłużej — mówi. 

Zdjęcia z Etiopii robią wraże-
nie. Nic dziwnego, że spodobały 
się scenografce filmu „O północy 
w Paryżu” Woody Allena. Spo-
tkały się przypadkowo na kolacji 
u znajomych rybniczanki. W jej 
trakcie opowiadała sporo o swojej 
wyprawie do Etiopii, a ona zaintere-
sowała się jej fotografiami. Podczas 
ponownego spotkania poprosiła  
o przygotowanie większych forma-
tów zdjęć i zaprosiła na plan zdję-
ciowy: — Była nimi zachwycona. 
Z 20 fotografii wybrała siedem. W 
filmie jednak można zauważyć tylko 
jedno moje zdjęcie. Dla mnie to i tak 
wiele — opowiada o filmowej roli 
swojej fotografii Jolanta Blij. 

Ciekawość świata pcha ją ku 
nowym podróżom. Teraz planuje 
wyprawę do Indii. Żałuje tylko, że 
w tym roku nie uda się jej spędzić 
Wigilii i świąt w Rybniku: — Jestem 

bardzo przywiązana do tradycji, dlatego w Paryżu 
brakuje mi polskich świąt. Tutaj świętowanie 
oznacza choinkę i dawanie prezentów. Nie ma 
tej wyjątkowej atmosfery, więc czuję się tak, jakby  
w ogóle nie było świąt i to jest dla mnie bardzo trud-
ny okres. Dlatego często przyjeżdżam na święta do 
Rybnika, do mojej mamy. Tym razem jednak mi się 
to nie uda, więc Boże Narodzenie spędzę w Paryżu,  
z moim 21-letnim synem, który mimo, że urodzony 
w Paryżu, świetnie mówi po polsku, z czego jestem 
bardzo dumna. Tomasz jest bardzo związany z Pol-
ską, często przyjeżdża tutaj na wakacje, żegluje, cho-
dzi po górach i kiedy jest we Francji również tęskni 
za Rybnikiem i polskimi przyjaciółmi — opowiada 
dumna mama. Podkreśla, że w jej życiu ważne są 
marzenia. Kiedy mieszkała w Rybniku marzyła  
o wybudowaniu jachtu i podróży dookoła świata. 
Chciała mieć dom na wodzie. Nie udało się, ale 
podróżuje, spotyka na swej drodze ciekawych 
ludzi i nadal marzy. Najchętniej zrezygnowałaby 
z pracy i pojechała z międzynarodową organizacją 
do Afryki, by pomagać innym. — Kto wie, może 
kiedyś mi się to uda, po to właśnie są marzenia! 
Życzę wszystkim, by je spełniali, przecież idą święta 
— mówi Jolanta Blij. 

Sabina Horzela-Piskula

Rybniczanka na krańcu świata 
i... u Woody Allena

— Ciekawość pchała mnie w różne, interesujące miejsca. Zawsze chciałam zajrzeć przez 
dziurkę od klucza i otworzyć ledwo uchylone drzwi — mówi Jolanta Blij. Co znajdywała 
za tymi drzwiami? Malowniczy Paryż, nieskażone cywilizacją plemiona Etiopii i plan 
filmu Woody Allena. Teraz przez dziurkę od klucza podgląda Indie, które odwiedzi  
w przyszłym roku oraz Rybnik, z którego wyjechała po studiach, w połowie lat 80., i za 
którym wciąż tęskni, szczególnie w czasie świąt.

Jolanta Blij w Cannes
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Jakie były Pana pierwsze doświadczenia 
muzyczne i czy miały one  wpływ na przyszłe 
wybory artystyczne?

Pierwszym doświadczeniem z „grubej rury” był 
odgłos pracy traktora. Rodzice do dzisiaj wspo-
minają syna z nosem przyklejonym do szyby okna, 
który wypatruje zbliżających się, dziwnych, jedno-
piszczałkowych organów. Ze wzgledu na zawód 
mamy-organistki wychowałem się „na organach”. 
Bardzo wcześnie otrzymałem coś o wielkości mysiej 
trumienki, wewnątrz, ku mojemu niezadowoleniu, 
były... skrzypce. Nie ma jednak tego złego, co by 
na dobre nie wyszło. Byłem jednym z najniższych 
uczniów w klasie i nie miałem dużego posłuchu. 
Stojąc na scenie zrozumiałem, że wszyscy muszą 
mnie słuchać – czy chcą, czy nie. To była genialnie 
szlachetna rekompensata niskiego wzrostu. Pozosta-
łem więc przy skrzypcach. Niestety, ówczesne szkol-
nictwo podstawowe, jak i zachowanie większości 
pedagogów, traktujących szkołę jak własny folwark, 
uprzykrzało mi przygodę z coraz bardziej kochanym 
przeze mnie instrumentem. Szkoła podstawowa 
bardzo utrudniała mi rozwój muzyczny. Oprócz 
bezsensownych zajęć z teorii muzyki, czas spędzony 
w murach szkoły muzycznej Szafranków wspominam 
jednak bardzo miło. Szczególnie lekcje skrzypiec  
u pani Renaty Mielimąki, które były przeżyciem bar-
dzo budującym. Czas szkoły podstawowej, do której 
uczęszczałem, zapakowałem za to mentalnie do 
kartonu z napisem “niech się to nigdy nie powtórzy”. 

Czy czerpał Pan z muzycznych tradycji 
rodzinnych?

W rodzinie mamy, jak i taty muzyka grała znaczą-
cą rolę. Kuzynka taty, Urszula Porwoł była solistką 
zespołu “Śląsk” *. Mama była i jest prawdzi-
wym perpetuum mobile życia muzycznego  
(i nie tylko) i to od niej otrzymałem pierwsze 
bodźce muzyczne. Pamiętam wspaniałe 
koncerty i wyprawy z powołaną do życia  
i kierowaną przez mamę orkiestrą “Sza-
franki” w szkole muzycznej. Ważną rolę 
miało również muzykowanie w domu  
z siostrami, które poźniej przerodziło się 
poniekąd we wspólną karierę zawodową. 

Wyjechał Pan z rodziną do Niemiec 
jako kilkunastolatek. Jak przebiegała 
Pana muzyczna edukacja poza grani-
cami Polski?

Najważniejszym doświadczeniem były 
kilkuletnie studia w klasie Walerija Klimowa 
w Niemczech, który po śmierci Dawida 
Ojstracha przejął jego stanowisko w Kon-
serwatorium im. Piotra Czajkowskiego  
w Moskwie. Znacznie większe znaczenie 
niż edukacja muzyczna i instrumentalna 
miał jednak nieustanny kontakt z mento-
rem. Po sukcesach związanych z grą na 
skrzypcach i nagrodach na międzyna-

rodowych konkursach, doszedłem do wniosku, że to 
nie mój świat. W wieku 25 lat zostałem dyrektorem 
produkcyjnym jednego z młodzieżowych festiwali 
muzycznych w Niemczech. Powoli wygasały moje 
własne trasy koncertowe. Do dzisiaj nie jestem wolny 
od recydywy, lecz grywam tylko dla własnej przy-
jemności i spotkań ze sławnymi kolegami po fachu.

Co Pana skłoniło do założenia agencji  
artystycznej?

Jako artysta spotykałem się z brakiem profesjonali-
zmu ze strony producentów, agencji i organizatorów. 
Byłem pewny, że potrafię robić to lepiej. Początkowa 
przygoda rozwinęła się w przedsięwzięcie o skali świa-
towej. Uwielbiałem podróże – tak myślałem wtedy. 
W przeciągu ostatnich ośmiu lat zorganizowaliśmy 
około 1.400 koncertów w ponad 50 państwach na 
czterech kontynentach. W tym roku, sam jako mena-
dżer i producent, odwiedziłem 31 krajów na czterech 
kontynentach. Tak wygląda każdy rok. Uwielbiam 
powroty do domu – tak myślę teraz.

Co Pana zafascynowało w Grupie MoCarta, 
że zajał się Pan promocją tego kwartetu na 
świecie?

Zespół jest ewenementem na skalę światową, 
a nasze spotkanie było tylko kwestią czasu. Pro-
mujemy kwartet na całym świecie z nieustającym 
sukcesem. Do dzisiaj fascynują mnie ludzie tworzący 
ten najlepszy polski produkt eksportowy, a częste 

podróże z nimi są wspaniałością samą 
w sobie. Najlepszą ich dokumentacją 
jest oficjalny kanał zespołu na platfor-
mie YouTube, który można znaleźć 
przez stronę internetową www.

mozartgroup.net. Jestem 
im wdzięczny za zaufanie 
i wysoki profesjonalizm. 
Podana ze szlachetnym 
humorem muzyka gru-
py jest mi o wiele bliż-
sza niż poważne miny 
słuchaczy i muzyków 
tonących w głębi-
nach klasyki przez 
wielkie „K”. W tym 
roku grupa Mo-
Carta odwiedziła 

24 kraje na czterech 
kontynentach, wystę-

pując bez wyjątku przy pełnych 
salach. To fakt niespotykany  
w historii polskich artystów. 
Show kwartetu jest odbierany 
zawsze entuzjastycznie i z wiel-
kim zainteresowaniem mediów 
na całym świecie. Każda publicz-
ność ma inne poczucie humoru, 
lecz muzyka łączy wszystkie na-

rody, a w wydaniu MozART group 

jest językiem jeszcze bardziej uniwersalnym. Moja 
agencja jest również wyłącznym reprezentantem 
mima Ireneusza Krosnego oraz zespołu Vołosi, 
improwizujacego kwintetu smyczkowego, będące-
go niezwykłym mariażem muzyków klasycznych  
i ludowych. 

Kilka lat temu wspomógł Pan udział uczniów 
„szkoły Szafranków” w warsztatach muzycz-
nych w Kalifornii, w których organizację był 
Pan zaangażowany. Jak Pan ocenia rybnicką 
młodzież muzyczną, z którą się Pan zetknął?  

Wspaniała pomoc dotarła wtedy również ze strony 
prezydenta miasta Rybnika, więc nie byłem sam. 
Kilkukrotne uczestnictwo uczniów szkoły w tym 
projekcie było wspaniałym przeżyciem. Wspólnie 
z żoną wspominamy „te fajne dzieciaki” i często 
podajemy je jako przykład dobrego wychowania  
i poziomu edukacji muzycznej. Trochę więcej wiary 
w to co robią, lepsze rozpoznanie własnych umiejęt-
ności i będzie nawet bardzo dobrze. Mam głęboką 
nadzieję, że decyzję o rozpoczęciu dalszej edukacji 
muzycznej podjęli z rozwagą. Racjonalne podejście 
do relacji pomiędzy talentem, chęcią, umiejętnościa-
mi i przede wszystkim szansami na rynku pracy, musi 
być myślą przewodnią.

Nadchodzą święta. Czy mieszkając poza 
granicami kraju kultywujecie Państwo nasze 
świąteczne tradycje?

Do Niemiec wyjechaliśmy całą rodziną z powo-
dów ludzkich, a nie materialnych. Większość czasu 
spędzam w różnych zakątkach świata i nie czuję się 
związany z tym krajem, a ponad 20 lat nie zbliżyło 
mnie też do mentalności jego narodu. Mieszkamy 
w Niemczech, ponieważ tak jest bardziej praktycz-
nie. Dla nas Polaków nie ma piękniejszych tradycji 
bożonarodzeniowych od naszych własnych. Ten czas 
wiąże się również z tradycyjnymi daniami. Cały rok 
czekam na zupę rybną w wykonaniu mojej mamy  
i kapustę z grzybami „spod batuty” taty. Na deser 
nie może zabraknąć makówek i moczki.

Kilka lat temu przeżyciem na granicy zderzenia 
kultur była dla mnie pierwsza wigilia spędzona  
z żoną pochodzącą z pięknych Borów Tucholskich. 
Pod hasłem „każdy warzy, co wymarzy” zabraliśmy 
się do gotowania. Popołudnie w kuchni przerodziło 
się w prawdziwą ucztę, ku wielkiemu zadowoleniu 
obydwu podniebień. Święta spędzamy w gronie 
przyjaciół i rodziny. Nie zabraknie siana na stole 
i tradycyjnego opłatka, który zawsze rozsyłamy 
również do przyjaciół i znajomych na całym świecie. 

Wszyskim Rybniczanom życza, co by to były tak 
rychtig fajne, spokojne świynta. Mom nadzieja, że 
Was śniyg nie zasypie, a farorz na pastyrce nie bydzie 
przeciągoł kozanio.

 Rozmawiała Wiesława Różańska

* Urszula Porwoł do zespołu Śląsk trafiła z Rybnika  
w wieku 13 lat i była najmłodszą artystką pierwszego składu. Od 
początku zachwycała urodą i talentem. Mając 15 lat, została 
solistką i konferansjerką, bo mówiła piękną gwarą śląską. Była 
niezapomnianą wykonawczynią piosenki „Szła dzieweczka do 
laseczka”. Zginęła tragicznie w wieku 22 lat; jest pochowana na 
rybnickim cmentarzu przy ul. Rudzkiej.

Rybniczanin eksportuje MoCartów

Rozmowa z Tomaszem P. Porwołem, mieszkającym w Niemczech rybniczaninem, 
skrzypkiem, założycielem i właścicielem agencji artystycznej „arte gemini” działa-
jącej w Karlsruhe i Krakowie, międzynarodowym menadżerem Grupy MoCarta.
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Od finału programu minął już rok. Co 
dzisiaj zawodowo słychać u Sabiny Jeszki?

Od dłuższego czasu pracuję nad swoją de-
biutancką płytą. Bardzo chciałabym już móc  
o niej opowiedzieć, ale nie mogę powiedzieć, ani 
w jakiej będzie stylistyce, ani kto jest autorem 
tekstów, czy muzyki. Zdradzę tylko, że większość 
piosenek, które wciąż powstają, chcę zaśpiewać 
po polsku. Wszystko to owiane jest tajemnicą  
i nie mam na to wpływu. Bardzo chciałabym mieć 
już swój własny repertuar, ale pewnych spraw nie 
da się przyśpieszyć.

Czy chociaż zdradzisz nam, kiedy płyta 
się ukaże?

Chciałabym zdążyć do czerwca. Kiedy już 
będę znała termin, Rybnik dowie się o tym jako 
pierwszy... 

Czy materiał, nad którym pracujesz odpo-
wiada twoim wcześniejszym wyobrażeniom 
na temat własnej płyty ?

Wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, jaka 
powinna ona być, bo do tej pory nie śpiewałam 
zawodowo. W ciągu tego roku zaczęłam uświada-
miać sobie, w którym kierunku chciałabym pójść, 
ale potrzebuję więcej czasu, parę lat, może kilka 
płyt, by znaleźć swoje własne brzmienie. Chciała-
bym, by moje kolejne płyty, jeżeli oczywiście się 
ukażą, były w różnej stylistyce. Nie chcę dać się 
zaszufladkować.

Jak wspominasz udział w „Mam Talent”?
To był, jak dotąd, najlepszy okres w moim 

życiu, niesamowita przygoda. W trakcie nagrań 
poznałam wiele wspaniałych osób. Zawiązały się 

przyjaźnie, co przy realizacji tego typu progra-
mów nie zdarza się często.

Uczysz się śpiewu u Deana Kaelina, który 
pracował m.in. z Michaelem Jacksonem  
i Stevie Wonderem. Jak udało ci się dotrzeć 
do takiego profesjonalisty?

Wszystko dzięki udziałowi w „Mam Talent”. 

W trakcie programu uświadomiłam sobię, że 
potrzebuję pomocy ze strony specjalisty od 
głosu. Sonia Lachowolska, nauczycielka śpiewu,  
z którą pracowałam nad piosenkami do progra-
mu, zaproponowała mi udział w warsztatach, 
które w Krakowie miał poprowadzić Dean. To 
musiała być szybka decyzja, bo gdy przyjeżdża 
do Polski, jego lekcje, choć nie są tanie, wyku-
pywane są na pniu. Miałam dużo szczęścia. Po 
przeprowadzce do Warszawy trafiłam do Krzyśka 
Wojciechowskiego mającego ogromną wiedzę, 
Teraz to on dba o to, abym śpiewała tak, by nie 
robić sobie krzywdy.

Jak wyglądają lekcje z amerykańskim 
nauczycielem?

To są indywidualne lekcje, na razie było ich 
kilka. Dean siedzi przy klawiszach, i każe mi 
wydawać z siebie różne dźwięki, które nieko-
niecznie mi się podobają. Przygotowaną przeze 
mnie piosenkę przez godzinę ćwiczymy i w ten 
sposób pracujemy nad techniką. To daje niesa-
mowite rezultaty. Teraz już mniej więcej wiem,  
w jaki sposób śpiewać, by się nie męczyć i nie nad-
wyrężać strun głosowych. Potrzebuję jednak dużo 
czasu i codziennych ćwiczeń. Jestem szczęśliwa, 
że mogę korzystać z jego wiedzy i doświadczenia.

Nie posiadasz muzycznego wykształcenia, 
za to masz niesamowity głos. Czy wcześniej 
uczyłaś się śpiewu?

Niestety nie i trochę tego żałuję. Gdybym 
wcześniej zaczęła uczyć się śpiewu, dzisiaj była-
bym już w innym miejscu. Dopiero gdy dostałam 
się do programu poczułam, że muszę popracować 
nad techniką. Wystarczyło, że zaśpiewałam pięć 
piosenek, a następnego dnia nie byłam w stanie 
wydusić z siebie słowa. Muszę cały czas się szkolić 
i poprawiać warsztat. W Polsce mamy tak wielu 
utalentowanych wokalistów, że nie można stać 
w miejscu.

Nie można stać w miejscu również po to, 
by podążać za muzycznymi autorytetami...

To prawda, jest wielu artystów, których cenię  
i szanuję. Od zawsze słucham Beyoncé, cenię też 
Kelly Rowland, Lennego Kravitza, Laurę Pausi-
ni. To ogromna różnorodność, którą chciałabym 
wykorzystać na własnej płycie.

Dzisiaj można częściej spotkać cię w War-
szawie niż w Rybniku. Z pewnością jesteś tam 
bardzo zapracowana...

Mam sporo zajęć, choć są dni, kiedy nie 
robię zupełnie nic. Najważniejsze, że cały czas 
koncertuję. W ostatnim czasie oprócz Rybnika 

występowałam w Poznaniu, Chorzowie, Łodzi  
i Warszawie, choćby podczas międzynarodowego 
konkursu tańca, z którego relacja pojawi się 
w telewizji w okresie sylwestrowym. Kiedy nie 
koncertuję, nagrywam płytę. Jeśli nie jestem  
w studio, to co dwa tygodnie jadę do Katowic, 
gdzie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej  

studiuję na kierunku Turystyka i Rekreacja. 
Czasem trudno to wszystko pogodzić, ale ani 
przez chwilę nie pomyślałam o przerwaniu stu-
diów, zwłaszcza, że w lipcu będę bronić pracy 
magisterskiej. Mam sporo obowiązków, ale nie 
narzekam, bo robię to, o czym zawsze marzyłam.

Jak się odnalazłaś w Warszawie? Z dnia na 
dzień musiałaś wyprowadzić się z rodzinnego 
miasta...

Postawiłam wszystko na jedną kartę, bo jeśli coś 
robię, to chcę się temu poświęcić bez reszty. Pierw-
sze miesiące w Warszawie były trudne. W pewnym  
momencie poczułam, że jeśli czegoś ze sobą nie 
zrobię, to zwariuję. Rozpoczęłam więc treningi 
kick-boxingu, które okazały się świetnym sposo-
bem na odreagowanie. Na zajęciach poznałam 
kilka osób niezwiązanych z muzyką. To fajna 
odskocznia od tego, co robię na co dzień.

Zbliżają się święta, więc nie mogę nie 
zapytać, gdzie spędzisz Boże Narodzenie?

Na święta zawsze wracam do domu. Nie ma 
innej możliwości. W zeszłym roku, w Wigilię 
śpiewałam kolędy w porannym programie 
„Dzień Dobry TVN” i zaraz po nagraniu je-
chałam do Rybnika na wigilijną kolację. W tym 
roku tuż przed świętami jedziemy na narty do 
Francji i wracamy w Wigilię. Nie wyobrażam 
sobie tego czasu poza domem. Już nie mogę się 
doczekać wigilijnych potraw. Uwielbiam kapu-
stę z grzybami, przepadam za karpiem – zresztą  
sama go przyrządzam. W moim domu są trzy 
kobiety, więc każda z nas ma do wykonania 
swoją pracę. Po Wigilii odwiedzamy dziadków, 
gdzie wymieniamy się prezentami i wspólnie 
śpiewamy kolędy.

A w sylwestra będziesz pracować czy się 
bawić ?

Najprawdopodobniej spędzę sylwestra na sto-
ku, jeśli oczywiście do tego czasu spadnie trochę 
śniegu. To świetna okazja do zabawy, a przy oka-
zji nie trzeba się zastanawiać „co by tu ubrać?“.

W takim razie, życzę ci wspaniałych świąt, 
a w Nowym Roku spełnienia wszystkich 
twoich planów

Bardzo dziękuję, a ja wszystkim czytelnikom 
Gazety Rybnickiej życzę cudownych, radosnych 
i przede wszystkich rodzinnych świąt Bożego 
Narodzenia. Aby każdy przez te dni wypoczął  
i nie myślał o swoich problemach. A Nowy Rok 
niech będzie lepszy do tego, który się kończy.

Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

O tym, że ma talent przekonaliśmy się 
przed rokiem, kiedy to swoim głosem i urodą 
zachwyciła jurorów i publiczność telewi-
zyjnego show. Dzisiaj koncertuje, nagrywa 
debiutancką płytę i kończy studia. Sabina 
Jeszka, bo o niej mowa, opowiedziała nam 
co zmieniło się w jej życiu.

Tuż przed debiutem

W nowym roku Sabina Jeszka chce przede wszystkim doczekać się 
debiutanckiej płyty
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W tym roku organizator Dni Cecyliańskich – 
Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego i Karola 
Szafranków otrzymało finansowe wsparcie ze 
środków budżetowych samorządu woj. śląskiego 
oraz miasta. 

Od 19 do 27 listopada w kościołach Śród-
mieścia oraz w kilkunastu innych dzielnicach 
Rybnika, a także w okolicznych gminach zapre-
zentowało się dwadzieścia chórów, uświetniając 
sobotnie i niedzielne liturgie. — Zależy nam 
na integracji śpiewaczego środowiska i daniu 
możliwości wystąpienia chórzystom, którzy często 
od wielu lat uczęszczają na próby, podtrzymując 
i rozwijając śpiewacze tradycje — mówił prezes 
towarzystwa Norbert Prudel, dziękując przed-
stawicielom wszystkich występujących chórów. 
Trzeba dodać, że ważną rolę mecenasów sztuki 
biorą na siebie proboszczowie, gospodarze 
świątyń, którzy z chęcią śpiewaków przyjmują  
i wspomagają w wielu kwestiach organizatorów.

Tradycją Cecyliady jest uroczysty koncert 
finałowy, będący zazwyczaj wydarzeniem 
muzycznym samym w sobie. W tym roku fe-
stiwal zwieńczył koncert w kościele Królowej 
Apostołów z udziałem kwartetu wokalnego 
Vox Animum prowadzonego przez Aleksandrę 
Orzechowską-Niedzielę oraz Filharmonię Ryb-
nicką pod dyrekcją 

Jana Wincentego Hawla. Wraz z pochodzącą 
z Boguszowic solistką Opery Krakowskiej Kata-
rzyną Oleś-Blachą (sopran), orkiestra wykonała 
III Symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, 
zwaną „Symfonią pieśni żałosnych”. W przecią-
gu kilku tygodni to drugie już wykonanie tego 
utworu w Rybniku (więcej czytaj w listopadowej 
„GR”). Utwór oraz wykonawców przybliżył słu-
chaczom pięknym słowem Wacław Mickiewicz. 
Na koncert, który odbył się prawie dokładnie  
w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, udało 
się zaprosić jego żonę. Jak zdradziła nam pani 

Jadwiga Górecka, jej mąż nie przepadał za po-
dróżami, jednak to właśnie „Symfonię pieśni ża-
łosnych” słyszała wielokrotnie, w największych 
salach koncertowych świata, i niezmiennie ją 
ona wzrusza. Sopranowe partie przepełnionego 
nastrojem religijnego skupienia utworu, opar-
te są na trzech polskich tekstach: lamentacji 
maryjnej z XV wieku (Lament Świętokrzyski), 
słowach wypisanych na ścianie celi więziennej 
gestapo w Zakopanem oraz ludowej piosence 
ze Śląska Opolskiego, która opowiada o matce 
rozpaczającej po stracie syna-powstańca. Jak po-
wiedziała Katarzyna Oleś-Blacha, to piękny, ale 
bardzo trudny, bo oparty na niewielu dźwiękach 
utwór, w większości śpiewany piano. By go do-
brze wykonać, solistka musi trzymać dyscyplinę 
wokalną, co łatwe nie jest, bo słowa wywołują 
duże emocje. Publiczność wypełniająca świąty-
nię doceniła trud wykonawców, nagradzając ich 
długimi brawami. 

Tegoroczna edycja Dni Cecyliańskich za nami. 
Kierujmy się zatem słowami Goethego: Gdzie 
słyszysz pieśń, tam wejdź, tam dobre serca mają. 
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają...  
i odwiedźmy rybnickie świątynie również  
w czasie kolejnej edycji festiwalu, któremu 
patronuje św. Cecylia, uważana za opiekunkę 
śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów.

(r)

 Chóry uczestniczące w Dniach Cecyliańskich 2011
 SERAF ze Śródmieścia (dyrygent Aleksandra Orzechowska-Niedziela); 

HARMONIA z Jejkowic (Krzysztof Mańczyk); COR JESU z Boguszowic 
(Stanisław Przeliorz); SŁOWICZEK z Popielowa (A. Orzechowska-
Niedziela); GLORIA z Orzepowic (Witold Brachman); TERESA z 
Chwałowic (Agnieszka Szumiało); Chór Duszpasterstwa Akademickiego 
Rybnik DAR (Joanna Glenc); CANTATE DEO z Rybnika (A.Orzechowska-
Niedziela); chór im. J SŁOWACKIEGO z Radlina (Agnieszka Patalong); 
CECYLIA z Rybnika (Ziglinda Lampert-Raszyńska); CONCERTO z 
Boguszowic (Mirela Szutka), KOMENSKY z Czech (Tomasz Baleja); chór 
im. A. MICKIEWICZA z Niedobczyc (Wacław Mickiewicz); LAUDATE ze 
Zwonowic (M.Szutka); BEL CANTO z Gaszowic (Janusz Budak); REGINA 
APOSTOLORUM z Rybnika (Z. Lampert-Raszyńska), chór PSM II st. w 
Rybniku (J.Glenc); CANTATE DOMINUM z Chwałęcic (Jadwiga Wosiek); 
BEL CANTO I LO w Rybniku (Lidia Marszolik); ZORZA z Golejowa (Helena 
Zaik); VOX ANIMUM (A. Orzechowska-Nedziela).

Dni Cecyliańskie
Cykliczny jesienny festiwal chóralny zwany potocznie „Cecyliadą” jest przykładem 

starań rybnickiego środowiska muzycznego o podtrzymanie tradycji śpiewaczej. 
Istniejącym w Rybniku i kilku ościennych miejscowościach chórom daje on 
możliwość zaprezentowania  przed lokalną społecznością efektów wielomiesięcznych 
często prób.

Pieśni cześć!

Wykonawcy koncertu finałowego: Katarzyna Oleś-Blacha oraz Filharmonia Rybnicka pod batutą Jana Wincentego Hawla 

Przed finałowym koncertem uhonorowano przedstawicieli chórów biorących udział 
w Dniach Cecyliańskich; w środku przewodniczący towarzystwa Norbert Prudel
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Na koncert udało się zaprosić Jadwigę Górecką (pierwsza z lewej); obok 
ojciec Katarzyny Oleś-Blachy, Roman Oleś
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Serię festiwalowych koncertów rozpoczęło dobrze 
znane rybnickim melomanom Trio RGG z Katowic  
w składzie: pianista Przemysław Raminiak, kontrabasista 
Maciej Garbowski oraz perkusista Krzysztof Gradziuk. 
Coraz bardziej znani i doceniani w środowisku jazzowym 
mają w dorobku już pięć płyt (ostatnia „One” ukazała 
się w marcu tego roku z okazji 10-lecia zespołu). Ich 
znakiem rozpoznawczym jest improwizacja, która świad-
czy nie tylko o umiejętnościach każdego z muzyków, 
ale przede wszystkim o perfekcyjnym zgraniu zespołu, 
gotowości rozwijania każdej ciekawej nuty i zapale do 
muzycznego dialogu instrumentalistów. Po tej dawce 
inspirującego i nieprzewidywalnego jazzu na scenie 
pojawili się Poluzjanci pod przewodnictwem wokalisty 
i lidera Kuby Badacha (który kilkanaście dni wcześniej 
występował w Rybniku z zespołem 6 na 6). — Mieliśmy 
już kiedyś grać na SJM w Jazz Klubie Mimoza, ale wtedy 
nad Rybnikiem szalała wichura, która doprowadziła do 
awarii prądu w Niedobczycach. Koncertu jednak nie 
odwołano, agregat już był w drodze, kiedy… poinformo-
wano nas, że awaria zdarzyła się także w szpitalu i tam 
zasilanie jest bardziej potrzebne — wspominał historię 
sprzed siedmiu lat Kuba Badach. Tym razem zagrali bez 
technicznych niespodzianek. Prowadzący koncert Paweł 
Sztompke z radiowej Trójki zastanawiał się, dlaczego tak 
dobrze brzmiący, mający świetny, przebojowy repertuar, 
zespół, nie wszedł jak dotąd,do głównego nurtu polskiej 
muzyki rozrywkowej. — To chyba świadczy o jakości 
naszej sceny rozrywkowej i jakże od niej różnej jakości 
Poluzjantów — podsumował. Koncertowa publiczność 
wie swoje – każdy utwór przyjmowała entuzjastycznie,  
a na koniec kilkakrotnie domagała się bisów. 

Drugi dzień SJM zdecydowanie należał do Adama 
Makowicza. Wieczór rozpoczęła projekcja poświęco-
nego pianiście dokumentu „Trzeba uderzać we wła-
ściwe klawisze” w reżyserii Ignacego Szczepańskiego.  
W pierwszej części koncertu Adam Makowicz zagrał 
solo, w drugiej z orkiestrą Szkoły Szafranków pod dy-
rekcją Romany Kuczery. Trudno o występie tego artysty 
pisać inaczej niż w samych superlatywach. Biegłość  
i techniczna precyzja idealnie współgrały z wrażliwością, 
poszukiwaniem, wyobraźnią, wirtuozerią. Częścią tej 

harmonii jest też uśmiech Makowicza, jego charyzma 
i radość z tworzenia muzyki, którą ogląda publiczność 
podczas jego koncertów. Tak gra tylko ktoś, dla którego 
muzyka jest całym życiem. Pięknie opowiada o niej  
w rozmowie z Markiem Straszem, która niedawno 
ukazała się w formie książkowej pt. „Grać pierwszy 
fortepian”. Po występie artysta spotkał się z publiczno-
ścią, podpisywał wspomnianą książkę i płyty (wywiad  
z Adamem Makowiczem i relacja ze spotkania w szkole 
muzycznej na str. 36-37). — Wzruszyłem się podczas tego 
koncertu, to był piękny wieczór. Adam cały czas się rozwija, 
jego muzyka jest pełniejsza. Osiągnął maksymalny poziom 
techniczny. Bardzo dobrze spisała się też orkiestra młodzie-
żowa, Makowicz był zadowolony ze wspólnego występu, 
a cztery bisy też o czymś świadczą... Adam dobrze dobrał 
repertuar, na początek zagrał wyrafinowane kompozycje, 
a zakończył utworami bardziej znanymi. W jego muzyce 
słychać echa wielkich mistrzów amerykańskiego fortepia-
nu – Arta Tatum czy Errolla Garnera — dzieli się swoimi 
wrażeniami Czesław Gawlik. I choć zna Makowicza 
od lat i wiedział, jakie były jego losy, przyznaje: — Po 
przeczytaniu rozmów z Adamem zdałem sobie sprawę, jak 
wiele konsekwencji i determinacji włożył w to, żeby grać, 
rozwijać talent. Muzyka była dla niego wszystkim, nawet 
za cenę podejmowania trudnych osobistych wyborów. 
Zaimponował mi swoim życiem oraz tym, jak szczerze 
o nim opowiada.

26. edycję SJM zakończył występ Wierba & Schmidt 
Quintet feat. Piotr Baron. Był to mocny, porywający 
finał, a jednocześnie wstęp do andrzejkowego już Jam 
Session, które prowadził ten sam zespół. — Oni są 
przyszłością polskiego jazzu. Młodzi, kompetentni muzycy, 
świetnie prezentują się na koncertach i zdobywają coraz 
większe uznanie. Grają bardzo dobrze, mają duży poten-
cjał — uważa Czesław Gawlik. Odnotujmy jeszcze, że 
sukcesom artystycznym 26. edycji festiwalu towarzyszył 
sukces frekwencyjny – przez dwa wieczory sala była 
pełna. Może, poza świetnym repertuarem, miała na to 
wpływ internetowa sprzedaż biletów, na którą w tym 
roku zdecydowano się po raz pierwszy?

(m)

Trio RGG obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia

J a z z  k o l e j n y  r a z

Podobnie jak wcześniejsze edycje, również 26. Silesian Jazz Meeting zgromadził  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej świetnych muzyków i komplet publiczności.
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Wierba&Schmidt Quintet – jednemu z najlepszych młodych 
zespołów polskiej sceny jazzowej towarzyszył znakomity 
saksofonista Piotr Baron

Kuba Badach i Poluzjanci, czyli duża dawka dobrej muzyki  
i pozytywnej energii
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Zagramy z Makowiczem!
Kiedy tylko Adam Makowicz zasugerował, że dzięki 

istniejącym aranżacjom orkiestrowym, jego koncert  
w ramach Silesian Jazz Meeting można poszerzyć  
o utwory zagrane z orkiestrę smyczkową, dyrektor Ryb-
nickiego Centrum Kultury Adam Świerczyna nie miał 
wątpliwości, że na estradzie wspólnie z mistrzem powin-
na wystąpić młodzież. — Pomyślałem, że dla młodych 
muzyków z orkiestry „szkoły Szafranków” może to być 
nowym i ciekawym doświadczeniem, a dla Makowicza, 
kiedyś z tą szkołą związanego, podróżą sentymentalną 
— zdradza Adam Świerczyna. Wspominając swoją 
muzyczną edukację Makowicz wielokrotnie podkreślał, 
że jedynym pedagogiem, który miał wpływ na jego tech-
nikę i biegłość palców był Karol Szafranek. — Potem 
uczyłem się sam, głównie od lepszych do siebie — mówił. 
Pomysł wspólnego występu podchwyciła dyrektor szkoły 
Romana Kuczera: — Graliśmy już kilka razy ze znako-
mitymi solistami, mieliśmy przecież okazję towarzyszyć 
m.in.: Piotrowi Palecznemu, Stasiowi Drzewieckiemu, 
a także skrzypkom Konstantemu Andrzejowi Kulce czy 
Bartłomiejowi Niziołowi. Nigdy nie byli to jednak muzycy 
jazzowi. Koncert z improwizującym Makowiczem był 
dla nas prawdziwym wyzwaniem. Zapis nutowy nie do 
końca był określony, mogliśmy zaproponować własną 
interpretację sekwencji orkiestrowych, np. jeśli chodzi  
o tempo. Było to więc niejako współtworzenie utworu, co 
dało nam dodatkową satysfakcję.  

Mistrzowska lekcja  
Pierwsza próba z mistrzem na szkolnej estradzie (dru-

ga miała miejsce tuż przed koncertem w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej) przebiega w świetnej atmosferze i wza-
jemnym zrozumieniu. Makowicz najpilniej nasłuchuje 
brzmienia kontrabasów, które nadają melodii rytm  
i feeling. Prosi, by dla ich uwydatnienia jeden z basistów  
grał staccato, co dobrze współgra ze swingującym pia-
nistą. Gość jest zadowolony. — Basiści super! — mówi 

podnosząc kciuk do góry! Największą trudność stanowi 
włączenie się orkiestry po sekwencji improwizacyjnej, co 
niepokoi nieco dyrektor Kuczerową. Wiadomo, artysta 
może nieznacznie zmienić swoją partię, trudno odczytać 
jego zamiary. Makowicz uspokaja: — Grajcie swoje, 
ja się dostosuję — i obdarza wszystkich uśmiechem! 
Wymyśla sceniczny gag na finał koncertu. Członkowie 
orkiestry „znudzeni” solowym popisem pianisty wstają 
i schodzą ze sceny. Spory aktorski talent wykazuje 
pierwszy skrzypek, pedagog Adam Mokrus, młodzi mu 
nie ustępują. (W czasie koncertu to wyjście muzyków 
„po angielsku” robi wrażenie, publiczność jest nieco 
skonsternowana, a Makowicz kontynuuje solo.) — Je-
stem mile zaskoczony — mówi po próbie. — Kiedy się 
dowiedziałem, że będę grał z orkiestrą szkolną, miałem 
obawy o jej poziom. Teraz już wiem, że nieuzasadnione.

Popołudnie kończy się spotkaniem Makowicza  
z młodzieżą i pedagogami w wypełnionej po brzegi 
sali. Najbardziej na ten moment czekał interesujący 
się jazzem młody saksofonista Kuba Więcek, marzący 
o zagraniu z mistrzem. Jednak z uwag Makowicza, 
który wysłuchał jego interpretacji standardu „Zwiędłe 
liście”, wynika, że musi się on jeszcze wiele nauczyć. 
To była ostra lekcja! — Improwizacja to nie dorabianie 
do melodii ornamentów i bezkrytyczne granie „dookoła” 
niej. Słuchaczy trzeba najpierw melodii nauczyć, zaś 
by ich poruszyć, improwizacja musi wyrażać aktualny 
stan ducha artysty. Jednocześnie musi w tym być logika  
i konsekwencja. Nim melodia wyjdzie spod palców, trze-
ba ją mieć w głowie — tłumaczy Makowicz poważnie, 
bez cienia protekcjonizmu. Kuba dopina swego i grają 
wspólnie kilkanaście taktów ballady. Tym razem uwagi 
są przeznaczone tylko dla uszu młodego muzyka... 
Okazję zagrania przed gościem, i to własnej kompozycji, 
ma również jedenastoletni Adaś Dzierżęga. Usatysfak-
cjonowany Makowicz na bazie jego melodii kilka chwil 
improwizuje, prezentując swoją niezwykłą biegłość 
palców. — Gamy, gamy i jeszcze raz gamy — mówi, 

odpowiadając na pytanie, jak się tego nauczyć. — To 
zrozumiałe, że trzeba mieć predyspozycje, ale mistrzostwo 
osiąga się poprzez tysiące godzin ćwiczeń. Kiedy jednak 
się coś kocha, łatwo poświęcić inne rzeczy — puentuje. 

 
Grać swoją historię 
— W czasie prób odczuwaliśmy życzliwość Makowi-

cza i doceniliśmy jego ogromne możliwości, ale dopiero 
koncert wyzwolił w nas prawdziwą adrenalinę — zdradza 
„dzień po” absolwent szkoły Mateusz Paszek, zado-
wolony, że to właśnie kontrabasy były przez mistrza 
najbardziej komplementowane. — Emanuje z niego 
pogoda ducha i pozytywna energia oraz emocje, które 
udzielają się muzykom — dodaje. Może teraz łatwiej 
będzie im zrozumieć, co mistrz miał na myśli mówiąc: 
gram swoją historię. — Takie spotkania sprawiają, że 
nasze muzyczne horyzonty się poszerzają — uważa młoda 
skrzypaczka Ewa Chudy, która dopiero co zdała próbną 
maturę. Swoją przyszłość wiąże z orkiestrą, więc każde 
podobne doświadczenie jest dla niej bardzo cenne. 
Nawet by grać w orkiestrze, trzeba być jak najlepszym 
solistą. Młodsze od niej koleżanki Magdalena Maier  
i Aleksandra Buczek wspominają przygotowania: 
— Koncert kosztował nas wiele pracy, ale warto było. 
Miałyśmy okazję zetknąć się z prawdziwym geniuszem 
fortepianu. To na pewno będzie procentowało... 

W programie części orkiestrowej koncertu były 
kompozycje Makowicza z płyty „Songs for Man-
hattan” oraz Preludium nr 3 Chopina w aranżacji 
artysty. — Nuty dostaliśmy na miesiąc przed koncertem,  
w przyswojeniu utworów pomogły również nośniki bar-
dziej nowoczesne i nam bliższe – zapis na internetowym 
portalu You Tube oraz płyta z tym samym programem, 
jaką Makowicz nagrał z Filharmonią Częstochowską. 
Wysłuchaliśmy również wielu innych wersji tych utworów. 
Dla wielkiego artysty ważny jest każdy koncert – czy 
to w nowojorskiej Carnegie Hall czy w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Widać, mistrzowi Adamowi zależało, by  
i u nas występ wypadł jak najlepiej. — Makowicz 
poprosił akustyków o nagłośnienie orkiestry i nadanie 
jej lekkiego pogłosu, by w warunkach dość „suchej” 
akustyki ich wspólne brzmienie było pełniejsze — mówi 
dyrektor Romana Kuczera. — Takie zachowanie solisty 
to rzadkość i świadczy o jego pełnym zaangażowaniu  
w to, co robi... A Makowicz chciał tylko tak niewiele 
– zagrać pięknie.                                                          (r)

...napomina prowadząca próbę szkolnej orkiestry na dzień przed koncertem dy-
rektor Romana Kuczera. Słychać, że nie jest źle, trzeba tylko podszlifować brzmienie 
i tempo. — Ciszej, ciszej, bardziej miękko. Spokojnie, bardziej andante — studzi zapędy 
młodych muzyków pani dyrygent. — Po co forte? Graj mezzo! Skupcie się, za moment 
kolejna próba, już z udziałem samego mistrza. 

Popołudnie z Makowiczem

Słodko, ale nie romantycznie
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Próba szkolnej orkiestry z mi-
strzem. — Grajcie swoje, ja się do-
stosuję — mówi Adam Makowicz
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Charakterystyczny uśmiech nad kla-
wiaturą stał się pana znakiem firmowym. 
Czy po tylu latach gra na fortepianie wciąż 
sprawia panu radość?

Jeśli nic nie boli (śmiech). Gdyby nie spra-
wiała mi radości, pewnie bym już nie grał. 
Moją muzykę chcę podać jak najpiękniej, 
przekazać wszystkie związane z nią emocje 
i takie emocje wywołać również u słuchaczy, 
chcę po prostu pięknie grać.

Jak to się stało, że tuż po wojnie trafił 
pan jako kilkulatek z rodziną do Rybnika? 

Urodziłem się w 1940 roku w Gnojniku na 
Zaolziu, skąd pochodziła moja matka. Dzia-
dek ze strony matki, którego już nie zdążyłem 
poznać, był tam dyrektorem, istniejącej zresz-
tą do dzisiaj, polskiej szkoły. Kiedy wybuchła 
wojna, matka była ze mną w ciąży. Pochodzący 
z Bielska ojciec chciał uniknąć wcielenia do 
Wehrmachtu, dlatego przenieśliśmy się do 
domku babci i tam spędziliśmy całą wojnę. 
Po wojnie Czesi postawili nam ultimatum: 
albo przyjmujemy obywatelstwo czeskie, 
albo wracamy do Polski. Ojciec, absolwent 
Politechniki Gliwickiej był inżynierem maszyn 
górniczych, kiedy więc zaproponowano mu 
pracę w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu 
Węglowego oraz mieszkanie w Rybniku, tu 
się osiedliliśmy. W tamtych trudnych czasach 
praca i dach nad głową były najważniejsze.

Jak wspominał Piotr Paleczny, wasze 
rodziny mieszkały bardzo blisko siebie, 
nieopodal kościoła św. Antoniego. Z dru-
giej strony dzisiejszej bazyliki mieszkała 
zaś pianistka Lidia Grychtołówna. Piotr 
Paleczny o interwencję w sprawie tak 
licznych talentów pianistycznych na tak 
małym obszarze podejrzewał półżartem 
samego św. Antoniego? 

To przypadek, ale dobry na anegdotę. 
Pewnie jednak nie powiedział za to, że nasze 
matki rywalizowały ze sobą, który z synów jest 
bardziej utalentowany. Na szczęście poszliśmy 
inną drogą.

Pan poszedł drogą jazzu, której początek 
miał miejsce w Rybniku...

To prawda. Jak wielokrotnie wspominałem, 
zainteresowanie jazzem zawdzięczam Cześ-
kowi Gawlikowi, wtedy pracownikowi domu 
kultury Ryfamy, w którym mieścił się również 
klub „Bombaj”. Zafascynowany jazzem Cze-
siek, który grał również na fortepianie, był jego 
wielkim propagatorem i organizował pierwsze 
jazzowe imprezy. Miał zbiór niedostępnych  
w Polsce płyt, które dostawał od rodziny  
z Kanady i chętnie się nimi dzielił. Dzięki tej 
rodzinie odróżniał się od innych kolorowym 
ubiorem, przez co zyskał niepochlebne miano 
bikiniarza. Strój i słuchanie jazzu było też swo-
istym buntem pokoleniowym, wzmocnionym 
sytuacją polityczną. To co przychodziło zza „że-

laznej kurtyny” było oficjalnie oceniane bardzo 
negatywnie. Mama wielokrotnie przestrzegała 
mnie przed znajomością z Cześkiem, ale widać 
nadaremnie. W czasach kiedy przesiadywałem 
w „Bombaju” chodziłem na prywatne lekcje 
fortepianu do Karola Szafranka, a oficjalnie do 
państwowej szkoły, gdzie grałem na flecie. Na 
tym instrumencie grałem nawet w orkiestrze. 
Uczęszczałem też do gimnazjum (dziś I LO), 
ale po niezaliczeniu dziewiątej klasy, by nie 
narażać się na wstyd, rodzice wysłali mnie do 
liceum muzycznego w Katowicach, a potem  
w Krakowie. I tak się skończyła moja edukacja.

Zatem żadna rybnicka szkoła nie może 
się pochwalić, że jest pan jej absolwentem? 

Ano nie może...

Wracając do krakowskich czasów... Po 
lekturze poświęconej panu, a wydanej nie-
dawno książki „Grać pierwszy fortepian” 
jedna z koleżanek powiedziała: — Ale ten 
Makowicz miał ciężkie życie...

Może niełatwe, ale za to ciekawe (śmiech!)

Czy słuchając płyt „wielkich” jazzu, 
przypuszczał pan, z jak wieloma światowej 
klasy muzykami będzie pan miał okazję 
zagrać ?

Nawet o tym nie marzyłem, ale byłem 
pewien co do jednego – chciałem tę muzykę 
poznać i grać tak dobrze, jak oni – z emo-
cjonalnym ładunkiem, dynamiką i swingiem, 

który dla mnie był najbardziej fascynującym 
elementem jazzu. 

Czy pana również zafascynował Nowy 
Jork, w którym pan zamieszkał?

Nowy Jork jest światem w miniaturze; to 
dla artystów, nie tylko muzyków, najlepsze 
miejsce. Na małej przestrzeni skupiają się 
wszystkie kultury i tradycje – od europejskiej, 
poprzez latynoską do azjatyckiej. Sa kulty-
wowane w środowiskach emigrantów. Ten 
szczególny autentyzm kulturowy jest dobrą 
pożywką dla artystów, którzy szukają nowych 
środków wyrazu i potrzebują inwencji. 

Niejednokrotnie zapraszał pan do 
współpracy pianistów klasycznych.  
W Rybniku mieliśmy okazję wysłuchać 
koncertu na dwa fortepiany, w którym 
zagrał pan razem z laureatem konkursu 
chopinowskiego Krzysztofem Jabłońskim. 
Skąd ten pomysł?

Ja również rozpoczynałem od muzyki 
klasycznej i jest mi ona bliska. Wpadłem 
więc na pomysł, by obie konwencje połączyć. 
Najprościej mówiąc – pianiści klasyczni gra-
ją pięknym dźwiękiem, na bazie którego ja 
rozwijam swoją improwizację, przechodząc 
płynnie od klasyki do jazzu. Warto dodać, że 
improwizacja nie była obca również Chopi-
nowi czy Lisztowi.

W ostatnich latach otrzymał pan wiele 
nagród i wyróżnień, w tym najwyższe 
polskie wyróżnienie artystyczne – złoty 
medal Gloria Artis. Znalazł się pan 
również wśród 400 Polaków szczególnie 
zasłużonych w propagowaniu polskości  
w USA. Czy kultywuje pan tam również 
nasze tradycje bożonarodzeniowe? 

Jak wiele osób z okolic Cieszyna, zostałem 
wychowany w wierze ewangelickiej. I tak rów-
nież obchodziliśmy święta, które, jeśli chodzi o 
kulinaria, niewiele się różnią od śląskich. Nie 
chodziliśmy na pasterkę, pamiętam natomiast 
nabożeństwa przed wigilijną wieczerzą. Jako 
dziecko, usypiałem podczas kazania pastora. 
Kilka razy udało mi się spędzić święta w moim 
domku w Ustroniu, ale częściej bywam w tym 
czasie na drugiej półkuli – jedną nogą w No-
wym Jorku, drugą w Toronto, gdzie mieszka 
moja druga żona, Polka z pochodzenia. Bywa, 
że w okresie świątecznym mam koncerty  
w różnych miejscach na świecie, dlatego trudno 
nam nieraz kultywować świąteczne tradycje 
choć bardzo je cenię. Dla mnie ważne jest, 
że w Rybniku cenione i kontynuowane są tra-
dycje muzyczne zapoczątkowane przez braci 
Szafranków. 

Życzymy więc panu i sobie kolejnej wi-
zyty w Rybniku.  

Rozmawiała Wiesława Różańska

Rozmowa z wybitnym pianistą jazzowym 
Adamem Makowiczem

Pięknie grać
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POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Sylwester w Teatrze
Na prywatce, eleganckim balu,  

w restauracji czy pod chmurką. Jest 
wiele sposobów na spędzenie sylwestro-
wej 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 Bryan Fentress i Bartosz Urbanowicz. Bilety 140, 130 i 120 zł. 
Serdecznie zapraszamy!

31 grudnia, g. 22

The Beatles and Queen...
...czyli widowisko muzyczno-tanecz-

ne w wykonaniu połączonych zespo-
łów Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
Opery Śląskiej z Bytomia oraz Teatru 
Morawskiego z Ołomuńca. Opowieść  
o dwóch legendach w historii muzyki po-
pularnej – zespołach The Beatles i Queen. Artyści zabiorą widzów  
w muzyczno-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 wy-
konywanych przez The Beatles, czy We Are the Champions, albo 
The Show Must Go On z repertuaru Queen. 

7 stycznia, g. 18

W cieniu leżącego Buddy
Wernisaż wystawy fotografii Kordia-

na Warońskiego będzie świetną okazją 
do przyjrzenia się Azji uwiecznionej  
w obiektywie autora. W programie pokaz 
multimedialny, prezentacja oryginalnych 
strojów oraz pamiątek z podróży, a dla 
smakoszy degustacja azjatyckiej kuchni.

12 stycznia, g. 18   

Gwara śląska na wesoło...
... czyli VII edycja Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń 

Wiejskich. Rywalizacja pań z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 
rybnickiego oraz oratorium „Kozanie na górze” wg ewangelii  
św. Mateusza z muzyką Jerzego Miliana. 

14 stycznia, g. 16 

Wiedeńska Gala Koncertowa
Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją 

Krzysztofa Dziewięckiego zaprasza na 
koncert pt. „Tysiąc i jedna noc”. W pro-
gramie najpiękniejsze pieśni neapolitańskie 
oraz wybrane fragmenty arii i duetów  
z operetek oraz musicali z Broadwayu. 
Koncert poprowadzi Adam Żaak.

15 stycznia, g. 17  

Krzysztof Krawczyk
Obdarzony charakterystycznym barytonem wokalista zapre-

zentuje swoim fanom największe hity z całego okresu trwającej 
już pięćdziesiąt lat kariery. Zawsze ciepło przyjmowany i oklaski-
wany przez wierną od lat publiczność. 

19 stycznia, g. 19

Stare, a wciąż dobre
Ich piosenki rzadko goszczą w komer-

cyjnych czy publicznych rozgłośniach 
radiowych. Mimo to publiczność ich 
uwielbia i już od ponad 20 lat przychodzi na 
koncerty Starego, Dobrego Małżeństwa. 
Nowe, a zwłaszcza stare, dobre piosenki, 
w sam raz na zimowy wieczór. 

20 stycznia, g 19.

Katarzyna Groniec
Ta pochodząca z Zabrza, znakomita 

wokalistka, zaśpiewa utwory ze swojej 
najnowszej płyty pt. „Pin-up Princess”. 
Piosenki pełne przemyśleń 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   

Nowe wyzwolenie
Spektakl w reżyserii rybniczanki Izabeli Karwot i w wyko-

naniu teatru Rondo z Rybnickiego Centrum Kultury. Sztuka na 
podstawie dramatu Witkacego, pełna nieprzewidywalnych emocji i 
zdarzeń, sięgająca w głąb ludzkiej psychiki i duszy. Wizja przyszło-
ści, w której nie będzie już miejsca na dobroć i pozytywne relacje.

28 stycznia, g. 18

O szewczyku, strasznym Smoku, 
Czarownicy i Królewnie

Bajka o prostodusznym smoku, złej 
czarownicy i sprytnym Szewczyku, czyli 
jak pokonać nieprzyjaciela na drodze 
rywalizacji, a nie walki. Pełna humoru, 
rozśpiewana i roztańczona opowieść prze-
niesie najmłodszych w krainę chińskiego 
orientu. Na scenie aktorzy Teatru Dzieci 
Zagłębia z Będzina. 

29 stycznia, g. 16

Warsztaty tkactwa artystycznego
Zaczynamy tkać proste wzory, by nabrać wprawy do dalszej 

pracy tkackiej – w ten sposób organizatorzy zachęcają do 
uczestnictwa w tych interesujących warsztatach. Wszystkich, 
którzy chcą poznać tajniki tkactwa artystycznego zapraszamy 
14 stycznia, od 9 do 14 do Teatru Ziemi Rybnickiej. Zapisy od 
czwartego stycznia. Szczegółowe informacje: tel. 32 42 23 246 
oraz www.rck.rybnik.pl   
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Zapraszamy do kawiarni Alcafe, która znajduje się w galerii Teatru Ziemi Rybnickiej. Codziennie od godz. 16 oraz przed każdą 
imprezą można się tu napić aromatycznej kawy, smacznej herbaty, gorącej czekolady czy spróbować dobrego ciasta. 



2 stycznia, g. 19
WYMYK
prod. Polska 
2011 r., dra-
mat obycza-
jowy 85 min., 
r e ż .  G r e g 
Zgliński, ob-
sada: Robert 
Więckiewicz, Marian Dziędziel.
Rutynę życia dwóch braci przerywa 
nagły wypadek: młodszy, Jerzy, zostaje 
dotkliwie pobity. Starszy, Alfred, jest tego 
świadkiem, ale nie staje w jego obronie. 
W rzeczywistość realistyczną wplata się 
niemal ta biblijna z przypowieści o Kainie 
i Ablu. Codzienne małe decyzje ustępują 
przed prymarnymi kwestiami – winy i 
kary, dobra i zła. 

9 stycznia, g. 19
ROZSTANIE
prod.  I ran 
2011, dra-
m a t ,  1 2 3 
min., reż.: As-
ghar Farhadi, 
obsada: Sa-
rina Farhadi, 
Leila Hatami.
Nagrodzony na festiwalu w Berlinie 
Złotym Niedźwiedziem za najlepszy 
film, a także nagrodami aktorskimi. To 
opowieść o dwóch rodzinach, których 
losy w dramatyczny sposób splatają się ze 
sobą na skutek przypadkowego zbiegu 
okoliczności. Film trzyma w napięciu do 
nieoczekiwanego finału.

KINO SKANDYNAWSKIE

16 stycznia, g. 19
LAPOŃSKA ODYSEJA
prod. Finlan-
dia 2010. dra-
mat/komedia, 
92 min., reż.: 
Dome Karu-
koski, obsa-
da: Jussi Va-
tanen, Jasper Paakonen.
Janne mieszka w Laponii, żyje z zasiłku. 
Inari, jego dziewczyna, jest zmęczona 
jego życiowym nieudacznictwem – daje 
mu ostatnią szansę. Chłopak rusza 
więc, by zdobyć prezent dla ukochanej.  
W drodze do miasta musi stawić czoła 
wielu przeszkodom i pokusom.

23 stycznia, g 19 
ZAKAZANE OWOCE
prod. Finlan-
dia/Szwecja 
2010 r., dra-
mat obyczajo-
wy, 104 min., 
reż.: Dome 
Ka rukosk i , 
obsada: Joel Makinen, Amande Pilke.
Dwie przyjaciółki ze wspólnoty reli-
gijnej – głodna życia i przygód Maria 
i pilnująca jej Raakel – wyjeżdżają do 
pracy w mieście. To lato, pełne niebez-
piecznych pokus, intensywnych doznań 
i złamanych zakazów, nieodwracalnie 
zmieni ich życie. 

30 stycznia, g. 19
NIE MA TEGO ZŁEGO
prod. Dania 
2010 r., dra-
mat, 93 min., 
reż.: Mikkel 
Munch-Fals, 
obsada: Bodil 
Jorgensen, 
Sebastian Jessen, Mille Lehfeld.
Kilka wątków o zagubionych ludziach. 
Ich losy łączą się w dość ironiczny
sposób, co komplikuje znakomitą fabułę. 
Relacje między samotnością a seksual-
nością. Każdy musi sam się uporać ze 
swoimi problemami.

Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpiły 
m.in. zespół wokalno-instrumentalny „C.D.N” 
pod kierownictwem artystycznym Norberta Blachy, 
„Panie i Panowie”, z którym gościnnie zaśpiewała 
(i to jak!) Sabina Jeszka oraz grupa blisko 130 
uczestników warsztatów wokalnych, wśród których 
były dzieci, młodzież, studenci i dorośli, fani muzy-
ki gospel oraz kolęd o charakterze gospelowym. Po 
raz pierwszy w festiwalu wzięli udział zagraniczni 
goście – chór gospel Enjoy z Dorsten, naszego mia-
sta partnerskiego. Organizatorem festiwalu było 
Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku, szkoła mu-
zyczna i Rybnickie Centrum Kultury, a wsparła go 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każdy  
z wykonawców otrzymał ceramiczne aniołki przy-
gotowane przez uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 

Koncert finałowy zakończyło wspólne wykona-
nie trzech utworów: On That Day, Jubalee oraz 
Cicha Noc, która zabrzmiała po polsku, niemiecku 
i angielsku. 

Finał festiwalu odbył się w trzecią niedzielę 
adwentu, która nazywana jest niedzielą radości. 
Takiej dawki dobrej energii, radości i świątecznej 
atmosfery wystarczy z pewnością na całe Boże 
Narodzenie!                                                       (S)

Galeria Smolna zaprasza 9 
stycznia o 18 na wernisaż foto-
grafii Jolanty Blij pt. „Etiopia.  
W dolinie rzeki Omo”. 

Jolanta Blij pochodzi z Rybnika, 
obecnie mieszka we Francji. Kocha po-
dróże i fotografowanie. Zdjęcia, które 
będzie można obejrzeć w Rybniku,  
pochodzą z jej wyprawy do Etiopii. 
Ciekawostką jest fakt, że jedna z jej 
fotografii pojawiła się w filmie Wo-
ody Allena „O północy w Paryżu”. 
Wystawę można będzie oglądać od 3 
stycznia do 2 marca w filii Nr 8 PiMBP 
przy ul. Reymonta 69 (przy SP nr 34). 
Spotkanie z artystką zaplanowano  
9 stycznia. Zapraszamy!

Większy materiał o Jolancie Blij na 
str. 31.                                          (S)

Etiopia 
okiem Rybniczanki

Raduj się świecie

W piątej edycji Międzynarodowego Silesia Gospel Festival wzięło udział blisko 130 uczestników warsztatów wokalnych

Najpiękniejsze pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe i utwory gospel zabrzmiały w trak-
cie V Międzynarodowego Silesia Gospel Festival, który odbył się w drugi weekend grudnia.
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Karnety miesięczne 35 zł 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



— Będę się za was modlił, by ziemia, którą 
zgłębiacie i czynicie sobie poddaną przynosiła 
bogate owoce także w sferze ducha. Bo przecież 
praca jest także po to, by dźwigać człowieka, 
rozwijać go, by pomnażać dobro, którym może 
dzielić się z innymi. Drodzy górnicy, bądźcie 
dumni z górniczej profesji, z górniczej tradycji 
i z pracy, która służy Polsce i Polakom. Czu-
wajcie jednak i uważajcie na siebie, chroniąc 
swoje zdrowie i życie, ciało i duszę — mówił 
do górników i ich bliskich pochodzący z Rudy 
Śl. ks. abp Wiktor Skworc, który sam przez 
rok pracował na kopalni w ramach rocznych 
staży robotniczych praktykowanych kiedyś  
w śląskim seminarium duchownym. Wspomniał 
też górników zastrzelonych przed 30 laty na 
kopalni Wujek za, jak to określił, górniczą 
solidarność. Prosił też o szanowanie tradycji, 
apelując, by na kopalni obok wizerunku św. 
Barbary nie przechodzono obojętnie. Zapytał 
też górników retorycznie, czy na kopalni święte 
słowa „Szczęść Boże” są wypowiadane z wiarą 
i czy są treścią ich życia? 

W tej wyjątkowej mszy wzięli też udział 
przedstawiciele władz miasta – prezydent 

Rybnika Adam Fudali, jego zastępca Michał 
Śmigielski oraz reprezentujący radę miasta jej 
wiceprzewodniczący Kazimierz Salamon. Po 
mszy złożyli oni nowemu ordynariuszowi oko-
licznościowe życzenia, powitali go w Rybniku  
i zachęcali do częstych odwiedzin miasta.

Proboszcz chwałowickiej parafii nie krył 
zadowolenia z obecności swego nowego prze-
łożonego. — Bardzo się cieszę, że swą biskupią 
posługę dla kościoła diecezjalnego ks. abp Wik-
tor Skworc rozpoczął od mszy w naszej parafii 
— mówi ks. Teodor Suchoń. Ze starszym o dwa 
lata arcybiskupem zna się jeszcze z czasów stu-
diów w seminarium. Potem ich duszpasterskie 
ścieżki krzyżowały się wielokrotnie, często za 
sprawą oazy, czyli Ruchu Światło-Życie. Gdy 
tylko pojawiła się informacja o papieskiej 
nominacji na katowickiego ordynariusza 
dla dotychczasowego biskupa tarnowskiego,  
ks. Suchoń zadzwonił do niego z gratulacjami  
i z zaproszeniem na barbórkową mszę do 
Chwałowic. Nowy ordynariusz obiecał, że po-
stara się przyjechać i słowa dotrzymał. 

(WaT) 

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego ryb-
niczanie od lat nazywają Antoniczkiem. Ten 
popularny święty rodem z włoskiej Padwy jest od 
kilku lat patronem już nie tylko tej parafii, ale i 
całego miasta. Znacznie dłużej kościół pod jego 
wezwaniem cieszy się opinią najbardziej okazałej 
i najbardziej charakterystycznej budowli Rybni-
ka i całej ziemi rybnickiej. Nic więc dziwnego, że 
rybniczanie są z niego zwyczajnie dumni.

To pierwszy tak gruntowny i kompleksowy 
remont wiekowego kościoła. Był konieczny, 
bo z elewacji odpadały już całkiem spore ka-
wałki cegieł. To właśnie z tego powodu trzeba 
było zamknąć główne wejście do kościoła  
i odpowiednio zabezpieczyć kościelny plac  
w jego sąsiedztwie. Gdy ustawiono rusztowania 
wokół południowej wieży, a budowlańcy zaczęli 
ostukiwać mury, okazało się, że są one w znacz-
nie gorszym stanie niż zakładała ekspertyza 
wykonana na podstawie obserwacji z ziemi. 
Podjęto więc decyzję, by oprócz robót objętych, 
zgodnie z projektem, unijnym dofinansowa-
niem, wykonać cały szereg prac dodatkowych. 
Taki całościowy remont elewacji, gwarantujący 
odpowiednie ich zabezpieczenie przed wodą  
i mrozem, był w tej sytuacji jedynym sensownym 
rozwiązaniem. Te dodatkowe roboty pochłonęły 
w sumie blisko 3,5 mln zł. Wymieniono całe 
połacie murów. Tysiące zniszczonych, zmursza-
łych ceglanych kształtek wymieniono na nowe, 
wykonane na zamówienie przez specjalistyczną 
firmę. Wykonano też nowe obróbki blacharskie 
i poczynając od nowego deskowania, nowymi 
dachami przykryto boczne kaplice. Bazylika 
zyskała też nowy dach. Zanim przykryto go 
odpowiednią folią i nowymi dachówkami, 
wymieniono wiele belek nadpalonych jeszcze 
w czasie pamiętnego pożaru północnej wieży 
w 1959 roku. 

Najtrudniejszy okazał się remont murów 
prezbiterium. Ceglane przypory podpierają-
ce jego mury były w tak fatalnym stanie, że  
w zagłębieniach spękań rosły samosiejki drzew. 
Remontować nie było już czego; trzeba je było 
rozebrać i zbudować od nowa. By było to moż-
liwe, mury prezbiterium podpierano specjalnie 
wykonanymi długimi stalowymi podporami.

Gruntownie odnowiono też chylące się ku 
upadkowi ogrodzenie kościoła. Stary mur roze-
brano, a po wylaniu betonowych fundamentów, 
których wcześniej nie było, wymurowano nowy. 
To tu wykorzystano cegłę z rozbiórki dawnej 

To było pierwsze oficjalne spotkanie nowego metropolity archidiecezji katowickiej z prezydentem Rybnika i jego współpracownikami 

B a r b ó r k a
z nowym metropolitą

Następnego dnia po swoim uroczystym ingresie, który odbył się 26 listopada 
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, ks. arcybiskup Wiktor Skworc, nowy 
metropolita diecezji katowickiej odprawił mszę w intencji górników w kościele św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w dzielnicy Chwałowice. Ta tradycyjna barbórkowa 
msza święta była wyjątkowa jeszcze z jednego powodu – na całą Polskę i nie tylko 
transmitował ją program pierwszy Polskiego Radia. 
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Kilka dni przed końcem listopada 
zakończył się gruntowny remont ze-
wnętrznych murów  ponad stuletniej, 
neogotyckiej bazyliki św. Antoniego. 
Trwający od czerwca 2009 roku remont 
był wspólnym przedsięwzięciem parafii, 
miasta i Unii Europejskiej. Efekt jest 
imponujący, bazylika wygląda jakby 
zbudowano ją całkiem niedawno.
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Szkoły Muzycznej Braci Szafranków. Część 
cegieł kupiono też od przedsiębiorcy, który  
w dzielnicy Paruszowiec rozebrał jeden z budyn-
ków dawnej huty Silesia.

W czasie remontu w bazylice wiele się zmie-
niło. W obu blisko 75-metrowych wieżach zain-
stalowano mgłową instalację przeciwpożarową, 
która w przypadku ewentualnego pożaru ugasi 
ogień na wysokościach. W wieży południowej, 
w najwyższej jej murowanej części urządzono 
podest widokowy, a tam, gdzie jeszcze niedaw-
no stały jedynie drabiny, zbudowano wygodną 
klatkę schodową. — Przeznaczenie przez miasto 
pieniędzy na remont bazyliki św. Antoniego 
budziło nieco kontrowersji, ale mieszkańcy zda-
jący sobie sprawę z faktu, że to element naszego 
dziedzictwa narodowego, o które musimy dbać, 
byli zadowoleni. Jako urząd pomogliśmy probosz-
czowi napisać wniosek o unijną dotację; sama 
parafia na pewno by sobie z nim nie poradziła. 
Pomagaliśmy zresztą na każdym etapie remontu. 
Mam nadzieję, że możliwość wejścia na wieżę  

i zobaczenia panoramy miasta i regionu stanie się 
jedną z atrakcji turystycznych Rybnika — mówi 
Adam Fudali, prezydent miasta. Proboszcz 
ks. Franciszek Musioł nie wyklucza, że wieża 
widokowa zostanie otwarta jeszcze w czasie 
zbliżających się świąt. 

Obejściem bazyliki zajęli się już ogrodnicy  
z Zarządu Zieleni Miejskiej i po jego uporząd-
kowaniu posadzili tam 23 kasztanowce czerwone 
(odporne na niszczącego kasztanowce pospolite 
szrotówka kasztanowcowiaczka), 29 choin kana-

dyjskich, dwie magnolie japońskie oraz ponad 
100 ozdobnych krzewów różnych gatunków.  
— Ten remont to było ciężkie wyzwanie, ale i za-
szczyt dla nas wszystkich. Dziękować Opatrzności, 
że obyło się bez żadnego wypadku. Włożyliśmy 
w tą robotę dużo serca i wierzymy, że następne 
100 lat bazylika wytrzyma bez remontu — pod-
sumowuje kierownik robót Ryszard Franas  
 rybnickiej firmy Erbud, która była głównym 
wykonawcą remontu.

Wacław Troszka 

W czasie remontu wymieniono na nowe 17.720 cegla-
nych kształtek. Nowe wykonała na zamówienie specjali-
styczna firma. Najtańsze kosztowały nieco ponad 20 zł, 
najdroższe, szkliwione 1415 zł.

W murach głównego wejścia do kościoła umieszczono 
miedzianą tubę, do której włożono dokładny opis przepro-
wadzonych robót wraz ze zdjęciami, a także spis osób za ten 
remont odpowiedzialnych i prowadzących prace. Trafiły tam 
również kserokopie artykułów z prasy lokalnej, traktujących 
o remoncie, a także informacje o tym, kto dzierży władzę  
w kraju i w mieście oraz znajdujące się w obiegu pieniądze.

Cały remont kosztował łącznie 9,3 mln zł. Wydatki kwali-
fikowane związane z pracami ujętymi w projekcie wyniosły 
ponad 5,8 mln zł, 85 proc. tej kwoty, czyli 4,95 mln zł pokryje 
unijne dofinansowanie w ramach działania „Infrastruktura 
kultury”. 1,2 mln zł na remont bazyliki przeznaczyło też 
miast. Za przyzwoleniem radnych kilka miesięcy temu 
pożyczyło też parafii św. Antoniego 300 tys. zł.

Antoniczek 
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W najgorszym stanie były łukowe przypory prezbiterium, które trzeba było wyburzyć i zbudować od nowa
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Powijoki, czyli pieluchy z Betlejem
Dawna śląska tradycja kazała 8 grudnia iść do kościoła podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia  

Najświętszej Maryi Panny i złożyć w ofierze garść lnu, jako symboliczny prezent dla Matki Boskiej na pieluszki.

Bo pieluszki jakimi Matka Boska owijała w Betlejem 
małego Jezuska są głęboko obecne w naszej kulturze. I już 
w Ewangelii według św. Łukasza zapisano: „porodziła swego 
pierworodnego syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. W łacińskim 
tekście Ewangelii jest użyte słowo – pannus. Stąd pochodzi 
włoska – pannolino, polska – pielucha, czy czeska i śląska – 
plenka. Ale jeszcze po śląsku pieluchę nazywa się powijokiym. 

Skąd Matka Boska wzięła w Betlejem pieluszki? Na pewno 
nie kupiła ich w sklepie. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że 
w dawnych czasach płótno było bardzo drogie, więc pieluch 
nie robiono z nowego materiału, ale wykorzystywano do 
tego resztki starych ubrań. To zresztą potwierdza ów łaciński 
rzeczownik – pannus, co znaczy nie tylko – pieluszka, ale 
też – łachman, szmata. Można się oczywiście zastanawiać czy 
pieluszka, w którą owinięto nowonarodzonego Jezusa była 
ze starej torby, z derki do okrywania osła czy może Matka 
Boska spodziewając się porodu podczas podróży do Betlejem, 
przygotowała sobie wcześniej kawałki płótna na pieluchy? 
Inną koncepcję pochodzenia pieluchy z Betlejem dają nam 
kolędy. W drugiej zwrotce „Jezusa malusieńkiego” śpiewa-
my: „Bo uboga była, rąbek z 
głowy zdjęła, w który Dziecię 
owinąwszy…”. Zatem pielucha 
w Betlejem była z rąbka, czyli z 
chustki na głowę?

Jest jeszcze jedna sprawa. 
Każdy bowiem, kto kiedy-
kolwiek zajmował się małym 
dzieckiem wie doskonale, że 
jedna pielucha nie rozwiązuje 
sprawy. Bo taki maluch co 
chwilę tylko sika i sika. Ale 
przecież na sikaniu się nie 
kończy. I z tego prostego faktu 
można słusznie wnioskować, że 
Matka Boska musiała mieć w 
Betlejem więcej pieluch. Może 
zrobiła je z rąbka, ale też z jakiejś starej koszuli i pewnie 
jeszcze cała derka osła została z konieczności pocięta na 
pieluszki. Bardzo prawdopodobna jest też i ta koncepcja, 
która mówi, że nowonarodzonego Chrystusa położono w 
żłobie na sianie i jedynie przykryto go jedną pieluszką z 
owego rąbka. W takiej sytuacji rzeczywiście jedna pielucha 
by wystarczyła, bo faktyczną pieluchową funkcję chłonną 
spełniało tutaj siano, którym wymoszczono żłóbek. Natomiast 
trzecie wytłumaczenie betlejemskich pieluch mógłby ułożyć 
jakiś pobożny autor świętych żywotów. Mógłby twierdzić, 
że przecież Jezus jako Boże Dziecię, to pewnie mniej sikał 
niż taki normalny grzesznik. Tyle, że takie pobożne i naiwne 
twierdzenia są właściwie herezją, czyli błędnowierstwem, 
bo przeczą teologicznej nauce i dogmatowi o prawdziwym 
człowieczeństwie Chrystusa. 

Po co się jednak zajmować pieluchami Chrystusa? 
Oczywiście, zgadzam się, że nie jest to zagadnienie pierw-
szej potrzeby. Ale pcha mnie ku temu kilka okoliczności. 
Przede wszystkim z dzieciństwa pamiętam jak u mojej cioci 

wisiał na ścianie obrazek 
przedstawiający Matkę Bo-
ską, która pierze i wiesza na 
sznurze pieluszki od małego 
Jezuska. Z pieluszkami jest 
też związana moja podróż na 
zachód Niemiec, do słynnej 
katedry w Akwizgranie, czyli 
w Aachen. Oglądałem tam 
niezwykły relikwiarz. Sama 
skrzynia relikwiarzowa po-
chodzi z początku XIII wieku. 
Zrobiona jest z drzewa dębo-
wego, pokrytego złotą blachą 
i drogocennymi kamieniami. 
Cenniejsze jednak z kultu-
rowego i religijnego punktu 
widzenia jest wyposażenie 
tej skrzyni nazywanej po 
niemiecku – Marienschrein, 
czyli relikwiarz maryjny. Otóż 

wewnątrz skrzyni są cztery cenne relikwie, jakie do samego 
Aachen zostały sprowadzone około 1000 roku, ale do Europy 
Zachodniej trafiły najprawdopodobniej około 800 roku za 
czasów cesarza Karola Wielkiego i jego kontaktów z cesa-
rzową bizantyjską Ireną.

Przejdźmy jednak do zawartości tego aacheńskiego reli-
kwiarza. Jest tam: przepaska biodrowa Chrystusa, splamiona 
krwią chusta, w którą zawinięto po ścięciu głowę św. Jana 
Chrzciciela, suknia Matki Boskiej oraz – uwaga! – pielucha 
Chrystusa. Niemcy mówią na to – Windel Jesu Christi. 
Niestety, tak na co dzień nie można tej pieluchy zobaczyć, 
a dostępny jest tylko ów złoty relikwiarz, stojący w środku 
prezbiterium tej aacheńskiej katedry. Natomiast zawartość 
relikwiarza wystawiana jest rzadko na widok publiczny i w 
najbliższym czasie będzie to na wiosnę 2014 roku. Warto więc 
zaplanować sobie wtedy podróż do Niemiec!

Z tymi relikwiami to jednak dość śliska sprawa – powie-
dział mi kiedyś pewien znajomy franciszkanin. Rzeczywiście, 
wśród relikwii jest dużo falsyfikatów. Jednak te podróbki 

dotyczą głównie relikwii, które pojawiły się w europejskich 
kościołach od czasów wypraw krzyżowych, czyli od XII wieku. 
Natomiast relikwie zwiezione do Europy wcześniej, są zasad-
niczo autentyczne, np. całun turyński. Wracając jednak do pie-
luchy Chrystusa, możemy mieć wątpliwości jak taki kawałek 
materiału, niezbyt szlachetnego zastosowania, przetrwał od 
Bożego narodzenia w Betlejem do dzisiaj i ciągle po dwóch 
tysiącach lat jest do obejrzenia w Aachen? Oczywiście jest to 
dosyć dziwne, ale możliwe. A ostatecznie przekonała mnie o 
tym zawartość mojego rodzinnego albumu. W nim, oprócz 
moich zdjęć z dzieciństwa, do dzisiaj przechowywany jest pu-
kiel włosów, a właściwie to taki pierwszy mały dziecięcy loczek, 
jaki ścięła mi moja mama. Związała go sznurkiem, włożyła 
do woreczka i umieściła między zdjęciami. I tak ta relikwia 
po moim dzieciństwie przeleżała już prawie pół wieku. Czy 
zatem podobnie nie mogła zrobić Matka Boska z pieluchą 
swojego Jezuska? Bo przecież moja mama tak zrobiła, choć 
mojego narodzenia nie zapowiadał archanioł i prorocy. Nie 
planowali mnie też w dzieciństwie odwiedzić Trzej Królowie 
ani król Herod. Dlatego jeżeli się wierzy, że pukiel włosów z 
mojego albumu jest autentyczny i że w muzeach autentyczne 
są mumie faraonów albo gitara Elvisa Presleya, to autentycz-
ność pieluchy Chrystusa również nie powinna nas śmieszyć 
ani oburzać. Choć z drugiej strony wiara w autentyczność tej 
pieluchy z Aachen nie jest warunkiem zbawienia. Warto o 
tym przez święta trochę porozmyślać!

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

Dawny obraz przedstawiający Matkę Boską wieszającą na sznurze 
pieluchy oraz bawiącego się małego Jezuska

Złoty relikwiarz z prezbiterium katedry w Aachen, gdzie przechowywana jest pielucha Dzieciątka Jezus
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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. 93)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

DZIĘKUJEMY Czytelnikom, którzy wy-
powiadają się na temat umieszczanych  
w Albumie zdjęć. Między innymi pan Zyg-
munt Goszyc z Rybnika poznał się na zdję-
ciu 92/1 jako trzeci od lewej w pierwszym 
rzędzie oraz powiadomił, że zdjęcie zostało 

zrobione w niedzielę 5 czerwca 1949 roku. 
Natomiast pani Ludgarda Adamczyk po-
wiadomiła nas mailem, że zdjęcie wykonał 
Maksymilian Oczadły z Paruszowca-Piasków 
i obejmuje ono dwa lub trzy roczniki rybnic-
kich dzieci idących do pierwszej Komunii św. 

Również Pani Ludgarda poznała na zdjęciu 
kilku chłopców: Henryka Oczadły, Stani-
sława Oczadły, Rajmunda Olesia, Edwarda 
Machnika, Stanisława Groborza i Franciszka 
Filipowskiego oraz siedzącego w środku 
księdza Franciszka Długajczyka. 
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93/2

Zdjęcia 93/2
To zdjęcie wykonano najprawdopodobniej 

pod jakąś rybnicką stolarnią albo fabryką 
mebli. Czy ten budynek jeszcze istnieje? Wię-
cej informacji dostarcza nam mało widoczny 
napis na tablicy, gdzie czytamy: „Streyk 
stolarzy w Rybniku. VI.VIII.1929.”. Zatem 
zdjęcie zrobiono podczas jakiegoś strajku 
stolarzy tylko skąd w Rybniku było wówczas 
tylu stolarzy? Czy Rybnik w czasach między-
wojennych był centrum produkcji mebli?  
A może to stolarze z całego powiatu rybnic-
kiego? I na czym polegało to strajkowanie? 
Może ktoś wyjaśni o co tu chodzi?

Zdjęcie 93/1
W listopadowej Gazecie Rybnickiej dużo zainteresowania wywo-

łało zdjęcie (nr 92/1) przedstawiające 209 chłopców idących do  
I Komunii św. w niedzielę 5 czerwca 1949 roku. W odpowiedzi 
na tamto zdjęcie publikujemy dzisiaj fotografię dziewcząt, które 
tego samego dnia szły do I Komunii. Było ich o wiele mniej niż 
chłopców, bo tylko 120. Ciekawe dlaczego? Zdjęcie udostępniła 
nam Halina Holona z Rybnika, która również obecna jest na foto-

grafii. Dodatkowo pani Halina przypomina sobie, że dzieci było 
tak dużo, bo pochodziły one z wielkiej wówczas obszarowo parafii 
Matki Boskiej Bolesnej, do której jeszcze formalnie należała m.in. 
dzisiejsza parafia św. Antoniego. Zatem owego dnia dzieci zebrały 
się pod kościołem MB Bolesnej i procesyjnie przeszły do kościoła 
św. Antoniego, by tam wspólnie przyjąć pierwszą Komunię św. Były 
to więc dzieci m.in. z całego centrum Rybnika oraz z Paruszowca, 
Ligoty, Wielopola, Wawoka, Orzepowic….
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Ten rajdowy samochód to własność rybnickiej 
firmy Rallytechnology. Pięć lat temu stworzyła 
ją trójka młokosów od lat związanych z rajdami 
samochodowymi: rybniczanie Robert Gabry-
szewski i Paweł Lubas oraz Łukasz Wizner z 
Bielska-Białej. Wszyscy trzej startowali kiedyś w 
rajdach i wyścigach amatorskich, zaczynając od 
„małych” fiatów i cinquecento. Robert Gabry-
szewski ścigał się po okolicznych lasach swoim 
cinquecento zanim jeszcze zdobył prawo jazdy.

Samochodami rajdowymi zajmuje się od 
17. roku życia. Mechanikował znanemu w 
Rybniku Michałowi Uliarczykowi i był nawet 
jego pilotem. Stwier-
dził jednak, że woli 
przygotowywać silniki 
i budować samochody. 
W 1997 roku założył 
firmę Gabel Sport Ga-
rage, specjalizującą 
się w budowie i serwi-
sowaniu samochodów 
rajdowych. Siedem 
lat później mechanicy 
GSG nawiązali stałą 
współpracę z rajdową 
firmą IM Racing z 
Bielska-Białej. Współ-
praca ta zaprowadzi-
ła ich nawet do Sta-
nów Zjednoczonych, 
ale zdecydowali, że 
wracają do kraju i tu 
stworzą własną firmę z 
prawdziwego zdarze-
nia. Postawili wszystko 
na jedną kartę. Robert 
sprzedał mieszkanie 
i z żoną kątem za-
mieszkał u cioci, a 
Paweł spieniężył swoje 
renault clio sport. Za zebrane w ten sposób 
pieniądze kupili od włoskiego kierowcy rozbity 
rajdowy samochód – mitsubishi lancera evo IX. 
Wyremontowali go, wsadzili nowe markowe 
podzespoły i części. Młody kierowca z Cieszy-
na Kajetan Kajetanowicz jeżdżąc nim zdobył  
w 2008 roku mistrzostwo Polski w grupie N, 
w której startują samochody seryjne z mocno 
ograniczoną ilością przeróbek. 

W tym roku Kajetanowicz startował już na zu-
pełnie innej rajdówce. W styczniu w Finlandii od 
czterokrotnego rajdowego mistrza świata Tom-
mi Mäkinena chłopcy z Rybnika kupili subaru 
imprezę, przystosowaną już do startów w grupie 
N. Ma napęd na cztery koła i dwulitrowy silnik 
z turbo doładowaniem o mocy 300 koni mecha-
nicznych. Do prędkości 100 km/h rozpędza się 
w niespełna cztery sekundy. Paliwo pije jednak 
jak smok; na 100 km odcinka specjalnego spala 

70 l paliwa sportowego (102 oktany), którego 
litr kosztuje ok. 24 zł. 

Każdy rajdowy samochód musi być nor-
malnie zarejestrowany i mieć ważny przegląd 
oraz ubezpieczenie OC. Firma zmaga się 
więc z niedoskonałymi polskimi przepisami, 
które każą rejestrować dwuosobową rajdówkę  
z tzw. klatką bezpieczeństwa wewnątrz, jako 
pięcioosobowy seryjny samochód. Subaru, 

którym startuje Kajetanowicz, zarejestrowali 
dopiero po długiej wymianie korespondencji 
z Ministerstwem Transportu.

Pierwsze dwie z siedmiu tegorocznych eli-
minacji rajdowych mistrzostw Polski Kajetan 
Kajetanowicz i jego pilot Jarosław Baran 
pojechali jeszcze w grupie N, potem samo-
chód dozbrojono i w czerwcowym 26. Rajdzie 
Karkonoskim Kajetanowicz wystartował już 
w wyższej klasie S2/R4. Zajął drugie miejsce, 
przegrywając jedynie z Francuzem Bryanem 
Bouffier. Kierowca spisywał się znakomicie, ale 
końcówka sezonu była zaskakująco nerwowa. 
Po wygraniu przez Kajetanowicza wrześniowe-
go 68. Rajdu Polskiego w Mikołajkach, będą-
cego również eliminacją mistrzostw Europy, 
jedna z załóg oprotestowała jego samochód. 
Silnik i turbinę turbodoładowania rozebrano 
do ostatniej śrubki, sprawdzono wszystkie 

podzespoły. Rozpoczęło się długie oczekiwa-
nie na decyzję. 25 października w Genewie 
Jerome Touquet, szef Wydziału Technicznego 
Międzynarodowej Federacji Samochodowej 
(FIA) ogłosił, że wszystkie części i zespoły 
w samochodzie Kajetanowicza były zgodne  
z homologacją. Protest uznano za bezzasadny 
i mistrzostwo Polski stało się faktem. Przy 
okazji – za sprawą Rallytechnology – sprosto-

wano błędny zapis widniejący w regulaminie 
federacji, a traktujący o materiale z jakiego 
powinien być wykonany niewielki wirnik turbi-
ny turbosprężarki. — Dzięki nam poprawiono 
przepisy. Po tej decyzji nasze notowania poszły w 
górę i staliśmy się bardziej wiarygodni. Byliśmy 
pewni zgodności samochodu z przepisami. Swoją 
markę budujemy od lat, więc nie możemy sobie 
pozwolić na żadne błędy — mówią trzej współ-
właściciele Rallytechnology. — Rajd w dużym 
stopniu wygrywa się w warsztacie, przygotowując 
samochód. Dlatego współpracujemy ze świato-
wymi potentatami z Australii, Austrii, Finlandii, 
Francji czy Włoch, dzięki czemu mamy dostęp 
do najlepszych podzespołów i technicznych no-
winek — mówi Paweł Lubas. W czasie rajdów 
ich matecznikiem jest serwisowa ciężarówka,  
w której panuje nienaganny porządek.  
— Mamy tu drugi rajdowy samochód, tyle,  
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Rajdówka z Rybnika

Mało kto wie, że Kajetan Kajetanowicz, który w tym roku obronił tytuł rajdowego mistrza Polski, startował na „rajdówce” 
z Rybnika. Pewnie tylko najbardziej spostrzegawczy zauważyli, że często pokazywane w relacjach z rajdów subaru impreza 
grupy LOTOS Dynamic Rally Team jeździ na rybnickich rejestracjach.

Ekipa Rallytechnology i jej gwiazda, od lewej: Paweł Lubas, Kajetan Kajetanowicz, Łukasz Wizner, Marcin Szendzielorz (stoi), Szymon Stabla i Robert Gabryszewski
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że w częściach. Rajdy są bardziej skomplikowane 
od F1, bo czasem ustawia się konkretne nastawy 
zawieszenia tylko na jeden odcinek specjalny — 
mówi Robert Gabryszewski.

Kierowcy i pilotowi towarzyszy zazwyczaj 
kilkanaście osób. W strefie serwisowej pracuje 
zespół siedmiu mechaników. W ciągu regula-
minowych 30 minut przerwy między pętlami, 
muszą przejrzeć samochód i usunąć ewentualne 
usterki. Są na tyle zgrani, że w tym czasie są  
w stanie wymienić np. skrzynię biegów. Łukasz 
Wizner zajmuje się wyłącznie paliwem i opo-
nami. Tych ostatnich w czasie jednego rajdu 
kierowca zużywa nawet 30 sztuk. Ich rodzajów 
jest kilkanaście; proponuje więc kierowcy jego 
zdaniem najlepsze na warunki kolejnego od-
cinka, ale ostateczna decyzja zawsze należy do 
kierowcy. Łukasz znając wyniki testów oblicza 
też, ile trzeba zatankować paliwa. — Tu liczy 
się każdy kilogram, dbamy o jak najmniejszą 
wagę samochodu w trakcie rajdu, więc trzeba 
tak obliczyć ilość paliwa, żeby z jednej strony nie 
obciążać auta, a z drugiej aby wystarczyło go do 
samej mety — wyjaśnia Łukasz Wizner. 

Po każdym rajdzie przeprowadza się gruntow-
ny przegląd samochodu. Jest lista części, które 
wymienia się obowiązkowo po przejechaniu 
odpowiedniej liczby kilometrów. Sam silnik wy-
mienia się średnio co 1000 km, skrzynię biegów 
raz w sezonie, ale części w niej znacznie częściej.

Szkoły, która kształciłaby mechaników rajdo-
wych nie ma, dlatego wszystkiego trzeba nauczyć 
się poprzez praktykę. Najmłodszym członkiem 
zespołu Rallytechnology jest Szymon Stabla. 
Jest tegorocznym absolwentem technikum 
samochodowego w rybnickim Zespole Szkół 
Technicznych. Niedawno poskładał i stunin-

gował „ma-
lucha”, dziś 
pracuje przy 
samochodzie 
ra jdowego 
mistrza Pol-
ski.

Rybnicza-
nie chwalą 
K a j e t a n a 
K a j e t a n o -
wicza za de-
terminację 
i charyzmę. 
Podkreślają, 
że za każdym 
razem jedzie 
na 110 proc. 
możliwości. 
Podkreślają, 
że jest jedy-
nym kierow-
cą, który jeż-
dżąc samo-
chodem kla-
sy R4 – przy-
stosowanym 
do rajdów, wygrywa z kierowcami jeżdżącymi 
autami klasy S2000 – zbudowanymi specjalnie 
do rajdów. W tym roku prowadząc subaru nie 
zaliczył ani jednej usterki blacharskiej. — Jeśli 
jadę samochodem 200 km/h wąską, podbijającą 
drogą między drzewami to muszę mieć pełne 
zaufanie do samochodu i ludzi, którzy go przy-
gotowali. Na dobre, z dwuletnią przerwą, współ-
pracuję z chłopakami od 2007 roku. Jeździłem 
wtedy ich mitsubishi lancerem evo IX i były to 

jedne z moich pierwszych startów w mistrzo-
stwach Polski. Już pierwszym wspólnym rajdzie 
wygraliśmy w klasyfikacji generalnej rajdu,  
a rok później zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, 
będąc najszybszą polską załogą — wspomina 
początki współpracy Kajetan Kajetanowicz.

W przyszłym roku ekipa Rallytechnolgy  
i rajdowy mistrz Polski znów będą współpraco-
wać. Nie wiadomo jeszcze tylko jaki samochód 
dla niego zbudują. To będzie już zależeć od 

budżetu, który z po-
mocą sponsorów uda 
mu się zgromadzić. 
Pierwsza eliminacja 
mistrzostw Polski 
już w lutym – Rajd 
Lotos w Gdańsku, 
rozgrywany prawdo-
podobnie na śniegu. 

F i r m a  r y b n i c -
k i c h  r a j d o w c ó w 
przez pierwszych 
pięć lat mieściła się  
w przydomowym ga-
rażu rodziców Pawła 
Lubasa w dzielnicy 
Meksyk. Od wrze-
śnia urządzają swoją 
nową, już z praw-
dziwego zdarzenia, 
siedzibę przy ul. 
Żorskiej. 

Wacław Troszka

Łukasz Wizner pokazuje niewielki wirnik, przez który Międzynarodowa Federacja Samochodowa musiała poprawić 
swoje przepisy

Rajdówka z Rybnika czyli sub-
aru impreza na rybnickich 
„blachach”
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Pucharowa pańszczyzna
Koszykarki ROW-u Rybnik po dwóch kolejnych zwycięstwach w rozgrywkach 

Ford Germaz Ekstraklasy, z ŁKS-em w Rybniku 56:55 i z MUKS-em w Poznaniu 
82:54  umocniły się na czwartym miejscu w tabeli. Tyle samo punktów co ROW, 
czyli 21, ma trzeci Lotos Gdynia. W tabeli prowadzi wciąż niepokonana Wisła Can Pack 
Kraków (24 pkt), a drugą pozycję zajmuje CCC Polkowice (22 pkt.) Za ROW-em w tabeli 
trzy zespoły z dorobkiem 19 punktów: Energa Toruń, AZS PWSZ Gorzów Wlkp. i ŁKS 
Siemens AGD Łódź.  Rozegranym 17 grudnia spotkaniem z Matizolem Liderem Pruszków 
podopieczne Kazimierza Mikołajca miały zakończyć I rundę rozgrywek i już w środę 21 
grudnia podejmując na swoim parkiecie Artego Bydgoszcz rozpoczną rundę rewanżową. Ta 
wydaje się być dla ROW-u nieco trudniejsza, gdyż z sześciu czołowych drużyn do Rybnika 
na mecz przyjadą tylko dwie: Energa Toruń (21 stycznia) i Wisła Can-Pack Kraków (7 
marca). Aż cztery spotkania z zespołami z pierwszej szóstki ROW rozegra na wyjazdach. 

Poza ligą rybnickie koszykarki obligatoryjnie (z wyjątkiem drużyn grających w Euro-
lidze – bezpośredni awans do turnieju finałowego) rozegrały spotkania Pucharu Polski. 
W II rundzie tych rozgrywek ROW wpadł na AZS PWSZ Gorzów Wlkp. W meczach, 
które miały charakter raczej szkoleniowy, rybniczanki przegrały w Gorzowie 65:72,  
a tydzień później w Rybniku wygrały 52:51. Do dalszej rundy awansował AZS Gorzów, 
ale jak podkreślał trener ROW-u Kazimierz Mikołajec, start w Pucharze Polski nie 
był priorytetem dla jego zespołu i cieszy się, że w tych dwóch spotkaniach szanse gry 
dostały  młodsze zawodniczki. Najmłodsza w zespole Aldona Morawiec w rewanżowym 
spotkaniu z Gorzowem zdobyła 10 punktów, podobnie jak Laima Rickeviciute. Obie te 
zawodniczki spędziły na parkiecie znacznie więcej czasu niż zwykle.  

Nowalijka
Rośnie znak zapytania, pod którym stoi przyszłość rybnickiego żużla. Zadłużony 

RKM Rybnik nie otrzymał licencji na starty w I lidze, za to licencję na starty w II 
lidze otrzymała organizacyjna nowalijka spółka ROW, założona przez działaczy 
RKM-u. Chodzi oczywiście o odcięcie się od zadłużenia i rozpoczęcie całej działalności 
od nowa. Działacze tłumaczą, że w dzisiejszych czasach znalezienie sponsora jest bardzo 
trudne, a znalezienie takiego, który chciałby spłacać stare długi klubu trzeba by uznać za 
cud. Takie rozwiązanie brano już pod uwagę, gdy słynna grupa inicjatywna przejmowała 
klubowe stery przed sezonem roku 2009.

Spółka nie zakontraktowała na razie żadnego zawodnika, wiadomo za to, że większość 
ubiegłorocznych reprezentantów RKM-u znalazła już nowych pracodawców. Eks-lider 
„rekinów” trafił np. do Grudziądza.

Mityng eliminacyjny
25 listopada na pływalni MOSiR-u w Boguszowicach odbył się doroczny, 29. 

Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, zorganizowany przez sekcję 
trenową OS Promyk Rybnik. Wzięło w nim dział 137 zawodników z 23 sekcji oraz 
startujący gościnnie niepełnosprawni pływacy z sekcji Krzyś w Kędzierzynie 
Koźlu. Zawody prowadził sędzia międzynarodowy Aleksander Bielecki i były one 
eliminacją do kwietniowego mityngu ogólnopolskiego, który również odbędzie się 
w Boguszowicach.

Rybnicki Promyk zrzesza ponad 20 sportowców rekrutujących się z grona podopiecz-
nych Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, obu warsztatów terapii zajęciowej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Karłowicza oraz Zespołu Szkół nr 6, prowa-
dzącego szkołę zawodową specjalną. Dwa razy w tygodniu pływacy Promyka korzystają 
nieodpłatnie z pływalni MOSiR-u. Ale pływanie to nie jedyna uprawiana przez nich 
dyscyplina; najmłodszą jest bieg w rakietach śnieżnych.  

Z kolei w ekonomiku odbył się IX Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej 
Olimpiad Specjalnych, zorganizowany przez sekcję terenową OS Fair Play Rybnik. 
W zawodach uczestniczyło osiem sekcji terenowych, a wśród nich gospodarz turnieju „Fair 
Play” Rybnik, który w swojej grupie z dwoma zwycięstwami i jedną porażką na koncie 
zajął drugie miejsce. Pierwsze miejsca w obu grupach zajęły Szczypiory z Rudy Śląskiej. 
Kilka dni później koszykarze „Fair Play” pojawili się wspólnie z koszykarkami Rybnika 
i Łodzi podczas prezentacji zespołów na meczu ekstraklasy koszykarek ROW-u Rybnik. 

Volley kontuzjowany
Siatkarska drużyna Volley’a Rybnik bardziej niż z II-ligowymi rywalami zmaga 

się w tym sezonie z plagą kontuzji. Z ich powodu zespół stracił dwóch przyjmu-
jących Dawida Małyszę (’94) i bardziej doświadczonego Grzegorza Jarugę (’86), 
który jeszcze z innych powodów przerwał treningi. Brak dobrego przyjęcia odbił się 
na grze całego zespołu i był przyczyną kilku bolesnych porażek, m.in. przegranej na swoim 
parkiecie 0:3 z Victorią Wałbrzych. W czasie niedawnego przegranego 1:3 wyjazdowego 
meczu z Rafako w Raciborzu, na pozycji przyjmującego wystąpił najmłodszy w drużynie 
Radosław Niestrój (’95) i zagrał z 70-procentową skutecznością, co być może wróży nieco 
lepsze czasy dla całego zespołu. 

17 grudnia podopieczni trenera Włodzimierza Madeja w ostatnim tegorocznym 
pojedynku mieli się zmierzyć ze Spodkiem Katowice. Ostatnich sześć meczów rundy 
zasadniczej siatkarze rozegrają już w nowym roku. Po 14 kolejkach Volley zajmował z 23 
pkt. szóste miejsce w tabeli. Jeśli awansują do pierwszej czwórki będą walczyć o awans, 
jeśli spadną na miejsce dziewiąte i niżej, o utrzymanie, a jeśli zajmą któreś z miejsc od 
piątego do ósmego zapewnią sobie utrzymanie i zakończą sezon.  

VII Bieg Barbórkowy 
4 grudnia, przy pięknej, ale wietrznej pogodzie rozegrano VII Bieg Barbórko-

wy zorganizowany przez CRiR Bushido, do którego zostało zakwalifikowanych 
368 uczestników. Pierwszych 300 na mecie otrzymało pamiątkowy medal, a pozostali 
biegacze – pamiątkowe koszulki.

Z grona blisko 370 uczestników 10-kilometrową trasę, prowadzącą ulicami Rybnika 
w czasie 30 minut i 10 s. najszybciej pokonał Arkadiusz Gardzielewski z Rzeżęcina.  
Poprawił on tym samym swój rekord trasy sprzed roku o 3 sekundy. Drugi na mecie był 
Witalij Szafar z Ukrainy, a trzeci Piotr Pałka z Olsztyna. W kategorii kobiet zwyciężyła 
Wioletta Frankiewicz z Krzeszowic (czas: 34’43’’) przed Aleksandrą Dulibą z Białorusi 
i Agnieszką Gortel z Chorzowa (Mistrzyni Polski w półmaratonie).

Najlepiej z rybnickich biegaczy spisali się Ewa Fliegert i Marcin Ciepłak, a najszybszym górni-
kiem barbórkowego biegu był Ryszard Kobajło (35’30”) z Gródka nad Dunajcem. Najmłodszą 
uczestniczką biegu była Oliwia Nowakowska urodzona w 1993 r, najstarszymi uczestnikami 
byli: Alicja Banasiak i Norbert Sielski. W sumie w biegu wystartowało 57 pań i 311 biegaczy.
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W pływackim mityngu rywalizowały osoby o różnym stopniu niepełnosprawności

Start i meta wyścigu znajdowały się na ulicy Budowlanych
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400empikHity na święta

Marek Niedźwiecki, Nie wierzę  
w życie pozaradiowe, Agora SA, War-
szawa 2011.

— Zająłem się piosenkami, bo dają 
ludziom tylko dobre emocje — pisze Niedź-
wiecki. Polskie życie radiowe nie istniałoby 
bez niego – legendy „Trójki”, jednego  
z najpopularniejszych i najbardziej lubia-
nych głosów w eterze. W autobiograficzną 
opowieść autor wplata fragmenty swoich 
pamiętników, zdjęcia z prywatnego archi-
wum, opowieści o zespołach, kolegach, 
dalekich podróżach. Wszystko układa się  
w szczery, bezpretensjonalny portret, wcią-
ga od pierwszego do ostatniego zdania.

Voyage. Magazyn o podróżach, 
grudzień 2011, wyd. Marquard Media 
Polska.

Jak na grudniowy numer przystało, 
dominuje zima. Głównym tematem 
numeru jest Laponia, najczęściej 
kojarzona ze św. Mikołajem. Ale 
mało kto wie o tym, że reniferowe 
prawo jazdy jest ważne pięć lat,  
a w języku Samów jest ponad sto 
określeń nazwy tych zwierząt… Poza 
tym polecamy wiele innych, cieka-
wych podróżniczych artykułów i jak 
zawsze świetne zdjęcia.

Gienek Loska Band, Hazardzista, 
Sony Music Entertainment 2011.

Prawdziwy „typ niepokorny”, 
przez lata grający na ulicach pol-
skich miast. Szersza publiczność 
poznała go dzięki udziałowi w pro-
gramie X Factor, w którym okazał 
się najlepszy. Zachrypnięty głos, 
szczere teksty i mocne brzmienie 
gitary. „Hazardzista” nie zawiedzie 
miłośników Gienka – na płycie poza 
autorskimi kompozycjami znajdzie-
my trzy covery, a nawet aranżację  
w stylu reggae. Czysty rock and 
roll…

Debiutanci, reż. Mike Mills, Gutek 
Film 2011.

W miłości wszyscy są debiutantami – tyle 
proste, co nieoczywiste przesłanie najnowsze-
go filmu Mike Millsa. Olivier nie ma szczęścia  
w miłości, niedawno zmarła mu matka, a ojciec 
 wyznał, że jest gejem. W punkcie wyjścia prze-
ciętne życie bohatera mocno się komplikuje, 
tym bardziej, odkąd na horyzoncie pojawia 
się piękna Anna… Przykład ojca pokazuje, że 
na prawdziwą miłość nigdy nie jest za późno, 
więc nie warto po raz kolejny tracić szansy. 
Pomysłowo opowiedziana historia pozostawia 
widza w pogodnym nastroju i przywraca wiarę 
w ciekawe, niebanalne i autentyczne kino. 
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47

Zakupy możesz zrobić nie wychodząc  
z domu czy biura, a jeśli wydasz na nie 
przynajmniej 100 zł, koszt dostawy gra-
tis pod wskazany adres. Zaopatrujemy 
klientów na terenie Rybnika i okolic. Ceny 
dla internautów są takie same, jak dla 

naszych klientów w realnie istniejących 
delikatesach, które prowadzimy w Rybniku 
przy ul. Kilińskiego 17. W ofercie mamy 
ponad 5000 różnego rodzaju produktów 
spożywczych, alkoholi, chemii gospodar-
czej, warzyw, artykułów przemysłowych 

i szkolnych. Wszystko najwyższej jakości, 
świeże i smaczne. Zamiast nosić torby  
z zakupami wystarczy kliknąć myszką.

To idealne rozwiązanie dla osób za-
pracowanych, cierpiących na brak czasu. 
Stali internetowi klienci mogą korzystać  
z koszyka zakupów wielokrotnego użytku.    

Najszybsze zakupy 
w mieście

Szybciej się nie da. Jeśli tylko masz dostęp do internetu, śmiało 
możesz zrezygnować z czasochłonnych wypraw po tradycyjne 
zakupy i korzystając z naszej strony internetowej (www.almet24.pl) 
zaopatrywać się w delikatesach Almet24.pl. 
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Almet24.pl
ul. Kilińskiego 17
44-200 Rybnik 

Telefon: 32 44 0 88 77
e-Mail: biuro@almet24.pl

GaduGadu: 24286211
Facebook: Almet24.pl
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Tradycyjnie już proponujemy świąteczny konkurs autorstwa do-

brze znanej naszym Czytelnikom Kazimiery Drewniok. Raz jeszcze 

dała nim wyraz swemu bezgranicznemu przywiązaniu do drewnia-

nych kościółków, jednych z najcenniejszych zabytków architektury 

ziemi rybnickiej. Ma nadzieję, że jego rozwiązanie nie tylko sprawi 

Państwu nieco przyjemności, ale też zachęci do zwiedzenia tych 

drewnianych świątyń, tak różnych od murowanych kościołów.

By rozwiązać konkurs, czyli odgadnąć zaszyfrowane hasło, należy 

przede wszystkim wiedzieć, w jakich miejscowościach znajdują 

się trzy przedstawione na rysunku drewniane kościółki. Możemy 

jedynie podpowiedzieć, że chodzi o rybnickie dzielnice i jedną  

z sąsiednich miejscowości. 

Nazwy owych miejscowości należy wpisać w kratki diagramów 

umieszczonych w śnieżynkach. Następnie litery z pól oznaczonych 

numerami należy przenieść do głównego diagramu skrywającego 

hasło. Tam też powinny trafić ukryte litery z poprzedzającego je 

zdania. Rozwiązanie konkursu stanowi pełne zdanie, którego drugą 

częścią jest hasło z ostatniego diagramu. Autorom poprawnych 

odpowiedzi, do których w losowaniu uśmiechnie się szczęście 

przekażemy prezentowane obok nagrody. Ich fundatorom Redakcja 

składa gorące podziękowania. 

Na odpowiedzi czekamy do 18 stycznia 2012 roku. Należy je 

dostarczyć do redakcji na kartkach pocztowych, osobiści bądź 

za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można też wysłać drogą 

mailową (nasz adres: gazeta@um.rybnik.pl). Prosimy o podanie 

w nich również swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru 

telefonu kontaktowego, a także o wskazanie preferowanych przez 

państwa nagród.   

Gra „Monopoly” 
z Rybnikiem na planszy

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 53 400

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Księga skarbów UNESCO

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

3 zestawy kosmetyków

ul. Powstańców 6, Rybnik

Kremowa, wyzłocona cukiernica  
z okresu międzywojennego  
niemieckiej firmy Bawaria

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorzy nagród 
w Świątecznym Konkursie 

„Gazety Rybnickiej”:

Rozwiązanie foto-zagadki z numeru 11/2011

Prezentowane na naszych łamach zdjęcie przedstawiało 

fragment kutej bramy przy ul. Klasztornej, okalającej budynki 

dawnego szpitala Juliusz.  

Odpowiedź znali: Krzysztof Kula (woda), Mariusz Sprus  

i Paulina Głodowska (empik). 

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od ponie-

działku 19 grudnia w ciągu miesiąca.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49

Karnet na cały rok

Pamiątki z Rybnika

kosz prezentowy

Rybnik, ul. Kilińskiego 17
tel. 32 44 0 88 77

Katowice, tel. 531 416 000

Gry „Wszędobyl rybnicki”
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Czy 
ta pani
może 

wyglądać
jeszcze 
lepiej...

tak!

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

44-200 Rybnik,
ul. Rynek 12a
tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51
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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

Pacjentce wy-

konano w cią-

gu trzech dni 

korony pełno-

ceramiczne

Tak wygląda po dwóch wizytach  
w gabinecie Art-Dent!
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Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94
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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 hab. n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

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

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



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

Z A R Z Ą D  Z I E L E N I  M I E J S K I E J

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.






