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Elektroniczny informator dla  
interesantów.

Południowa fasada budynku.

Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić  
„księgi wieczyste”.

Nowa siedziba Temidy
czytaj na str. 10-11.
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Archiwa zajmują prawie 500 m kw. powierzchni.                                    Zdjęcia: r

Jedna z 21 sal rozpraw.Przeszklona klatka schodowa od frontu  
budynku.
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Kolejny numer „GR” ukaże się 27 marca br.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 3

Drodzy Rybniczanie,

Kilkanaście lat temu, kiedy w centrum naszego miasta funkcjonowały dwa szpitale 
miejskie, a w dzielnicy Orzepowice straszyła niekończąca się budowa nowego kompleksu 
szpitalnego, mało kto wierzył, że kiedykolwiek uda się zrealizować wielkie marzenie  
o utworzeniu w Rybniku kampusu akademickiego z prawdziwego zdarzenia. A jednak 
się udało…. 

W tym roku mija 10 lat od dnia, w którym na terenie byłego szpitala przy ul. Rudzkiej 
naukę rozpoczęli pierwsi studenci rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych. Na bazie po-

szpitalnych budynków powstał nowoczesny, jedyny chyba tego typu w kraju kompleks, tworzony przez 
zamiejscowe ośrodki trzech renomowanych państwowych uczelni: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu 
Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dzięki współpracy samorządu miasta Rybnika i Elektrowni „Rybnik” udało się spełnić marzenie  
o utworzeniu w dawnym przemysłowym mieście centrum edukacyjnego nie tylko dla młodych rybniczan, 
ale i mieszkańców ościennych miast i gmin, dając im możliwość zdobycia dyplomu wyższej uczelni, bez 
konieczności kosztownego wyjazdu na studia. 

Dziś trudno już sobie wyobrazić ulicę Rudzką bez tętniących życiem uczelnianych murów. W krajobraz 
miasta na stałe wpisały się również liczne koncerty plenerowe organizowane na terenie tego kompleksu: 
od hucznych studenckich Juwenaliów począwszy, na obchodach Dni Rybnika skończywszy. 

W ciągu tych ostatnich 10 lat znacznie wzrosło znaczenie Rybnika, jako lidera tej części wojewódz-
twa śląskiego – staliśmy się naturalnym centrum administracyjnym, edukacyjnym i usługowym. Duża  
w tym rola ośrodka akademickiego, ale również funkcjonujących w naszym mieście instytucji o zna-
czeniu ponadregionalnym – takich jak choćby nowo otwarty zamiejscowy ośrodek Sądu Okręgowego. 

Tylko w tym roku będziemy świadkiem ważnych wydarzeń międzynarodowych – bo za takie uznać 
należy czerwcowy koncert Bryana Adamsa, a już jesienią do Rybnika przyjedzie kilkuset samorządowców 
z całej Europy, by wziąć udział w organizowanym w Rybniku Kongresie Miast Partnerskich. 

 Co istotne, znaczenie Rybnika, jako ważnego ośrodka, stanowiącego centrum 650-tysięcznej aglo-
meracji docenione zostało w opublikowanym kilka dni temu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
dokumencie, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Rybnik wskazany został jako jedna 
z 12 metropolii subregionalnych, a to wyraźny sygnał, że liczymy się na gospodarczej mapie kraju. 

 
Szanowni Państwo, przy okazji chciałbym Państwa zaprosić do wspólnej zabawy i kibicowania naszemu 

miastu. Pod koniec roku wydana zostanie polska edycja, znanej Państwu z pewnością, gry Monopoly. 
Rybnik ma spore szanse, by znaleźć się w gronie 22 polskich miast, które umieszczone zostaną na plan-
szy do gry. Myślę, że to nie tylko świetna promocja miasta, ale i dobra zabawa. Wystarczy codziennie 
oddać swój głos na Rybnik, za pośrednictwem strony internetowej www.monopoly.pl lub profilu gry 
na Facebooku. Gorąco do tego zachęcam! 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika



I kto by pomyślał, że problem równouprawnienia będzie miał wpływ na zmianę 
porządku obrad styczniowej sesji i wykreślenie dwu projektów uchwał. A jednak... 
Spośród pozostałych w „agendzie” tematów najżywszą dyskusję wywołały dopłaty do 
przedsięwzięć ekologicznych i …harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
w dzielnicach.

Sesja Rady Miasta – 26 stycznia 

Krótka, ale treściwa... 

Dwie uchwały, o wykreślenie których wniósł 
prezydent Adam Fudali, związane były z re-
gulaminem i cennikiem opłat w komunikacji 
miejskiej. Okazało się bowiem, że zdaniem 
osoby, która oprotestowała projekt uchwały, 
zróżnicowanie wieku kobiet (60 lat) i mężczyzn 
(65 lat) w  przypadku biletu ulgowego jest prze-
jawem braku równouprawnienia. Prezydent 
zapowiedział konsultacje społeczne i powrót 
do tematu. 

Przedstawiony przez prezydenta w ramach 
cyklicznej informacji o bieżących sprawach 
miasta news o czerwcowym koncercie Bryana 
Adamsa (więcej na str. 32) radnych nie zasko-
czył, ba, niektórzy zdążyli już zaopatrzyć się  
w bilety. Prezydent przyznał, że to niewątpliwe 
wydarzenie muzyczne będzie stanowiło dla 
miasta ogromy wysiłek logistyczny (trzeba przy-
gotować kilka tysięcy miejsc parkingowych), ale 
również znakomitą promocję. Poinformował 
też, że w 2010 r. zostały wydane 3 decyzje  
o ustalenie opłaty planistycznej na łączną kwo-
tę nieco ponad 84 tys. zł. Chodzi o podniesienie 
wartości działki po jej przekwalifikowaniu np. 
z zieleni łęgowej na teren budowlany, co łączy 
się z koniecznością wniesienia opłaty przez 
właściciela gruntu. Prezydent Fudali przed-
stawił też roczne sprawozdanie z działalności 
powołanej w gminie na mocy ustawy Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Radni zostali 
poinformowani również o zamiarze powołania 
przez wojewodę działającego dla terenu całego 
subregionu zachodniego Centrum Powiada-
miania Ratunkowego w Jastrzębiu. Jak mówił 
prezydent, dla naszego miasta i całego powiatu 
rybnickiego jest to propozycja nie do przyjęcia. 
Dzięki wspólnym nakładom i wysiłkowi organi-
zacyjnemu Rybnika i starosty rybnickiego, takie 
centrum u nas istnieje i sprawnie funkcjonuje, 
nie ma więc powodu, by lepsze zastępować gor-
szym, dlatego rybnicki i powiatowy samorząd 
wystąpią z protestem. Prezydent powiadomił 
też o zamiarze powołania w Szpitalu dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych dziennego oddzia-
łu terapii uzależnień, przedstawił również stan 
przygotowań do inwestycji drogowych i starania 
o zniesienie opłaty za korzystanie z autostrady 
A1 przez mieszkańców  naszego subregionu. 

Zmiany budżetowe
Budżet na bieżący rok uchwalono nie-

dawno, a więc i zmian, przedstawionych 
przez skarbnika Bogusława Paszendę, było 

na razie niewiele. W planie dochodów ujęto 
m.in., nieco spóźnioną, bo zapowiadaną na 
2010 r., część dotacji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w kwocie prawie 2,3 
mln zł na modernizację hali widowiskowo-
sportowej w Boguszowicach (całkowita wartość 
dofinansowania wynosi prawie 4 mln zł, tj. 
ponad 83% kosztów zadania). W dochodach 
budżetu ujęto pozostałość środków zlikwido-
wanego z końcem roku Państwowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym w wysokości nieco ponad 1mln zł. 
O kwotę prawie 2,5 mln zł zwiększono wydatki 
Wydziału Dróg, z przeznaczeniem m.in. na 
wypłatę odszkodowań (prawie 900 tys. zł) za 
nieruchomości zajęte pod nowo budowane  
i modernizowane drogi, budowę łącznika od 
ul. Jankowickiej do Młyńskiej i bieżące re-
monty dróg. Radną Krystynę Stokłosową (PO) 
zainteresował zamiar sprzedaży przez miasto 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (za ponad 
230 tys. zł) w ul. Kolberga oraz kupna od PWiK 
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Składowej 
(za nieco ponad 212 tys. zł). Jak wytłumaczył 
pełnomocnik prezydenta Janusz Koper, zmiany 
te są konieczne w związku z porządkowaniem 
stanu formalno-prawnego w tej dziedzinie. 
Całą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Z 5 na 3
Również wszyscy bez wyjątku radni przy-

chylili się do niewielkiej i formalnej zmiany 
w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Wiceprezydent Ewa Ryszka 
przypomniała, że chodzi o zmianę lokalizacji, 
a wraz z nią adresu (z ul. Za Torem 5 b na Za 
Torem 3 b) filii nr 4 PiMBP w Paruszowcu-
Piaskach, która ucierpiała wskutek majowych 
podtopień. Miejsce dla filii nr 4 wygospoda-
rowano w budynku nowego przedszkola, tuż 
obok, stwarzając dla zbiorów warunki lepsze 
niż w baraku, gdzie mieściły się do powodzi. 
Zgodnie z przysłowiem Nie ma tego złego, co 
by... itd. I ta zmiana musiała zostać w statucie 
wpisana.

Od intencji do likwidacji
Los Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Skło-

dowskiej-Curie w Boguszowicach został 
przesądzony już w roku 2009, kiedy radni 
podjęli kilka uchwał intencyjnych w spra-
wie jego likwidacji. Na tej sesji przypieczęto-

wano go uchwałą właściwą. Przez dwa lata pla-
cówka była „wygaszana”, czyli nie prowadzono 
do niej naboru. Od września br. pozostałych 20 
uczniów ostatniej klasy technikum o specjaliza-
cji architekt krajobrazu będzie kontynuowało 
naukę w Technikum nr 5, wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach, gdzie 
taki kierunek już istnieje. Powodem likwidacji 
szkoły w Boguszowicach była jej mała popu-
larność, szczególnie zaś wchodzącego w skład 
ZS nr 4 Liceum Ogólnokształcącego. Radny 
Jan Mura (BSR) ubolewał nad faktem, że 
Boguszowice zostały pozbawione szkoły śred-
niej, jednak, jak mówił, młodzieży nie można 
zabronić wybierania innych, bardziej renomo-
wanych i z dłuższą tradycją szkół w centrum, 
czy IV LO w Chwałowicach, które istnieje 20 
lat i już wyrobiło sobie dobrą opinię. Widać 
szkole w Boguszowicach zbudowanie tradycji 
nie było dane... Od nowego roku szkolnego  
w budynku przy ul. Małachowskiego mieścić się 
będzie Zespół Szkół Specjalnych, funkcjonu-
jący obecnie w nie najlepszych warunkach na 
obrzeżach miasta, w Niewiadomiu. Radny Be-
nedykt Kołodziejczyk (PO) zwrócił półżartem 
uwagę na nieco niezręczną zbieżność terminu 
likwidacji placówki noszącej imię M. Skłodow-
skiej – Curie na początku roku poświęconego 
naszej wielkiej uczonej, ale przecież jej imię 
można nadać innej placówce. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Dwa złote za godzinę...
Tyle będzie kosztować rodziców każ-

da godzina dodatkowych zajęć dziecka  
w przedszkolu ponad ustawowe 5 godzin. 
I choć radni określone w uchwale nowe 
zasady odpłatności przyjęli jednogłośnie, 
nie obyło się bez ożywionej dyskusji.

Uzasadnienie podwyżki (dotąd opłata wyno-
siła 1,70 zł) za godziny przekraczające zakres 
realizacji podstawy programowej przedstawiła 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, przy-
wołując zarówno wzrost płac nauczycieli, jak  
i podwyżkę VAT-u. Tłumaczyła, że nowa stawka 
w niewielkim tylko stopniu poprawi budżet 
placówki, może jednak będzie sygnałem dla 
rodziców, że przedszkole nie jest przecho-
walnią dla dzieci i powinni oni w większym 
stopniu partycypować w wychowaniu własnych 
pociech. Jednak kilkoro radnych, w tym Mo-
nikę Krakowczyk-Piotrowską i Bronisława 
Drabinioka (oboje z PO), zaniepokoił fakt,  
że pracujący zwykle co najmniej 8 godzin rodzi-
ce ponosić będą większe koszty nadliczbowych 
zajęć. Radna K. Stokłosa prosiła o informację 
o czas pracy nauczycieli przedszkola (40 
godz. tygodniowo, w tym 25 dydaktycznych i 
15 na przygotowania, zebrania itp.) Radny  
B. Drabiniok miał też wątpliwości, czy podwyż-
ka VAT-u wpłynie na koszty nadgodzin. Radna 
Anna Gruszka (PiS) nieco „przedszkolny” 
temat upolityczniła, przypominając, że to rząd 
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PO podniósł stawkę VAT. Prezydent tłumaczył, 
że miasto przez wiele lat opłaty nie podnosiło, 
a i kalkulację tej ostatniej przeprowadzono 
bardzo ostrożnie, by zbyt nie obciążyła kie-
szeni rodzica. Przypomnieć trzeba, że godziny 
„nadliczbowe” są przeznaczane na korzystne 
dla rozwoju dziecka zajęcia: gry i zabawy z wy-
korzystaniem komputera, przybliżanie wiedzy 
o regionie, zajęcia relaksacyjne czy rozwijające 
inteligencję emocjonalną dziecka. Ostatecznie 
na tę zmianę zgodzili się wszyscy radni.

O bezpłatną autostradę
Zapowiedź ministerstwa infrastruktury 

o odcięciu subregionu zachodniego od  
bezpłatnego korzystania z autostrady 
A1 budzi sprzeciw zarówno władz samo-
rządowych, jak i mieszkańców. Uchwałę  
w sprawie utrzymania bezpłatności A1 od 
granicy w Gorzyczkach do węzła w Sośnicy 
dla mieszkańców naszego subregionu radni 
przyjęli jednogłośnie.

Jak mówił pełnomocnik Janusz Koper, de-
cyzja o wykreśleniu zamieszkałego przez ok. 
650 tys. osób subregionu zachodniego z listy 
uprzywilejowanych terenów jest niezrozumiała, 
tym bardziej, że kryterium miała być liczebność 
skupisk ludzkich. Ważnym argumentem za 
zwolnieniem z opłat jest niebezpieczeństwo 
zmarginalizowania naszego subregionu pod 
względem gospodarczym, poprzez utrudnienie 
jego dostępności dla inwestorów. Bezpłatne ko-
rzystanie z autostrady jest też bardzo ważne dla 
wielu dojeżdżających do pracy mieszkańców. 
Poprzez podjęcie uchwały, radni zobowiązali 
prezydenta do przekazania apelu ministerstwu 
infrastruktury i premierowi. Podobną opinię na 
temat decyzji ministerstwa ma Związek Miast  
i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Ślą-
skiego i również to gremium będzie zabiegało  
o jej zmianę, zgodnie z interesem mieszkańców.            

Ekologia wspomagana
W związku ze zmianami ustawy o ochro-

nie środowiska z 2009 r. i likwidacją w ub. 
roku powiatowych oraz gminnych funduszy 
ochrony środowiska, zmianie uległy rów-
nież zasady udzielania przez gminę dotacji 
na działania proekologiczne.   

Szczegóły uchwały o nowych regułach współ-
finansowania przez miasto działań, których 
efektem jest zwiększenie ochrony powietrza, 
wód i powierzchni ziemi np. poprzez  wyko-
rzystanie źródeł energii odnawialnej, a także 
działań związanych z gospodarką odpadami 
przedstawił wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski. Miasto od wielu lat udzielało dotacji na 
powyższe działania, co uniemożliwiły zmiany 
ustawowe i likwidacja funduszy. Dopiero 
kolejne ustawowe zmiany w październiku 
ub.r. umożliwiły przygotowanie nowego re-
gulaminu udzielania dotacji. Zgodnie z nim, 
dofinansowanie można otrzymać modernizując 

lub zmieniając źródło ciepła spełniające okre-
ślone parametry, (np. ekologiczny piec c.o., 
przyłącza do sieci ciepłowniczej, solary itp.), 
chroniąc wody i powierzchnię ziemi poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
czy odpowiednio unieszkodliwiając odpady. 
Podstawą przyznania dotacji, która nie może 
przekroczyć 50% udokumentowanych kosztów 
proekologicznej inwestycji, będzie złożenie 
wniosku. Wszystkie procedury zostaną wdrożo-
ne w momencie uprawomocnienia się uchwały 
i wydania przez prezydenta odpowiedniego 
zarządzenia. 

Dyskusja toczyła się głównie wokół wnio-
sków złożonych wcześniej, a niezrealizowa-
nych na skutek zmian w ustawie i likwidacji 
powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska. Radni chcieli mieć pewność, że 
wnioski złożone przed wejściem w życie oma-
wianej uchwały będą miały pierwszeństwo,  
i o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie prosił 
radny Franciszek Kurpanik (PO). B. Drabiniok 
sugerował nawet, by zapis w projekcie uchwały 
brzmiący, że komisja „może” rozpatrzeć złożo-
ne już wnioski w pierwszej kolejności zmienić 
na „powinna”. Spytana o opinię prawną radca 
Łucja Pierchała nie widziała potrzeby takiej 
zmiany, tym bardziej, że M. Śmigielski uspokoił 
radnych, że w budżecie miasta zabezpieczono 
środki na realizację wniosków zarówno za-
ległych, jak i nowych. Radny Henryk Cebula 
(PiS) przedstawił sytuację części mieszkańców 
Niewiadomia, którym dotacja na budowę 
przydomowej oczyszczalni nie przysługuje, bo 
mają techniczną możliwość podłączenia się 
do kanalizacji sanitarnej, gorzej z możliwością 
ekonomiczną, bo w ich przypadku problemem 
jest duża odległość (ok. 100 m) studzienki od 
posesji, a tym samym wysoki koszt przyłącza.  
O wyjaśnienia dotyczące ubiegłorocznych 
wniosków związanych z przyłączami do cie-
płociągu prosili K. Stokłosowa i Krzysztof 
Szafraniec (PO), Henryk Ryszka (BSR) pytał 
o wysokość dotacji, B. Kołodziejczyk zastana-
wiał się nad podażą na rynku urządzeń, które 
spełniałyby wymienione w uchwale parametry 
techniczne, zaś uwagę radnej M. Krakowczyk-
Piotrowskiej zwrócił punkt omawiający wymogi 
wniosku. Ożywioną wymianę zdań zakończyło 
głosowanie, w którym radni poparli uchwałę 22 
głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.

Zbycie nieruchomości 
Wyjątkowo skromny był na początku 

roku „ruch w nieruchomościach”. Miasto 
zdecydowało się na sprzedaż w drodze prze-
targu dwu lokali mieszkalnych (ul. Bohaterów 
Westerplatte 1a/6 i ul. Kadłubka 37/19), a także 
nieruchomości przy ulicach Kraszewskiego, 
Reymonta i Rajskiej. Zainteresowanie rad-
nych wzbudził jedynie plan sprzedaży lokalu 
użytkowego przy ul. Janke-Waltera na rzecz 
podmiotu medycznego czyli na gabinet lekar-

ski, bo taki tam do momentu planów sprzedaży 
istniał. Ustanowiono też służebność drogową 
przez teren gminny na rzecz prywatnej posesji 
przy ul. Lektorskiej. Radni uchwałę przyjęli 
jednogłośnie. 

Wybory do rad dzielnic
Jak już informowaliśmy w poprzedniej 

„GR”, w połowie marca rozpocznie się cykl 
zebrań mieszkańców, na których nie tylko 
wysłuchają oni sprawozdań dotychczaso-
wych rad dzielnic z działalności za ub. rok, 
ale wybiorą też nowe.   

Temat dzielnicowych wyborów przedstawiła 
sekretarz Daniela Lampert, a radni poprzez 
27 głosowań uchwalili ich terminy i miejsce 
zebrania w każdej rybnickiej dzielnicy. Wcze-
śniej nie obyło się jednak bez dyskusji, bo radny 
B. Drabiniok krytycznie ocenił harmonogram 
wyborczych spotkań i używając ostrych słów, 
zarzucił koalicji zawłaszczanie sobie, podobnie 
jak 4 lata temu, „lepszej” godziny dla dzielnic 
„zaprzyjaźnionych”. Radni rozumieją, że ze 
względu na liczbę dzielnic, w ciągu jednego 
dnia muszą odbyć się dwa zebrania, ale godzina 
późniejsza (18.00)  umożliwia wzięcie udziału 
w spotkaniu większej liczby mieszkańców. 
Radny Fr. Kurpanik uważa, że w zebraniach, 
które rozpoczynają się o godz. 16.00 nie weźmie 
udziału wiele osób, które mogłyby startować  
w wyborach i efektywnie pracować dla dzielni-
cy. Również radny B. Kołodziejczyk przekazał 
sugestie mieszkańców Kamienia, którzy wole-
liby późniejszą porę zebrania. Przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Wojaczek tłumaczył, że 
na spotkanie poświęcone omówieniu harmono-
gramu zebrań zaproszony został szef klubu PO 
Piotr Kuczera, nie miał on jednak do terminów 
zastrzeżeń. Wiceprzewodniczący RM Stanisław 
Jaszczuk (PiS) wyraził przekonanie, że osoby, 
którym zależy na obecności na zebraniu, znajdą 
sposób, by raz na cztery lata czas wygospoda-
rować. Nawiązując do dość burzliwej dyskusji, 
radna K. Stokłosowa oświadczyła, że radni nie 
powinni swoich wypowiedzi wzajemnie cenzu-
rować i komentować. Podsumowując wymianę 
zdań, radny P. Kuczera zauważył, że omawiany 
problem być może zostałby zażegnany, gdyby 
w „prezydium” Rady Miasta zasiadali również 
przedstawiciele opozycji. Poprzez 27 głosowań 
radni zarządzili wybory, choć kontrowersje 
wokół godzin zebrań sprawiły, że nie wszystkie 
uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (Har-
monogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
publikujemy na str. 12).

Skarga bezzasadna
Rozpatrywaną przez radnych skargę 

na dyrektora rybnickiego Domu Dziecka  
o utrudnianie kontaktów z synem złożył oj-
ciec dziecka przebywającego w tej placówce 
wraz z małoletnią matką. Po zapoznaniu się  
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z dokumentacją i rozmowie z dyrektor pla-
cówki, Komisja Rewizyjna zarekomendowała 
radnym odrzucenie skargi.  

Z wyjaśnień wynika, że ojciec część czasu 
przeznaczonego na utrzymanie więzi z dziec-
kiem w czasie ustalonych godzin odwiedzin, 
wykorzystuje na kontakty z innymi wychowan-
kami placówki, nie ma więc podstaw do uznania 
skargi. I tak też uznali radni...

Wnioski, pytania, interpelacje...
Ostatni punkt sesji przewodniczący RM 

A. Wojaczek rozpoczął od przeglądu kore-
spondencji, jaka nadeszła do biura rady. 
Wśród listów było zaproszenie dla radnych do 
udziału w turnieju sportowym poza Rybnikiem, 
a także pisma poruszające tak różne sprawy jak 
prośba dyrektorów przedszkoli o wprowadze-
nie funkcji wicedyrektora, problem budowy 
garaży czy bardzo aktualny u progu wiosny apel  
o utrzymywanie czystości przez właścicieli psów. 

K. Stokłosowa uznała, że ponowny, po zmia-
nie porządku obrad, papierowy wydruk dla rad-
nych, jest objawem braku oszczędności, bo radni 
potrafią po prostu zbędne punkty wykreślić. 
Swoją dłuższą wypowiedź radny B. Kołodziej-
czyk rozpoczął od wyrażenia zadowolenia z racji 
zapowiadanego koncertu Bryana Adamsa, po-
informował też, że jest już szczęśliwym posiada-
czem biletów. Przekazał też przewodniczącemu 
RM, do rozpatrzenia przez prezydenta Rybnika, 
pisemną interpelację o przywrócenie ośrodkowi 
w Kamieniu pierwotnej funkcji rekreacyjnej. 
Zawarł w niej dwie propozycje – częściowe 
zagospodarowanie istniejącej niecki basenu na 
kąpielisko dla dorosłych i brodzik (co wymaga 
budowy stacji uzdatniania wody) z miejscem do 
plażowania oraz wykorzystanie bieżni wokół 
trawiastego boiska na tor dla łyżworolkarzy 
czy wrotkarzy. Radny jest przekonany, że takie 
działania mogłyby stanowić sporą atrakcję  
i ożywić teren od zawsze kojarzony z rekreacją. 
Do tematu wrócił później radny Józef Skrzypiec, 
(BSR) dzieląc się informacją, że również tor na 
Wiśniowcu cieszy się ogromnym powodzeniem 
wśród młodych ludzi, którzy przyjeżdżają nawet 
z Krakowa. 

Radny B. Drabiniok zwrócił uwagę na nowe 
rozporządzenie ministra finansów, z którego wy-
nika, że do zadłużenia miejskiej kasy włączane są 
nie tylko kredyty i pożyczki, ale i zobowiązania 
wynikające z umów leasingowych i dotyczących 
partnerstwa publiczno-prywatnego, pytając czy 
to zagraża finansom miasta. Odpowiadając, 
prezydent przypomniał, że istnieją długoletnie 
prognozy finansowe, w których zapisano, jakie 
zobowiązania i na jakich warunkach miasto 
może zaciągać, tak więc samo zarządzenie nie 
jest zagrożeniem dla finansów miasta. Nato-
miast osobną sprawą jest polityka finansowa 
państwa, która może samorządom zagrozić. 
Radny Kuczera pozostał przy finansach i prosił 

o przemyślenie możliwości obniżenia opłaty za 
wynajem boisk administrowanych przez MOSiR 
dla małych rybnickich klubów, dla których cena 
150 zł/h jest zbyt wysoka. Prezydent zapewnił, 
że kwota ta może być negocjowana, ponadto 
wiele klubów pracujących z dziećmi korzysta  
z miejskich obiektów za darmo. 

Radny Dariusz Laska (PO) nawiązał do in-
formacji o możliwości pozyskiwania państwowej 
dotacji na remont czy budowę dróg samorzą-
dowych i pytał, czy Rybnik taki wniosek złożył, 
a jeśli tak, jak ewentualne dofinansowanie 
zostanie wykorzystane. Prezydent zapewnił, 
że wnioski zostały złożone, ale ze względu na 
ogromne potrzeby gmin, których infrastrukturę 
zniszczyła powódź, szansa na otrzymanie takiej 
dotacji jest bardzo mała. 

W kontekście planowanego na 11 lutego 
br. otwarcia nowej siedziby sądu okręgowego, 
radny Fr. Kurpanik podjął kwestię niewystar-
czającej liczby miejsc parkingowych, zarówno 
na dziedzińcu sądu, jak i w najbliższej okolicy. 
Przedstawił zatem koncepcję, by wykorzystać na 
parking teren między rondem Chwałowickim,  
a stacją paliw i pawilonem handlowym. Prezy-
dent poinformował, że miejsce na nowy parking 
już zostało wybrane, a znajduje się ono przy ul. 
Jankowickiej, w miejscu dwóch budynków, które 
zostaną wyburzone. O koszty przygotowania 
koncertu Adamsa pytała radna M. Krakowczyk-
Piotrowska, a prezydent zapewnił, że miasto 
powinno jeszcze na nim skorzystać, szczególnie 
jeśli chodzi o promocję. W związku z organizacją 
tego muzycznego wydarzenia, pracę rozpoczął 
specjalny sztab, który przygotuje do niego 
miasto pod względem logistycznym, szukając 
również miejsc parkingowych. Radny Andrzej 
Oświecimski (BSR) rzucił pomysł, by na zbliża-
jących się zebraniach w dzielnicach zaapelować 
do mieszkańców Rybnika o udostępnienie na 
ten jeden wieczór na parkingi swoich posesji. 

Nie mogło też zabraknąć tematu zimowych 
przełomów – jak mówił prezydent Fudali, zostały 
wszczęte procedury przetargowe na firmy, które 
w remontowaniu dróg będą wspierać Rybnickie 
Służby Komunalne. Wydział Dróg dysponuje 
na te działania kwotą 11 mln zł. W związku  
z problemem złej jakości dróg, prezydent zapro-
ponował spotkanie z pracownikiem naukowym 
np. z Wydziału Dróg i Mostów Politechniki Śl., 
który przybliżyłby radnym technologie budowy 
dróg i jako fachowiec wypowiedziałby się, jakie 
są możliwości miasta w tym zakresie. Do pro-
blemu dróg nawiązał też radny Józef Skrzypiec 
(BSR) sugerując, by na czas przerwy w budowie 
Obwiedni Północnej odblokować ulice Borki  
i Św. Józefa. J. Koper stwierdził, że teren ten jest 
placem budowy i jest to niemożliwe. Radny H. 
Ryszka poruszył kwestię zabudowy zadaszeń nad 
pojemnikami na śmieci na miejskich osiedlach 
oraz problem hałdy i możliwości rekultywacji jej 
niepalącej się już części. Nawiązał też do likwi-
dacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Górnośląskiej i Wołodyjowskiego, postulując,  

by została ona przywrócona, szczególnie  
w kontekście objazdów, które będą tędy prowa-
dzić w czasie modernizacji ul. Wodzisławskiej. 
Kontynuując temat dróg, B. Drabiniok zapo-
wiedział przesłanie pisma ze „skatalogowanymi 
ubytkami” powstałymi w trakcie nadmiernego 
obciążenia ul. Granicznej. Z satysfakcją potwier-
dził też swoje racje dotyczące uchwały o nadanie 
nazwy ul. Sezamkowej jednej z lokalnych dróg 
w dzielnicy Ochojec, podkreślając, że nie miał 
zastrzeżeń do samej nazwy, ale do niewłaści-
wego sposobu procedowania nad uchwałą. 
Oczekiwał też przeprosin za „dyskredytowanie 
swojej osoby” w trakcie dyskusji na ten temat 
na poprzedniej sesji RM, a i teraz doszło do 
spięcia między nim a radnym Kazimierzem Sala-
monem (BSR), który zauważył, że lepiej pewne 
złośliwości kwitować uśmiechem i nie reagować. 
Jednak to nie sposób procedowania, który radny 
Drabiniok ocenił tak krytycznie, ale błąd w nu-
meracji działki był powodem wycofania uchwały, 
o czym poinformował, odpowiadając na pytanie 
radnego H. Cebuli, wiceprezydent Śmigielski.  
B. Kołodziejczyk nawiązał do powołanej nie-
dawno przez kilka gmin subregionu Spółki 
Obrotu Energią, dzieląc się refleksją dotyczącą 
umów np. z dystrybutorem energii elektrycznej, 
firmą Vattenfall, która stosuje umowy komplek-
sowe czyli jednocześnie za zakup i dystrybucję 
energii. Według radnego te dwie rzeczy nale-
żałoby w umowie rozdzielić, ponieważ koszty 
dystrybucji są w miarę stałe, a ceną energii rządzi 
rynek. Dopiero wtedy SOE mogłaby w tej sferze 
liczyć na obniżenie kosztów kupowanej energii. 
Prezydent odpowiedział, że po uporaniu się 
z energią cieplną, tak właśnie będą wyglądać 
działania spółki. Wyjątkowo w tym punkcie 
aktywny B. Drabiniok martwił się też o los 
dofinansowania do kosztów przedłużającej się 
modernizacji odcinka ul. Raciborskiej, otrzymał 
jednak zapewnienie, że mimo niedotrzymania 
przez firmę terminu zakończenia remontu, nie 
istnieje zagrożenie utraty przyznanych środ-
ków. Do uchylonej uchwały o wprowadzenie 
wzdłuż Drogi Krajowej 78 (w kierunku Gliwic) 
strefy ograniczonego użytkowania wrócił radny  
K. Szafraniec, a związane z tym działania, m.in. 
ponowne badanie poziomu hałasu, przedstawił 
wiceprezydent Śmigielski. Odpowiedział też 
na drugie pytanie radnego o zmiany w planie 
przestrzennego zagospodarowania, informując, 
że trwają prace nad takimi zmianami obszaru 
od ul. Wodzisławskiej do Rudzkiej, a będą one 
przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji. Wy-
tłumaczył też raz jeszcze przyczyny wycofania 
uchwały dotyczącej ul. Sezamkowej. I na tym 
tę wyjątkowo krótką, ale obfitującą w treści  
i emocje, sesję zakończono...

(r)

Relacja z sesji RM z 23 lutego w numerze
marcowym. Następna sesja odbędzie się 

30 marca o godz. 16.00

cd. ze strony 5
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Rybnicka Izba Przemysłowo-Han-
dlowa zorganizowała kolejne spotkanie 
„Przy kawie”. Lokalni przedsiębiorcy 
i przedstawiciele miasta rozmawiali  
o tegorocznych zamówieniach publicz-
nych w Rybniku. 

Najwięcej inwestycji będzie prowadzonych 
na drogach. Janusz Koper, pełnomocnik 
prezydenta ds. dróg i gospodarki komunalnej, 
zachęcał rybnickich przedsiębiorców do star-
towania w przetargach. — Tegoroczny budżet 
jest proinwestycyjnych. Jesteśmy pod tym wzglę-
dem w czołówce polskich miast — podkreślał. 
Skończyła się budowa kanalizacji, teraz czas na 
drogi. Są większe niż przed rokiem pieniądze 
na naprawę dróg po zimie. Już wiadomo, że fir-
ma MOTA-ENGIL odpowiedzialna za remont 
ul. Gliwickiej, Kotucza i Reymonta (więcej 
na str. 8-9) będzie szukała podwykonawców.  
W bieżącym roku rozpoczną się także inne pra-
ce modernizacyjne: przebudowa ul. Wodzisław-

skiej i Żorskiej, kontynuacja remontu ul. Raci-
borskiej i Niepodległości oraz budowa ronda 
przy restauracji „Kasjopeja” i drogi łączącej go 
z rondem Mazamet. Z tą inwestycją związana 
będzie przebudowa ul. Budowlanych. Nie wia-
domo jeszcze, czy uda się rozpocząć remont ul. 
Podmiejskiej. Planowa-
ne są również remonty 
dróg osiedlowych, od-
wadnianie miasta oraz 
połączenie ul. Tkoczów 
z ul. Małachowskiego. 
Zostanie także urucho-

mione projektowanie drogi Racibórz-Pszczyna, 
południowej obwodnicy miasta. — Dopiero 
mając projekt, można się starać o środki po-
mocowe — wyjaśniał J. Koper. Miasto liczy 

Przy kawie o zamówieniach publicznych

W tym roku najwięcej ryb-
nickich inwestycji będzie 
prowadzonych na drogach. 
Lokalni przedsiębiorcy zo-
stali zaproszeni do startowa-
nia w przetargach.      Zdj.: m

W styczniu br. Adam Zdziebło został uhonoro-
wany nagrodą Izby Przemysłowo-Handlowej  
„Ślonsko Hołda”.                                      Zdj.: L. Tyl
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Na szczeblu rządowym „naszym” człowie-
kiem jest Adam Zdziebło, prawnik, kiedyś 
pracownik, a następnie dyrektor biura Związku 
Gmin i Powiatów Sub-
regionu Zachodniego 
Województwa Śląskie-
go z siedzibą w Rybniku 
oraz radny sejmiku woj. 
śląskiego III kadencji, 
dziś piastujący stano-
wisko sekretarza stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego.

— Panie ministrze, 
stwierdził Pan kiedyś,  
że środki unijne to „pie-
niądze dla zuchwałych”. 
Z wielu rankingów wyni-
ka, że rybnicki samorząd 
do takich zuchwałych się 
zalicza. Na co możemy li-
czyć w najbliższym czasie?

— Żartobliwie powiem, 
że cała „nasza” okoli-
ca całkiem dobrze sobie 
radzi. Najbliższy czas to 
moment, kiedy dostępne 
staną się pieniądze dodatkowe. Zarówno ze 
specjalnej rezerwy, którą dysponuje moje 
ministerstwo, jak i z oszczędności w realizacji 
inwestycji. Na te środki mogą liczyć miasta, 
które będą miały gotowe, dobre projekty. A 

dlaczego mówię, że to „pieniądze dla zuchwa-
łych”? Bo dotację unijną mogą dostać tylko ci, 
którzy mają dobry pomysł i nie boją się jego re-

alizacji. Natomiast należy 
pamiętać, że droga do 
ich zdobycia, a następnie 
dobrego zainwestowania 
jest bardzo wymagają-
ca. Żadne zadanie nie 
może powstać wbrew 
woli mieszkańców. Naj-
pierw musimy przepro-
wadzić konsultacje, wy-
tłumaczyć dlaczego i po 
co rozpoczynamy cały 
proces. Nawet najlepiej 
przygotowane zadanie 
może się nie udać, jeśli 
zlekceważymy zdanie 
lokalnej społeczności. To 
jak z budową własnego 
domu. Najpierw przed-
stawiamy się sąsiadom. 
Informujemy, że chcie-
libyśmy mieszkać wśród 
nich. Prosimy o drobne 
podpowiedzi. W efekcie 

mamy pewność, że będą nam sprzyjać. 
Kolejny element, to dobre przygotowanie 

zakresu rzeczowego. Zdobywamy pieniądze 
na rozwój. Czyli każda pozyskana zewnętrzna 
złotówka ma nam przynieść co najmniej drugą, 

a najlepiej trzecią i czwartą. Jeżeli wybudujemy 
drogę, ale wokół niej nie przybędzie inwesto-
rów i nie powstaną nowe miejsca pracy lub 
jeżeli zbudujemy sieć kanalizacyjną, do której 
będziemy tylko i wyłącznie dopłacać, oznacza 
to, że te przedsięwzięcia są absolutnie nietra-
fione. Wkrótce przekonamy się, jak to wygląda 
w poszczególnych miastach. Z naszych badań 
wynika, że każdy zainwestowany milion daje 
do dziesięciu trwałych, nowych miejsc pracy.

Pamiętajmy również, że pieniądze lubią spo-
kój. A europejskie wymagają i spokoju, i współ-
pracy. Spierajmy się o wizję rozwoju, ale jak już 
podejmiemy decyzję, to nie ma odwrotu. To, 
jak dziś wykorzystamy przypadające Polsce 68 
miliardów euro, będzie bezpośrednio wpływało 
na kształt kolejnego budżetu europejskiego. 
Oczekujemy, że będąc liderem wykorzystania 
funduszy, otrzymamy podobną kwotę na lata 
2014-2020. Już dziś odpowiadamy na nowe 
trendy pojawiające się w Unii. Rząd przyjął 
Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. 
Jest to dokument, który pokazuje kierunki 
rozwoju, ale i to jest przełomowe, wskazuje 
również źródła finansowania i kładzie nacisk 
na decentralizację pieniędzy i przekazanie 
zdecydowanie większej ich części niż dotych-
czas na poziom regionalny. Wśród obszarów 
strategicznych wyzwań przed którymi staje 
polityka regionalna, KSRR wyróżnia się m.in. 
lepszym wykorzystaniem potencjałów obszarów 
miejskich takich jak Rybnik. One mają kreować 
wzrost i zatrudnienie oraz stymulować rozwój 
pozostałych obszarów. To cały szereg wyzwań, 
m.in. wzmocnienie międzynarodowej konku-
rencyjności polskich miast, ich rewitalizacji, 
przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbani-
zacji, zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznych, zahamowanie regresu małych 
miast czy też wspieranie polityki lokalnego 
rynku pracy. 

Z warszawskiej perspektywy
Subregion zachodni woj. śląskiego, jak i sam Rybnik mają swoją reprezenta-

cję zarówno w polskim rządzie, jak parlamencie. Jak z perspektywy Warszawy 
wyglądają problemy ważne dla samorządu? O to będziemy pytać reprezentujące 
nas w „wielkiej polityce” osoby.

„Nasi” w wielkiej polityce

cd. na str. 9
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Ruszyła Żorska
Od wycinki drzew z poboczy rozpoczęła się jedna z najważ-

niejszych w tym roku inwestycji drogowych – modernizacja po-
nad 4-kilometrowego odcinka ul. Żorskiej (Droga Wojewódzka 
nr 935). Ekolodzy nie muszą się jednak martwić, bo wycinane 
drzewa to wieloletnie samosiejki, nie wliczane w leśny areał. 

Prace te są niezbędne ze względu na planowane miejscowe posze-
rzenie jezdni do 3 pasów ruchu (od ronda Boguszowickiego do ronda 
Ligockiego, od ronda Ligockiego do ronda Sygnały, od parkingu na 
wysokości wjazdu na lotnisko do granicy miasta z Żorami). Na więk-
szości przebudowywanego odcinka powstaną obustronne chodniki oraz 
zatoczki dla autobusów. W trzech miejscach dotychczasowe skrzyżo-
wania zostaną zastąpione rondami o średnicach zewnętrznych 35 m 
(skrzyżowania ulicy Żorskiej z ulicami Ligocką, Sygnały i Gotartowic-
ką). Rozwiązanie to zastosowano wyciągając wnioski z modernizacji 
ul. Gliwickiej, gdzie pojawiły się problemy z włączeniem się do ruchu 
z dróg lokalnych.  

Na całej długości remontowanego odcinka wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa i teletechniczna oraz zamontowane zostanie 

oświetlenie drogowe. Modernizacja nawierzchni to praktycznie bu-
dowa drogi od podstaw – od stabilizacji gruntu poprzez podbudowy  
z kruszywa i betonu asfaltowego aż do warstwy ścieralnej, wraz z przy-
należną infrastrukturą techniczną w obrębie pasa drogowego. Roboty 
będą wykonywane etapami, bez całkowitego wyłączenia drogi z ruchu, 
potrwają dwa lata, a ich koszt wyniesie prawie 30 mln zł. 

Po zakończeniu przebudowy, dojazd do węzła autostrady A1  
w Żorach-Rowniu będzie zdecydowanie bardziej komfortowy. Na razie 
warto zachować ostrożność i… cierpliwość. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.  

Wiadukt w Kłokocinie przejezdny
W połowie lutego, o trzy miesiące szybciej niż planowano, 

udostępniony kierowcom został przebudowany, a właściwie 
na nowo wybudowany, wiadukt na ul. Włościańskiej w Kłoko-
cinie. Inwestycja ta wchodzi w skład szerszego zadania „Przebudowa 
układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnik-Kłokocin, ułatwiającego 
dostęp do terenów inwestycyjnych”. W zakres prac wchodzi również 

przebudowa ul. Włościańskiej – wykonanie nawierzchni jezdni, dojazdu 
do osiedla, ciągu pieszo-rowerowego, podjazdów do garaży oraz chod-
nika. Roboty obejmą teren rozpoczynający się przed remontowanym 
wiaduktem aż do skrzyżowania z ul. Rycerską, oraz obszar na ulicy 
Poligonowej – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Włościańską do ist-
niejącego zakończenia drogi w strefie przemysłowej. Wykonana zostanie 
również kanalizacja deszczowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego 
na przebudowywanym odcinku ulicy Włościańskiej i Rycerskiej.

Remont na wiosnę
Władze Rybnika podpisały z krakowską firmą MOTA EN-

GIL CENTRAL EUROPE umowę na remont drogi krajowej 
nr 78 na odcinku ulic Gliwickiej, Kotucza i Reymonta.

To pierwsza umowa podpisana w ramach projektu „Usprawnienie  
i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 
78 w Rybniku”. Modernizacja obejmie odcinek od ronda Wodzisław-
skiego do ronda Dorsten (1,18 km, ul. Reymonta i Kotucza). — Projekt 
przewiduje wymianę podbudowy drogi wraz z nową nawierzchnią oraz 
wymianę nawierzchni chodników — tłumaczył Jacek Hawel, naczelnik 
Wydziału Dróg UM. Utrudnienia na ul. Reymonta mogą się pojawić już 
w marcu. Prace będą wykonywane pod ruchem, zostaną jednak zapew-
nione objazdy do każdej ze stron remontowanych ulic. — Organizacja 
ruchu musi być zsynchronizowana z wszystkimi pracami i wydarzeniami 

Umowa na pierwszy etap remontu DK 78 została podpisana. Prace na drogach mogą 
się rozpocząć już w marcu.                                                                               Zdj.: m

Tak jak zapowiadano, rok 2011 będzie w Rybniku rokiem intensyfikacji inwestycji drogowych. Już ruszyły roboty  
na Żorskiej, w marcu rozpocznie się modernizacja DK 78.

Roboty modernizacyjne na ul. Żorskiej rozpoczęła wycinka drzew z poboczy. Zdj.: M.T.

Uwaga, roboty drogowe!

Zachowajmy ostrożność i... cierpliwość

V

Jeszcze z utrudnieniami, ale przez wiadukt na ul. Włościańskiej już da się  
przejechać.                                                                                                        Zdj.: r



na przyznanie środków z zewnątrz, m.in. z 
rezerw Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Krzysztof Soiński, p.o. naczelnika Wy-
działu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, 
nie miał tylu dobrych wiadomości, co przed-
mówca: — Remonty drogowe wyczerpały 
większą część budżetu — rozpoczął. W tym 
roku inwestycji nie będzie wiele, będą za to 
znaczące. Poza bieżącymi remontami obiek-
tów, powstanie sieć tablic informacji pasa-
żerskiej na przystankach. Zostanie również 
dokończona modernizacja Domu Kultury  
w Niedobczycach. Na tegoroczny budżet 
narzekała również Danuta Kolasińska, dy-
rektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Miała jednak dobrą informację: — Udało 
nam się pozyskać fundusze z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Latem zostanie więc 
rozpoczęty remont w czterech budynkach 
przy ul. Andersa, gdzie powstaną mieszkania 
socjalne (koszt inwestycji to ponad 2 mln 
zł). Będą kontynuowane prace na dachach 
zabytkowych budynków przy ul. Słonecznej. 
Niestety, w tym roku ZGM nie ma środków 
na dalszą termomodernizację. Rybniccy 
przedsiębiorcy mogą natomiast liczyć na 
zlecenia przy bieżących remontach. 

Do współpracy zapraszają również Ryb-
nickie Służby Komunalne. Planowane są 
przetargi na roboty cząstkowe po zimie, do-

datkowo RSK przeznaczą 120 tys. na wyna-
jem sprzętu potrzebnego do prac drogowych. 

Dotychczas nie pojawiły się zmiany 
prawne w zamówieniach publicznych, ale 
to nie oznacza, że brak na nie pomysłów. 
Prawdopodobnie już wkrótce będzie można 
wykluczać z przetargów wykonawców, któ-
rzy nie wywiązali się z wcześniejszych prac  
u podmiotu zamawiającego. Podczas dyskusji 
mówiono o tym, co utrudnia przedsiębior-
com prowadzenie inwestycji. — Wodociągi 
nie wydają warunków podłączenia, jeśli in-
westor nie podpisze deklaracji, że wykonana 
sieć zostanie przekazana nieodpłatnie na 
rzecz gminy, jeszcze z adnotacją, że robimy to 
dobrowolnie. Rozumiem, że brakuje pienię-
dzy, ale można rozmawiać, w jakiej formie 
to zrobić. Mam oddać miastu sieć wartą ok. 
200-300 tys. zł, plus podatek i zwrot VAT-u. To 
jest działanie na niekorzyść firmy, a urzędnicy 
twierdzą, że tak jest prawidłowo. Tę kwestię 
naprawdę można rozwiązać w inny sposób. 
Współpracuję z Rybnikiem od ponad 20 lat,  
i jest to współpraca fantastyczna, jednak w tym 
aspekcie brakuje dobrej woli — argumento-
wała Róża Korbel. — To problem związany 
z finansami. Ma pani rację, temat jest trudny 
— odpowiedział J. Koper. Inwestorzy mogą 
dochodzić swoich praw w sądzie. Rozmowy 
zapewne będą kontynuowane.

(m)
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Posłowie i senatorowie regionu rybnickiego oraz samo-
rządowcy – członkowie Zarządu Związku Subregionu Za-
chodniego, wypracowali i przyjęli wspólny apel do ministra 
infrastruktury o nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na 
terenie aglomeracji rybnickiej.

w mieście. Trzeba także uwzględnić datę 13 czerwca 
[koncert Bryana Adamsa], kiedy spodziewamy się 
w Rybniku ponad 20 tys. ludzi — zwracał uwagę 
prezydent Adam Fudali. — Na ten czas wyciszymy 
budowę, tak jak to robimy na „zakopiance” przed 
skokami — zapewnili przedstawiciele firmy. Na 
ul. Gliwickiej na czas przebudowy wiaduktu zo-
stanie postawiony tymczasowy most objazdowy, 
który umożliwi utrzymanie ruchu. Roboty w tym 
rejonie będą wymagały czasowych wyłączeń sieci 
energetycznej (ich grafik zostanie opracowany 
wspólnie z zakładem energetycznym). Po remon-
cie nośność wiaduktu będzie odpowiadała klasie 
A (50 t). Koszt brutto robót na ul. Gliwickiej, 
Kotucza i Reymonta wyniesie ponad 15,2 mln. 
zł. Prace mają się zakończyć do 30 października 
br. — Mam nadzieję, że warunki pogodowe i do-
świadczenie firmy pozwolą nam dotrzymać tego 
terminu — mówił J. Hawel. 

Drugi etap, nad którym trwają procedury prze-
targowe, obejmie przebudowę ul. Wodzisławskiej 
od ronda Północnoirlandzkiego do granicy z Radli-
nem (3,98 km). W ten sposób zostanie zakończona 
modernizacja DK 78, przebiegającej przez teren 
Rybnika. Całość prac powinna zostać zrealizo-
wana do końca 2012 roku. Po remoncie nośność 
nawierzchni przebudowanych dróg wzrośnie do 
115 kN/oś. Inwestycja w 85% jest finansowana  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, a jej całkowity koszt wyniesie ponad 
40,2 mln zł (wkład własny miasta – ok. 6 mln zł).

(r), (m)

C Przy kawie...

Spotkanie „ponad podziałami”. 
Zdj.: L. Tyl

Bezpłatna A1 
ponad podziałami

Parlamentarzyści oraz samorządowcy z terenu aglomeracji rybnickiej 
apel do ministra Cezarego Grabarczyka podpisali na spotkaniu w Ryb-
niku, zaproszeni przez prezydenta Adama Fudalego. „Apelujemy (…) do 
Pana Ministra o sprawiedliwe traktowanie kilkuset tysięcy mieszkańców 
aglomeracji rybnickiej i danie szansy reprezentowanemu przez nas regio-
nowi na drodze rozwoju naszego kraju” — czytamy m.in. w apelu, który 
na ręce ministra został przekazany przez senatora Antoniego Motyczkę. 

Apel podpisali posłowie: Krzysztof Gadowski, Adam Gawęda, 
Grzegorz Janik, Izabela Kloc, Marek Krząkała, Tadeusz Motowidło, 
Bolesław Piecha, Henryk Siedlaczek i Ryszard Zawadzki; senatorowie 
Tadeusz Gruszka i Antoni Motyczka, a także samorzadowcy, członkowie  
zarządu Związku Subregionu Zachodniego: starosta rybnicki Damian 
Mrowiec (przewodniczący), prezydent Rybnika Adam Fudali, starosta 
raciborski Adam Hajduk (w zast. J. Stukator), prezydent Jastrzębia-
Zdroju Marian Janecki, prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca, 

prezydent Raciborza Mirosław Lenk, pre-
zydent Żor Waldemar Socha oraz starosta 
wodzisławski Tadeusz Skatuła. 

Apel jest rezultatem szeregu wcześniej-
szych działań, podejmowanych przez sy-
gnujących go parlamentarzystów i samorzą-
dowców. Jego treść wpisuje się w szeroko 
zaplanowaną akcję społeczną, rozpoczętą 
przez redakcję „Dziennika Zachodniego”, 
w ramach której przewidziano również 
zbieranie podpisów wśród mieszkańców 
aglomeracji rybnickiej w tej sprawie. Pełną 
treść apelu można przeczytać na stronie 
www.rybnik.eu/__files/apel.pdf.

za www.rybnik.eu
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Uczestniczący w uroczystym otwarciu mi-
nister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 
zapewnił, że nowy sąd w Rybniku to jedna  
z najpiękniejszych inwestycji resortu sprawie-
dliwości, jakie w ostatnim czasie miał okazję 
wizytować. — Jestem pod wrażeniem piękna 
architektury i funkcjonalności budynku. I choć 
spraw obywatela nie rozstrzygają mury, choćby 
najpiękniejsze, to warunki nie są bez znaczenia, 
jeśli chodzi o czas rozstrzygania... Dziękuję 
wszystkim pracownikom, bo rybnicki ośrodek 
wyróżnia się zarówno ilością rozpatrywanych spraw, jak i jakością orzecz-
nictwa — mówił minister. Gmach jest nie tylko estetyczny i przestron-
ny, ale posiada też najbardziej nowoczesne systemy bezpieczeństwa.  

Z polepszenia się warunków pracy cieszą się pracownicy sadu: — Dotąd 
wydziały Sądu Okręgowego były rozrzucone w kilku siedzibach w Rybniku 
i Wodzisławiu. Komfort pracy, a przede wszystkim liczba sal rozpraw, na 
pewno przełoży się na polepszenie jakości naszej pracy, a przede wszystkim 
na czas orzekania — mówi sędzia II Wydziału Cywilnego Barbara Migas.      

Minister odniósł się też do wyjątkowego wkładu rybnickiego samorzą-
du w powstanie obiektu. — W Rybniku współpraca była ponadstandardo-
wa. Miasto było obecne na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – nie 
tylko przekazało nieodpłatnie działkę, ale partycypowało w kosztach budo-
wy na poziomie ok. 10%, wzięło też na siebie niewdzięczną rolę inwestora 
zastępczego. Uczestnicy uroczystości, a byli wśród nich przedstawiciele 
środowisk sądowniczych z całego województwa, parlamentarzyści, sa-

morządow-
cy i wiele in-
nych osób, 
u s ł y s z e l i  
z ust mini-
stra wiele 
miłych słów 
pod adre-
sem działań 
władz Ryb-
nika oraz 
s a m e g o 
miasta, któ-

re już nie będzie się gościowi kojarzyło, jak dotąd, wyłącznie z węglem  
i żużlem. — Poznając lepiej już zrealizowane przedsięwzięcia, a także plany 
władz Rybnika, nie dziwię się korzystnym dla waszego miasta rankingom 

i statystykom. Takiemu miastu jest również 
potrzebny sprawnie funkcjonujący wymiar spra-
wiedliwości... — mówił minister Kwiatkowski. 
Podziękowania za zaangażowanie w budowę 
usłyszeli też poprzedni prezes Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach Piotr Wójtowicz, dyrektor 
SO Stanisław Malec, a także przedstawiciele 
miasta – oprócz prezydenta Fudalego – wice-
prezydent Michał Śmigielski, p. o. naczelnika 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
Krzysztof Soiński i jego poprzedniczka Kata-
rzyna Konsek.

Obecny na uroczystości wiceminister roz-
woju regionalnego Adam Zdziebło przyznał, 
że z racji pełnionej funkcji częściej uczestniczy 
w otwarciu inwestycji współfinansowanych ze 
środków unijnych, ale powstanie obiektu z pie-

niędzy państwo-
wych z udziałem 
samorządowych 
też jest  okazją 
do zadowolenia.  
— Rybnik jest jed-
nym z tych miast 
r e g i o n u ,  k t ó r e 
powinny być mo-
to r em rozwo ju  
i magnesem przy-
ciągającym ludzi  
i inwestorów, a in-
stytucja wymiaru 
sprawiedliwości jest 
jednym z elemen-
tów konkurencji, 
podobnie jak po-
wstały tu Zespół 
Szkół Wyższych czy 
inwestycje drogowe, 
do których miasto 
się przymierza… 

Do miastotwórczej roli instytucji takiej jak sąd nawiązał prezydent 
Adam Fudali, podkreślając, że wpasowuje się on znakomicie w kon-
cepcję przekształcania Rybnika w centrum usług dla mieszkańców 
subregionu, również tych związanych z wymiarem sprawiedliwości. 
— Chciałbym podziękować gościowi za wszystkie miłe słowa, a są one 
dla mnie szczególnie ważne nie tylko dlatego, że Krzysztof Kwiatkowski 
wypowiada je jako minister sprawiedliwości, ale również jako długoletni 
samorządowiec. On wie jak wielkim wysiłkiem ze strony dla miasta jest 
uczestniczenie, i finansowe, i organizacyjne, w tak dużej inwestycji. Za-
równo minister Kwiatkowski, jak i i prezydent Rybnika odnieśli się do 

 Nowa siedziba sądu otwarta!

Po trzech latach budowy oddany został do użytku nowy gmach rybnickiego 
Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Rybnik wzbogacił się 
o nowoczesny obiekt użyteczności publicznej i instytucję podnoszącą prestiż 
miasta.  

 Mury nie rozstrzygają, ale…

W nowym budynku znalazły miejsce:
• 3 wydziały Sądu Okręgowego: 

 II Wydział Cywilny, 

 V Wydział Karny, 

 IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

• 3 wydziały Sądu Rejonowego: 

 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

 VI Wydział Gospodarczy, 

 VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Prezentem „ku pamięci” od władz Rybnika odebranym przez 
prezesa SO Wojciecha Hajduka, był obraz przedstawiający 
dawną szkołę muzyczną, w miejscu której powstała nowa 
siedziba sądu.

Moment przecięcia wstęgi: (od lewej) wiceminister Adam Zdziebło, prezydent Adam 
Fudali, minister Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Stanisław Malec.                                                                                         Zdj.: L. Tyl
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Zamiejscowy Ośrodek w Rybniku 
Sądu Okręgowego w Gliwicach w liczbach 

• Koszt – 42.233.668 zł, w tym wkład miasta – 4.412.416 zł  

   oraz nieodpłatna działka o pow. 7.390 m2

• Powierzchnia budynku – 6.973 m2, w tym pow. użytkowa   

   4.907 m2

• Powierzchnia archiwów – 455 m2 

• Liczba pomieszczeń biurowych – 148

• Liczba sal rozpraw – 21 (w tym jedna przystosowana  

   do sądzenia najcięższych przestępców) 

• Liczba pracowników – 132, w tym 37 sędziów (docelowo  

  – 177 prac., w tym 44 sędziów)

działań miasta na rzecz usamodzielnienia się 
rybnickiego sądu. — Ze zrozumieniem odnio-
słem się do dyplomatycznych (w dobrym tego 
słowa i kontekstu znaczeniu) zabiegów miasta 
o stworzenie w Rybniku okręgu sądowniczego. 
Na ten rok nie przewidujemy już żadnych zmian 
strukturalnych, jednak nie są one wykluczone 
w przyszłości i do sprawy ewentualnego usa-
modzielnienia się ośrodka w Rybniku wró-
cimy. Zapewnienia o powrocie do dyskusji  
o uniezależnieniu się rybnickiego ośrodka  
i jego szerszych perspektywach na przyszłość 
ucieszyły gospodarza Rybnika, który przyznał, 
że bardzo na to liczy.

W trakcie uroczystości zarówno prowadzą-
cy ją prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Wojciech Hajduk, jak i prezydent Fudali przy-
pomnieli, że nowy gmach powstał w miejscu 
dawnej szkoły muzycznej o długiej tradycji 
i wybitnych absolwentach. Nieistniejący już 
budynek szkoły widniał na obrazie wręczonym 

przez przedstawicieli miasta prezesowi sądu, a 
symbolem połączenia tradycji i współczesności 
tego miejsca była też.... muzyka towarzysząca 
uroczystości, w wykonaniu aktualnych uczniów 
szkoły muzycznej. Wśród prezentów „...na 
dobry początek” był również widok Gliwic od 
starosty Damiana Mrowca oraz wykonana z 
węgla statuetka Temidy… 

By uzupełnić liczbę 80 miejsc parkingowych 
znajdujących się na wewnętrznym dziedzińcu 
sądu, w najbliższym czasie miasto zamierza 
postarać się o dodatkowe  dwa nowe parkingi 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Powstaną one tuż 
za pawilonem handlowym wzdłuż torów oraz 
w miejscu ręcznej myjni naprzeciw Urzędu 
Skarbowego przy pl. Armii Krajowej. 

Nowy budynek sądu robi naprawdę duże 
wrażenie, nie życzymy jednak nikomu, by mu-
siał się tam znaleźć...

(r)

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości otwarcia obiektu.                                                                                                                                            Zdjęcia: r

Sędzia II Wydziału Cywilnego Barbara Migas prezentuje swój,  nie do końca 
jeszcze urządzony, pokój sędziowski.

Uroczystość otwarcia sądu była 

też okazją do promocji monografii 

autorstwa Bogdana Klocha pt. „Zarys 

dziejów sadownictwa. Sądy w Ryb-

niku, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, 

Wodzisławiu Śl. i Żorach”, wydaw-

nictwa Muzeum w Rybniku w ramach 

cyklu „Zeszyty Rybnickie”. Z okazji 

otwarcia nowej siedziby Muzeum 

zorganizowało też wystawę obrazu-

jąca historię sądownictwa w Rybniku 

oraz pobliskich miastach. 
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Dzielnica Data wyborów 
2011 r.

Dzień 
tygodnia Godzina Miejsce Ulica

BOGUSZOWICE
OSIEDLE 14 marca 2011 r. poniedziałek 17:00 Dom Kultury w Boguszowicach Pl. Pokoju 1

GOTARTOWICE 15 marca 2011 r. wtorek 16:00 Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Ziołowa 3 

LIGOTA-LIGOCKA 
KUŹNIA 15 marca 2011 r. wtorek 18:00 Harcówka ul. Zakątek 19 

KŁOKOCIN 16 marca 2011 r. środa 16:00 Remiza OSP Kłokocin ul. Włościańska 70 

BOGUSZOWICE-STARE 16 marca 2011 r. środa 18:00 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Małachowskiego 44 

CHWAŁĘCICE 17 marca 2011 r. czwartek 16:00 Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Gzelska 7 

GOLEJÓW 17 marca 2011 r. czwartek 18:00 Remiza OSP Golejów ul. Gliwicka 257  

MEKSYK 21 marca 2011 r. poniedziałek 16:00 Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 

CHWAŁOWICE 21 marca 2011 r. poniedziałek 18:00 Dom Kultury w Chwałowicach ul. 1 Maja 95 

MAROKO-NOWINY 22 marca 2011 r. wtorek 17:00 Zespół Szkół  nr 3 ul. Orzepowicka 15 A 

NIEDOBCZYCE 24 marca 2011 r. czwartek 17:00 Dom Kultury w Niedobczycach ul. Barbary 23 

ZAMYSŁÓW 28 marca 2011 r. poniedziałek 16:00 Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123 

NIEWIADOM 28 marca 2011 r. poniedziałek 18:00 Dom Kultury w Niewiadomiu ul. Mościckiego 15 

PARUSZOWIEC-PIASKI 29 marca 2011 r. wtorek 16:00 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 17 

ŚRÓDMIEŚCIE 29 marca 2011 r. wtorek 18:00 Powiatowa i Miejskia Biblioteka 
Publiczna ul. Szafranka 7

GRABOWNIA 31 marca 2011 r. czwartek 16:00 Remiza OSP Grabownia ul. Poloczka 76 c 

OCHOJEC 31 marca 2011 r. czwartek 18:00 OSP Ochojec ul. Rybnicka 23 

RADZIEJÓW 4 kwietnia 2011 r. poniedziałek 16:00 Gimnazjum nr 13 ul. Kręta 20 

POPIELÓW 4 kwietnia  2011 r. poniedziałek 18:00 Szkoła Podstawowa nr 24 ul. L. Staffa 42 A 

STODOŁY 12 kwietnia 2011 r. wtorek 16:00 Remiza OSP Stodoły ul. Zwonowicka 5 

WIELOPOLE 12 kwietnia 2011 r. wtorek 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105 

ZEBRZYDOWICE 13 kwietnia 2011 r. środa 16:00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Buhla 3

ORZEPOWICE 13 kwietnia 2011 r. środa 18:00 Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Łączna 12 a

KAMIEŃ 14 kwietnia 2011 r. czwartek 16:00 Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szewczyka 6  

SMOLNA 14 kwietnia 2011 r. czwartek 18:00 Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 ul. Reymonta 69 

RYBNICKA KUŹNIA 18 kwietnia 2011 r. poniedziałek 16:00 Gimnazjum nr 4 ul. Rybacka 55 

RYBNIK-PÓŁNOC 18 kwietnia 2011 r. poniedziałek 18:00 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Różańskiego 14 A 

W marcu i kwietniu br. kończy się czteroletnia kadencja wybranych 
w 2007 r. rad dzielnic. Na styczniowej sesji Rady Miasta radni poprzez 
podjęcie 27 odrębnych uchwał zarządzili nowe wybory. Cykl zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych w dzielnicach, na których wybierzemy 
naszych przedstawicieli w radach, rozpocznie się w połowie marca,  
a zakończy w kwietniu br. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów 
do rad dzielnic zostały określone w statutach dzielnic. Przypomina-
my, że do rady dzielnicy wybieramy 15 osób, za wyjątkiem najlicz-
niejszej dzielnicy Maroko-Nowiny, gdzie rada liczy 21 osób. Czynne 
prawo wyborcze przysługuje osobom zamieszkałym stale na terenie 

dzielnicy, posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu ordynacji 
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
Jednostki pomocnicze miasta, jakimi są rady dzielnic, są nie tylko 
organizatorami imprez integrujących lokalną społeczność i podtrzy-
mujących tradycje Małej Ojczyzny, ale również ważnym partnerem 
miasta w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz łącznikiem między 
mieszkańcami, a gminnym samorządem.

Zachęcamy zatem mieszkańców Rybnika do licznego uczest-
nictwa w wyborach. Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą 
dowodu osobistego.

Wybory do Rad Dzielnic

Harmonogram wyborów
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Medal Ministra Obrony Narodowej przy-
znawany jest osobom, które swoją pracą lub 
działalnością przyczyniają się do rozwoju  
i umacniania obronności kraju. — Wśród nich 
są zarówno pracownicy Urzędu Miasta i innych 
instytucji, które niejako z obowiązku, jednak  
w wyróżniający się sposób, wykonują zadania 
związane z obronnością kraju. Ale tradycyjnie są 
wśród nich również rodzice, których co najmniej 
trzech synów służyło naszemu krajowi w woj-
sku polskim — mówił Wojskowy Komendant 
Uzupełnień ppłk Andrzej Sygulski. — Im takie 
odznaczenia szczególnie się należą… Hanna  
i Stanisław Piechaczkowie z Boguszowic mówią, 
że ich synowie – Łukasz, Tomasz i Marek – z chęcią  
poszli do wojska. Najstarszy ma dziś 27, naj-
młodszy – 23 lata. — To był taki okres, że jeden 
szedł, a drugi wracał… Oczywiście, że tęskniliśmy 
i martwiliśmy się, ale taka jest rola rodziców,  
a rolą synów było odsłużyć swoje… Wychowali-
śmy ich w poczuciu, że obowiązki trzeba wypeł-
niać — wyjaśnia Hanna Piechaczek. — To takie 
nasze patriotyczne wychowanie… — dodaje jej 
mąż. Wszyscy trzej synowie trafili do jednostek 
z dala od domu, a jeden z nich zakończył służbę 

z awansem na starszego szeregowego. — Byłam 
z nich dumna! Byli w wojsku lubiani, a Marek 
zastanawia się nawet nad służbą w Narodowych 
Siłach Rezerwowych… — mówi pani Hanna. 
Dumy ze swoich dzieci nie kryje też Maria Be-
kas, która podkreśla, że dobre wychowanie trójki 
synów było nie lada wyzwaniem. Jej się udało, 
bo jak żartobliwie mówi o niej mąż Adam: — 
Mamy w domu dobrego sierżanta! Srebrne me-
dale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” są dla 
rodziców formą okazania wdzięczności i uznania 

za wychowanie dzieci w patriotycznym duchu.  
A obok wymienionych otrzymali je również 
Teresa i Tadeusz Rojkowie, Małgorzata i Jan 
Sobańscy, Stefania i Stanisław Wołoszyn, 
Elżbieta Konsek, Zbigniew Rekuć i Urszula 
Sopniewska z Rybnika oraz rodziny mieszka-
jące na terenie administrowanym przez ryb-
nickie WKU – Urszula Francuz, Małgorzata i 
Franciszek Fuchsowie, Marianna i Kazimierz 
Kaczmarczykowie oraz Ewa i Jerzy Karwotowie. 
Medale wręczyli rodzicom szef Wojewódz-

kiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk 
Krzysztof Radwan, starosta Damian Mrowiec 
oraz prezydent Adam Fudali, który również 
otrzymał medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”, ale złoty. Odznaczenie podobnego 
kruszcu wręczono też naczelnikowi Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
Urzędu Miasta Januszowi Abrahamowiczowi 
(na zdj.). Srebrny medal otrzymał Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku 
Edward Waloszek, a brązowe – inni rybniccy 
urzędnicy Andrzej Mizioch i Krzysztof Soiński.

— Dziś nie ma już zasadniczej służby wojsko-
wej, więc element obowiązkowego powołania do 
wojska nie istnieje, ale przed młodymi obywate-
lami naszego kraju stoją nowe wyzwania. To Na-
rodowe Siły Rezerwowe — mówił ppłk Andrzej 
Sygulski i zachęcał do skorzystania z oferty 
nowej służby. A kolejne medale czekają… 

(S)

Rodzice na medal!

Jakie ministerialne odznaczenie może dostać zarówno prezydent miasta, inspek-
tor sanitarny, urzędnik i matka trzech synów? To medal „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju”, a uroczystość wręczenia odbyła się w rybnickim Urzędzie Miasta. 
Zorganizowała ją Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Wśród wyróżnionych medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” byli zarówno  
rybniccy urzędnicy...

... jak i rodzice, których co 
najmniej trzech synów służyło  
w wojsku, jak państwo Hanna  
i Stanisław Piechaczek. 

Zdjęcia: s  

Do rybnickich jednostek ochotniczych straży pożarnych 
trafiły trzy dobrej klasy motopompy szlamowe. Sprzęt 
przekazała fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w ramach akcji „Stop Powodziom”. 

Nowy sprzęt o rynkowej wartości około 6 tys. za sztukę, trafił 
do jednostek OSP w Kamieniu, Gotartowicach i Golejowie. Aby 
otrzymać sprzęt, strażacy składali specjalne wnioski do Funda-
cji WOŚP, w których informowali o podejmowanych na swoim 

terenie działaniach ratowniczych i zagrożeniach związanych  
z zalewaniem terenów. Oficjalna uroczystość przekazania sprzętu 
strażakom miała miejsce na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Do rybnickich strażaków pompy trafiły z Katowic. 

Wspomniane trzy rybnickie jednostki otrzymały 
pompy Koshin KTH - 80X o maksymalnej wy-
dajności 1340 l/min. Sprzęt wyposażony jest  

w silnik Honda GX 240 i węże tłoczne W75. W ramach współpracy 
z WOŚP, rybniccy strażacy zaangażowali się w organizację wielkie-
go orkiestrowego finału, który odbył się 9 stycznia br. na terenie 
rybnickiego kampusu.                                   za www.rybnik.eu

„Orkiestrowe” motopompy dla OSP
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Dzięki zasłaniającej okna malowanej „pa-
noramie rybnickiej” i odpowiednim światłom 
wysłużony „okrąglak” prezentował się całkiem, 
całkiem… Najlepiej zaprezentowali się jednak 
laureaci. W kategorii biznes kapituła doceniła 
szefa i współwłaściciela księgarni „Orbita”. Jan 
Grzonka to postać barwna, lubiana i ceniona 
przez zachodzących tu miłośników książki, 
którzy zawsze mogą liczyć na fachową poradę, 
ściągnięcie interesującej pozycji i… kawałek tortu  
z okazji kolejnych rocznic (w ub. roku 20.) istnie-
nia książnicy. Księgarnia jest też doceniana przez 
branżę: była nagradzana za najlepszą sprzedaż 
przez takie wydawnictwa jak Pascal, Wilga, Znak, 
czy Wydawnictwo Literackie. — Znając moich 
konkurentów, wśród których byli szefowie wielkich 
firm, nie spodziewałem się wygranej — mówił 
autentycznie zaskoczony Jan Grzonka. — Ale 
bardzo się cieszę, że doceniono wysiłek wszystkich 
pracowników księgarni — mówił najbardziej 
znany w Rybniku księgarz. Ruch, jaki panuje 
w „Orbicie”, zaprzecza powszechnej opinii, że 
Polacy książek nie czytają…

Dyrektor OPP Zespół Tańca Ludowego 
„Przygoda” Anita Geratowska już dawno nie 
miała tak dobrego roku (Nagroda Człowiek Roku 
przyznawana jest za rok ub.) Zarówno zespół, jak  
i jego szefowa byli w 2010 r. wielokrotnie wyróżnia-
ni (czytaj numer grudniowy „GR”). Dopełnieniem 
był tytuł Człowieka Roku w kategorii kultura. Wrę-
czająca statuetkę ubiegłoroczna laureatka Jadwiga 
Demczuk-Bronowska przypomniała niezwykłą 
postać Renaty Hupki, mamy Anity, która po niej 
„odziedziczyła” „Przygodę” i cały czas trzyma 
poziom. — Nie spodziewałam się tej nagrody, ale 
wiem, że jestem tutaj dzięki wielu osobom, między 
innymi mojej mamie, która pokazała mi, że polska 
kultura i folklor, to coś dla czego warto żyć. Jestem tu 
też dzięki moim uczniom i moim pracownikom. Od-
dałabym jednak wszystkie nagrody za nową siedzibę 
dla zespołu — powiedziała A. Geratowska, kieru-
jąc te słowa do prezydenta Rybnika, jednocześnie 
przewodniczącego kapituły nagrody – Adama 
Fudalego. Czas pokaże czy władze miasta wezmą 
sobie ten apel do serca, ale wiemy, że zespół ma 
sprzymierzeńca w postaci przewodniczącego Rady 
Miasta Andrzeja Wojaczka…

W kategorii sport tytuł przyznano dżudoczce 
Agacie Perenc. Członkini klubu „Polonia” 

Rybnik zdobyła w 2010 r. m.in. mistrzostwo 
Polski seniorek, mistrzostwo Polski młodzieży 
i mistrzostwo Polski Otwartych Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski Młodzieży. Była 
reprezentantką Polski na Mistrzostwach Europy 
Młodzieży w Judo w Sarajewie, a w minionych 
latach wielokrotnie medalistką mistrzostw Polski 
seniorek i juniorek. — To wspaniałe móc robić 
co się kocha, osiągać sukcesy i jeszcze dostawać 
nagrody. Dziękuję wszystkim, a szczególnie moim 
najwierniejszym fanom – rodzicom — dziękowała 
Agata Perenc.

Laureatem Nagrody Internautów został 
Daniel Kaczmarczyk, ps. DKA, muzyk, produ-
cent i kompozytor, jeden z najbardziej znanych 

raperów młodego pokolenia. Swoja przygodę  
z muzyką rozpoczął na początku minionej 
dekady. Jest autorem ok. 200 utworów muzycz-
nych, z których kilkanaście jest znanych z list 
przebojów. D. Kaczmarczyk to człowiek wielu 
innych talentów: jest absolwentem germanistyki 
i nauk politycznych i w tej dziedzinie stypendystą 
Iowa State University, sukcesy osiągał również w 
lekkoatletyce, zdobywając nawet medalowe miej-
sca mistrzostw Polski w skoku w dal, a pracuje  
w… firmie komputerowej. Tylko pozazdrościć... 

Wyróżnienie specjalne kapituła przyznała 
inicjatorowi i koordynatorowi wyjątkowej akcji 
„Motocykl ratowniczy dla Rybnika” Lechowi 
Gęborskiemu. Odbierając nagrodę laureat nie 
krył satysfakcji, że doceniono wysiłek, który nie 
tylko przyniósł efekt finansowy, ale przyczynił 
się również do integracji rybnickiej społeczno-
ści i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Zapowiedział też, że ma w planach kolejne 
przedsięwzięcia… 

Podsumowując: prawie wszyscy laureaci,  
ale również nominowani, przyznają, że dziedzi-
na, w której osiągnęli sukcesy fascynowała ich 
prawie od dziecka, a wpływ na to miał często 
dom i działania bliskich, zgodnie z przysłowiem,  
że niedaleko pada jabłko…

(r)

Nominowani
Kultura: Anita Geratowska (laureatka), Adam Giza – dziennikarz i prezenter, Sabina Jeszka – uczestniczka finału 
programu „Mam talent”, Jarosław Hanik – muzyk, pedagog, animator kultury, Daniel Kaczmarczyk – muzyk.
Biznes: Jan Grzonka (laureat), Franciszek Barakomski – prezes SKOK „Ziemi Rybnickiej”, Józef Kołoczek – właściciel 
Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego „Koltrans”, Piotr Suda – właściciel Zakładu 
Remontowo-Budowlanego „Suda-Bud”, Stanisław Tatarczyk – właściciel pracowni projektowej TENSA.
Sport: Agata Perenc (laureatka), Bartłomiej Bednarczyk – zawodnik ju-jitsu, Jacek Błaszczyk – trener żeglarstwa, 
Mateusz Mazik – bokser, Mariusz Prudel – siatkarz.

Ludzie Roku 2010

Organizowany przez portal rybnik.com.pl konkurs Człowiek Roku doczekał się małego jubileuszu – 5. edycji wyboru 
najciekawszej postaci życia publicznego w kilku kategoriach. Obok laureatów, zmieniło się miejsce gali, która tym razem 
odbyła się w siedzibie Cechu Rzemiosł.

Ludzie Roku: (od lewej) Jan Grzonka, Anita Geratowska, Daniel Kaczmarczyk, Agata Perenc i wyróżniony  
Lech Gęborski.                                                                                                                                                Zdj.: r

Kapituła  
Adam Fudali, prezydent Rybnika, Honorowy Przewodniczą-
cy Kapituły, Bartosz Demczuk - Kabaret Młodych Panów, 
Grzegorz Janik - poseł na Sejm RP, prezes KS Energetyk 
ROW Rybnik, Andrzej Korbasiewicz - prezes Izby Rzemieśl-
niczej w Rybniku, Romana Kuczera - dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Braci Szafranków, Damian Mrowiec 
- starosta rybnicki, Wojciech Pfeifer - starszy Cechu Rze-
miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, 
Tomasz Pruszczyński - prezes tuPolska Sp. zo.o.,,Adam 
Świerczyna - dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury, Rafał 
Tymusz - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Gabriela Wistuba - prezes rady nadzorczej KK ROW Rybnik, 
Michał Wojaczek - dyrektor Domu Kultury w Chwałowi-
cach, Stanisław Wójtowicz - prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik, Wacław Wrana - redaktor naczelny Rybnik.com.
pl, Andrzej Żylak - prezes Izby Przemysłowo - Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.



Wiele osób nie odróżnia np. wojewódzkich organów rządowych (jak urząd 
wojewódzki) od samorządowych (jak urząd marszałkowski wraz z sejmikiem 
wojewódzkim). Co to takiego jest samorząd województwa i czym zajmuje się 
sejmik (właściwe dla woj. śląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego i Sejmik Woj. Śląskiego), wyjaśnia przewodniczący klubu radnych Prawa  
i Sprawiedliwości w Sejmiku Śląskim Czesław Sobierajski.

Samorząd województwa
Zgodnie z ustawą, organami samorządu wojewódzkiego są zarząd oraz sejmik. 

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, natomiast prace 
zarządu, którymi kieruje marszałek województwa, koncentrują się na wypełnianiu 
zadań leżących w kompetencjach samorządu, niezastrzeżonych na rzecz sejmiku 
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kadencja sejmiku trwa 4 lata. W jego  skład  wchodzą radni wojewódzcy 
(w Sejmiku Woj. Śląskiego – 48), wybierani w wyborach powszechnych, rów-
nych, bezpośrednich i tajnych. W jesiennych wyborach radnymi z Rybnika 
zostali Czesław Sobierajski (PiS), który pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz przewodniczącego klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości, Urszula Grzonka (PiS), pełniąca funkcję wi-
ceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury, a także Grzegorz Wolnik 
(PO) – przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. 

Samorząd Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 5.06.1998 r., określa stra-
tegię rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności następujące cele:
• Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie 
tożsamości lokalnej.

• Pobudzenie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki województwa.

• Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, 
utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej, racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

• Wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nas dziedzictwem kultu-
rowym i jego racjonalne wykorzystywanie oraz promocję walorów i możliwości 
rozwojowych województwa.
Do zadań samorządu wojewódzkiego należy w szczególności promocja  

i ochrona zdrowia, edukacja publiczna, w tym szkoły wyższe, modernizacja 
terenów wiejskich, zagospodarowanie przestrzenne, transport zbiorowy i drogi 
publiczne, ochrona środowiska, kultura fizyczna i turystyka, gospodarka wodna, 
w tym ochrona przeciwpowodziowa, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacja 
lokalnego rynku pracy, bezpieczeństwo publiczne.

Budżet 
Niestety, za zadaniami nałożonymi ustawowo na samorząd województwa, nie 

idą odpowiednie do nich środki finansowe. I tak budżet województwa śląskiego 
na rok 2011 to dochody w wysokości 1.309.978.911 zł i wydatki 1.508.973.169 zł,  
a więc deficyt wynosi 198.994.258 zł. Dowodem na skromność budżetu woje-
wództwa niech będzie fakt, że jest on porównywalny z budżetem miasta Katowice.

Na budżet składają się dochody własne, w tym niewielki udział w podatkach 
– 1,6% podatku dochodowego od osób  prawnych (111.100.000 zł), 14,75% po-
datku od osób fizycznych (444.400.000 zł). Samorząd wojewódzki nie ma żadnego 
udziału w podatku VAT. Następną składową budżetu jest subwencja ogólna (w 
2011 r. – 204.139.940 zł) oraz dotacje celowe na zadania własne (284.046.812 zł).

Radny Cz. Sobierajski uważa, że pełnienie roli gospodarza województwa 
wymaga odpowiednich środków, dlatego zaproponował przyjęcie uchwały sej-
miku, skierowanej do sejmu, senatu, prezydenta i rządu RP, aby zwiększyć udział 
w podatkach dla samorządu województwa w podatku dochodowym od osób 
fizycznych z 1,6% do 5%, w podatku dochodowym od osób prawnych z 14,75% 
do 20%, a także zwrot podatku VAT od inwestycji publicznych realizowanych 
przez samorząd, co pozwoliłoby  sprostać rosnącym wyzwaniom, przed którymi 
stoi nasze województwo. 

Pomysłodawca akcji i jej koordynator Lech Gęborski uważa, 
że mimo problemów szpitala z kontraktem, akcja „Motocykl 
ratowniczy dla Rybnika” udała się w 100%. — Zrealizowaliśmy 
wszystkie założenia tego przedsięwzięcia. Motocykl jest i zrobimy 
wszystko, by spełniał zadanie, do jakiego został powołany – rato-

wanie zdrowia i życia — mówi L. Gęborski. Organizatorzy akcji i 
partnerzy ze szpitala znali archaiczny przepis, ale wiedzieli też, że 
w mieście takim jak Rybnik, motocykl ratowniczy jest niezbędnym 
narzędziem właściwego wypełniania przez ratowników swojej 
pracy. Dyrektor szpitala Tomasz Zejer zapewnia, że będzie szukał 
innych źródeł pieniędzy. — Ten przepis nie nadąża za współczesnym 
życiem i uważamy, że trzeba go zmienić. Dlaczego niedoinwestowany 
przez państwo szpital, który chce, by jego usługi medyczne były na 
wyższym poziomie, ma do społecznej akcji dopłacać? — uważa 
Lech Gęborski. — Dlaczego organy, które powinny zajmować się 
rozwiązywaniem takich kwestii odwracają się plecami, cedując je 
na organizacje społeczne? A takie przesłanie wynika z odpowiedzi 
ministerstwa zdrowia na interpelację posła Marka Krząkały, który 
zaangażował się w starania o zmianę porządku prawnego. W od-
powiedzi na interpelację czytamy, że istnieją organizacje zajmujące 
się ratownictwem medycznym i to one, poprzez wyposażenie np. 
w ratownicze dwuślady, mogą być partnerem państwowego lecz-
nictwa. Chodzi jednak o to, by sprawę uporządkować na poziomie 
kraju i dostęp do szybkiego pojazdu potencjalnie ratującego 
życie upowszechnić. Dotąd tylko nieliczne oddziały ratunkowe 
wyposażone są w motocykl, inne, nie mając źródła finansowania 
jego eksploatacji, nie decydują się na taki krok. Sprawa motocykla 
jako żywo przypomina mające w naszym kraju sytuacje, kiedy 
podarowany kosztowny sprzęt medyczny stał niewypakowany w 
szpitalnej piwnicy, bo nie było pieniędzy na koszty jego utrzymania.   

L. Gęborski zapewnia, że organizatorzy akcji pójdą za 
ciosem i wspólnie z posłem M. Krząkałą będą walczyć o 
dostosowanie tego przepisu do życia. Ma również nadzieję, 
że przyłączą się do nich inni parlamentarzyści… Tak czy 
inaczej, rybnicki motocykl ratowniczy wiosną wyjedzie na 
ulice miasta…

(r)

W rozumieniu starych, ale obowiązujących prze-
pisów motocykl nie jest pojazdem ratunkowym  
i z tego względu koszty utrzymania zakupionego  
za społeczne pieniądze ratowniczego BMW, prze-
znaczonego dla naszego wojewódzkiego szpitala,  
nie mogą być finansowane przez NFZ. Czy społeczna 
inicjatywa musi przegrać z archaicznymi przepisa-
mi? Niekoniecznie…

Motocykl wyjedzie
na wiosnę…

Edukacja obywatelska

Wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, że z wiedzą Polaków na te-
mat struktury organów władzy, a także ich kompetencji nie jest najlepiej. 

Samorząd województwa
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Na zakupionym motocyklu ratunkowym inicjator akcji Lech Gęborski. 



Od 20 lutego można głosować na Rybnik, by jako 
jedno z 22 polskich miast, znalazł się na narodowej 
planszy gry Monopoly Polska. 

Dwadzieścia dwa miasta, które w dniach od 20 lutego do 20 
marca br. uzyskają w internetowym głosowaniu największą liczbą 
głosów, znajdą się na narodowej planszy gry Monopoly Polska. 
Wystarczy wejść na stronę www.monopoly.pl, zarejestrować się 
i kliknąć na 1 z 60 miast, które znalazły się na liście głównej. 
Głosowanie na narodową planszę Monopoly odbywa się w Polsce 
po raz pierwszy. W wyniku podobnych plebiscytów internetowych 
swoje krajowe plansze mają już Stany Zjednoczone, Kanada, Tur-
cja, Francja, Włochy, Rosja, Wielka Brytania i inne. Nadszedł czas 
na Polskę. Czy na planszy znajdzie się Rybnik? O tym zdecydują 
internauci. A zatem, zagłosuj na Rybnik: www.monopoly.pl!!! 

Gra Monopoly, polegająca na zarządzaniu nieruchomościa-
mi, obchodzi w tym roku 76 urodziny. Dostępna w ponad 100 
krajach, przełożona na 37 języków, ma ponad 500 mln fanów na 
całym świecie! Na rynku kolekcjonerskim powstało ponad 200 
edycji, w tym z czekolady, w języku Braille’a, z brylantów. Na 
zlecenie NASA zaprojektowano także planszę do grania w stanie 
nieważkości. Na świecie bito w nią nie lada rekordy. Najdłuższą 
partię rozegrano w restauracji McDonald’s w Blufton w stanie 
Ohio. Trwała ona aż 1680 godzin, czyli 70 dni. Monopoly to 
gra z bardzo barwną i ciekawą historią, która wciąż się zmienia  
z duchem czasu. 

Monopoly Polska powstała w wyniku miesięcznego głosowa-
nia, zadebiutuje na polskim rynku jesienią 2011 roku i wejdzie 
do obiegu na lata.

za www.rybnik.eu

Wielką uczoną chce uczcić i upamiętnić  
w Rybniku senator RP Tadeusz Gruszka, poprzez 
organizację adresowanego do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych konkursu pod nazwą „Maria 
Skłodowska-Curie – największa kobieta 
świata nauki”. Jego celem jest poszerzenie 
wiedzy o drodze życiowej, edukacji i karierze 
naukowej kobiety, „…która wywarła największy 
wpływ na naukę” (według prestiżowego pisma 
„New Scientist”). Mamy bowiem w swojej historii wiele wybitnych postaci, o któ-
rych często zapominamy lub posiadamy o nich zbyt małą wiedzę. I takie inicjatywy 
pozwalają to zmienić. Dodatkowym elementem konkursu będzie wykazanie się 
przez uczestników wiedzą o Nagrodzie Nobla oraz jej polskich laureatach.

W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów 
rybnickiego i mikołowskiego oraz miasta Rybnika. Zainteresowana konkursem 
szkoła powinna do 9 marca br. wydelegować 3-osobową drużynę. Miejsce i czas 
przeprowadzenia konkursu zależny będzie od liczby zgłoszeń, a szkoły zostaną 
o terminie powiadomione.  

Do wzięcia udziału w konkursie zachęci być może nagroda, a jest nią możliwość 
wyjazdu do Brukseli dla dwóch najlepszych uczestników konkursu.

Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Rybnicka”. Wszelkie dodatko-
we informacje można uzyskać u koordynatora konkursu drogą mailową pod 
adresem jacek@miketa.pl lub telefonicznie 32/ 422 41 70. Ewentualne zmiany  
w regulaminie ogłoszone zostaną  na stronie internetowej www.tadeuszgruszka.pl.

Konkurs dla młodzieży szkolnej 

Co ty wiesz o… 
Marii Skłodowskiej-Curie

Rybnik w

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii, pragnąc przyczynić się do upowszechnienia 
wiedzy o jej wielkich zasługach dla rozwoju światowej nauki oraz posta-
wie nacechowanej najgłębszym humanizmem, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
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— Chcemy pobudzać, inspirować do działania i zachęcać innych 
do upamiętnienia tej rocznicy. Oczekujemy, że inicjatywę podchwycą 
nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale i organizacje pozarządowe, 
parafie, środowiska biznesowe oraz wszyscy mieszkańcy — apeluje 
Romuald Niewelt, inicjator powstania Rybnickiego Społecz-
nego Komitetu Obchodów 90-lecia III Powstania Śląskiego.  

Członkowie Komitetu spotykają się cyklicznie od pół roku. Pora 
na intensyfikację działań, bo 90. rocznica zbliża się wielkimi krokami 
– III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Wiado-
mo, że rybnickie obchody zaplanowano nie tylko w tym, ale również  
w przyszłym roku, kiedy świętowana będzie 90. rocznica włączenia ziemi 
rybnickiej do Polski. Dlatego członkowie Komitetu dopracowują szcze-
góły, a szóste, wspólne spotkanie odbyło się w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, gdzie rozma-
wiano o najbliższych planach. Wiele 
już wiadomo – 28 kwietnia w I LO 
im. Powstańców Śląskich odbędzie 
się konferencja naukowa rybnickiego 
Muzeum. Z kolei PiMBP przygo-
towuje okolicznościową wystawę,  

a w ramach festiwalu piosenki poetyckiej „Sowa” dyrekcja planuje 
organizację konkursu pieśni powstańczej. Wciąż jednak wiele jest 
niewiadomych – członkowie komitetu chcieliby, aby w szkołach gim-
nazjalnych i średnich doszło do serii odczytów, ale nie wiadomo w ilu 
klasach miałyby się one odbyć, w trakcie jakich lekcji, kiedy i kto miałby 
je poprowadzić. W trakcie ostatniego, roboczego spotkania Komitetu 
szukano odpowiedzi na te pytania i ustalono, że przygotowany zostanie 
konspekt lekcji i broszura na temat Powstania, a być może i prezentacja 
multimedialna. W zajęciach mają wziąć również udział członkowie 
Komitetu, co ma je uatrakcyjnić, a uczniowie dowiedzą się o strajkach 
szkolnych z 1920 r., Plebiscycie z marca 1921, wybuchu i przebiegu III 
Powstania oraz przyłączeniu ziemi rybnickiej do macierzy. Jerzy Fre-
lich zaproponował, by do omawianych tematów dorzucić jeszcze pieśń 
powstańczą, bo, jak mówił, … pieśń jest pamięcią. Zastanawiano się 
również nad organizacją okolicznościowych akademii, festiwalu pieśni 
powstańczej, konkursu wiedzy o powstaniu i chwalono inicjatywę, z jaką 

wyszło Gimnazjum nr 7 z Bogu-
szowic. Placówka przygotowała 
całoroczny projekt upamięt-
niający III Powstanie Śląskie, 
z różnymi atrakcjami, które 
mają zaangażować młodych 
ludzi w kultywowanie pamięci 
o tamtych wydarzeniach. To 
się chwali! Kolejne spotkanie 
członków komitetu odbędzie 
się 15 marca.                        (S) 

Członkowie Rybnickiego Społecznego Komite-
tu Obchodów 90-lecia III Powstania Śląskie-
go dyskutowali nad serią odczytów w szkołach 
gimnazjalnych i średnich.                 Zdj.: s

Pamiętajmy o powstaniu



— Szukamy europejskiego wymiaru kształcenia — mówi 
odpowiedzialna za realizację rybnickiej części projektu 
anglistka Hanna Skowrońska. — Dlatego przyłączyliśmy 
się do tego przedsięwzięcia, którego celem jest rozwijanie 
kompetencji kluczowych, rozumianych jako umiejętności 
potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia 
aktywnym obywatelem, budowania motywacji, autonomii  
i odpowiedzialności. Na warsztatach w naszej szkole będziemy 
wypracowywać metody kształcenia kompetencji językowych 
ucznia. Tematem spotkań w krajach innych uczestników 
projektu będzie wypracowanie metod kształcenia kompetencji 
m.in. informatycznych, matematycznych, społecznych, a także 
przedsiębiorczości, świadomości czy ekspresji kulturalnej.   

Do Rybnika przyjechali nauczyciele z Niemiec, Holandii, 
Włoch, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Francji, Turcji, Finlandii 
i Portugalii, której przedstawiciel – Alberto Cardoso 
jest szefem całego projektu. — Witajcie w naszej szkole, 
w naszym mieście, w naszym kraju... — przywitała gości 
dyrektor Maria Malinowska, zaprosiła do skosztowania 
tradycyjnego bigosu i domowych ciast oraz do sprawdze-
nia kompetencji uczniów w dziedzinie... obsługi gości, 
a potem kompetencji artystycznych. A są one niemałe! 
Pedagodzy z „pół Europy” przekonali się, że rybnicka 
młodzież bez problemu prowadzi (teatralne) śledztwo, 
konferansjerkę i kurs gotowania śląskich klusek oraz opro-
wadza (wirtualnie) po Rybniku. I to wszystko w swobodnej 
angielszczyźnie... Uczniowie okazali się też kompetentni 
w muzyce, dowodząc, że talentów, szczególnie wokalnych, 
ci u nich dostatek. 

Wieczór zwieńczył występ Zespołu Tańca Ludowego 
„Przygoda”, przybliżając gościom śląskie, łowickie i gó-
ralskie tańce, a nawet porywając ich w tany.

W ciągu kilku dni pobytu w Rybniku uczestnicy projektu 
wzięli udział w warsztatach, zwiedzili Rybnik oraz Pszczy-
nę, gdzie uczniowie swoje kompetencje językowe mogli 
kształtować w praktyce, biorąc na siebie rolę przewodni-
ków. Goście zostali również przyjęci w Urzędzie Miasta, 
gdzie spotkała się z nimi wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn. Tematem rozmów było m.in. ponadprzedmiotowe 
kształcenie uczniów i różnice w systemie szkolnictwa  
w poszczególnych krajach.

(r)  

Tak międzynarodowego towarzystwa w Zespole Szkół nr 2  
im. A. Frycza-Modrzewskiego jeszcze nie było! Promujący kształto-
wanie kompetencji ucznia projekt CoSSOL, realizowany w ramach 
programu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”, zgromadził  
w odnowionej auli szkoły delegacje nauczycieli z 10 krajów Europy. 

Kształtowanie kompetencji...
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Goście z 10 krajów Europy, gospodarze z ZS nr 2 i „Przygoda” na wspólnej, pamiątkowej fotografii.                                                           Zdjęcia: r



Znają ją mali i duzi. Ci ostatni często straszą 
nią swoje dzieci: — Jak będziesz niegrzeczna, 
to zadzwonimy po supernianię! Zadzwonili  
i przyjechała, jednak nie w roli „straszaka”, 
ale by uczyć dorosłych i wysłuchać, co mają do 
powiedzenia młodzi. Dorota Zawadzka, peda-
gog i psycholog rozwojowy, zaangażowała się 
w realizowany w Rybniku projekt „Szkoła do-
brych pomysłów” i poprowadziła cykl spotkań 
w ramach tzw. „Akademii rodziców” i kilka 
lekcji wychowawczych dla młodzieży. 

Rodzicom pomagała w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych oraz w wypracowaniu 
skutecznych metod współpracy na linii szkoła–
dom. Pierwsze ze spotkań odbyło się w Szkole 
Podstawowej nr 34, gdzie „superniania” radziła 
opiekunom, jak zachęcać maluchy do nauki: — 
Musimy przekonywać dziecko, że wiedza zdobyta 
w szkole przyda im się w życiu, choć oczywiście 
sami nie do końca jesteśmy o tym przekonani. 
Ja powtarzałam swoim synom, że inteligencja, 
która jest kluczem do bycia mądrym, jest sumą 
wiedzy niepotrzebnej. Nie należy też stosować 
mechanizmu nauki za karę – jesteś niegrzeczny 
– idziesz się uczyć i odrabiać lekcje. Warto na-
tomiast dawać dobry przykład – skoro chcemy, 
by dzieci czytały, sami musimy to robić. — Jak 
nasze dzieci mają się czymś interesować skoro 
widzą, że naszą jedyną pasją jest „M jak miłość” 
czy Robert Kubica? — pytała. — Sami musimy 
mieć pasje…  

6-latek do szkoły? Oczywiście!
D. Zawadzka udowodniła, że może mówić 

bez końca – barwnie, zabawnie, szczerze. 
Przekonywała, że ogromne znaczenie w wy-
chowywaniu dzieci ma ścisły kontakt rodzica 
ze szkołą i dobre relacje z nauczycielami, 
bo często nasze wyobrażenia o zachowaniu 
dziecka okazują się odległe od prawdy.  
— Warto czasem posłuchać nauczyciela i 
spojrzeć na dziecko bez tej naszej… zwario-
wanej miłości — przekonywała psycholog 

i radziła też, by nie przenosić odpowie-
dzialności za wychowanie dzieci na szkołę. 
Zachęcała rodziców do edukacji szkolnej 
6-latków, bo one, jej zdaniem, są najlepiej 
przygotowane do tego, by w tym wieku 
rozpocząć naukę. Gorzej wypadają szkoła 
i rodzice, a najgorzej matki: — Najbardziej 
gotowe do pójścia do szkoły są właśnie 6-latki, 
bo one chcą się uczyć, dowiadywać i pozna-
wać świat. Na drugim miejscu są nauczyciele, 
którzy oczywiście woleliby mieć w klasie dzieci 
starsze, bo one wysiedzą w ławce, nie śpią, nie 
boją się i nie sikają pod siebie. Na kolejnym 
miejscu jest szkoła jako instytucja, potem 
ojciec, który podchodzi do sprawy zadaniowo, 
a na końcu są matki, które kierują się emo-
cjami i patrzą z perspektywy... „moja dzidzia 
kochana. Jeszcze chwilka, a będzie się żenić”.

— Prowadzi Pani w szkołach zajęcia  
z rodzicami. Co niepokojącego dzieje się 
na styku rodzic-dziecko-nauczyciel-system 
edukacji?

— Brakuje zrozumienia między rodzicem  
a szkołą. Rodzic traktuje nauczyciela jak wroga, 
nauczyciel często nie potrafi sobie z rodzicem 
poradzić – bo nie jest przygotowany przez swoje 
studia, bo się obawia jego roszczeń. Rodzic 
zrzuca na szkołę odpowiedzialność za złe wy-
chowanie dziecka. Oczekuje naprawy błędów, 
które sam popełnił. Niestety, nie ma dobrego 
kontaktu między nauczycielem a rodzicem. 
Myślę jednak, że większa odpowiedzialność 
leży po stronie nauczycieli, którzy się czasem 
niepotrzebnie zaperzają i nie wykorzystują wie-
dzy, umiejętności, by pedagogizować rodziców.

— Czy rodzice boją się nauczycieli?
— Trochę tak. Jeśli pan dyrektor ważnej firmy 

musi przyjść na zebranie szkolne, na którym 
siedzi w płaszczyku na małym krzesełku, a pani 
na niego patrzy z góry, to nie jest to sytuacja kom-
fortowa. W związku z tym może być agresywny, 
będzie chciał pokazać, że jest kimś. Nauczyciele 
powinni zadbać o to, żeby zebrania przebiegały 
w dobrej atmosferze, żeby rodzice czuli się 
współgospodarzami, żeby swoje szkolne lęki  
z przeszłości zostawili na korytarzu. Rodzice 
często atakują nauczyciela, a ten się broni po-
przez atak. Takie sytuacje mają wiele złożonych 
przyczyn. Mamy wtedy przepychankę słowną, 
pretensje i konflikty, które docierają do dyrek-
tora albo jeszcze wyżej. Nauczyciel powinien 
być mądrzejszy, jest pedagogiem. Może czasem 
powinien reagować bardziej pobłażliwie, wie 
przecież, że każdy rodzic patrzy na swoje dziecko 
jak na siódmy cud świata, choć on ma ich w klasie 
trzydzieści i patrzy inaczej... Zamiast się oburzać, 
powinien to rodzicowi wytłumaczyć. Choć cza-
sem jako rodzice bywamy okropni – sami nie 
robimy wiele i chcemy, żeby ktoś nas wyręczył.  
I jak coś zrobi źle, to mamy pretensje, jak coś zrobi 
dobrze – też mamy pretensje, bo dziecko nam 
się w domu buntuje, bo szkoła mówi inaczej...

— Młodzież często zaskakuje, czy pani 
potrafi przewidzieć jej reakcje?

— Na ogół przewiduję, ale zawsze może się 
zdarzyć coś nieoczekiwanego, i to jest najfajniej-
sze. Obawiam się agresji, pretensji. To nie zdarza 
się na jednokrotnym spotkaniu, ale mogłoby 
tak być za drugim, trzecim razem. Czasem 
uczniowie opowiadają o swoich rodzicach, 
którzy wygłosili jakiś pogląd na mój temat,  
i o tym też dyskutujemy. 

(m)

Rodzice i nauczyciele 
muszą współpracować

Na kłopoty… superniania
Czy wiecie jak skutecznie zmotywować dziecko do nauki i bez traumy przepro-

wadzić je przez czas rozwodu? Dlaczego 6-latki chcą chodzić do szkoły i co robić 
z małym niejadkiem? Ona wie. Radziła więc rodzicom dlaczego czasem warto 
wyłączyć telewizor i jakie efekty może przynieść cotygodniowa narada rodzinna.  

Rozmowa z supernianią 
Dorotą Zawadzką

Pierwsza „Akademia dla rodziców” odbyła się w SP nr 34.                                                                             Zdj.: s
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— Rozmowa zawsze ma sens. Uwielbiam spotkania  
z młodymi ludźmi, od nich dowiaduję się, jacy jesteśmy 
my, dorośli — mówiła po spotkaniu z uczniami Doro-
ta Zawadzka.                                                      Zdj.: m

Nie bij! Wyszoruj kibel!
D. Zawadzka przekonywała też, że separa-

cja i rozwód nie musi być dla dzieci okresem 
traumatycznym, mimo iż rozpada się cały 
ich świat, a najnowsze badania pokazują, 
że 80% rodziców w chwili rozwodu zupeł-
nie nie myśli o dziecku. Tymczasem dzieci 
rozwiedzionych rodziców mogą mieć dwa 
domy, nowe rodzeństwo, podwójne święta 
i wizyty św. Mikołaja… Zachęcała też by 
uczyć dzieci argumentowania i tłumaczyła, 
że rozmowa z dzieckiem to rozmowa z dru-
gim człowiekiem i należy mu się szacunek. 
— Jeżeli mówimy dziecku, że jest niedobre  
i niegrzeczne, a upraszczając, że jest śmieciem, 
to ono na takiego wyrośnie, bo tak o sobie 
myśli — mówiła. — Jeżeli dziecko nie czuje 
szacunku do siebie, nie będzie też szanowało 
innych. Przekonywała również, że używanie 
przemocy werbalnej i psychicznej do niczego 
nie prowadzi. Co zatem zrobić kiedy zdener-
wuje nas zachowanie dziecka? — Upierz coś, 
wyszoruj wannę i kibel, pobiegaj wokół bloku, 
przyłóż mężowi — mówiła. — Słyszę wtedy:  
A mężowi po co? A ja mówię: a dziecku po co? 
To, że uderzysz, albo nakrzyczysz nie rozwiąże 
całej sytuacji. Oczywiście rozładuje twoje emo-
cje, ale dalej będziecie w tym samym miejscu. 

D. Zawadzka zachęcała też do korzystania 
z gier planszowych i wyłączenia telewizora na 
jedno popołudnie: — Wtedy znajdziecie tyle 
czasu, że nie będziecie wiedzieć, co z nim zrobić. 
Bo, jak mówiła, zabawa w „Mauzoleum Leni-
na”, kiedy tata śpi, a dzieci chodzą wokół niego 
na paluszkach, nie jest ciekawą alternatywą 
spędzania czasu dla naszych pociech.

Dobra rada to… narada
„Superniania” doradza również na Face-

booku. Pomaga rodzicom i dzieciom w roz-
wiązywaniu ich problemów. Tych pierwszych 
pyta, co już zrobili, żeby je rozwiązać, drugich 
stara się wysłuchać, bo o to najczęściej im 
chodzi. A wystarczyłby pewien tradycyjny 
rytuał: — Spróbujcie raz w tygodniu zrobić 
coś, co ja nazywam naradą rodzinną. Usiądź-
cie wszyscy przy stole i spróbujcie opowiedzieć 
o tym, co zdarzyło się w czasie minionego 
tygodnia i zaplanujcie, co będziecie robić  
w kolejnych dniach. Początki nie są łatwe, ale 
z czasem dowiecie się od dzieci takich rzeczy, 
które one nigdy by nie powiedziały – że coś im 
się podobało, że z nimi nie rozmawialiście, że 
poświęciliście im za mało czasu, że chcieliby 
pójść z wami do kina… — mówiła. — Ta prosta 
metoda pokaże, jak mało się znamy, odsłoni 
wzajemne pretensje, o których również warto 
porozmawiać. Zastanówcie się, czy słuchacie 
swoich dzieci i słyszycie, co do nas mówią.  

Zajęcia z D. Zawadzką miały część wykłado-
wą oraz warsztatową, w trakcie której rodzice, 
już indywidualnie, zadawali pytania dotyczące 

swoich pociech. Spotkania zorganizowano  
w ramach projektu „Szkoła dobrych pomy-
słów” przedsięwzięcia, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych rybnickich 
uczniów szkół podstawowych. Dzieci uczestni-
czą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, 
wycieczkach, wizytach studyjnych, a w projekt 
zaangażowali się również członkowie Kabaretu 
Młodych Panów, którzy zrealizowali warszta-
ty umiejętności aktorskich (więcej na www.
szkoladobrychpomyslow.pl). Superniania po-
prowadziła też kilka zajęć w ramach godziny 
wychowawczej dla rybnickiej młodzieży.

 Wariat psycholog, wariat  
 pedagog i wariat matka

Tak Dorota Zawadzka przedstawiła się 
uczniom Zespołu Szkół Budowlanych. W cza-
sie spotkania szybko nawiązała kontakt z mło-
dzieżą. Rady, uwagi i dyskusje „superniania” 
rozpoczęła od deklaracji, że najważniejszy 
jest szacunek dla drugiego człowieka. — Nie 
ma osoby, której nie szanuję. Zdarzało mi się 
pracować z trudną młodzieżą, z ludźmi, którzy 
są na bakier z prawem. Młodzież często mnie 
pyta: „...dlaczego dorośli nas nie szanują?”.  
A czy na pewno jest tak, że wy szanujecie 
dorosłych, wchodząc z nimi w kontakt? — py-
tała uczniów D. Zawadzka. Wniosek: trzeba 
szanować godność drugiego człowieka i swoją 
własną. — Po co przeżywać życie w złości,  
w narzekaniu? Po co zazdrościć, wiecznie się 
odchudzać, być niezadowolonym? Życie jest na 
to za krótkie... — przekonywała „superniania”. 
Rozmowy o godności i poczuciu wartości 
szybko przerodziły się w dyskusję o relacjach 
między kobietami i mężczyznami. Kilka dni 
przed walentynkami w ZSB zastanawiano 
się nad stereotypami dotyczącymi kobiet  
i mężczyzn. I okazało się, że poglądy są różne. 
„Superniania” przekonywała, że w związku 
wszystkie obowiązki powinny być dzielone po 
równo, że trzeba się dogadać, kto za co odpo-
wiada. Nie wszyscy się z tym zgodzili. — Jeżeli 
mężczyzna pracuje, a żona jest w domu, to ma 
prawo być zdenerwowany, jeśli nie będzie obia-
du — argumentował jeden z uczniów. — Żona 
w domu też pracuje: pierze, sprząta, opiekuje 
się dziećmi... A jeśli mąż wróci i powie, że jest 
głodny, to niech ona usiądzie obok i odpowie: 
„ja też” — tłumaczyła D. Zawadzka. Po stro-
nie „superniani” murem stanęły dziewczyny, 
które chętnie podzieliłyby się domowymi 
obowiązkami... Ich kolega pozostał jednak 
przy swoim zdaniu: — Kobieta i mężczy-
zna powinni mieć różne obowiązki. Nie jest  
w porządku, jeśli mężczyzna codziennie gotuje  
i sprząta, bo to jest mało męskie. „Superniania” 
nie ustępowała: — To stereotyp, myślenie z po-
przedniego wieku. U mnie w domu gotuje tylko 
mąż, bo ja nie umiem. On się boi prądu, więc ja 
wymieniam żarówki. Czy to jest nienormalne? 

Według D. Zawadzkiej brak zaangażowania 
mężczyzn w domowe obowiązki to wina ro-
dziców, szczególnie matek: — Nie włączają 
swoich synów do codziennych zajęć, nie muszą 
pomagać w domowych pracach jak ich siostry. 
Po spotkaniu przyznała, że na Śląsku i wśród 
górali tradycyjny podział ról społecznych jest 
silniejszy niż w innych częściach kraju, ale 
widać także, że młode pokolenie zaczyna 
myśleć inaczej. Sama starała się wychować 
swoich synów w taki sposób, by byli w pełni sa-
mowystarczalni, potrafili wyprasować koszule, 
posprzątać. Spotkanie zakończyło się pytania-
mi o obecność w mediach, taniec z gwiazdami  
i kulisy telewizyjnego programu pani Doroty. 
Okazuje się, że choć produkcja „Superniani” 
zakończyła się trzy lata temu, D. Zawadzka do 
dziś utrzymuje kontakt z dziećmi i rodzicami, 
którym pomagała rozwiązywać problemy wy-
chowawcze. Było też o słynnym „karnym jeży-
ku” (siedzisku dla niegrzecznych dzieci, które 
mają przemyśleć swoje zachowanie) – dziś  
towarze deficytowym. A na sam koniec wspól-
ne zdjęcia i zaproszenie na Facebooka, gdzie 
„superniania” ma swój profil. Ze spotkania 
zadowolony jest dyrektor Marek Florczyk:  
— Była to wspaniała lekcja życia. Jestem bardzo 
pozytywnie zaskoczony reakcjami młodzieży – 
zadawali pytania, byli naturalni, można było 
wyczuć zainteresowanie tematem. Pani Dorota 
Zawadzka jest mądrą, ciekawą osobą. Cieszę 
się, że moi uczniowie mogli ją poznać. Dorota 
Zawadzka przyjechała do Rybnika, by – za 
pośrednictwem szkół – prowadzić wykłady  
i warsztaty dla rodziców. Spotkania z dziećmi 
i młodzieżą odbyły się na jej prośbę.

(S), (m)
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Różni lecz równi...
Ostatnim, prawie wiosennym, akcentem projektu Rybnickie Boże 

Narodzenie i Kolędowanie był finał VI Wojewódzkiego Integracyj-
nego Przeglądu Widowisk Jasełkowych. Wystąpiło 18 zespołów 
teatralnych z woj. śląskiego, z których każdy znane wszystkim 
wydarzenie sprzed ponad 2 tysięcy lat pokazał inaczej…

Jasełkowe ostatki

Nagrodę z rąk przewodniczącego RM Andrzeja Wojaczka 
odbiera dyrektor SP 21 Ilona Czaja-Holona.

Zdjęcia: r
Tak z wyróżnienia cieszyli się uczestnicy WTZ nr 1.

Widowisko grupy „Pneuma” z Lędzin zachwyciło bogactwem środków  
artystycznego wyrazu.

Organizatorami mającego już swoją renomę 
przeglądu są Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, która od kilku lat gości jego uczest-
ników i gdzie ma miejsce „wielki finał’, a także 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia 
„Razem”. Przegląd odbywający się pod hono-
rowym patronatem prezydenta Adam Fudalego  
i starosty Damiana Mrowca, adresowany jest 
do dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem klas 
integracyjnych, uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej oraz amatorskich grup teatralnych 
działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach 
Caritas i parafiach.

Jasełkowa opowieść jest bazą, na której 
twórcy przedstawień opierają spektakl, zacho-
wując tradycję i przekaz kulturowy, ale poprzez 
umieszczenie w nim współczesnych elementów, 
łatwiej docierają do widza z odpowiednim 
przesłaniem. I nie ma znaczenia zewnętrzny 
sztafaż – czy stajenka pojawia się wśród trupy 
cyrkowej, która „kolęduje małemu”, czy wśród 
alegorycznych postaci symbolizujących Dobro, 
Uczucie, Rozum czy Egoizm, idzie o zwycię-
stwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, 
idei nad bezrozumnym konsumpcjonizmem 
czy tolerancji nad ksenofobią. By to pokazać, 
uczestnicy przeglądu wykorzystują różne środki 
artystycznego wyrazu – muzykę, ruch i słowo, 
oryginalną scenografię, stroje… 

Bogactwo treściowe i formalne oraz różno-
rodność pomysłów inscenizacyjnych podkreśliła 
przewodnicząca jury Maria Świerczyna, pod-
powiadając autorom przedstawień, że warto 
podpatrywać i uczyć się od innych. Najważniej-

sza jest jednak radość wspólnego tworzenia, 
jednakowa dla dzieci niepełnosprawnych  
i zdrowych, a wszystkie spektakle takiej radości 
są dowodem…

W I kategorii wiekowej zwyciężyło utytu-
łowane już widowisko (czytaj w styczniowym 
numerze „GR”) w wykonaniu grupy teatralnej 
ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki  
w Niedobczycach, które zachwycało „cyrko-

wym” rozmachem, kolora-
mi, dopracowanymi w każ-
dym szczególe kostiumami 
i temperamentem aktorów. 
Na „podium” zmieścili się 
jeszcze Grupa Teatralna 
BAJ ze Specjalnego Ze-
społu Szkolno-Przedsz-
kolnego „Szkoła Życia” w 
Rybniku oraz przedstawie-
nie w wykonaniu uczniów  

z Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu.   
W II kategorii wiekowej najwyżej oceniono 

wyjątkowo widowiskowy spektakl grupy te-
atralnej „Pneuma”z Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, w którym 
zadano wiele ważnych pytań o wartości,  jakimi 
powinien kierować się człowiek. II miejsce 
zdobyło Gimnazjum im. Mickiewicza w Jejkowi-
cach, III – SOSW w Rybniku, Grupa Teatralna 

BAJKA. W tej kategorii 
wyróżniono też Grupę 
Teatralną RIKI-TIKI  
z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej nr 1 w Rybni-
ku. Jury (obok M. Świer-
czyny – Zofia Paszenda, 
Jolanta Landek, Alek-
sandra Borowska i Do-
rota Leszczyniak) oraz 
organizatorzy przyznali 
również kilka wyróżnień 
indywidualnych, a na-

grodę specjalną otrzymała m.in. S.M. 
Milena Barbara Krzykawska, reżyser 
zwycięskiego spektaklu ze SP 21. 

Obok nagród finansowych oraz 
rzeczowych laureaci otrzymali również 
piękne, wyobrażające anioła statuetki, 
wykonane przez uczestników WTZ  
nr 1. Nagrody wręczyli uczestniczący  
w finałowej gali przedstawiciele miasta: 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn  
i przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
Wojaczek oraz w imieniu starosty Gra-
żyna Bzdziuch, a także reprezentanci 
organizatorów: dyrektor SOS-W Halina 
Lach-Opalkowska i dyrektor PiMBP 

Halina Opoka. 
(r)
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Zwycięskie jasełka z cyrkiem  
w tle z SP 21.



W styczniu ruszyły dwa projekty adresowane do osób niepeł-
nosprawnych – w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
pod nazwą „Bardziej aktywni – bardziej sprawni”, a w Zespole 
Szkół Specjalnych – „Odkrywam samodzielność”. „Bardziej 
aktywni – bardziej sprawni” adresowany jest do 65 uczniów, a w ramach 
projektu organizowane są zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedyczne, 
komunikacji alternatywnej, korekcji wad postawy, integracji sensorycz-
nej oraz rewalidacyjne. Pomyślano też o rozwoju uczniowskich zainte-
resowań, w czym pomocne są kółka: muzyczno-teatralne, gospodarstwa 
domowego, plastyczne, informatyczne i sportowe,  
a w kształtowaniu kompetencji społecznych pomaga 
m.in. dogoterapia. W ramach projektu odbędą się 
również dwa turnusy półkolonii pod hasłem „Akade-
mia dobrego wychowania”, rodzice skorzystają z zajęć 
z psychologiem, a ojcowie dodatkowo z cyklu „Warsz-
taty dla taty”. Zyskają nie tylko uczniowie i rodzice, 
ale i szkoła, która wzbogaci się o wyposażenie salki 
rehabilitacyjnej, a także pomoce dydaktyczne wyko-
rzystywane w czasie prowadzenia zajęć logopedii, 
komunikacji alternatywnej, integracji sensorycznej 
oraz gospodarstwa domowego. — Dzięki dodatko-
wym zajęciom opieką specjalistów objętych zostanie 
więcej naszych dzieci. Będą mogli rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania, a nowością w szkole są uwielbiane 
przez dzieci zajęcia dogoterapii. Uczniowie chętnie 
uczestniczą w zajęciach i mamy nadzieję, że wszystkie 
te działania pomogą im lepiej funkcjonować w różnych 
sferach życia — mówią autorki i koordynatorki pro-
jektu Lucyna Łazarska i Martyna Płonowska-Troszka. 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2012 r.,  
a całe przedsięwzięcie współfinansowane jest z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania 
wynosi 661.936,50 zł. 

2 lata potrwa też inny współfinansowany ze środ-
ków unijnych projekt, którego głównym celem jest wsparcie 40 uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi oraz 20 rodziców. Ci pierwsi skorzystają z dodatkowej opieki 
psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz warszta-
tów rozwijających i usprawniających, a drudzy – z zajęć ułatwiających 
przystosowanie się do sytuacji usamodzielnienia niepełnosprawnych 
dzieci. Projekt „Odkrywam samodzielność” realizowany jest przez Ze-
spół Szkół Specjalnych – Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, 
która jest ostatnim etapem edukacyjnym dla młodzieży z orzeczonym 
umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Po 
jej ukończeniu absolwenci wkraczają w „dorosłe życie”, dlatego zada-

niem szkoły jest wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające im 
funkcjonować w społeczeństwie na maksymalnie dla nich dostępnym 
poziomie. Istotnym elementem usamodzielniania osób niepełnospraw-
nych intelektualnie jest praca, która w ich przypadku ma również wy-
miar rehabilitacyjny. Stąd też w ramach projektu przewidziano zajęcia 
z doradcą zawodowym, który ma pomóc młodzieży rozpoznać swoje 
predyspozycje i preferencje zawodowe, nauczyć prezentowania swoich 
umiejętności oraz prowadzenia rozmów z przyszłym pracodawcą. Za-
jęcia terapeutyczne i usprawniające pozwolą na wyciszenie, poprawią 

zdolności percepcyjne i umiejętność koncentracji, a będą się odbywać 
w „sali doświadczeń świata”, której wyposażenie zostało zakupione 
ze środków UE w ramach tego projektu. Pokazano ją uczestnikom 
konferencji inaugurującej projekt, jaka odbyła się w siedzibie szkoły 
(więcej na www.odkrywamsamodzielnosc.pl). Pomysłodawcom projektu 
zależy też na zmianie stereotypowego myślenia o osobie upośledzonej 
umysłowo, a do tego potrzebna jest nie tylko nasza otwartość. Również 
ich najbliższe otoczenie – rodzice i opiekunowie – muszą zobaczyć  
w nich dorosłych ludzi, w pewnych obszarach zdolnych do samodziel-
nego funkcjonowania. 

(S)

W ramach projektu „Bardziej aktywni – bardziej sprawni” odbywają się uwielbiane przez dzieci  
zajęcia dogoterapii.                                                                                                                      Zdj.: arch. szkoły

Aktywni odkrywają samodzielność
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Wielu niepełnosprawnych funkcjonuje w próżni zawodowej 
i nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Projekt „Dodajcie 
nam skrzydeł” ma im wyjść naprzeciw… 

Adresowany jest do osób niepełnosprawnych, głównie absolwen-
tów dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, obecnego Ze-
społu Szkół Specjalnych w Niewiadomiu oraz 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków 
Unii Europejskiej, a jego celem jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnospraw-
nych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
— Uczestnikom proponujemy bezpłatny udział w projekcie. Oferujemy 
zajęcia z doradcą zawodowym i warsztaty, pomagamy w zdobywaniu 
wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy, budowania własnej 
motywacji, komunikacji interpersonalnej. Zapewniamy płatne staże 
zawodowe… — wylicza specjalista ds. rekrutacji i promocji Janusz 

Rzymanek. A to nie wszystko! Wystarczy 
dodać, że ponad 30 uczestników pro-
jektu już znalazło zatrudnienie – pracują 
m.in. w sieci „Pizza Hut”, w restauracji 
Mc Donald’s, hotelu „Olimpia”, ZGM czy 

instytucjach oświaty (więcej w październiko-
wym numerze GR z 2010 r.).  — Wychodzą 
z domu, zarabiają pieniądze, są niezależni, 
spotykają się z innymi. Żyją pełnią życia, czyli 
robią to, o czym do niedawna mogli tylko 
pomarzyć. Czują się potrzebni — przekonuje 

J. Rzymanek. Od uczestników projektu wymagane są jedynie chęci, 
zaangażowanie i zdyscyplinowanie. Szczegóły w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Niewiadomiu (ul. Raciborska 260, tel.; 32/ 4577098), 
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Zamkowa 5, tel.  
32/ 43 92 289, 32 43 92 288) oraz na www.dodajcienamskrzydel.pl. 

Dołącz do 
uskrzydlonych…
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Szachiści z parlamentarzystami 
Najpierw w Rybniku odbyły się turnieje w ramach ogólnopol-

skiej akcji „Szachiści grają dla powodzian”. Potem była wizyta 
w Warszawie i pojedynek z parlamentarzystami. 

Miejski Klub Szachowy, Szkoła Podstawowa nr 2 i Międzyprzedsz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy „Smerfy” zorganizowali wspólnie 
dwa turnieje szachowe, z których dochód został przeznaczony na 
organizację kolonii szachowych dla dzieci z terenów dotkniętych 
powodzią. Podobne zawody zorganizowano w 15 innych pol-
skich miastach, a najlepsi zawodnicy lokalnych turniejów zostali 

zaproszeni do sena-
tu, by w finale akcji 
zagrać z zespołem 
parlamentarzystów. 
Przy szachownicach 
zasiedli m.in. Marek 
Borowski, Tadeusz 
Iwiński, Andrzej Dera 
i Małgorzata Adam-
czak, a reprezenta-
cję Rybnika stworzyli 

Dawid Klementowski (SP nr 2) oraz przedszkolaki Szymon Otoka 
i pięcioletnia Klara Kucza, która była najmłodszą uczestniczką 
turnieju. Przed zawodami młodzi szachiści zwiedzili Sejm i Senat, 
spotkali się z marszałkiem Grzegorzem Schetyną i zjedli obiad  
w słynnej restauracji sejmowej „U Hawełki”. Ostatecznie Dawid 
zajął 9 miejsce, ale udało mu się wygrać rundę z najlepszą parla-
mentarzystką turnieju, senator M. Adamczak (na zdj.). Inicjaty-
wę wsparła Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, która 
wystosowała specjalny list do uczestników turniejów. List został 
odczytany przed rozpoczęciem każdego z lokalnych spotkań oraz 
ponownie w dniu finału w Sejmie. (Szczegółowe wyniki na szachi-
scigrajadlapowodzian.pl.) 

Młoda krew ratuje życie
Już od 2001 r. w ZSE-U prowadzone są cykliczne akcje krwio-

dawstwa. Kolejne dwie odbyły się w bieżącym roku szkolnym.
Wzięło w nich udział 190 uczniów, a zebrano łącznie 68.400 ml 

krwi pełnej. Akcje prowadził personel medyczny z Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Raciborzu, 
a zebrany „życiodaj-
ny płyn” poddano 
analizie – określono 
grupę krwi, morfo-
logię i współczynnik 
Rh, wykonano testy 
na obecność wirusa 
HIV, kiły oraz zapa-
lenia wątroby typu  

B i C. Młodzi ludzie przekazali także czekolady na rzecz PCK  
w Rybniku z myślą o dzieciach z ubogich rodzin. Warto dodać, że 
szkoła bierze udział w VIII edycji turnieju szkół ponadgimnazjalnych 
i policealnych w honorowym krwiodawstwie pod hasłem „Młoda 
krew ratuje życie”, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Idea honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży ZSE-U  
to efekt zaangażowania uczniów, ale i dyrekcji oraz koordynatora 
szkolnego, nauczycielki Elżbiety Wilczek.

Szkolny Magiel…
…gazetka pod takim tytułem redagowana przez uczniów 

ZSzP-2 znalazła się w gronie 10 laureatów ogólnopolskiego 

konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł – w naszej gazetce”.
Nagrodą jest udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych 

przez zawodowych dziennikarzy i ludzi mediów. A wystarczyło 
stworzyć specjalny numer gazetki szkolnej pod hasłem „Zachowaj 
trzeźwy umysł”, które jest nazwą realizowanej od 2002 roku ogól-
nopolskiej akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jed-
nym z jej najważniejszych celów jest promowanie zdrowego stylu 
życia i atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych 
jako alternatywy wobec picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
stosowania przemocy.

Energia na plus
W Gimnazjum nr 6 odbył się III Festiwal Nauki zatytułowany 

„Pozytywna energia”, a zorganizowany w ramach projektu 
„Aktywny w szkole, aktywny w życiu”.

Niektórzy uczniowie wcielili się w konstruktorów silników 
i przedstawili pre-
zentacje na temat 
energii oraz silników 
parowych, a w czasie 
zajęć praktycznych 
gimnazjaliści wy-
konywali doświad-
czenia polegające 
na wyznaczaniu gę-
stości ciał, ustalali 
optymalną dietę dla 
sportowca, budowali wulkan i wykonywali kartki z zastosowaniem 
haftu matematycznego. Uczniowie Zespołu Medycznych Szkół 
Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku dali pokaz umie-
jętności ratowniczych. W imprezie wzięli udział prezydent Adam 
Fudali, wiceprzewodniczący RM Stanisław Jaszczuk, a głos zabrali 
dyrektor placówki Grzegorz Janik i Agnieszka Miera, która przypo-
mniała przebieg poprzednich festiwali w tej szkole.

Szkoły otwarte
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Publiczne Li-

ceum Ogólnokształcące, a także Gimnazjum Sióstr Urszulanek 
zapraszają na dni otwarte. 

ZSE–U zaprasza uczniów ostatnich klas gimnazjów, nauczycieli  
i rodziców do odwiedzenia placówki 21 
marca od godz. 9.00. Zainteresowani 
zwiedzą szkołę i pracownie, poznają 
aktualną ofertę edukacyjną i kierunki 
kształcenia. A placówka zachęca: „Będąc 
uczniem naszej szkoły masz możliwość 
uzyskania certyfikatu, który uznawany 
jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i potwierdza posiadanie 
kwalifikacji do wykonywania konkretnych czynności”.

Ofertę dla przyszłych uczniów ma również Zespół Szkół Urszu-
lańskich. 12 marca i 9 kwietnia od godz. 10.00 w Gimnazjum 
SU, a 14 maja o tej samej porze w Publicznym Liceum Ogólno-
kształcącym SU odbędą się dni otwarte. Każdorazowo rozpoczną 
się one od spotkania z dyrektorem, prezentacji szkoły i informacji  
o ofercie edukacyjnej, po czym przewidziano czas na indywidualne 
rozmowy, składanie dokumentów  
i zwiedzanie szkoły. Gimnazjum 
oraz liceum tworzące Zespół Szkół 
Urszulańskich to publiczne, koedu-
kacyjne szkoły katolickie, odwołują-
ce się w wychowaniu i kształceniu 
do chrześcijańskiej wizji człowieka i 
świata. (Szczegółowe informacje na 
stronie www.urszulanki.rybnik.pl). 
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S ekonomikou každý den…
… czyli „Z ekonomią na co dzień” to nazwa projektu, jaki 

od stycznia wspólnie z partnerami z Ostrawy realizuje Zespół 
Szkół Ekonomiczno – Usługowych. 

Projekt ma przybliżać młodzieży po obu stronach granicy zagad-
nienia ekonomiczne 
w formie teoretycz-
nej i praktycznej, na 
poważnie i na weso-
ło. Będą więc wykła-
dy, takie jak ten na 
rybnickim Uniwersy-
tecie Ekonomicznym, 
ale i swobodniejsze 
w formie – teleturnie-
je i gry, których myślą 

przewodnią będzie oczywiście ekonomia. Nie zabraknie wyjazdów 
w ciekawe miejsca, które pomogą uczniom w poznaniu wyższych 
uczelni i instytucji publicznych w obu krajach. W czasie pierwszej 
partnerskiej wizyty młodzi Czesi zobaczyli, na czym polega praca 
w rybnickim UM i jak odbywają się głosowania w sali obrad Rady 
Miasta. Spotkali się również z wiceprezydent miasta Joanną Krysz-
czyszyn, która mówiła o korzyściach dobrosąsiedzkiej współpracy. 
Pierwsze międzynarodowe spotkanie zakończyło się warsztatami w 
grupach i zajęciami sportowymi. To dopiero początek – uczestnicy 
projektu nauczą się jak dysponować domowym budżetem, rozpla-
nują wyjazd do Wrocławia, zwiedzą tamtejszą uczelnię, dotrą do 
Ostrawy i do Rud…   

To już kolejny projekt z pogranicza ekonomii realizowany przez 
ZSE-U w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. 

Tym razem obejmie 70 uczniów z Rybnika i Ostrawy i potrwa 16 
miesięcy. Kolejne z zaplanowanych spotkań odbędzie się 7 kwietnia 
w Czechach. 

Liga na finiszu
Liga piłkarska? Nie! Liga języka angielskiego, którą już po 

raz czwarty zorganizowało Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich. 

 W I etapie „Międzyszkolnej Ligi Języka Angielskiego” wzięło 
udział 45 gimnazjalistów z 13 szkół z Rybnika, Wodzisławia Śląskie-
go, Żor, Pszowa, Radlina, Gaszowic i Zebrzydowic, którzy musieli 
wykazać się znajomością angielskiego słownictwa i gramatyki, a tak-
że umiejętnością czytania i słuchania ze zrozumieniem. Do potyczek 
ustnych, które odbyły się w połowie lutego, stanęło 14 najlepszych 
z 9 gimnazjów, a uczestnicy finału przedstawiali swoje przygody 
z językiem angielskim i reagowali na codzienne sytuacje. W jury, 
obok anglistek–organizatorek przedsięwzięcia – Marzanny Bogusz, 
Ewy Gatnar i Zuzanny Pasierbek, zasiedli też przedstawiciele wszyst-
kich sześciu klas G 17. Najwięcej punktów zdobyli reprezentanci 
naszego miasta: Mikołaj Mroszczak z Gimnazjum Dwujęzycznego 
nr 18, Adam Łopatka z Gimnazjum Sióstr Urszulanek i Aleksander 
Piechota z G nr 18. Honorowy patronat nad konkursem objęła Maria 
Lipińska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty.

Ekspresem przez szkoły
• W Zespole Szkół Urszulańskich spotkali się dyrektorzy  

i koordynatorzy ze szkół z Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Anglii  
i Turcji, partnerów uczestniczących w programie Socrates Comenius 
„Wzrastanie w Europie – życie i edukacja”. • W karnawale same 
bale… – w Przedszkolu nr 15 odbył się „Bal u Wróżki Dobrych 
Manier”, a w Przedszkolu Nr 14 „Balik Przedszkolaka”.

(S)

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
a uczestnicy mieli za zadanie przedstawić świat 
bliski własnym doświadczeniom i obserwacjom  
w krótkiej formie dokumentalnej. Okazuje się, 
że konkurs cieszy się coraz większą popularno-
ścią – w tym roku napłynęło 20 filmów z całej 
Polski, a to, zdaniem dyrektor MDK Barbary 
Zielińskiej, świadczy o zainteresowaniu mło-
dzieży taką formą aktywności. Z kolei pomy-
słodawczyni konkursu i jedna z jurorek Ewa 
Klonowska podkreśla, że forma dokumentu 
zmusza twórcę do wyjścia poza własne „ja”  
i zachęca do zainteresowania człowiekiem, 
który zawsze jest tajemnicą: — Cieszę się, 

że w swoich filmach próbujecie 
zgłębić tę tajemnicę. Nagrodzone 
produkcje są ciekawe i bardzo 
różne, ale wszystkie charakteryzuje 
zainteresowanie człowiekiem i 
otaczającym światem, co wskazu-
je na ciekawość poznawczą mło-
dych twórców — mówiła jurorka. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobyła 
Katarzyna Krupa z Radzynia Podlaskiego, II 
miejsce – Konrad Jonek i Aleksandra Chrobak 
z Zakopanego, a III – Stanisław Dziadowiec i 
Mateusz Pałka z Krzeszowic, którzy z rąk B. 
Zielińskiej odebrali nagrody – pakiety filmów 
DVD oraz albumy polskiego plakatu filmowe-

go (na zdj.). W kategorii szkół gimnazjalnych 
ze względu na poziom prac nagród nie przyzna-
no. Publiczność obejrzała nagrodzone w kon-
kursie filmy, a gratulując młodym ludziom, E. 
Klonowska wyraziła nadzieję, że młodzi twórcy 
nadal będą rozwijać swoje filmowe pasje. 

(S)

Świat wokół nich 

Jak udokumentować otaczającą rzeczywistość? Odpowiedź 
na to pytanie znają uczestnicy II Ogólnopolskiego Konkursu 
Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie”, który 
podsumowano w Młodzieżowym Domu Kultury.



W Marszu Pamięci wzięło udział kilkadziesiąt osób.                                                                    Zdjęcia: r

Modlitwę odmawia rabin Yehoshua 
Ellis, z lewej phm Tadeusz Ochwat, 
z prawej Kazimierz Pogłódek z KIK.

W miejscu pamięci kwiaty złożyli wiceprezydent Michał Śmigielski, wiceprzewodniczący RM 
Stanisław Jaszczuk i dyrektor Muzeum Bogdan Kloch.

24 Nr 2/476; luty 2011

… były udziałem pędzonych z Oświęcimia na 
zachód więźniów w styczniu 1945 roku. Wyda-
rzenie to przeszło do historii pod nazwą Marszu 
Śmierci. Dla uczczenia jego ofiar organizowany 
jest w naszym mieście Modlitewny Marsz Pa-
mięci, którego uczestnicy odwiedzają pomniki 
znaczące ten krwawy szlak.

Do grona organizatorów Marszu Pamięci, jakimi są 
od wielu lat Klub Inteligencji Katolickiej, rybnickie 
Muzeum, harcerze i miasto, dołączył rybnicki oddział 
PTTK. W prowadzonej przez ks. Marka Bernackiego 
drodze krzyżowej wzięło udział kilkadziesiąt osób, 
pokonując tradycyjnie drogę spod kościoła Matki 
Boskiej Bolesnej przez cmentarz przy ul. Rudzkiej i 
dwa miejsca pamięci przy ul. Gliwickiej do kościoła 
św. Katarzyny w Wielopolu, gdzie odprawiona została 
msza św. w intencji ofiar Marszu Śmierci. 

Przypomnijmy, że pomnik za Stadionem Miejskim stoi w miejscu, 
gdzie wielu uczestników zostało rozstrzelanych, ale zmarli również 
wycieńczeni głodem i 20-stopniowym mrozem, zaś pomnik za 
rondem Unii Europejskiej upamiętnia miejsce pochówku ok. 
400 ofiar ewakuacji na terenie Rybnika. W obu tych miejscach 
uczestnicy marszu, a także przedstawiciele miasta: wicepre-
zydent Michał Śmigielski, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk oraz dyrektor Muzeum Bogdan Kloch złożyli 
kwiaty i znicze. Biorąc udział w marszu oraz wystawiając wartę 
honorowa przy pomnikach hołd ofiarom złożyli również  repre-
zentujący Hufiec ZHP im J. Pukowca harcerze z Zamysłowa 
oraz przedstawiciele Niezależnej Drużyny Harcerzy Starszych 
z Boguszowic, działającej w ramach Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Ślady”.

Po raz pierwszy w historii uroczystości wziął w nich udział 
rabin gminy żydowskiej w Katowicach Yehoshua Ellis, który 
w miejscu pochówku ofiar, w tym zapewne i Żydów, z wielkim 
wzruszeniem odmówił modlitwę. Nie wiemy ilu uczestników 
marszu wyznania mojżeszowego w Rybniku zginęło, jednak, jak 
powiedział rabin Ellis, warto było przyjechać nawet dla jednej 
ofiary… Zgodnie z żydowską tradycją, zamiast kwiatów, które 
są zarezerwowane dla żywych, złożył na pomniku kamyk… Po-
tem rabin towarzyszył delegacji miasta pod pomnik w Kamieniu, gdzie  
w 50. rocznicę Marszu Śmierci wmurowana została pamiątkowa tablica 
z napisem, również w języku hebrajskim, o treści Tym, co zginęli, Tym 
co przeżyli,Tym, co ratowali…, bo wspomnieć trzeba, że wielu ucie-
kinierów z transportu okoliczni mieszkańcy uratowali, ukrywając ich  
w zabudowaniach swoich domów.  

Yehoshua Ellis odwiedził 
Rybnik po raz pierwszy, a to za 
sprawą interesującej się histo-
rią i tradycją Żydów Małgorza-
ty Płoszaj, która go do naszego 
miasta zaprosiła (o M. Płoszaj 
na str. obok). Pochodzący 
ze Stanów Zjednoczonych 
Yehoshua Ellis funkcję rabina 
Gminy Wyznaniowej Żydow-

skiej w Katowicach pełni od marca ub. roku. Tu założył rodzinę, żeniąc 
się z jedną z członkiń gminy. Jak mówił, katowicka gmina, do której 
należy ok. 150 osób, to, jak na warunki polskie, spora żydowska spo-
łeczność, natomiast gmina, do której należał w USA, liczyła ok. 20 tys.  

osób i zaliczała się do mniejszych… Gmina w Katowicach gromadzi 
nie tylko mieszkańców Śląska, ale należą do niej również osoby spoza 
naszego województwa. Od 2003 r. rabin wielokrotnie przyjeżdżał do 
Polski jako wolontariusz społecznej organizacji żydowskiej, bo nasz 
kraj bardzo go interesował. Mieszkał rok w Warszawie, aż naczelny 
rabin Polski skłonił go do objęcia katowickiej gminy. W rozmowie  

Y. Ellis nie krył jednak, że Polska nie 
jest dla Żydów miejscem łatwym do ży-
cia… — Marsz Pamięci to interesująca 
idea i dobra forma uczczenia ofiar tra-
gicznej ewakuacji. Dzięki niej przypomi-
nana jest historia i los zamordowanych 
tu przed 66 laty więźniów Oświęcimia. 
Ale takie przedsięwzięcie uczy także tole-
rancji, bo w czasie Marszu Śmierci ginęli 
ludzie różnych narodowości i różnych 
wyznań…— mówił rabin Ellis.

(r)

Strach, 
głód i chłód…

66. rocznica Marszu Śmierci 
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Dla osoby, która od wielu lat pasjonuje się 
historią Żydów, szczególnie tych rybnickich, 
takie odkrycie miało ogromne znaczenie.  
— Byłam w szoku! Wnieśliśmy macewę do domu, 
bo bałam się, że coś się z nią stanie. W wydrążo-
nych literach miała resztki złoceń — opowiada  
z przejęciem Małgorzata Płoszaj. — Napisałam 
e-maila do Warszawy, do instytucji zajmujących 
się tematyką żydowską i do rybnickiego Muzeum, 
gdzie również nie mogli w to uwierzyć… Okazało 
się, że to jeden z 6 nagrobków, które dotychczas 
były… chodnikiem na jednej z prywatnych 

posesji. — A najlepsze było to, że jako dziecko 
bywałam w tym domu, bo mieszkała tam moja 
koleżanka — wspomina. Znalezione nagrobki 
były bardzo skromne – bez dat i hebrajskich in-
skrypcji, a jak mówi M. Płoszaj, to raczej rzad-
kie i nietypowe. Dlatego Muzeum sprawdziło 
w urzędowych aktach 3 z 6 nagrobnych płyt. 
Okazało się, że jedna z macew upamiętniała 
Żyda z Rudy Śląskiej, który zmarł w Rybniku 
około 1914 roku. Jak znalazła się na prywatnej, 
rybnickiej posesji? M. Płoszaj wyjaśnia, że 
cmentarz żydowski u zbiegu dzisiejszych ulic 
3 Maja i Wieniawskiego, Niemcy zniszczyli 
w 1940 r., a macewami 
utwardzali drogi, m.in. 
w okolicach dworca 
kolejowego od strony 
dzielnicy Meksyk, tam-
tejszą ul. Świerklańską 
i Chopina, podobno też 
ul. Jankowicką i ulice 
prowadzące do kąpie-
liska „Ruda”. Macewy, 
czaszki i kości miały 
również trafiać do stawu 
za starym probostwem 
na ul. Brudnioka, gdzie 
dziś znajduje się par-
king. M. Płoszaj wie-

działa, że znawca tradycji żydowskiej Piotr 
Rakowski, znalazł fragment macewy w dzielni-
cy Meksyk (o znalezisku opowiadał na łamach 
naszej gazety w grudniu 2002 r.). Kawałek 
nagrobka zaginął, ale kiedy w dzielnicy tej pro-
wadzone były prace kanalizacyjne, M. Płoszaj 
wspólnie z córką prowadziły poszukiwania na 

własną rękę. Wtedy 
bezskutecznie. Ale, 
jak to mówią, co się 
odwlecze… — Jestem 
totalnym internautą, 
m.in. użytkownikiem 
forum „Zapomniany 
Rybnik” i eksplorato-
rzy.com.pl. Podczas 
dnia otwartego schro-
nu na Wawoku spo-
tkałam osobę, która 
twierdziła, że przy ul. 
Hallera od kilku lat 
leży macewa i nikt 
się nią nie interesu-

je — wspomina Małgorzata Płoszaj. — Nie 
uwierzyłam, bo od 20 lat prowadzę w pobliżu 
swoją firmę, chodzę tam codziennie, ale oczy-
wiście od razu pojechałam sprawdzić. Wlazłam  
w chaszcze za budką, w której dorabiane są 
klucze i znalazłam kamień. Przecieram ręką… 
i widzę hebrajskie napisy. No i kolejna euforia! 
W akcji wydobywania nagrobka użyto dźwigu 
(można ją prześledzić na YouTube), bo oka-
zało się, że jest bardzo ciężki. Napis pomogli 
odczytać znajomi Żydzi z Pszczyny i Princeton 
– okazało się, że to obelisk Charlotte Prager, 
córki Efraima Haasego, która zmarła w 1884 

r. Jej bratanek Julius Haase założył park na 
Kozich Górkach – popularną „Hazynhajdę”. 
Marmurowy nagrobek, oprócz hebrajskich, 
miał też niemieckie napisy, bo taki był ów-
czesny wymóg. Dzięki staraniom Małgorzaty 
Płoszaj i jej znajomych, żydowskie nagrobki 
po latach niszczenia znalazły wreszcie godne 
miejsce – można je oglądać w rybnickim Mu-
zeum. To ogromny sukces, bo po rybnickich 
Żydach zostały jedynie kamienice – nie ocalał 
ani cmentarz, ani synagoga. — Dlatego trzeba 
ocalać tę pamięć — przekonuje pani Małgo-
rzata. Zaczęła od córki…

Jaka matka, taka córka
Na zdjęciu zrobionym na jednym z żydow-

skich kirkutów stoi mały szkrab w kucykach. 
To Magda, dziś licealistka, która od zawsze 
towarzyszyła rodzicom w ich wyjazdach w po-
szukiwaniu historii, również tej żydowskiej. Tak 
jak wtedy, gdy krótko po „Liście Schindlera” 
pojechali na krakowski Kazimierz. — Cią-
gnęłam córkę za rękę po tych „żydowiznach”, 
jak ja to nazywam… I chyba właśnie wtedy 
uświadomiłam sobie, że trzeba coś robić, szukać, 
ocalać… Bo za chwilę ludzie o nich zapomną. 
Na zawsze… Potem Magda – gimnazjalistka, 
miała napisać pracę konkursową na temat 
rybnickich Żydów, a mama próbowała jej 
pomóc. I okazało się, że tak naprawdę wiedza 
na ten temat jest znikoma. — Madzia dostała 
wyróżnienie, a ja zaczęłam szukać i pogłębiać 
wiedzę. Ktoś przecież musi to robić… — przeko-
nuje M. Płoszaj. I tak zaczęła się pasja mamy, 
a przy okazji i córki, które dodajmy, z Żydami 
nigdy nie miały nic wspólnego. Oprócz zain-
teresowań... Będąc w II klasie liceum Magda 
napisała jeszcze pracę (mama twierdzi, że 
beznadziejną?!) na konkurs zorganizowany 
przez „Fundację Shalom” Gołdy Tencer, na 
temat historii i kultury Żydów w Polsce. Potem 
był egzamin ustny, trzecie miejsce i nagroda – 
wstęp bez egzaminu na polonistykę lub historię 

na Uniwersytet Warszawski. — Nie kryłam 
wzruszenia, kiedy córka dziękowała mi za 
pomoc — wspomina moment wręczenia 
nagród Małgorzata Płoszaj. — To jej wielki 
sukces podsumowujący wieloletnie zainte-
resowania… Kiedy spytali ją czy była kiedyś 
na cmentarzu żydowskim, odpowiedziała, 
że na około 150… Tak Żydzi wkroczyli w 
życie dwóch rybniczanek, a one w ich…

Pasjonaci są wśród nas

Ocalać, czyli wyjmować 
cegłę po cegle…

To był jeden z tych dni, o których Małgorzata Płoszaj nigdy nie zapomni. Kiedy 
otworzyła bagażnik samochodu była przekonana, że to blacha ciasta, którą znajomi 
przywieźli na ognisko. — Nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam… — wspomina. 
Pod szarym papierem leżał żydowski nagrobek Else Kornblum. Jej rodzina miała 
sklep na ulicy Kościelnej. 

Odnalezienie żydowskich nagrobków było dla 
Małgorzaty Płoszaj ogromnym wydarzeniem. 
Znaleziska zaskoczyły też muzelaników. 

Zdjęcia: arch. M. Płoszaj.

Magda i Małgorzata Płoszaj w Krakowie, podczas uroczystości wręczenia nagrody  
honorującej Polaków zasłużonych w ratowaniu żydowskiego dziedzictwa.

cd. na str. 26



Latem 2009 r. Jakub Kuperman z córkami odwiedził również naszą 
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Haase fascynacja
Na stole leżą segregatory. — Jestem lepsza 

od IPN-u — śmieje się Małgorzata Płoszaj. 
— Mam teczkę na prawie każdego rybnickiego 
Żyda, o jakim usłyszałam. Ułożeni w porządku 
alfabetycznym – Altmanowie, mieli kamienicę 
– dziś mieści się tam „Damiani”. O tym, że 
Albert zginął w Auschwitz, dowiedziała się  
z instytutu Yad Vashem. Rodzina Aronade 
miała hurtownię towarów kolonialnych, a na 
Rynku i przy ul. Zamkowej 6 – kamienice. Ro-
dzina Böhm posiadała palarnię kawy, Guttman 
– piekarnię, a wielodzietny Fajfman – sklep  
z obuwiem. Wie, bo o jego istnieniu dowie-
działa się od Wandy Winklerowej (o rodzinie 
Winklerów pisaliśmy w kilku ostatnich nume-
rach „GR” ), a potem szukała, aż znalazła jego 
reklamę w gazecie. Był jeszcze rybnicki rabin 
Fränkel, pochowany na cmentarzu żydowskim 
we Wrocławiu, którego grób znalazła w ciem-
nościach, z latarką w ręku. K jak… Kaiser 
– potomkini tego rodu żyje w Izraelu, rabin 
Kohlberg, wspomniana już Elsa Kornblum, czy 
Jakub Kuperman, z którym kontakt nawiązał 
również nasz redakcyjny kolega Marek Szołty-
sek. J. Kuperman wyjechał z Rybnika w 1939 
r., trafił do getta w Sosnowcu, potem do obozu 
pracy w Sacrau (dziś to miejscowość Zakrzów 

pod Wrocławiem), skąd w „marszu śmierci” 
szedł do Buchenwaldu, a po wyzwoleniu trafił 
do USA. Jego rodzina zginęła w Auschwitz  
i w obozie pracy. J. Kuperman – ostatni żyjący 
Żyd urodzony w Rybniku – odwiedzał Polskę już 
trzy razy. — Mam z nim stały kontakt — mówi  
Małgorzata Płoszaj, która towarzyszyła mu, 
kiedy dwa lata temu przyjechał do Polski ze 
swoimi 3 córkami – ortodoksyjną żydówką  
z Izraela, umiarkowanie religijną oraz trzecią – 
niewierzącą. — Były zachwycone gościnnością. 
A ja im mówię… w Polsce tak jest — wspomina 
rybniczanka. To właśnie J. Kuperman opowia-
dał, że spalona przez Niemców synagoga była 
duża, z wielką gwiazdą Dawida na ścianie fron-
towej, a wewnątrz sufit ze złotymi gwiazdkami 

na niebieskim tle. Najbardziej 
widocznym elementem sy-
nagogi była bima, czyli pod-
wyższenie, z którego czytano 
Torę i udzielano błogosła-
wieństw. Wanda Winklerowa 
nie pamiętała wprawdzie, jak 
płonęła synagoga, ale opowia-
dała o przestrodze z czasów 
jej młodości – nie przechodź 
obok, bo Żydzi porywają dzieci 
na macę... Również w Rybniku 
zdarzały się pogromy i akty 
nietolerancji. — Spisuję wspo-
mnienia, szukam wycinków  
z prasy i dowodów na to, że 
Żydzi z Rybnika przeżyli Holo-
caust. Znajduję stare reklamy, 
zdjęcia, adresy i kontakty, przede wszystkim  
w internecie — mówi rybniczanka i apeluje. — 
Mało jest ludzi, którzy pamiętają przedwojennych 
Żydów. Jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia czy 
zapiski, chętnie z nich skorzystam. Zdarza jej się 
również kupować pamiątki na Allegro – w ten  
sposób zdobyła deskę z oparcia krzesła z wy-
szynku, z widocznym, choć wybrakowanym, 
napisem „Müller Rybni…”. To jej własny ślad po 
rybnickim, bogatym Żydzie – rodzina Müllerów 
była bowiem potentatem w przemyśle browar-
niczym. — Mam ich tu wszystkich, są jak moje 
dzieci… — mówi z uśmiechem o żydowskiej 

„kolekcji” pasjonatka. 
Osobny segregator zajmuje rodzina 

Haase, choć M. Płoszaj nie potrafi 
wytłumaczyć skąd zainteresowanie 
właśnie tą wielopokoleniową, szacow-
ną rybnicką rodziną. Jej członkowie 
mieszkali w willi, w której dziś mieści 
się BRE Bank (przy ul. Rudzkiej). 
— Mam obsesję na ich punkcie — 
mówi Małgorzata Płoszaj. Dlatego 
znalezienie macewy jednej z członkiń 
rodu było dla niej czymś wyjątkowym. 
Rybniczanka wiedziała, że w 1921 
r. Felix Haase sprzedał garbarnię  
(w miejscu dzisiejszego „Figloraju”) i 
wyjechał z rodziną. Próbowała ustalić 
czy przeżyli Holocaust. Okazało się, że 

tak! — Ile ja się ich naszukałam w internecie… 
Nie było łatwo, bo to nazwisko jest bardzo po-
pularne. Jednak w ubiegłym roku znajomy Żyd z 
Princeton znalazł w prasie klepsydrę informującą 
o śmierci dr Felixa Haasego w Santiago de Chile 
w 1946 roku — opowiada M. Płoszaj. — Uda-
ło mi się nawiązać kontakt e-mailowy z jego 
wnuczkami – jedna mieszka w Chile i zachowała 
nazwisko Haase, zgodnie z obowiązującą w tym 
kraju tradycją, druga – w Wenezueli. Doznały 
szoku, kiedy dowiedziały się, że gdzieś w Rybni-
ku jest park nazwany imieniem ich praprzodka  
i pomnikiem fundatora, że nadal istnieje willa, 
w której mieszkał ich tata jako młody chłopak, 
a na stronie internetowej UM odnaleźć można 
informacje o „Hazynhajdzie”. 

Pamiętacie? Pamiętają!
Internet ma ogromną siłę. O znalezieniu  

w Rybniku żydowskich nagrobków M. Płoszaj 
pisała do wielu instytucji – Muzeum Historii 
Żydów Polskich (www.sztetl.org.pl), Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (www.po-
lin.org.pl) oraz na stronie www.kirkuty.xip.pl,  
z którą od lat współpracuje. Wysyła tam zdjęcia 
i filmy zrobione na żydowskich cmentarzach. 
Można je oglądać również na „YouTube”,  
a portal ułatwił Małgorzacie i Magdzie na-
wiązać kontakt z Żydami na całym świecie.  
O wykorzystanie materiałów zwracała się już 
do rybniczanek Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
oraz wzruszeni Żydzi. — Kiedy zamieściłyśmy 
film ze zbiorowej mogiły z Sędziszowa Małopol-
skiego, do Magdy napisał Żyd z USA. Gorąco 
dziękował za film, bo jego dziadek tam zginął i 
on ma teraz wyobrażenie, jak to miejsce wygląda 
— wspomina pani Małgorzata. Zaangażowanie 
rybniczanek dostrzegła wspomniana już Fun-
dacja, która nominowała je do przyznawanej 
przez ambasadora Izraela nagrody honorującej 
Polaków zasłużonych w ratowaniu dziedzictwa 
żydowskiego. Otrzymały dyplomy i białe róże. 
Podobne wyróżnienia ma ok. 150 osób. — To 
wielka radość dla mnie i Magdy, ale nie tylko — 
wspomina pasjonatka. — W uroczystym obiedzie 
wzięli też udział starzy Żydzi – jeden to Tomasz 
Blatt, który uciekł z Sobiboru, drugi, pochodzący 
z Częstochowy filantrop Zygmunt Rolat, który 
popłakał się na nasz widok. Szczególne emocje 
wzbudzała Madzia, a Żydów wzruszyło, że tą 
tematyką interesuje tak młoda osoba. Dla takich 
chwil warto to robić… Warto też podejmować 
kolejne wyzwania. Może upamiętnienie spalo-
nej przez Niemców synagogi, która znajdowała 
się przy ul. Zamkowej, na dzisiejszym skwerze 
z fontanną naprzeciw Urzędu Miasta? Obec-
nie to miejski teren i w rozmowach z gminą 
żydowską o odszkodowanie za grunt, nie udało 
się osiągnąć porozumienia na etapie wyceny. 
Ale, jak przekonuje M. Płoszaj, pamiątkowa 
tablica nie musi stanąć na samym skwerze, a na  
budynkach obok. Podobnie jak w Gliwicach, 

Po rybnickiej synagodze, która mieściła się na dzisiejszym skwerze z fontan-
ną naprzeciw UM, zostały tylko fotografie...

cd. ze str. 25

dokończenie na str. 34
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• RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYB-
NIKU, KRS: 000000650

• MIEJSKI KLUB SZACHOWY RYBNIK Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU, 
KRS: 0000001164

• KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ „RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA 
- ROW”, KRS: 0000001314

• RYBNICKI KLUB MOTOROWY W RYBNIKU, KRS: 0000001434

• STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „RODZICE-DZIECIOM” W 
RYBNIKU, KRS: 0000001718

• RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY W RYBNIKU, KRS: 
0000002213

• BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNI-
KU, KRS: 0000013219

• FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM SILESIA”, KRS: 
0000034528

• FUNDACJA „SIGNUM MAGNUM”, KRS: 0000043084

• STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY” Z SIEDZI-
BĄ W RYBNIKU, KRS: 0000056435

• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYBNIKU-GOLEJOWIE, KRS: 
0000083849

• UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU, KRS: 
0000108669

• CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS), KRS: 
0000113150

• KLUB SENIORA „KAMIEŃ”, KRS: 0000114978

• OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZACHOWE OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH „FIANCHETTO”, KRS: 0000126648

• FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK, KRS: 0000204954

• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZE-
NIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYBNIKU, KRS: 0000228185

• TOWARZYSTWO SPORTOWE „VOLLEY” RYBNIK, KRS: 
0000241470

• STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH, KRS: 0000268474

• STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA „RAZEM”, KRS: 
0000311733

Organizacje ogólnopolskie działające na terenie Rybnika:

• ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA (informacje uzupełniające: Hufiec 
Ziemi Rybnickiej), KRS: 0000273051

• OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA (informacje uzupełniające: 
Oddział Regionalny Śląskie), KRS: 0000190280

• POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMY-
SŁOWYM (informacje uzupełniające: Koło w Rybniku), KRS: 
0000228185

• TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW WO-
JEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (informacje uzupełniające: Koło  
w Rybniku), KRS: 0000001895

• TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE (in-
formacje uzupełniające: Koło w Rybniku), KRS: 0000154454
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Już niedługo siądziemy do wypełniania PIT-ów. Pamiętajmy, że 
1% swojego podatku dochodowego możemy bez żadnych kosztów 
przekazać na działalność organizacji pozarządowych – stowa-
rzyszeń, towarzystw itp., mającym status organizacji pożytku 
publicznego. Najlepiej, by nasze pieniądze pozostały w naszym mieście, 
gdzie działa wiele takich organizacji (wykaz poniżej). Po uproszczeniu 
procedur wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podat-
kowego tylko numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), by nasze 
pieniądze zasiliły wybraną przez nas organizację. Do pozostawienia 1% 

w Rybniku zachęcają prezydent Adam Fudali, poseł Marek Krząkała, 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, a także 
pracownicy Urzędu Skarbowego. 

W ub. roku do rybnickich organizacji trafiło ponad 250 tys. zł,  
a według szacunków CRIS – to tylko połowa środków, jakie mogłyby 
pozostać w mieście i wesprzeć ich działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych, na działalność sportową, edukacyjną czy kulturalną. Zamiast  
fiskusowi, oddaj swój 1% Rybnikowi!  

Zamiast fiskusowi oddaj Rybnikowi



Wprawdzie wybierała się na o dzień wcze-
śniejszy koncert do Berlina, ale oczywiście 
„rybnicka” opcja zwyciężyła. Powiedziała też, 
że Adams jest jedynym artystą, na którego kon-
cert przyjaciele i znajomi mieli przyzwolenie 
kupienia biletów dla niej i męża bez uzgadnia-
nia i pytania. Mówi wam to coś?

Adams był również jedynym wykonawcą, 
którego zdjęcie wisiało jakiś czas w redakcji 
„GR”. Z wiekiem (moim, nie gazety czy 
Bryana) zniknęło, ale sentyment pozostał. 
Dlatego na konferencji prasowej, na której 
informację o koncercie potwierdzono, poczu-
łam się jakby wykonawcę wybrano specjalnie 
dla mnie. Obecny na konferencji Piotr Baron, 
dziennikarz muzyczny radiowej „Trójki”, która 
sprawuje nad koncertem medialny patronat, 
powiedział, że Adams to jeden z tych artystów, 
który wywołuje u publiczności „ciarunie” – zga-
dzam się z nim w zupełności, bo doświadczyłam 
tychże „ciaruni” na koncercie w „Spodku”  
w 1996 roku. I mam nadzieje, że moje wra-
żenia po rybnickim, czerwcowym koncercie 
będą podobne…

Agencja Pristige MJM, która koncert  
w Rybniku organizuje, donosi, że bilety sprze-
dają się bardzo dobrze, a kupują je fani nawet 
w tak odległych miejscowości jak Szczecin, 
Gdańsk, Słupsk czy Elbląg. Organizatorzy 
otrzymali również zamówienia z Litwy!  
W rankingu miast, gdzie bilety sprzedają się 

najlepiej przoduje oczywiście Rybnik, a tuż 
za plasują się Katowice, Warszawa, Wrocław, 
Jastrzębie, Kraków, Gliwice, Bielsko-Biała, 
Poznań i Częstochowa. Miejmy nadzieję, że 
występ będzie artystycznym wydarzeniem,  
a miasto sprawdzi się w roli gospodarza. Już 
działa specjalny sztab, a władze przygotowują 
się do rozwiązania „problemu parkingowego”. 
I cokolwiek by się działo, do Rybnika przyjadą 
ludzie, którzy, gdyby nie koncert, nigdy by do 
nas nie zawitali!    

Bryan Adams jest Kanadyjczykiem. Kompo-
nuje, gra na gitarze i śpiewa. Szerszej publicz-
ności dał się poznać w 1984 roku; od tego czasu  
sprzedał ponad 65 mln płyt na całym świecie  
i jest uznawany za jednego z największych 
wykonawców ostatnich 25 lat. Jego muzyka 
łączy pokolenia i nawet starsze osoby nucą 
kompozycje z filmów „Don Juan de Marco”, 
„Trzej muszkieterowie” czy „Robin Hood: 
książę złodziei” - któż nie zna cudownych 
ballad „(Everything I Do) I Do It for You”, 
„Have You Ever Really Loved a Woman?”, 
„Please Forgive Me” czy „All for Love”. Ale 
Adams potrafi też zagrać ostro, jak prawdziwy 
rockman. Jego piosenki utrzymywały się całe 
tygodnie na pierwszych miejscach światowych 
list przebojów, a jako kompozytor hitów 
filmowych był kilkakrotnie nominowany do 
Oscara oraz Złotego Globu. Był zapraszany 
do uświetnienia uroczystości otwarcia olim-

piady zimowej w Vancouver i piłkarskich 
mistrzostw świata w RPA. Zaśpiewał w duecie 
z Luciano Pavarottim, Andrea Bocellim, 
sopranistką Pretty Yende, ale także z Nelly 
Furtado i innymi popowymi i rockowymi 
wykonawcami. Był też jednym z wykonawców 
„tercetu marzeń” ze Stingiem i Rodem Ste-
wartem. Sukcesy nie przewróciły mu w głowie 
– pozostał artystą bezpretensjonalnym, nie jest 
bohaterem kolorowych pism, nie „celebryci”, 
a jak mówi znający go bliżej red. Piotr Baron, 
jest nie tylko wspaniałym muzykiem, ale i 
człowiekiem. Rybnik ma szczęście, że będzie 
go gościł…                                                     (r)

Przypominamy: koncert Bryana Adamsa 
odbędzie się 13 czerwca (poniedziałek) na 
Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej. 
Bilety można nabywać za pośrednictwem 
strony www.ticketpro.pl, a także w sklepach 
MEDIA MARKT, SATURN i EMPIK na 
terenie całego kraju. 

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie 
koncertu www.bryanadams.com.pl.
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— Na kilka dni hotelowe pokoje przemieniły się w pracownie malarskie, a gro-
no artystów z Polski i Niemiec, wzbogacone obecnością Włocha oraz Austriaka, 
doświadczało autentycznego zbliżenia przez sztukę — tak Wiola Gaszka ocenia 
sympozjum „Artystyczne zbliżenia”. 

Wystawę podsumowującą listopadowe sympozjum pokazano w Domu Kultury  
w Chwałowicach podczas „Wieczoru Sztuk”, który honorowym patronatem objął poseł do 
Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz. W projekt wspierany przez Fundację 
Współpracy Polsko – Niemieckiej zaangażowało się dwunastu artystów z Polski, Niemiec, 
Włoch i Austrii. Przez tydzień intensywnie pracowali przy płótnach, a spotkali się w Ko-
złowie k. Gliwic. Podczas sympozjum nawiązały się przyjaźnie – artyści już myślą o nowych 
planach, wspólnych projektach i wystawach. — Nasi niemieccy przyjaciele będący po raz 
pierwszy w Polsce, przyjechali tutaj jako osoby obce…  A wracają jako wielcy przyjaciele  
i ogromni entuzjaści Polski. Ciepło polskiego serca i gościnność Polaków wywarły na nich spo-
re wrażenie — przekonuje Rafael Stolarczyk w imieniu grupy artystów „Audepolita”, której 
nazwa pochodzi od pierwszych liter poszczególnych krajów urodzenia artystów – Austrii, 
Niemiec, Polski i Włoch. A co udało się stworzyć? 
Publiczność podziwiała abstrakcje, surrealistyczne 
wizje i piękno kobiety… A to nie wszystko, bo w Ga-
lerii Fotografii „DeKa” pokazano też wystawę Marty 
Zemły „Światłem malowane”, a w Galerii Drugiego 
Planu – fotografie Jolanty Szabłowskiej „Oswajanie 
zaświatów” (wystawy czynne do 20 marca). Z mini-
koncertem wystąpili Karolina Śleziak i  Przemysław  
Strączek.                                                                   (S)

Będą ciarunie…

Zaprzyjaźniona, poważna pani doktor, do której przyszłam jako pacjentka, od progu 
rzuciła pytanie: — A bilety na Bryana Adamsa już masz? Bo ja tak…

Koncert Bryana Adamsa

Zbliżenie przy sztalugach

Marta Zemła...
... i Rafał Sto-
larczyk przy 
płótnach.

Praca Wioli Gaszki.              Zdj.: arch. org.
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W rybnickim teatrze Krystyna Janda 
przedstawiła monodram „Ucho, gardło, 
nóż”, zrealizowany na podstawie książki 
chorwackiej pisarki Vedrany Rudan. 

Artystka na swoim występie zgromadziła komplet 
publiczności. Przedstawienie podejmuje trudny 
i bolesny temat wojny bałkańskiej. Tonka Babič 
spędza bezsenne noce w towarzystwie wyciszo-
nego telewizora i koszmarów własnej pamięci. 
Janda – adaptatorka, reżyserka i aktorka niezwykle 
wyczulona na słowo, nie pozbawiła tekstu licznych 
wulgaryzmów. Język, którym się posługuje Tonka, 
jest brutalny i dosadny jak wojna, którą przeżyła. 
Nie ma odpowiednich słów, by opisać zło, ludo-
bójstwo, nienawiść, przemoc, gwałty... Monolog 
jest przegadany, niespójny, momentami trywialny  
– i co z tego? Czy wobec doświadczenia wojny ktoś 
przejmuje się formą? Bluzga więc odmienianymi 
przez wszystkie przypadki przekleństwami – czasem 
jej wypowiedzi stają się tragikomiczne, zawsze jed-
nak niosą świadectwo bólu i cierpienia. Nie jest to 
żadna dydaktyczno-moralizatorska, ideologiczna, 
antywojenna tyrada, tylko opowieść o tym, że są 
ludzie, którzy muszą/musieli żyć na wojnie, i że 

z tego powodu nigdy już nie zaznają spokoju, bo 
widzieli, jak morduje się innych ludzi tylko dlatego, 
że są Serbami, Żydami, Tutsi etc. Prawda ta staje 
się szczególnie przejmująca w wykonaniu K. Jandy, 
która mistrzowsko operuje nastrojem spektaklu, 
potrafi w kilku „k...ach” wyrazić złożone, czasem 
sprzeczne emocje. Tonka nie staje w szeregu 
„poetów moralnego niepokoju”. Mówi w imieniu 
wszystkich skrzywdzonych okrucieństwami wojny, 
ale przede wszystkim opowiada swoją prywatną 
historię. Nie pyta, gdzie była ludzkość, kiedy cier-
pieliśmy. Opowiada, co musiała zrobić, by ratować 
męża, i że to samo robiły inne kobiety. Teraz ma po-
straumatyczny syndrom (PTS) zamiast normalnego 
życia. — Szukałam od dawna tekstu współczesnego, 
który nie byłby o niczym, poruszał fundamentalne 
kwestie etyczne, moralne. Kobieta patrzy na wojnę 
z perspektywy rodziny, zajmuje ją nie sama wojna 
i jej przyczyny, tylko konsekwencje, jakie czyni  
w strukturze społecznej, w rodzinie — mówiła Kry-
styna Janda w wywiadzie dla programu „Kulturalny 
Donosiciel”. Na scenie RCK udowodniła, że poprzez 
sztukę chce i potrafi prowadzić z widzem dialog na 
trudne tematy. „Ucho, gardło, nóż” znajduje się  
w repertuarze Teatru Polonia od 2005 roku, spek-
takl jest grany często w różnych miejscach kraju, 
warto go obejrzeć...                                                       (m)

…czyli najpiękniejsze melodie operetkowe w śląskiej 
interpretacji Mariana Makuli i w wykonaniu Gliwickiego 
Teatru Muzycznego zabrzmiały w Rybnickim Centrum Kul-
tury. Takie połączenie musi zagwarantować dobrą zabawę! 
A jeżeli dodamy do tego jeszcze akcję osadzoną w śląskim 
środowisku piłkarskim, w przededniu Mistrzostw Europy 
2012 i perypetie z udziałem Lyjo Benhałera, Alojza Laty i Rołzy 
Klołzy… czyli „Wesołej wdówki”. Czegóż chcieć więcej? Głos 
się zrywo, dusza śpiewo, a publiczność jest zachwycona! 

(S)   

W Chwałowicach wystąpił Alexander Maceradi, pochodzący 
z Krymu wykonawca rosyjskich ballad i romansów.

— Nikt na świecie nie potrafi tak kochać i tak nienawidzić jak Słowianie 
— tymi słowami rozpoczął się koncert w DK Chwałowice. Alexander 
Maceradi zaśpiewał najbardziej znane utwory legendarnych rosyjskich 
bardów: Wysockiego, Okudżawy, Rozenbauma, Wertyńskiego. Artysta 
szybko zachęcił publiczność do udziału w koncercie życzeń. Muzycznych 
próśb było wiele, a wszystko za jedyne 3 zł plus VAT – żartobliwie dodał 
Maceradi. Zaśpiewał nawet „Biełyje rozy”, jak sam to określił – rosyj-
ski odpowiednik „Majteczek w kropeczki”. Artysta przeplatał koncert 
opowieściami o losach twórców i wykonawców piosenek, zaprezentował 
także kilka wybranych utworów w polskich tłumaczeniach Agnieszki 
Osieckiej. W repertuarze nie zabrakło piosenek ludowych, a wieczór 
zakończyło wspólne śpiewanie „Kalinki”. Słuchaczy mogło być więcej, 
na szczęście obecni na sali rekompensowali ilość jakością. Maceradiemu 
trudno było zejść ze sceny. To dowód, że rosyjskie ballady i romanse 
wciąż trafiają do serc polskiej publiczności.

(m)

Janda chwyciła za gardło

Krystyna Janda dotąd prezentowała w Ryb-
niku nieco lżejszy repertuar. Za monodram 
„Uch, gardło, nóż” publiczność dziękowała 
artystce owacjami na stojąco. 

Zdj.: m

Alexander Maceradi starał się wyśpiewać wszystkie tęsknoty słowiańskiej duszy. „Pieśni 
serca, pieśni buntu... Rosyjskie ballady i romanse” to najnowszy recital artysty. Zdj.: m

Śpiew słowiańskiej duszy

Głos sie zrywo, 
dusza śpiewo…



gdzie znajduje się piękna tablica z motywem nadpalonego zwoju 
tory. M. Płoszaj przypomina, że we wszystkich śląskich miastach, 
w których były synagogi, są takie pamiątkowe tablice. Wszędzie 
oprócz Rybnika, mimo iż próby już podejmowano – w 1994 r., 
a następnie w 1999 r. M. Płoszaj ma kopie pism w tej sprawie, 
a nawet projekty tablicy i pomnika. W przyszłym roku Muzeum 
ma zorganizować konferencję poświęconą tematyce żydowskiej. 
Może to byłaby dobra okazja, by do tematu wrócić? Bo okazuje 
się, że rybniczanie już nie pamiętają o żydowskiej synagodze. — 
Trzeba im przypominać — apeluje M. Płoszaj. — Obojętnie czy 
to byli Żydzi czy nie Żydzi, to byli przede wszystkim rybniczanie. 
Rodzina Haase to byli honorowi obywatele naszego miasta. 

Cegła po cegle…
Pamięć można ocalać na różne sposoby, nie zawsze z dobrym 

skutkiem… — Nie lubię Jana Tomasza Grossa. Nie tylko dlatego, 
że swoje książki pisze chaotycznie, ale uważam, że on robi wiele 
złego — mówi M. Płoszaj. — Wsadza cegły w mur pomiędzy 
Żydami i Polakami. A przecież te cegły trzeba wyjmować, by mur 
obalić. Trzeba ludziom przybliżać ich tradycję i kulturę, przybliżać 
ich samych, może właśnie poprzez takie gesty, jak zaproszenie na 
rybnicki Marsz Pamięci rabina z gminy żydowskiej? Yehoshua 
Ellis przyjechał – położył kamyki na grobach, bo kwiaty są darem 
dla żywych, nie odmówił kadiszu, bo wymaga to obecności 10 po-
bożnych Żydów, ale modlił się i był bardzo wzruszony. — Mówił, 
że nie wyobraża sobie, by mógł w takim Marszu nie uczestniczyć. 
Przekonywał, że nieważne ilu Żydów tu zginęło, nawet gdyby tylko 
jeden – to on powinien był tu przyjechać — wspomina M. Płoszaj, 
która zaprosiła rabina do Rybnika. To jej kolejna inicjatywa  
i z pewnością nie ostatnia. Szkoda, że Fundacja Brama Cuker-
mana nie dostała dofinansowania na projekt „Szalom Śląskie”. 
Bo M. Płoszaj, wspólnie z innym miłośnikiem historii Markiem 
Żyłą, na co dzień związanym z kabaretem „Noł Nejm”, miała 
już w planach organizację szmoncesu i koncertu pieśni żydow-
skich, zwiedzanie Muzeum i największą atrakcję – wirtualny 
spacer po synagodze. Tylko ten nam pozostał… Ale dzięki takim 
pasjonatkom jak Małgorzata Płoszaj i jej córka Magda, może 
pozostać coś więcej… 

(S)

cd. ze str. 26
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Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, 
ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Jednorazowe karty wstępu w cenie 12 zł oraz miesięczne karnety  
w cenie 35 zł do nabycia w kasie Teatru. 

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

poniedziałek 7 marca, godz. 19.00
Projekcje Polskich Kronik Filmowych z lat 
PRL-u. Projekcja w ramach współpracy 
z Muzeum w Rybniku – organizatorem 
wystawy pt. „Życie na kartki”
CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZŁAPIESZ

prod. Polska, 1978 r., 
komedia obyczajo-
wa, czas 99 min., reż. 
Stanisław Bareja, ob-
sada: Krzysztof Kowa-
lewski, Stanisław Tym, 
Ewa Wiśniewska.
O dyrektorze, który 

pragnie sukcesów, o dziewczynie, która 
chce być bogatą kochanką. Pełna przygód 
małżeńsko-erotyczna komedia obyczajowa 
ukazująca absurdy życia w polskiej rzeczy-
wistości lat 70.

poniedziałek, 14 marca, godz. 19.00
CZESKI BŁĄD
prod. Czechy, 2009 
r.,dramat obyczajowy, 
czas 100 min., reż. 
Jan Hrebejk, obsada: 
Milan Mikulcik, Lenka 
Vlasakova.
Hrebejk w swoim 

gorzko-komediowym stylu pokazuje, jak 
emocjonalnymi istotami są ludzie. Jak łatwo 
człowiek tłumaczy sobie swoje grzeszki i jak 
wielką siłą jest miłość.

poniedziałek, 21 marca, godz. 19.00
SEKRET JEJ OCZU
prod. Argentyna, Hisz-
pania, 2009 r., dra-
mat, kryminał, thriller, 
czas 127 min., reż. 
Juan Jose Campanella.
Film składa się z licznych 
retrospekcji, w których 

odsłaniają się przed nami coraz bardziej mroczne 
kulisy niewyjaśnionego morderstwa. Reżyser nie 
tylko przedstawił ciekawą historię, ale przy okazji 
przybliżył nam zagmatwane losy swojego kraju. 
Oscar dla najlepszego filmu obcojęzycznego

poniedziałek, 28 marca, godz. 19.00
CHINKA
prod. Francja, Niemcy, 
Wlk. Brytania, 2009 r., dra-
mat, 98 min., reż. Xiaolu 
Guo, obsada: Lu Huang.
Lu Mei, młoda Chinka 
znudzona życiem w ro-

dzinnej wiosce postanawia, wyjechać do miasta. 
Lecz tam życie nie okazuje się łatwiejsze... Film 
pokazuje, jak ludzie, style życia, towary i muzyka 
w dzisiejszym świecie przekraczają granice 
między krajami i kontynentami. Złoty Lampart 
w Locarno, główna nagroda w Hamburgu.

— Wybór nie był łatwy — przekonują organizatorzy konkursu na 
nowe logo i wzór papieru firmowego Domu Kultury w Niedobczycach. 
W konkursie wzięło udział 49 autorów m.in. z Rybnika, Żor, Wodzisławia Śl., 
Raszyna, Karczewa, Międzyrzecza, Augustowa, Tarnowskich Gór, Koszalina, 
Wojkowic, Sosnowca, Chorzowa, Rudy Śląskiej, a nawet… Irlandii. Spośród 
85 prac, pracujący na co dzień w placówce jurorzy – Marian Wolny, Michaela 
Sczansny, Izabela Litewka, Dagmara Szojer i Katarzyna Brachaczek – wybrali 
logo opracowane przez Radosława Romejko z Nowej Soli w woj. lubuskim.  
W swojej pracy zwycięzca postawił na kolor niebieski, który ma nawiązywać 
do barw miasta, a w nagrodę otrzymał 1500 zł. Tym samym wybrana przez jury 
propozycja stała się oficjalnym logiem Domu Kultury Niedobczyce.

Utrwalić zapach
Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza do udziału w III edycji 

międzynarodowego konkursu plastycznego „Zapachy życia” pod 
hasłem „Utrwalić zapach”.

Na prace malarskie placówka czeka do 30 czerwca, a na przysłowio-
we płótno przelać można sytuacje, marzenia, osoby … kojarzące się 
z zapachem. Może to być np. zapach letniej łąki, wakacyjnej miłości, 
smacznego deseru, czy świeżo przebranej pościeli. Temat można inter-
pretować w różnych stylach malarskich, a regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej Domu Kultury (www.dkboguszowice.pl). 
Zachęcamy do udziału…  

(S)

Ocalać, czyli wyjmować…

Nagrodzone logo.

Dom z logo

Dyrektor DK w Niedobczy-
cach Marian Wolny z laure-
atem konkursu Radosławem 
Romejko.



„Pokolenie bez właściwości”, „Pinokio” 
i „Król Żaglonosy” – trzy spektakle przy-
gotowane przez amatorskie teatry dzia-
łające w naszym mieście zaproponowano 
rybnickiej publiczności – tej młodszej  
i nieco starszej.  

Jak myśli młode pokolenie? Zarabiać, zara-
biać, zarabiać… Wydawać, wydawać, wydawać… 
Czy aby na pewno? Spektakl „Pokolenie bez 
właściwości” teatru „Tara-Bum” działającego 
pod auspicjami RCK opowiada o młodym 
człowieku, zagubionym i podatnym na wpływy 
różnych środowisk, szukającym tożsamości  
i systemu wartości. Franek – syn, uczeń, pracow-
nik korporacji, kochanek, wreszcie mąż i ojciec, 
uświadamia sobie, że tak naprawdę powiela sche-
maty i popełnia oczywiste błędy… Scenariusz, na 
prośbę członków zespołu „Tara-Bum”, napisał 
Bartłomiej Kamiński związany z Wrocławskim 
Centrum Twórczości Dziecka. Spektakl poka-
zano w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a na scenie 

wystąpiło 19 młodych ludzi, 
którzy nie tylko grali, ale 
też… tańczyli. Jedną z cie-
kawszych scen – ekspresyjne 
i wymowne tango – przygo-
towali pod okiem rybnickiej 
choreograf Izabeli Barskiej, 
a cały spektakl wyreżysero-
wała Izabela Karwot. To ona 
przygotowała też dwa inne 
przedstawienia, tym razem 
dla najmłodszej publiczności. 
W TZR pokazano „Pinokia”, 
którego premiera miała miej-
sce w grudniu w Domu Kultury w Boguszowicach, 
gdzie na co dzień działa Teatr Rodzicielski. Jego 
członkowie, czyli rodzice już po raz szósty przy-
gotowali spektakl i wcielili się w główne role, a 
po „Calineczce”, „Kopciuszku”, czy „Królowej 
Śniegu” przyszła pora na utwór Carla Collodiego. 
A co z tego wynikło wiedzą ci, którzy byli… A ci, 
którzy będą w Domu Kultury w Boguszowicach 
jeszcze dzisiaj (27 lutego o godz. 15.00 i 
17.00) zobaczą premierę spektaklu bajkowego 
pt: „Król Żaglonosy”. Tym razem historię o 

poszukiwaniu szczęścia przygotował dziecięcy 
Teatr „Supełek” z DK, który w obecnym skła-
dzie pracuje już siódmy rok. Zespół zrealizował  
6 spektakli, ma na swoim koncie wiele nagród wo-
jewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, 
w tym I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2009”. 
Spektakl przygotowali wspomniana już I. Karwot 
oraz Aleksandra Mrok-Rutkowska, Andrzej 
Wyżgoł, Bogdan Musiolik, Tomasz Porembski  
i Robert Pior.                                                     (S)

Trzy dni 
z życia teatru

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

7 lutego ukazała się debiutancka płyta „Nie-
zamknięte koło” rybnickiego zespołu „Kur-
czat”. Wydawcą krążka jest Polskie Radio,  
a płytę promował koncert w „Media Markt”... 

Specyficzny układ piosenek na płycie sprawia, 
że każde kolejne odsłuchanie albumu pozwala 
odkryć ukryte wątki i znaczenia. Piosenki z bez-

kompromisowymi tekstami obfitują w niekonwenc-
jonalne pomysły i brzmienia. Warto samemu się o 
tym przekonać, bo jak mówią jej twórcy, to płyta 
prosta, a jednocześnie niebanalna, różnorodna w 

swojej spójności i bardzo energetyczna. Patro-
nat medialny nad krążkiem objęła Radiowa 
Czwórka, która od niedawna nadaje także w 

telewizji. Rybnicki zespół zagra więc w „Radiu 
na wizji”, a koncert będzie można oglądać m.in. 
na platformach „n” i „Cyfra+”. Dokładne daty 
najbliższych koncertów, informacje o zespole, 
fragmenty utworów oraz zdjęcia grupy znaleźć 
można na stronie internetowej www.kurczat.pl. 
Przypomnijmy tylko, że zespół powstał w 2001 r., 
a od początku grają w nim trzej przyjaciele z … 
gimnazjum – Bartek Gruszczyk (gitara, wokal, 
teksty), Adam Chrószcz (bass, wokal) i Oskar Pu-
chałka (perkusja). „Kurczat”, którego intrygująca 
nazwa pochodzi od proponowanej nazwy jednego 
z pierwiastków, są m.in. laureatami festiwalu „Mu-
zyczne Trendy Pogranicza”.

Spektakl „Pokolenie bez właściwości” w wykonaniu teatru Tara-Bum poruszał 
temat zagubienia, poszukiwania wartości i sensu życia.                                Zdj. s   

W styczniu ruszyła platforma 
internetowa http://www.fajn-fest.
eu/pl/, która jest częścią festiwalu 
muzycznego „Fajn Fest”, orga-
nizowanego przez domy kultury  
w Ostrawie i Chwałowicach. 
Wraz z nią ruszyła też rejestra-
cja zespołów muzycznych oraz… 
szansa na promocję kapeli i na-
granie płyty. 

Festiwal skierowany jest do amator-
skich zespołów wszelakich gatunków 
muzycznych działających na obsza-
rze Euroregionu Silesia po polskiej  
i czeskiej stronie granicy. Wystarczy 
zarejestrować się na dwujęzycznej 
platformie internetowej http://www.
fajn-fest.eu/pl/ i zamieścić nagranie, 
na które będą głosować internauci. 
Laureaci nagrają płytę–składankę  
i wystąpią na dwóch plenerowych kon-
certach w Rybniku i Ostrawie. 

Festiwal dofinansowany jest  
z Funduszu Mikroprojektów Eu-
roregionu Silesia. Zapraszamy 
zespoły do udziału, a internautów–
słuchaczy do głosowania! 

(S)

Uwaga festiwal! 

Zagraj 
         i nagraj!

„Kurczat” na płycie

W tym roku przypada 50. rocznica podpisa-
nia umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem 
i francuskim Saint Vallier. Była to pierwsza w 
Polsce umowa jaką zawarło polskie miasto z 
miastem spoza żelaznej kurtyny. W związku z 
tym miasto Saint Vallier zaplanowało organizację 
wystawy poświęconej 5 dekadom partnerskiej 
współpracy, która ma być dostępna dla miesz-
kańców Saint Vallier od maja do czerwca br. 
Wystawa o tej samej tematyce ma również być 
zorganizowana na przełomie września i paździer-
nika br. w naszym mieście. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców Rybnika, którzy dysponują 
wszelkimi materiałami archiwalnymi: zdjęciami, 
artykułami prasowymi, pamiątkami dotyczącymi 
współpracy miast, o ich udostępnienie na potrze-
by organizacji wystawy. 

Zainteresowanych prosimy o przekazywanie 
materiałów do dnia 31 marca br. do Muzeum w 
Rybniku, mieszczącego się w Ratuszu przy Rynku 
18, które jest organizatorem wystawy. Dodat-
kowych informacji udziela Bogdan Kloch, pod 
numerem telefonu: 32 42 214 23, 502 208 881.

Rybnik – Saint Vallier: pół wieku współpracy
Pomóż przygotować wystawę!



Do zamierzchłych czasów sprzed komórek, Win-
dowsa i plakatów drukowanych w jednym kawałku 
wrócił dyrektor festiwalu Stanisław Wójtowicz, dzięku-
jąc za upór i pasję osobom, które w tworzeniu imprezy 
i jej kontynuacji go wspierali. A wymienił Wojciecha 
Bronowskiego i Jadwigę Demczuk-Bronowską – dziś 
dyrektorów artystycznych festiwalu, a także prezesa 
elektrowni „Rybnik” Jerzego Chachułę i jego nieżyją-
cego już poprzednika Tadeusza Sopickiego. Bez nich 
OFPY by nie było…

Do roli słowa wrócił prowadzący z właściwym sobie 
wdziękiem wszystkie koncerty Andrzej Poniedzielski, 
podkreślając, jak wiele OFPA robi, by piosenka była  
o czymś, a słowo, w czasach jego absolutnej dewaluacji, 
się ostało… 

Piotr śpiewa dalej!
— Jeżeli się nie zakwalifikuję to wielkiego rozczaro-

wania nie będzie, bo jestem dopiero w I klasie liceum  
i już sam udział w konkursie regionalnym OFPA jest 
dla mnie sporym osiągnięciem. Spróbuję pewnie za rok, 
może za dwa … A jeżeli się uda? Będę bardzo, bardzo 
szczęśliwy — powiedział tuż po swoim występie Piotr 
Tłustochowicz. Pod koniec wieczoru miał wiele po-
wodów do szczęścia. Podobnie, jak po zakończeniu 
całego festiwalu.

Najpierw znalazł się w gronie 4 wokalistów, którzy 
wyśpiewali sobie awans do turnieju krajowego. Piotr, 
wspólnie z Agatą Kusek z Krakowa, Agnieszką Latusek 
z Tychów i Małgorzatą Nakonieczną z Kielc otrzymał 
też nagrodę finansową. W konkursie zaśpiewał „Pia-
nista i ja” i „Liryka”: — To mój ulubiony wykonawca  
i kiedy tylko mogę wybieram Grzegorza Turnaua. Zawsze 
i wszędzie… — mówił P. Tłustochowicz o repertuarze 
przygotowanym na konkurs. — Muzyka zawsze była 
obecna w moim życiu. Cała rodzina jest nią pochłonię-
ta. Planuję też studia w szkole teatralnej w Krakowie, 
więc poezja śpiewana jest naturalnym wyborem, choć 
uważam, że artysta nie powinien ograniczać się tylko do 
jednego kierunku. Sięgam więc po rock i pop, zależnie od 
nastroju… Impulsem do udziału w festiwalu OFPA był 
udany występ P. Tłustochowicza podczas „Pojedynku na 
słowa” (więcej w poprzednim numerze GR), a awans do 
konkursu regionalnego poprzedziły warsztaty artystycz-
ne: — Jestem z nich bardzo zadowolony. Naprawdę wiele 
mi dały i zmieniły mój ogląd na temat śpiewu. W trakcie 
zajęć z aktorem Jackiem Bończykiem i wokalistką Justyną 
Motylską pracowaliśmy nad interpretacją i głosem, nad 
lepszym przygotowaniem się do występu. To były trzy dni 
ciężkiej pracy — powiedział nam Piotr, który krytycznie 
ocenił swój występ. Przekonywał, że mógł zaśpiewać le-
piej, ale podobne odczucia miała większość uczestników 
konkursu regionalnego: — Wymyśliliśmy go 6 lat temu 

— wspomina dyrektor festiwalu Stanisław Wójtowicz. 
— Miał być szansą dla młodych, utalentowanych artystów 
z naszego regionu do udziału w festiwalu głównym. Nie 
myśleliśmy wtedy, że konkurs regionalny rozrośnie się do 
takich rozmiarów – w tej edycji spośród 70 uczestników 
z całej Polski jury wybrało 11 osób. Dwa lata temu Kuba 
Blokesz z Pszowa – laureat konkursu regionalnego został 
zdobywcą Grand Prix festiwalu OFPA. Życzę wam przy-
najmniej takiego sukcesu! 

Wprawdzie żadnemu z 4 wybranych nie udało się 
powtórzyć sukcesu Kuby, ale w gronie laureatów 
festiwalu znalazły się wyróżnione Agata Kusek  
i Agnieszka Latusek, która zaśpiewa również w finale 
47 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. 
Z kolei rybniczanin, najmłodszy uczestnik OFPA, 
otrzymał ufundowaną przez dr Ewę Paszek nagrodę 
indywidualną. A Jasiek Kusek, brat Agaty, został 
najlepszym akompaniatorem festiwalu, a w nagrodę 
otrzymał… bon na wyroby jubilerskie „Artis”.

Gwiazdą pierwszego dnia OFPA była Ania  
Dąbrowska, która porwała publiczność, wprawdzie 
nie z miejsc, o co zabiegała, ale w energetyczną podróż 
nie tylko do świata filmu. Zabrzmiał „Bang Bang”  
z „Kill Bill”, a nawet hit z filmu „Dirty Dancing”, 
którego nie umieściła na płycie „Ania Movie”, bo jak 
mówiła, zwyczajnie się wstydziła. Publiczność wysłu-
chała też jej największych przebojów „Tego chciałam”, 
czy „Nigdy więcej nie tańcz ze mną” i wyszła z prawie 
dwugodzinnego koncertu bardzo zadowolona. Finał 
konkursu regionalnego OFPA był niczym przystawka 
przed daniem głównym… 

Niegrzeczny Maleńczuk…
Spośród wszystkich artystów pierwszego wieczoru 

konkursu krajowego do nagrody typowaliśmy przede 
wszystkim Karolinę Jankowską, reprezentującą 
jednocześnie Warszawę i Ostrowiec Świętokrzyski i…  
się nie pomyliliśmy. Studentka Szkoły Głównej Han-
dlowej i absolwentka biotechnologii zachwyciła intry-
gującym, niskim głosem i sugestywnym wykonaniem 
m.in. „Dzieci Hioba” Jacka Kaczmarskiego, a jurorzy 
przyznali jej I nagrodę. Ale piątkowy wieczór był rów-
nież szczęśliwy dla Moniki Perczyńskiej z Lublina, 
która zdobyła jedno z dwóch drugich miejsc, a także dla 
niezwykle ekspresyjnego Mateusza Bieryta z Nowego 
Sącza, który otrzymał największe owacje publiczności 
i… jedną z dwóch trzecich nagród. Obok A. Kusek  
i dysponującej świetnym głosem A. Latusek – laureatek 
konkursu regionalnego, o których obok, wyróżniona 
została Agata Rożankowska z Bydgoszczy.

Deserem miał być – i był – występ Macieja Maleń-
czuka, który się nie oszczędzał i dał wspaniały koncert. 
Na jego „Psychodancing” (taką nazwę nosi również 
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Zdobywca Grand Prix Tomasz Steńczyk, 
laureatka I miejsca Karolina Jankowska 
oraz wyróżniony indywidualną nagrodą 
dr Ewy Paszek rybniczanin, uczeń II LO, 
Piotr Tłustochowicz.                  Zdj.: m, r, s

… i 15 OFPA z tego zobowiązania się wywiązała. Artystyczna oferta, i to zarówno 
jeśli chodzi o prezentacje konkursowe, jak i koncerty gwiazd, była bogata swą róż-
norodnością, choć prawie cała mieściła się w coraz węższym nurcie piosenki, gdzie 
słowo ma jeszcze swoją wagę.

15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Jubileusz zobowiązuje…



Plejada gwiazd OFPY – Ania Dą-
browska, Maria Peszek, Maciej 
Maleńczuk oraz Czesław Śpiewa ze 
swoimi (gościnnie) kobietami: Ka-
roliną Cichą, również jurorką oraz 
Gabą Kulką i Katarzyną Nosowską. 

Zdjęcia: arch. org., r   

znakomity zespół artyście towarzyszący) składają się zarówno utwory autor-
skie, jak i stare, znane piosenki w nowoczesnych aranżacjach, zaśpiewane  
z przymrużeniem oka, we właściwej tylko temu artyście konwencji. Końcowy 
mix popularnych, a nawet „obciachowych” przebojów jak np. „Comment ça 
va” był prawdziwym mistrzostwem… Nieodłącznym elementem występu są 
komentarze Maleńczuka, w których nie oszczędza on nic i nikogo, zasługując 
sobie na miano, mimo pięćdziesiątki na karku, „niegrzecznego chłopca” 
szołbiznesu. Nie oszczędził też „10 buraków” (jak się wyraził) czyli dzien-

nikarzy na zaimprowizowanej 
konferencji prasowej, wycho-
dząc po trzech, jego zdaniem, 
płytkich i banalnych pytaniach  
i opowiadając o tym później 
publiczności. A przecież dzien-
nikarze, podobnie jak Maleń-
czuk, byli w pracy, zaś warunków 
i czasu na głębsze wynurzenia 

artysty raczej nie było… Jakby coś 
przeczuwając, przedstawiciel naszej 
redakcji na konferencji się nie stawił, 
nie narażając się tym samym na kpi-
ny. O dziwo, po koncercie Maleńczuk 
podpisał bez szemrania, a nawet miło 
gawędząc z fanami, dziesiątki płyt. 
Nie taki zatem Maleńczuk straszny, 
jakim go malują…  

Liryka, liryka, tkliwa dynamika…
Druga część konkursu krajowego potwierdziła, że XV OFPA była na 

wysokim, wyrównanym poziomie. Artyści prezentowali utwory znane  
i cenione, niektórzy wykonywali autorskie kompozycje. Największe owacje 
zebrał Tomasz Steńczyk, zatem publiczność zgodziła się z jury, bo właśnie 
ten artysta z dalekiego Elbląga otrzymał Grand Prix XV edycji festiwalu. 
T. Steńczyk zachwycił niezwykle ekspresyjną interpretacją wokalną i grą 
na gitarze. Laureat na co dzień pracuje jako akustyk w elbląskim domu 
kultury, gra też w zespole „Mechaniczna Pomarańcza”. Muzyka to jego 
wielkie hobby, choć jak sam przyznaje, zaczął grać dość późno. Tego 
samego wieczoru zaprezentowała się publiczności Karolina Skrzyń-
ska, laureatka II nagrody. Pochodząca z Gliwic studentka krakowskiej 
teatrologii inspiruje się muzyką turecką. Orientalne, plemienne dźwięki 
można było usłyszeć w dwóch zaśpiewanych przez nią utworach. Artystce 
wspaniale akompaniowała na gitarze Urszula Stosio. Niedługo po niej 
na scenie pojawiła się kolejna laureatka (III nagroda), Asia Kaczmarek  
z Wrocławia. Jak sama o sobie napisała: „Rodzice mówią, że wcześniej 
zaczęłam śpiewać niż mówić. Skoro tak mówią, wzięłam to sobie do serca”.  
A. Kaczmarek ma już na koncie występy teatralne, m.in. w musicalu „Pio-
truś Pan” w reżyserii Janusza Józefowicza. Wniosek po ostatnim konkurso-
wym wieczorze: piosenka artystyczna ma się dobrze. Czasem jest refleksyjna 
i zadumana, czasem pogodna i żartobliwa. — Rybnicka OFPA na stałe 
wpisała się w cykl festiwali piosenki artystycznej. U nas debiutowali laureaci 
późniejszych konkursów, dziś wspaniali, uznani artyści – Wojtek Brzeziński, 
Joanna Liszowska, Katarzyna Dąbrowska, Iwona Loranc i wielu innych… 
Udało nam się stworzyć ważny i lubiany przez publiczność festiwal, który 

jest wysoko ceniony ze względów artystycznych i organizacyjnych — mówi 
Wojciech Bronowski, dyrektor artystyczny. Potwierdziła to wypełniona po 
brzegi sala podczas wszystkich dni festiwalu. — Publiczność nie przychodzi 
tylko na występy gwiazd. Ludzie chcą towarzyszyć artystom podczas zmagań 
konkursowych – dodaje W. Bronowski.

Sobotni koncert zakończył występ Marii Peszek. Aktorka i piosenkarka, 
muzycznie znana dotąd z dwóch płyt – „Miasto Mania” i „Maria Awaria” 
– pokazała w Klubie Energetyka niezwykle intensywne, dynamiczne show 
i... wcale publiczności nie speszyła. Peszek wciela się w bohaterkę swoich 
tekstów, nie tylko je wykonuje, ale też odgrywa. Na scenie jest nieobliczalna, 
w słowach często wulgarna. Jednocześnie pokazuje, jak można wyginać i na-
ginać polszczyznę, ile znaczeń wprowadzić przez skojarzenia… Kiedy ukazała 
się płyta „Maria Awaria”, dużo mówiło się o jej nowatorskim i odważnym 
podejściu do sfery intymnej, która łączy w sobie emocje i ciało. I okazało 
się, że największy problem tkwi w… języku. Zabawa słowem w sferze uczuć 
i erotyki to rzucenie wyzwania dotychczasowej terminologii, która czerpie 
z dwóch obszarów: rynsztoka i akademii medycznej. Koncert Marii Peszek 

był kontrastem wobec wcześniejszych, delikatnych brzmień. Takie 
zestawienie pokazuje, że piosenka artystyczna ma niejedno oblicze.  
A muzyczna różnorodność i wprowadzenie nowych nurtów to z pew-
nością jedna z największych zalet tegorocznego festiwalu.

Finał …
…miał miejsce tradycyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie lau-

reaci odebrali nagrody, które wręczyli prezydent Adam Fudali, prezes 
„złotego sponsora” czyli elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła oraz 
przedstawiciele organizatorów. A nagród i wyróżnień było co niemia-

ra, bo, jak pamiętamy, zarów-
no druga, jak i trzecia nagroda 
były podwójne. Potwierdza to 
wysoki i wyrównany poziom 
artystyczny wykonawców, ale 
było też nie lada wyzwaniem 
dla jury, w którym zasiedli Ka-
rolina Cicha, Ewa Kornecka,  
Jan Poprawa, Jerzy Satanowski 
i Bogusław Sobczuk – osoby, 

cd. na str. 39
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Co mówią gwiazdy

Piosenka artystyczna powinna mieć swoje miejsce
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Koncerty podczas tegorocznego Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej 
prowadził Andrzej Poniedzielski – konferan-
sjer, autor tekstów, znany również z występów 
kabaretowych i teatralnych.

— Prowadzi Pan koncerty podczas tegorocznej 
OFPY, zdarzało się Panu także prowadzić inne 
koncerty i festiwale piosenki artystycznej. W jakiej 
formie jest dziś ten gatu-
nek słowno-muzyczny?

— Piosenka artystycz-
na jest, będzie i pozosta-
nie piosenką niszową, 
choć nie lubię tego słowa, 
nisza kojarzy mi się z jakąś 
ucieczką, chowaniem, 
czymś trochę wstydliwym 
– a tu nie ma się czego 
wstydzić. Jest demokracja 
i wszystkie inne sposoby 
spędzania czasu są równie 
ważne, równie ważkie. 
Jeśli ktoś ma skłonność 
do zadumy, spokoju, to 
ma do tego prawo, nie 
musi chichotać jak cały 
naród z wiosną… Piosen-
ka artystyczna, poetycka, 
literacka nigdy nie będzie 
poruszać stadionów – sta-
diony nie po to są, zresztą 
nie wiadomo czy będą 
wszystkie na czas… Ta 
piosenka powinna mieć 
swoje miejsce. Człowiek młody składa się właści-
wie z samych pytań – tyle pamiętam z czasów, gdy 
sam byłem młody – i musi ten etap przejść. Czym 
innym jest nauka, zdobywanie wiedzy, a czym innym 
„rozejrzeć się po świecie”. W ramach takiego roz-
glądania młodzi ludzie wybierają śpiewanie, pisanie, 
czasem to łączą, czasem sięgają po istniejące już 
dzieła. Im więcej takich festiwali w tym kraju, tym 
lepiej. Będziemy mądrzejsi…

— Piosenka artystyczna w XX wieku miała 
wspaniałe tradycje, nie tylko w Polsce. Jakie 
utwory, jacy artyści są osobiście dla Pana ważni?

— Byłem już konferansjerem na rybnickiej 
festiwalu lata temu. Teraz dobrano wykonawców 
tak, żeby suma wieków występujących na scenie 
dawała mój wiek… Zdarza mi się prowadzić kon-
certy, podczas których suma wieków osób na scenie 
daje historię chrześcijaństwa na tych ziemiach… 
Objawieniem była Ewa Demarczyk, Marek Gre-
chuta – wybitne nazwiska, musiałbym ich wymieniać 
wiele więcej. Piosenka artystyczna tym różni się 
od wszelkiej innej, że w niej chodzi o piosenkę. 
Wykonawca nie chce zaprezentować siebie, tylko 
problem, kłopot, sposób... Do tego jest napisana 
muzyka, która odpowiada tekstowi. Ta całość jest 
przedstawiana w formie zwierzenia. Konkretne 
nazwiska trzeba by bardzo długo wymieniać, bo 
wielu twórców, wykonawców, wiele piosenek niosło 
ze sobą inny fragment mnie, tamtego mnie, a czę-

ściowo te piosenki zostały ze mną do dziś, zawarte 
w nich pytania i próba odpowiedzi na nie pozostają 
aktualne. Bez względu na upływ czasu, ludzie tak 
samo się przejmują, i to wbrew pozorom nie w 
kategoriach konkursu, wyścigu. Chcą zaśpiewać te 
piosenki dobrze, mądrze, tak jak zostały napisane. 

— Jak się Pan czuł, kiedy trzy lata temu Woj-
ciech Młynarski dał Panu Małe Berło [nagroda 
przyznawana przez laureata Złotego Berła Fun-

dacji Kultury Polskiej]?
— Wojtek Młynarski to 

dla nie ogromnie ważna 
osoba. Jako pierwszy pokie-
rował piosenkę artystyczną 
w stronę, która jest bardzo 
polska i bardzo nasza. Wcze-
śniej mieliśmy piosenkę 
przedwojenną, doszedł do 
tego „namuł” powojennej 
historii, wszystkie te socre-
alizmy, mój chłopiec spoci 
się w hucie itd. Młynarski 
jako pierwszy wprowadził 
na dużą scenę piosenkę 
literacką, która była pisana 
po polsku w tym sensie, że 
naszym językiem, naszymi 
skojarzeniami z tamtych lat. 
Jeżeli się odnosił do jakiegoś 
zagranicznego utworu, to 
jedynie się odnosił – ale pisał 
po naszemu, po swojemu. 

Jest pewien charakterystyczny dla narodu system 
skojarzeń, poczucie humoru. Wojtek doprowadził 
do tego, ze polska piosenka może być porówny-
wana, jeśli chodzi o zasięg i sposób oddziaływania, 
z piosenką francuską, która jest podobnie auto-
nomiczna. A jak się czułem? Zaszczycony. Teraz 
przygotowuję spektakl z Grażyną Barszczewską  
i Grzegorzem Damięckim na podstawie tekstów 
Stefanii Grodzieńskiej. Wymyśliliśmy walentyn-
kową zabawę, w której losowało się ciasteczka 
z myślą Stefanii. Przytoczę w miarę wiernie, co 
wylosowałem: „Poza nielicznymi przypadkami 
megalomanii uważam, że każdy może robić to co 
ja”. Nie chodzi o jakąś fałszywą skromność, ale nie 
wiem, czy ja godzien jestem aż takiego zaszczytu. 
A teraz trzeba dźwigać berło – małe bo małe, ale 
jest co podźwigać…

— Na jednej ze stron internetowych poświęco-
nych poezji śpiewanej jest napisane, że to muzyka 
dla ludzi o innej wrażliwości. Zgadza się Pan  
z tym określeniem?

— Głęboko tendencyjna wypowiedź to jest… 
Z inną wrażliwością jest tak, jak z innym poczu-
ciem humoru – nie powinno się deprecjonować 
innych poczuć humoru. Słynne pytanie, które 
mnie doprowadza do furii: „z czego śmieją się 
Polacy?”. Trudno powiedzieć o poczuciu hu-
moru, nie obraziwszy innych poczuć humoru… 
Na niektóre poczucia humoru nie mają ludzie 

czasu, bo są takie rodzaje humoru, gdzie trzeba 
mieć więcej czasu – to znaczy wiedzy, oczytania, 
inteligencji, wrażliwości… Nie przesadzałbym 
z tą inną wrażliwością. Ludzie żyją sobie dość 
szczęśliwie, kiedy mają równowagę między 
inteligencją a wrażliwością, kiedy jedno pilnuje 
drugiego, inteligencja stoi na straży wrażliwości, 
a wrażliwość daje inteligencji ludzki wymiar. 

— W swojej twórczości jest Pan niezwykle 

wszechstronny – piosenka, kabaret, satyra, teatr, 
nawet animacja życia kulturalnego – współpro-
wadzi Pan klub artystyczny „Przechowalnia”.  
W którym z tych miejsc znalazł się Pan dla siebie 
najbardziej nieoczekiwanie?

— Dość niespodziewanie znalazłem się  
w każdym z nich. Miałem być inżynierem au-
tomatykiem przemysłowym, skończyłem studia 
na ten temat. Gdzieś na trzecim roku wypchnęli 
mnie na scenę w Krakowie i tak to się zaczęło. 
Najbardziej niespodziewanie czuję się chyba 
na scenie kabaretowej. W latach 70. piosenka 
poetycka, autorska była taką kapliczką, poważ-
nym zabiegiem na ciele i duszy. Nie żebym sobie 
przypisywał jakieś prekursorskie zasługi, ale po-
między tymi niewesołymi utworami, które piszę, 
próbowałem prowadzić lekką konferansjerkę. 
Uważam, że człowiek wstępnie rozweselony ła-
twiej przyjmie każdy kłopot. Potem się okazało, 
że jest to na tyle śmieszne, że mnie zapraszają… 
Najbardziej jestem więc zdziwiony moim kaba-
retowym wymiarem. Zawsze miałem dwie części 
mózgu – techniczną, skojarzoną z prawami, 
ciążeniem, kompasem i poziomicą, a drugą 
odjeżdżającą gdzieś w przestrzeń… Korzystam 
z obu, chociaż w tym wieku już coraz rzadziej…

— Część Pana twórczości jest obecna w inter-
necie, popularny spektakl „Chlip-hop” również 
podejmuje temat kontaktu przez to nowe medium. 
Jak Pan się odnajduje w wirtualnej rzeczywisto-
ści? Pan ją lubi? oswaja? traktuje podejrzliwie?

— Mój syn długi czas mówił o mnie „inwalida 
medialny”… Na rozmowę o internecie jest za 
wcześnie, mimo że się rozwija. Jako medium, 
nośnik informacji, forma wymiany myśli między 
ludźmi jeszcze na razie jawi mi się jako śmiet-
nik. Idziemy w stronę segregacji, i to już będzie 
jakiś postęp. Internet robi równie wiele dobrego  
i złego. Ludzie mogą się ze sobą komunikować, 
ale jest też schronieniem dla tych, którzy gustują 
w wychylaniu się zza węgła, bluzganiu i ucieczce 
– bez cienia odpowiedzialności za słowo, za wy-
powiedź. Kiedy zaproponowano mi pisanie bloga 
w Wirtualnej Polsce, zaprosiłem do współpracy 
Magdę Umer, żeby te nasze zwierzenia miały 
adresata. Musi być odbiorca, interlokutor, ktoś,  
z kim się koresponduje. Traktujemy to jako sposób 
na uruchomienie myśli i uczuć, i dwa razy w mie-
siącu, z różnym skutkiem, próbujemy pisać. Trwa 
to na tyle długo, że chyba nawet to jakoś lubimy…

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Tytko 

Choć szeroka publiczność kojarzy Andrzeja Ponie-
dzielskiego przede wszystkim z występami kabare-
towymi, artysta jest związany z piosenką artystycz-
ną od swoich czasów studenckich.



POLECA!
Dzień z życia Afryki
Zapraszamy na otwarcie wystawy reportażowo-pamiętnikarskiej, 

poświęconej jednemu dniu z życia Afryki. Wśród eksponatów ma-
ski, fotografie i przedmioty z Afryki Zachodniej. Podczas wieczoru 
zaplanowano pokaz slajdów z komentarzem dr. Lucjana Buchalika 
oraz występ grupy bębniarskiej TUMBAO z Raciborza.

2 marca, godz. 18.00, Galeria Oblicza

Raz Dwa Trzy zagra w RCK
Koncert promujący jubileuszową płytę zespołu „Raz, Dwa, Trzy 

– dwadzieścia”. Więcej w Kulturalnym Informatorze.
3 marca, godz. 19.00

Paranienormalni w nowej odsłonie
Jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów zaprezentuje 

swój najnowszy program „Szybcy i śmieszni”. Pojawiają się w nim 
zupełnie nowe postacie: bokser z zanikami pamięci, kulturalny 
rabuś czy psycholog sportowy. Nie zabraknie też słynnej Mariolki.

4 marca, godz. 20.00

Śląskie wesele
Po sukcesie śląskiej operetki zapraszamy miłośników gwary i re-

gionu na widowisko „Śląskie wesele”. W głównych rolach Mirosław 
Riedel, Dariusz Niebudek, Marian Makula i in. 

5 marca, godz. 17.00

Wiedeńska krew 
Klasyka operetki z muzyką Johanna Straussa II. Gorąca, wiedeń-

ska natura, intrygi, przebieranki – a wszystko w rytm wspaniałych 
melodii, popularnych arii i pięknych duetów autorstwa króla walca

6 marca, godz. 17.00

Ludzie Boga w kinie „Kultura”
Film Xaviera Beauvois, wyróżniony w ubiegłym roku w Cannes 

nagrodą Grand Prix i Nagrodą Jury Ekumenicznego. Oparta na 
faktach historia uprowadzenia i zamordowania w 1996 r. w Algierii 
siedmiu francuskich zakonników. 

8,9,10,12,13 marca, godz. 17.00 i 19.30

Michał Bajor zaśpiewa 
piosenki Kofty i Grechuty
Koncert będzie promował najnowszą 

płytę artysty. Więcej w Kulturalnym Infor-
matorze.

11 marca, godz. 19.00

Andropauza
Męska odpowiedź na „Klimakterium”. Więcej w Kulturalnym 

Informatorze.
15 marca, godz. 20.00

VII Rybnik Blues Festival
Dwa dni muzycznego święta dla miłośników bluesa. Więcej o 

festiwalu w Kulturalnym Informatorze.
18 marca, godz. 18.00, 19 marca, godz. 17.00

Dziwna para znowu w TZR
Przezabawna komedia o dwójce przyjaciół, którym przyszło na 

jakiś czas razem zamieszkać. Więcej o spektaklu w wrześniowym 
numerze „Gazety Rybnickiej” i Kulturalnym Informatorze. 

20 marca, godz. 18.00

Konkurs recytatorski
Zapraszamy dorosłych i młodzież ponadgimnazjalną do startu 

w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje miejskie i 
powiatowe już 28 marca o godz. 9.00 w Rybnickim Centrum 
Kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca.

Chór Armii Aleksandra Poustovalova 
Najpiękniejsze pieśni wojskowe, ludowe i 

popularne w wykonaniu chóru pod dyrek-
cją Aleksandra Poustovalova, który przez 
25 lat prowadził legendarny Chór Armii 
Czerwonej. 

2 kwietnia, godz. 17.00

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Zaprosili nas
• Port Sztuki i Pod Tubą na cykl „Pamiętniki z Rybnika” - promocję 

książki Andrzeja Derwisza i koncert Viv ARTE (13 lutego). 
• Grupa artystyczna Konar do „Galerii w browarze” na wysta-

wę fotografii Andrzeja Gawrońskiego (od 15 lutego).
• Centrum Onkologii w Gliwicach i MOSiR w Rybniku na akcję 

bezpłatnych badań mammograficznych (od 17 do  23 lutego).
• Dom Kultury w Boguszowicach na koncert po-walentynkowy 

(18 lutego).
• Galeria Smolna na wernisaż fotografii Andrzeja Bieniaka (18 

lutego).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na spotkanie z Mi-

rosławem Pilarzem i wystawę jego grafiki (25 lutego).
• Dom Kultury w Niewiadomiu na „Bal Etno” (26 lutego).

cd. ze str. 37

Anja w Boguszowicach
Początek marca zdecydowanie należeć będzie do Domu Kultury 

w Boguszowicach. 
4 marca o godz. 19.00 wystąpi „Happysad” czyli rockowy zespół, 

świetnie wypadający na koncertach. Bilety w cenie 35 zł (przedsprzedaż) 
i 40 zł (w dniu koncertu). Dzień później, o tej samej porze, na boguszo-
wickiej scenie pojawi się legenda gothic music – zespół „Closterkeller” z 
charyzmatyczną wokalistką Anją Orthodox, a jako support zaprezentuje 
się rybnicki zespół „The Proof” (bilety – 20 zł przedsprzedaż i 25 zł w 
dniu koncertu). Szczegóły na stronie www.dkboguszowice.pl. 
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które niejedno już widziały i słyszały… Laureaci wystąpili raz jeszcze, tym 
razem przed wypełnioną do (prawie) ostatniego miejsca widownią TZR. 
Zgodnie z tradycją OFPY z minirecitalem wystąpiła ubiegłoroczna laureatka 
Grand Prix Beata Banasik. I trzeba przyznać, że podobała nam się bardziej 
niż rok temu… 

Kilka wolnych miejsc na sali zauważył i oczywiście skomentował w swoim 
stylu Czesław Mozil, który oczywiście Śpiewa, a na dodatek gada. Zdarzało 
się jednak, że jego „duńskie narzecze” nie było przez wszystkich zrozumiałe, 
podobnie zresztą jak jego piosenki i swoiste poczucie humoru. Czesław 
Śpiewa to artysta dość kontrowersyjny, z wyraźnymi symptomami ADHD, 
którego albo się kocha (my kochamy!), albo nienawidzi. Na sali była i trzecia 
kategoria widzów, którzy nawet nie wiedzieli kto to jest Czesław (nie znali 
nawet jego największego przeboju „Maszynka do świerkania”, co jest po 
prostu oburzające), a magnesem były nazwiska jego gości: Gaby Kulki  
i Kasi Nosowskiej. Wystąpiły one na ostatniej płycie Czesława Ś. „POP” i na 
scenie TZR w jednej (Nosowska), co najwyżej dwóch (Kulka) piosenkach. 
Ale koncert rozpoczął rewelacyjny duet Czesław – Karolina Cicha i się 
zaczęło… Może gdyby tekst piosenek był lepiej słyszalny, zadowolonych 
widzów byłoby więcej… 

Podsumowując: jedna z bywalczyń OFPY, która w tym roku pochwaliła 
się zamieszkałym poza Rybnikiem dzieciom, w jakich koncertach uczestni-
czyła, usłyszała: wow!                                                                      (S), (m), (r)

Jubileusz zobowiązuje…



Być sobą...
Diamentowe Gody

Wysłuchać drugiego, trzymać nerwy na wodzy i być sobą – to pod-
stawa długoletniego związku małżeńskiego. Taką w każdym razie re-
ceptę mają państwo Helena i Henryk Mrozkowie z dzielnicy Meksyk, 
obchodzący niedawno Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu. 
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Zorganizowane przez wydawcę i Radę Dziel-
nicy Zamysłów spotkanie z autorką książki 
zgromadziło kilkadziesiąt osób zainteresowa-
nych historią swojej Małej Ojczyzny i źródłem 
własnej tożsamości.

Dziesiąta, a więc jubileuszowa, publikacja  
z cyklu „Zeszyty Rybnickie” dołączyła do pokaź-
nej już liczby różnych wydawnictw traktujących 

o dzielnicach Rybnika, jednak większość z nich 
to przyczynki o kronikarskim charakterze. Rolę 
monografii spełniać może książka o Boguszowi-
cach Mieczysława Kuli czy praca o kilku dzielni-

cach północnych Józefa Kolarczyka. Pra-
ca o Zamysłowie wyróżnia się bogatym i 
różnorodnym doborem źródeł, a są wśród 

nich materiały z Archiwum Państwo-
wego w Raciborzu, archiwalia z ryb-
nickiego Muzeum oraz dokumenty 
udostępnione przez Radę Dzielnicy. 
Autorka odwołała się nawet do pra-
wie dziś zapomnianych opracowań 
niemieckojęzycznych z XIX wieku (w 
tym niezwykle cennej pracy J. A. V. 
Weigla). Ubogą literaturę przedmio-
tu rekompensuje lokalna prasa od 
czasów przedwojnia, którą E. Kulik 
bardzo dokładnie przewertowała i 
wykorzystała (wśród tytułów znalazła 

się również „Gazeta Rybnicka), a także 

nieoceniony Internet. Dodać trzeba, że publi-
kacja została współfinansowana przez radnego 
i mieszkańca dzielnicy Franciszka Kurpanika.

Powstała poważna, podzielona na 11 tema-
tycznych rozdziałów, ponad 300-stronicowa 
pozycja „…uzupełniająca lukę w stanie wiedzy 
o podrybnickiej wsi, która stała się dzielnicą 

Rybnika, a także porządkująca do-
tychczasowy zasób informacji” — jak 
czytamy we wstępie. Publikacja ma 
także odpowiedzieć na szereg po-

jawiających się pytań i skonfrontować przekaz 
ustny z udokumentowanymi faktami. Autorka 
pokazała Zamysłów nie tylko w kontekście 
historycznym, geograficznym, gospodarczym 
i demograficznym, ale również poprzez życie 
społeczno-kulturalne, sportowe i religijne oraz 
szarą codzienność, potencjał edukacyjny czy 
aktywność samorządową. To książka pisana nie 
tylko umysłem, ale i sercem, bo autorka pocho-
dzi z Zamysłowa i wzięła pod uwagę różne obli-
cza miejscowości i aspekty, które „obcemu” być 
może umknęłyby. Nie ucieka przed problemami 
trudnymi, które budziły emocje mieszkańców, 
jak np. kwestia granic Zamysłowa ich zmian oraz 
związane z tym perturbacje, czy też niezwykle 
delikatna sprawa likwidacji bibliotecznej filii.  

Recepta widać dobra, bo jubilaci, mimo 
przekroczonej osiemdziesiątki, są we wspa-
niałej formie psychicznej i fizycznej. Dodać do 
tego należałoby aktywność... Pani Helena już  
w czasie wojny pracowała w sklepie obuwni-
czym, a potem wiele lat w takiej samej branży 
pod szyldem MHD. Przez ostatnie 16 lat pracy 
prowadziła kiosk „Ruchu” na ul. Korfantego  
w centrum miasta, skąd przeszła na emeryturę. 
Pan H. Mrozek jest elektrykiem – zawodową 
pracę rozpoczął w budownictwie, potem  
w kopalni, jednak najdłużej, aż do emerytury, 
związany był z firmą „ELROW”. Do dziś po-
maga bliższej i dalszej rodzinie w remontach 
czy naprawach. Nie odmawiał też przez wiele 
lat udziału w komisjach wyborczych.

Rozbudowany dom z lat 20. w dzielnicy 
Meksyk, gdzie jubilaci mieszkają razem  
z córką Grażyną i zięciem, to ojcowizna pani 
Heleny z domu Doleżych. Pan Henryk „na 
zolyty” nie musiał chodzić daleko, bo wystar-
czyło przejść tunelem pod torami. Obie strony 
torowiska zamieszkiwali głównie kolejarze 
i z takich właśnie kolejarskich rodzin oboje 
małżonkowie się wywodzą. A poznali się tuż 

po wojnie... w harcerstwie.  
Do dziś pamiętają zbiór-
ki, ale i potańcówki w sali 
wyburzonego  n iedaw-
no „Kamyczka”, a także  
w tzw. hangarze czy wyprawy 
na Mośnik. Do dziś oboje 
uwielbiają taniec, mają na 
koncie nawet nagrody... Są 
też zazwyczaj pierwszą parą, która wychodzi na 
parkiet w czasie tradycyjnych spotkań seniorów 
organizowanych przez Radę Dzielnicy. Telewi-
zja i polityka specjalnie ich nie interesują, za to 
pasją pani Mrozkowej jest muzyka, szczególnie 
śląskie szlagiery, których mogłaby słuchać 
bez końca. Ze zdrowiem nie mają większych 
kłopotów, a pani Helena mówi, że „...nie boją 
się otwierać lodówki”. Podstawa to obiad, który 
gotuje wspólnie z córką Grażyną.     

Ale w życiu pana Mrozka był i dramatyczny 
czas, kiedy za przynależność do AK w późnych 
latach 40. został osadzony we Wronkach. 
Przesiedział 3 z 8-letniego wyroku. Nim to 
się stało, poprosił swoją przyszłą żonę, wtedy 
jeszcze koleżankę, o schowanie AK-owskiego 

zaświadczenia. Niestety, mimo poszukiwań, 
dokument się nie odnalazł... 

Diamentowi dziś małżonkowie razem prze-
szli przez ogromną tragedię, jaką była śmierć 
ich kilkunastoletniego syna. To przeżycie wraca 
do dziś, ale wracają też milsze wspomnienia, 
szczególnie te z lat młodości... I samych ta-
kich wspomnień oraz dalszych lat w zdrowiu  
i pomyślności w imieniu mieszkańców Rybnika 
i prezydenta miasta życzyli w czasie wizyty  
u szacownych jubilatów wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn oraz członkowie rady dzielnicy 
Celina Kaczmarczyk i Roman Widerski (na 
zdj. z diamentową parą). Do życzeń dołącza 
się oczywiście „GR”. 

(r)

dokończenie na stronie 43

Wydana przez Muzeum monografia zatytułowana „Dzieje Zamysłowa, dzielnicy 
Rybnika” dr Ewy Kulik (na zdj.) to, opatrzone aparatem naukowym, szerokie spoj-
rzenie na dawną osadę i odrębną miejscowość, dziś dzielnicę miasta. 

Dzieje Zamysłowa…



Traktem profesora

Innocenty Libura – pedagog, harcerz, patriota. Postać związana z Rybnikiem i wielce dla miasta zasłużona. 
Z okazji 110. rocznicy urodzin profesora w trzech kolejnych numerach przypominamy jego sylwetkę.

Autor artykułu – Michał Palica, historyk, zainteresowany szczególnie przedwojenną historią Rybnika. Więcej tekstów tego autora oraz archiwalne zdjęcia na www.m578.jasky.pl „Przedwojenny Rybnik”.

Innocenty Libura (od lewej, na zdjęciu prawdopodobnie z końca lat 30. ub. wieku) z ro-
dziną, o której szerzej w kolejnych częściach.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 41

Wielu rybniczan jeszcze go pamięta, a nie-
którzy nawet zupełnie dobrze. Jednak najwię-
cej o tym niepospolitym człowieku możemy 
dowiedzieć się ze wspomnień dzieci profesora 
oraz krewnych jego żony. I ja miałem szczę-
ście zetknąć się z profesorem za młodu, lecz 
prócz strzępów rozmów, mogę jedynie opisać 
jego, charakterystyczną zresztą, powierzchow-
ność. Kopalnią wiadomości o profesorze jest 
rybniczanin, absol-
went Akademii Sztuk 
Pieknych w Krakowie 
i wieloletni scenograf 
w TV Katowice Jó-
zef Krupa, którego 
młodość i znajomość  
z Liburą przypadły na 
lata tuż powojenne. 
To właśnie J. Kru-
pa zasugerował, aby 
jego sylwetkę przy-
pomnieć. Prof. I. Li-
bura cieszył się z kon-
taktów z dorosłymi 
już wychowankami, 
którzy pisali do niego z całego świata – ojciec 
Daniel z Brazylii, druh Norbert z Anglii, ksiądz 
Franciszek z Bawarii. Przyjeżdżali do niego 
uczniowie, jak R.S. z Nowego Jorku. Być może 
bez jego silnej osobowości i wpływu na ich wy-
bory, ich życie potoczyłoby się inaczej.

Najwięcej informacji o profesorze zawdzięczamy 
jego zamieszkałemu w Kanadzie synowi Jerzemu 
Liburze, który spisał wspomnienia o ojcu i swoich 
przodkach, a także krewnemu żony profesora I.E. 
Dylkiewiczowi. Poza tym istnieją wspomnienia 
żyjących jeszcze uczniów, dzięki którym udało się 
stworzyć pełniejszy konterfekt znanego pedagoga, 
obraz jego cech i dokonań, portret kogoś, którego 
imienia nie powstydziłaby się żadna rybnicka szkoła 
czy drużyna harcerska… 

Przodkowie… 
Za protoplastę rodu po mieczu przyjęto Stefana 

(Istvana) Liburę, który przybył do Rzeczpospolitej 
w dobie Sejmu Czteroletniego. Nie do końca jednak 
jest pewne, czy Stefan był Madziarem. Wnukiem 
Stefana po synu Piotrze był Feliks. Ten miał  
w Nagórzanach, w południowo-wschodniej Polsce, 
gospodarstwo oraz pełnił funkcję rządcy majątku 
tamtejszego  dziedzica. Pan na Nagórzanach bardzo 
cenił sobie Fela, choć ten był hardy, ale też ambitny. 
Wykształcił jednego syna na nauczyciela, drugiego 
na księdza, trzeciego na własnego następcę. Od 
stycznia 1863 włościanie tacy jak Feliks wspoma-
gali powstańców. W kuźni kowal przekuwał kosy 
na potrzeby powstańcze, co bystro obserwował 
syn Feliksa, Ludwik, który później jako nauczyciel 
wszelkimi sposobami przeciwdziałał rusyfikacji: 
„Uczył polskiego i śpiewania po polsku i szerzył zasady 

higieny na wsi – pisze syn Innocentego Jerzy. Mimo 
poniewierania przez władze carskie, na czym cier-
piała rodzina, Ludwik nie poddał się presji. Ogólnie 
ród Liburów był pracowity i zaradny – sporo z nich 
dorobiło się majątku, wielu wykształciło. Większość 
kierowała się w życiu realiami, a nie ideałami. 

Ludwik należał do wyjątków – był idealistą. Poza 
tym „…Ludwik Libura i jego syn Innocenty uważali 
pracę, w tym fizyczną, jako środek wzbogacający oso-
bowość”. Innocenty chciał potem naśladować ojca 
nawet w majsterkowaniu. Nadto rodzina Ludwika 
była bardzo religijna. 

Matką Innocentego była Maria Rucińska, cór-
ka Karola (1836-1902) i Julianny, pochodzących 
spod Olkusza. Karol był zaangażowany w zryw 
niepodległościowy w 1863 r. i został zesłany na 
Syberię. Nim to się stało, w 1862 roku poślubił 
ukochaną Julię. Jerzy Libura odnalazł list swojego 
dziadka Karola Rucińskiego do żony z 1864 r., 
jeszcze przed zsyłką, wysłany z Cytadeli War-
szawskiej. List do tej, która koniecznie pragnęła 
dzielić swój los z mężowskim. „List pełen tęsknoty  
i w duchu iście romantycznym. Może w tym ponu-
rym symbolu rosyjskiej władzy przebywał wówczas 
także dyktator styczniowego powstania?” – pisze 
J. Libura, zwracając uwagę na niemal identyczny 
charakter pisma Karola i Innocentego. By być przy 
ukochanym, Julcia udała się po zgodę do księcia 
Szachowskiego, naczelnika powiatu olkuskiego na 
czas wojny. Ten dał jej pismo poręczające do gen. 
Trepowa – oberpolicmajstra w ówczesnym Króle-
stwie Polskim. Julcia po przyjeździe do Warszawy 
znalazł się w obcym mieście, bez znajomych, bez 
noclegu…Nie znała tu nikogo. I oto już na „ban-
hofie” spotykała panią Fajerbach, która przygar-
nęła młodą kobietę na całe dwa miesiące pobytu  
w Warszawie, podczas których Julianna załatwiała 
papiery, podpisy, setki formalności. Wreszcie 
uzyskała zgodę oberpolicmajstra na wyjazd  
z mężem. Dzielna Julcia dopięła swego. Jak pisze 
Jerzy Libura „…gdyby choć jedno z tych wydarzeń 

nie zaistniało, nie byłoby Innocentego Libury...”. 
Na zesłaniu 10 tys. wiorst od Warszawy, w Tiele-
mie nad Angarą, urodziła się pomiędzy innymi 
dziećmi Maria Rucińska. Po powrocie z Syberii 
Maria spotkała Ludwika Liburę, którego rodzina 
przeniosła się w okolice Olkusza i wyszła za niego. 
Jak pisze syn Innocentego, ojciec był „…twardym 
zwolennikiem celowości i przeznaczenia z tym, że 
zaraz dodałby albo zastąpił ów dylemat działaniem 
woli i boskiej opatrzności.” O tym, jakim nasz 
bohater był człowiekiem zdecydowało, według 
jego syna, „…dziedzictwo przodków, wychowanie 
rodzinne i środowiskowe oraz samowychowanie...”. 
Jerzy Libura konstatuje, że o ile trzy pierwsze 
wartości są nam niejako dane, trzecia jest świa-
domym produktem naszej własnej woli. Podejście  
J. Libury przypomniało mi słowa błogosławionego 
Jana Pawła II, który mówił o dwóch skrzydłach, 
na jakich wznosimy się ku niebu. Jedno to wiara, 
drugie – wiedza. Gdyby zabrakło jednego z nich, 
nasze wznoszenie byłoby bez szansy powodzenia. 
Jedno z tych skrzydeł to prawdziwy dar, drugie to 
nasza immanentna zasługa.

Dziadkowie Innocentego na zsyłce usychali 
z tęsknoty za Ojczyzną: „...płakali, modlili się,  
a na Wielkanoc otwierali okna – bo może usłyszą 
dzwon Zygmunta.” Gwoli ścisłości historycz-
nej dodajmy, że na Sybirze Karol i Julianna 
przebywali w latach 1864-1884. Rodzina ze 
strony matki miała skłonność do egzaltacji, co 
skutkowało też tym, że mówiło się tu wprost 
to, co się myśli. A to mogło być niebezpieczne. 
Trzymali się swoich zasad, czasem nawet wbrew 
rozsądkowi. Jerzy Libura cytuje pradziadka 
Karola: „…bo młody kochając prawdziwie, 
podnosi kobietę – przedmiot swej miłości, do 
ideału, niejako do świętości, ale przy tym i sam 
się udoskonala...”…i prawnuk zapytuje: „…ileż 
to śmiechu wywołałoby dziś takie stwierdzenie 
na szkolnej lekcji jakiegokolwiek wychowania”.

Nie odziedziczył Innocenty po przodkach 
żyłki do interesu i bogacenia się. Jego idealizm 
„...przytłaczał konieczne przyziemne sprawy. Nie 
odziedziczył też po ojcu i dziadku gęstych włosów. 
Ale za to odziedziczył po rodzicu kiepskość do 
śpiewania…”. Na świadectwie z seminarium na-
uczycielskiego miał same piątki, tylko ze śpiewu... 

Na kształtowanie się charakteru Innocentego 
wielki wpływ wywarło harcerstwo i walki nie-
podległościowe. „Interpretował zasady harcerskie  
w dosłownym znaczeniu. Wyrobił też sobie umiło-
wanie do przyrody, jako cudownego daru bożego, 
którego nie wolno niszczyć, bo zniszczy człowieka..”. 
Jak wyznawane wartości wpłynęły na dalsze życie 
Innocentego Libury w następnej „GR”.  

Michał Palica, 
opr. W. Różańska

W 110. rocznicę urodzin Innocentego Libury



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli-
ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. 
Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go-
wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce 
za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” z Ryb-
ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można też przysyłać na adres mailowy: 
szoltysek@szoltysek.com.pl

(cz. 84)
Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Zdjęcia 84/2 i 84/3: 
Zdjęcie nr 84/2 to frag-

ment opublikowanego 
przed miesiącem zdjęcia 
w Abecadle Rzeczy Ślą-
skich, które przedstawia 
pomnik niemiecki przy 
tzw. studni sedańskiej. 
Obiekt ten stał w Ryb-
niku na środku dzisiej-
szego Placu Wolności 
w latach 1882-1935/6. 
Drugie zdjęcie nr 84/3 
przedstawia ten sam 
obiekt, ale widziany  
z innej perspektywy. Obie fotografie wykonano najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 
1900 a 1910. Do tematu studni sedańskiej wracamy ze względu na duże zainteresowanie 
tym zagadnieniem. Między innymi z naszą redakcją skontaktował się Andrzej Adamczyk, 
który przede wszystkim jest znawcą dziejów górnictwa na Śląsku, ale również nie stroni 
od innych regionalnych ciekawostek. Otóż A. Adamczyk zwrócił uwagę na dwie ciekawe 
rzeczy. Po pierwsze tzw. studnia sedańska była „fontanną” z przelewowym zbiornikiem 
na wodę, którą doprowadzano rurami ze źródełka w okolicy dzisiejszego Rybnickiego 
Centrum Kultury i prowadzących do niego schodów. A. Adamczyk porównał stare mapy, 
fotografie oraz zdjęcia satelitarne Rybnika i doszedł do wniosku, że studnia sedańska 
znajdowała się dokładnie w miejscu, gdzie dziś na Placu Wolności znajduje się fontanna. 
Zatem historia zatoczyła koło. Może więc nazwać tę fontannę sedańską?

Uwaga! Poszukujemy informacji o oso-
bie o nazwisku Karwot – szczegóły niżej.

Zdjęcie 84/1:
Zrobione w czasie okupacji zdjęcie przed-

stawia bez wątpienia śląską rodzinę z Ryb-
nika lub okolic, do której przyjechał krewny 
powołany do Wehrmachtu, podobnie jak 
wielu innych Ślązaków. 

Lecz do naszych czytelników kierujemy py-
tanie nie tylko o to, kto widnieje na zdjęciu. 
Szukamy też śladu mężczyzny o nazwisku 
Karwot (lub osób, mających o nim jakie-
kolwiek informacje), który również służył 
w Wehrmachcie, odbywał służbę m.in. we 
Wrocławiu, miał zawsze przy sobie książecz-
kę „Droga do nieba” i pochodził z rodziny 
Karwotów, która miała w Rybniku małą fa-
bryczkę szczotek. Poszukuje go pochodzący 
z Szopienic Hubert Olesch vel Łoleś, któremu 
Karwot uratował życie, w czasie kiedy razem 
służyli we Wrocławiu. Ważne mogą się oka-
zać wszelkie wskazówki!

84/1

84/2

84/3



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

Program zajęć

Do trzech razy sztuka…
Mężczyzna, który w lutym ubiegłego 

roku próbował wydłubać łopatą pamiątko-
wą tablicę z płyty Rynku, nie daje o sobie 
zapomnieć. Kolejny incydent z jego udziałem 
miał miejsce w Urzędzie Miasta, gdzie zakłócił 
porządek, a po interwencji strażnika, który 
pełnił służbę w budynku, przeniósł się… na 
pocztę. Tam nie obyło się bez interwencji 
funkcjonariuszy. Awanturnika wyprowadzono 
i pouczono… Z pewnością nie miał krawata. 
Wiadomo, klient w krawacie jest mniej awan-
turujący się…

Szklana pułapka?
Do Straży Miejskiej zatelefonował 

mieszkaniec Chwałowic, informując o 
 właścicielu jednej z prywatnych posesji, 
który wysypuje na ulicę popiół i potłuczo-
ne szkło. Strażnicy przeprowadzili rozmowę 
z właścicielką budynku, a za popełnione 
wykroczenie nałożyli mandat karny. Przy-
pomnijmy: od wielu lat funkcjonariusze 
walczą z procederem wysypywania popiołu 
na chodniki, ulice i leśne trakty. Zgodnie 
z prawem, takie działanie podlega karze 
grzywny do 500 zł albo karze nagany. Dura 
lex, sed lex…

Jak na dzikim… Meksyku
Szybka reakcja mieszkanki dzielnicy Mek-

syk, pozwoliła strażnikom ustalić spraw-
ców, którzy przy ul. Świerklańskiej wyrzu-
cali z samochodu dostawczego worki ze 
śmieciami. Strażnicy ustalili, że sprawcy mogą 
być pracownikami jednej z firm budowlanych 
remontujących lokal w centrum miasta. Na 
ich niekorzyść przemawiały … rachunki z kasy 
fiskalnej, zamówienia oraz plakaty zapowia-
dające imprezy z logiem lokalu, a przed tym 
właśnie budynkiem odnaleziono samochód 
dostawczy… Trwają czynności wyjaśniające. 
Zdarzenie miało miejsce… w samo południe. 
Prawie jak na dzikim zachodzie…

Bezdomni na „nie” 
Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 

zgłoszenie pracownika opieki społecznej 
dotyczące bezdomnego, który szykuje 
sobie nocleg na ul. Raciborskiej. Mężczy-
zna zdążył się oddalić tuż przed przybyciem 
patrolu, a w trakcie kolejnej kontroli strażnicy 
zaproponowali mu pomoc. Jednak z propo-
zycji nie skorzystał. Nie on jeden. Rybniccy 
funkcjonariusze interweniowali również  
w przypadku bezdomnego, który przebywał 
w budynku mieszkalnym przy ul. Smolnej. 

Strażnicy zaoferowali bezdomnemu pomoc 
lekarską i zaproponowali przewiezienie do 
schroniska im. Św. Brata Alberta w Przegę-
dzy. Mężczyzna odmówił, ale w budynku już 
nie nocował. Widać nie przywiązuje się do 
jednego miejsca…

Utrącili…
Patrolując dzielnicę Zamysłów funkcjona-

riusze SM zauważyli zwisające z wiaduktu 
kolejowego olbrzymie sople. W związku  
z zagrożeniem, jakie mogły spowodować, 
teren wokół nawisów zabezpieczono, a 
strażnicy poinformowali zarządcę obiektu o 
zaistniałej sytuacji. Okazało się, że przy ich 
usuwaniu niezbędna jest pomoc straży pożar-
nej. Wiadomo, strażak nie tylko ogień ugasi … 

Pupil pod kontrolą 
Mieszkanka dzielnicy Boguszowice-Osie-

dle poinformowała dyżurnego SM o wła-
ścicielu psa, który regularnie wyprowadza 
swego pit bulla bez nadzoru. Sprawę prze-
kazano dzielnicowemu, który przeprowadził 
rozmowę z właścicielem czworonoga. Pouczył 
o konieczności wyprowadzania pupila na smy-
czy, a przy okazji sprawdził kartę szczepień. 
Nie dla psa… swobodne spacery.           (S)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w mię-
dzynarodowej akcji „Tydzień z internetem 2011” zachęcającej do 
korzystania z internetu. Od 28 lutego do 4 marca w PiMBP i jej 
filiach zostaną zorganizowane spotkania dla seniorów. 

Pracownicy  b ib l ioteki  
i wolontariusze pokażą, jak 
skontaktować się z rodziną  
i znajomymi na całym świecie, 
wyszukać w serwisie YouTube 
ulubioną piosenkę i ją sko-
mentować. Seniorzy zapoznają się również z zasobami internetu doty-
czącymi zdrowia, uzyskają wiele porad, a przy okazji poznają podstawy 
obsługi komputera. Na zakończenie uczestnicy spotkań zarejestrują się 
w internetowym liczniku akcji „Tydzień z internetem 2011”. W Polsce 
jest ona skierowana do osób starszych, bo ponad 10 milionów osób 
po pięćdziesiątym roku życia nie korzysta z internetu, a biblioteka 
jest znakomitym miejscem, by do tego zachęcić. Zajęcia odbędą się 
zarówno w siedzibie PiMB przy ul. Szafranka (28 lutego i 3 marca), 
ale również w bibliotecznych filiach (1 marca w Boguszowicach,  
2 marca na Smolnej i 4 marca w Paruszowcu-Piaskach). Szczegóły 
pod numerem telefonu PiMBP 032 422 35 41 wew. 412.

Seniorzy pomyszkują w bibliotece
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika strażnika miejskiego

• 3.03., czwartek, godz. 11.00 – Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków UTW, aula szkoły muzycznej, 
ul. Powstańców 27;

• 8.03., wtorek, godz. 13.00 – Uroczyste otwarcie wystawy ob-
razów wyszywanych i wszelkiej galanterii zdobniczej – Grupa 
Rękodzieła Artystycznego w UTW;

• 10.03., czwartek, godz. 11.00 – Przedstawiciele malarstwa 
francuskiego – Helena Kisielewska;

• 14.03., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. 
Gerard Kuźnik;

• 16 i 17.03., godz. 7.00 – Wycieczka do Krakowa; wyjazd spod 
Kampusu ul. Rudzka; 

• 17.03., czwartek, godz. 11.00 – Myślenie wierszem czyli o twór-
czości Cz. Miłosza – Jerzy Frelich;

• 23.03., środa, godz. 14.00 – Między lękiem, a nadzieją czyli  
o postawach wobec zmian – dr Stanisława Mielimąka;

• 24.03., czwartek, godz. 11.00 – Kenia, Tanzania, Zanzibar – 
Maria Krzemień;

• 28.03., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – Sędzia 
Ewa Trzcina;

•30.03., środa, godz. 7.00 – Wycieczka do Krakowa – dzielnica 
Kazimierz; wyjazd spod Kampusu;

•31.03., czwartek, godz. 11.00 – „Moja Huta Silesia” czyli fascy-
nacja twórcy-szperacza – inż. Jerzy Natkaniec.

• wtorki i czwartki, godz.13.00 – gimnastyka rehabilitacyjna, sala 
TKKF ul. Powstańców.

Pozostałe zajęcia wg. ustalonego harmonogramu tygodniowego.
UTW serdecznie prosi o przekazanie 1% od podatku na rzecz 

stowarzyszenia : KRS 0000108669

— Z racji wykorzystanych źródeł praca jest wręcz pionierska i może stanowić 
rezerwuar wiedzy tak dla pasjonatów losów tej dzielnicy,  jak i naukowców 
czy urzędników, co nie jest bez znaczenia, gdy podchodzi się do realizacji 
codziennych bolączek mieszkańców tej części miasta — uważa dyrektor 
Muzeum Bogdan Kloch. 

I wydawałoby się, że autorka wyczerpała wszystkie aspekty życia tej 
niewielkiej przecież miejscowości, ale na spotkaniu z mieszkańcami 
okazało się, że istnieje jeszcze szerokie pole do uzupełnień pracy…  (r)

Dzieje Zamysłowa…
dokończenie ze strony 40
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Koszykarki Utex-u ROW Rybnik od-
niosły czwarte zwycięstwo w tegorocznych 
rozgrywkach Ford Germaz Ekstraklasy. 
We własnej hali pokonały wyżej notowany Wi-
dzew Łódź 74:64. To głównie zasługa gwiazdy 
rybnickiej drużyny Amerykanki Laurie Koehn, 
która w ostatniej kwarcie zdobyła 15 z 17 

punktów zdo-
bytych przez 
d r u ż y n ę .  
W spotkaniu 
tym Amery-
kanka usta-
nowiła swój 
nowy rekord 
z d o b y t y c h 
p u n k t ó w  
w jednym me-
czu. Łodzian-
kom rzuciła 
39 punktów, 
w tym 7 razy 
t r a f i ł a  z a  
3 punkty. Po-
przedni  re-
kord (36 pkt.)  

Koehn także ustanowiła podczas meczu z Wi-
dzewem, ale rozegranego w Łodzi.

Po zwycięskim meczu, na pomeczowej kon-
ferencji  trener rybniczanek Mirosław Orczyk 

dość nieoczekiwanie oświadczył, że przestaje 
pełnić swoją funkcję, a w wypowiedzi, szeroko 
cytowanej przez wszystkie  media, przedstawił 
problem niewywiązywania się klubu wobec 
niego z finansowych zobowiązań. — Nie stać 
mnie na to, żeby być trenerem w ekstraklasie  
w Rybniku. (…) Dla mnie koszykówka  
i Rybnik są najważniejsze (…) i Zarząd Klubu  
i Rada Nadzorcza będą musiały się zastanowić,  
co z tym fantem zrobić. (…) Moja cierpliwość się 
skończyła, ale nie umarła wiara w to, że Rybnik 
będzie miał ekstraklasę i koszykówkę. Mamy 
piękne obiekty i miasto, które nas wspiera. To jest 
mój zawód, interesuje mnie tylko profesjonalizm, 
ciężka praca i determinacja. (…) My gramy  
w ekstraklasie i chcemy w niej grać. Mam na-
dzieję, że dojdziemy do porozumienia, ale ono 
musi być poparte jedną rzeczą – ruchami na 
koncie — mówił do dziennikarzy. 

Wzruszenia nie kryła również obecna na 
konferencji kapitan zespołu Karolina Stanek: 
— (…) Mam nadzieję, że dojdzie do rozwią-
zania tego problemu na naszą korzyść.  Jest mi 
bardzo przykro. Jestem tu już czwarty rok i nie 
wyobrażam sobie współpracy z kimś innym niż 
Mirosław Orczyk, i to samo mówią dziewczyny. 
My zrobimy wszystko, by on tutaj został. (…) On 
nam zaufał, a my jemu. Ten człowiek wkłada w 
swoją pracę wiele serca i każdy z nas to wie — 
mówiła zawodniczka.

Po dwóch tygodniach od wspomnianej kon-
ferencji, prezes klubu Gabriela Wistuba powie-
działa, że trener wraca do pracy z zespołem. 
— Rozumiem, że puściły mu nerwy, ale sytuacja 
finansowa jest taka jaka jest. Po rozmowach  
w klubie i „ruchach na koncie” trener Orczyk 
powrócił do pracy z zespołem. Pod jego nie-
obecność drużyna doznała dwóch wyjazdowych 
porażek: w Polkowicach 49:76 i w Bydgoszczy 
67:85. A do końca sezonu zasadniczego pozostały 
jeszcze trzy kolejki spotkań. Dwie pierwsze z nich 
rybniczanki rozegrają na wyjazdach: w Gdyni 
oraz w Lesznie, w trzecim meczu we własnej 
hali w Boguszowicach 12 marca Utex podejmie 
również walczącą o utrzymanie w ekstraklasie 
Ineę Poznań (początek meczu o godz. 17.30). 
Po tym spotkaniu już 16 marca rozpocznie się 
ostateczna walka o utrzymanie – tzw. faza play-
out z udziałem drużyn z miejsc 9-13. 

Liderka rybnickiego zespołu Laurie Ko-
ehn wystąpiła w Meczu Gwiazd Ekstraklasy  
z reprezentacją Polski. W Lublinie, gdzie było 
rozgrywane to spotkanie „gwiazdy” pokonały 
kadrę Polski 90:87. W meczu Koehn zdobyła  
7 punktów, ale w konkursie rzutów za 3 punkty 
potwierdziła swój strzelecki talent (aktualnie 
Koehn jest liderką ekstraklasy w średniej 
zdobyczy punktowej na mecz – 18,4 i ilości cel-
nych rzutów za 3 punkty – 91) i zdecydowanie 
wygrała ze swoimi rywalkami. Warto dodać, 
iż w meczu tym funkcję dyrektora Drużyny 
Gwiazd pełniła prezes UTEX-u ROW Rybnik 
Gabriela Wistuba.

Trzech na medal
W zorganizowanych w Kło-

bucku zawodach Pucharu 
Polski seniorów i młodzie-
żowców w taekwon-do druży-
na rybnickiego klubu Klubu 
Taekwon-do Feniks – Arete  
w klasyfikacji medalowej zaję-
ła 11 miejsce. Zawody są jedną 
z eliminacji do Mistrzostw Polski, 
które mają odbyć się w Rybniku. 
Wystartowało w nich ponad 200 
zawodników z 29 klubów z całej 
Polski. Rybniczanie wystąpili  
w składzie: Rafał Poleszak, Łu-
kasz Kubiak,Grzegorz Szałkow-
ski, Szymon Wygryło, Marcin 
Kolarczyk, Marek Stepnowski, 
Marcin Maciączyk, Radosław 
Dyszpit, Paweł Stęclik i Roksana 
Oleś.  Indywidualnie G. Szał-
kowski został sklasyfikowany na 
11 miejscu (dwa srebrne medale 
– indywidualne walki oraz układ), 
a Ł. Kubiak był 20 (dwa meda-
le brązowe). Ponadto R. Oleś  
w walkach kobiet zdobyła srebrny 
medal.

Z trenerem czy bez?

L.Koehn z Pucharem za zwycięstwo  
w konkursie rzutów za 3 punkty. 

Pierwszy raz w historii rybnickiej szermierki aż 
dwóch zawodników RMKS-u Rybnik – Krystian 
Fajkis oraz Kamil Naszkowski – znaleźli się  
w czteroosobowym składzie reprezentacji Polski  
na Mistrzostwa Europy kadetów w szermierce. 
Turniej w Klagenfurcie (Austria) rozpocznie się 28 
lutego i potrwa do 6 marca br. Nasi reprezentanci 
przypieczętowali swój wyjazd na ME, zdobywając 
punkty w ostatnim w tym sezonie Pucharze Europy 
Kadetów, który odbył się w Bratysławie w połowie 
lutego. Kwalifikacje do Mistrzostw Europy odbywa-
ły się przez cały sezon i tylko czterech najlepszych 

zawodników z listy krajowej ma prawo startu w tej 
imprezie. W klasyfikacji generalnej K. Fajkis zajmuje 
2 miejsce, natomiast K. Naszkowski jest czwarty. Nasi 
zawodnicy będą walczyli w turnieju indywidualnym 
28 lutego oraz w turnieju drużynowym 2 marca.  
W 2008 roku z imprezy tej z brązowym medalem wró-
cił rybniczanin Wojciech Sworowski. Teraz rybniccy 
trenerzy liczą na podobną zdobycz, tym bardziej, że 
szanse na jego zdobycie są podwójne. Poza dwójką 
rybniczan w kadrze znaleźli się Mateusz Rok z Ra-
dlina i Sebastian Majgier z Gliwic. Trenerem kadry 
jest również rybniczanin – Artur Fajkis.  

Anna Mroszczak, szpadzistka RMKS-u Rybnik, 
zadebiutowała w Pucharze Europy Kadetek, który 

odbył się w Pizie we Włoszech. Ania, choć 
jest jeszcze młodziczką, została zauważona 
przez trenera kadry narodowej w szpadzie 
kobiet, który powołał ją na PE jako najmłod-
szą z walczących w tym turnieju. W imprezie 
wzięło udział 120 zawodniczek z całej Europy. 
Rybniczanka w fazie grupowej wygrała 3 z 6 
pojedynków, co dało jej 64 miejsce (po fazie 
eliminacyjnej). W pierwszej walce pucharowej 
A. Mroszczak przegrała z reprezentantką 
Izraela 8:15 i zajęła 73 miejsce. Jak na debiut, 
wynik ten należy uznać za sukces młodziutkiej 
rybniczanki, która w kraju nie ma jeszcze pra-
wa do startu w turniejach kadetek i juniorek.  

Powołani do kadry

Rybniczanie z trenerami klubowymi: Krystianem Fajkisem (z lewej)  
i Arturem Fajkisem (z prawej).
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Siatkarze drugoligowego TS Volley 
Rybnik zakończyli rundę zasadniczą te-
gorocznych rozgrywek. W ostatnim meczu 
rywalizacji pokonali w Siemianowicach 
Śląskich zamykający ligową tabelę VC 
Górnik 3:1.  Po dwóch setach pojedynku był 
remis 1:1, jednak dwa kolejne sety podopieczni 
Wojciecha Kasperskiego rozstrzygnęli na swoją 
korzyść i dzięki 
temu zwycięstwu 
umocnili się na  
8 pozycji w tabeli. 
W kolejnym, de-
cydującym etapie 
rozgrywek – fazie 
play-off,  Volley 
zmierzy się po-
nownie z drużyną 
z Siemianowic Śl., 
a rywalizacja to-
czyć się będzie do 
trzech wygranych 
spotkań. Pierw-
sze dwa mecze 
zostaną rozegra-
ne w Rybniku 
12 i 13 marca. 
Zwycięzca tej ry-
walizacji zapewni 
sobie utrzymanie w II lidze, przegrany będzie 
musiał o to powalczyć w pojedynku barażowym 
z czołowym zespołem z III ligi. 

VC Górnik Siemianowice Śląskie – TS 
Volley Rybnik 1-3 (19-25, 25-16, 23-25, 22-25).

TS Volley Rybnik: Łukasz Lip (kapitan), Łu-
kasz Taterka (libero), Michał Łata, Grzegorz 
Jaruga, Jakub Dejewski, Przemysław Wolny, 
Michał Dudek oraz Bartosz Inglot, Karol Graff 

i Marek Mandrela. Trener: Wojciech Kasperski
Z kolei kadeci Volleya Rybnik dziś, 

czyli w niedzielę 27 lutego, na boisku  
w Bielsku Białej kończą rywalizację w fina-
le mistrzostw Śląska, który jest przepustką 
do rywalizacji na arenie ogólnopolskiej  
(o jego wynikach napiszemy w następnym 
wydaniu „GR”). Wcześniej w Rybniku został 

rozegrany turniej półfinałowy, w którym pod-
opieczni Lecha Kowalskiego zajęli 2. miejsce, 
przegrywając w ostatnim meczu z BBTS Włók-
niarz Bielsko-Biała 1:3. Oba zespoły awanso-
wały do finałowej rozgrywki. W pozostałych 
meczach rybnickiego półfinału Volley Rybnik 
pokonał 3:0 MKS MOS Będzin i 3:2 Delic-Pol 
Norwid 2 Częstochowa. 

Dwie zawodniczki RMKS-u Rybnik po-
wróciły z brązowymi medalami z Halowych 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Lekkoatletyce, jakie odbyły 
się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich  
w Spale. Paulina Lapczyk brąz zdobyła w 

trójskoku (10,80 m), natomiast Sonia Soko-
łowska medal wywalczyła w konkursie pchnię-
cia kulą, posyłając ją na odległość 10,85 m.  
Trenerem tej pierwszej jest Michał Olszar, 
druga zawodniczka trenuje pod okiem Piotra 
Stochaja. Poza tą dwójką w zawodach dobrze 
wypadły pozostałe dwie juniorki młodsze: Pau-
lina Potyka – w skoku w dal wynikiem 5,24 m  
zajęła 6. miejsce oraz Natalia Piontek, która 
w biegu na 300 metrów zajęła 8 miejsce z cza-
sem 42,9 s. Wśród juniorów najbliżej podium 
uplasował się Mateusz Magiera. W konkursie 
trójskoku z wynikiem 14,02 m uplasował się 
na 4 miejscu. Piąty był jego klubowy kolega 
Mateusz Kańczok (13,95 m). Również na 5. 
miejscu zawody ukończyła Agnieszka Pyrtek 
(12,06 m) w pchnięciu kulą. 

Na terenie Rybnika aktualnie toczą się 
rozgrywki w trzech ligach amatorskich: 
koszykówki, piłki siatkowej oraz piłki 
nożnej halowej. Niebawem rozpoczną się 
rozgrywki piłkarskiej ligi ROW. 

W XIII edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki, w której występuje 12 drużyn, 
zakończyła się druga runda rozgrywek. Zespoły 
zgodnie z zajętymi miejscami w dwóch grupach 
eliminacyjnych, zostały podzielone na dwie 
grupy: silniejszą i słabszą.   

W XV kolejce rozgrywek w grupie silniejszej 
pierwszej porażki w tegorocznych rozgrywkach 
doznał zespół „Do ostatniej kropli...”, który 
przegrał z UFFO Team Rybnik 71:82. Pomi-
mo porażki, w tabeli grupy A prowadzi „Do 
ostatniej kropli...” przed OSiR-em Racibórz  
i AHE Wodzisław Śl. Uffo zajmuje miejsce 4., 
ale ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie. 

W grupie B w tabeli prowadzą Hawajskie Ko-
szule Żory. Najlepszymi strzelcami rozgrywek 
są: Wojciech Trałka (SKOK Ziemi Rybnickiej) 
– 303 punkty, Daniel Atłachowicz (OSiR Raci-
bórz) – 283 punkty, Bartosz Piasecki (Hawaj-
skie Koszule Żory) – 282 punkty. Rozgrywki 
Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 
odbywają się w niedzielę na sali sportowej 
MOSiR przy ul. Powstańców Śl.   

Powoli dobiegają końca rozgrywki VIII 
edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej Halowej. 27 lutego odbyły się ostatnie 
spotkania tegorocznych rozgrywek, a w grupie 
A na czele znajduje się drużyna Grajcary (52 
punkty), przed Max-Bud-em (46 punktów)  
i Niespełnionym Elementem (42 punkty).  
W grupie B prowadzą Rudy Wielkie przed 
Obertasami i Gangiem Robsona. Najwię-
cej bramek do tej pory strzelił zawodnik  

Max-Bud Marcin Moskal – 42 bramki.  
Trwa XII edycja rozgrywek Amatorskiej 

Ligi Piłki Siatkowej Rybnik 2010/11. Po 16 
rozegranych kolejkach w I lidze, w której rywa-
lizuje 12 drużyn prowadzi Jedynka Jankowice 
II (46 punktów), druga jest Dwójka Świerklany 
Żywiec Zdrój  (43 punkty), a trzeci Nowa Com-
puter-Mokate-TKKF Pawłowice (37 punktów). 
W rozgrywkach II ligi, w której także bierze 
udział 12 drużyn, w tabeli prowadzi Strzelec 
Gorzycki (36 punktów), przed Dach Decker 
Victoria Pilchowice (35 punktów) i OKIS 
Gaszowice-Nieszporek.motocykle (34 punkty). 

11 marca br. upływa termin zgłoszeń do 
Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
ROW. Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w rozgrywkach Ligi ROW zapraszamy 
na stronę internetową:  www.ligarow.pl.  
W ubiegłorocznych rozgrywkach w dwóch 
ligach rywalizowały 23 zespoły, a mistrzowski 
tytuł przypadł drużynie Max-Bud. 

Z amatorskich parkietów

Zespół kadetów TS Volley Rybnik, od lewej w górnym rzędzie stoją: Lech Kowalski - trener, 
Marcin Harazim, Konrad Stajer, Rafał Szymura, Dawid Małysza, Maciej Krakowczyk, Bar-
tosz Inglot, Marcin Gawliczek, u dołu: Bartosz Konsek, Radosław Niestrój, Dawid Adam-
czuk, Błażej Podleśny, Tomasz Brzezina.

Seniorzy o utrzymanie, kadeci w finale

Lekkoatletyka 
w brązie

Medalistki HMP – od lewej: Sonia Sokołowska i Pau-
lina Lapczyk. 
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Hity na luty

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od poniedziałku 28 lutego w ciągu 1 m-ca.

Foto–zagadka

2 pozycje książkowe 
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Zadzwoń i zamów!
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A mówiąc dokładnie dziwidło czyli 
amorphophallus rivieri – gatunek ro-
śliny wieloletniej, która swoją nazwę 
zawdzięcza… zdziwieniu botaników. 
Urzekła ich nie tylko kształtem, wiel-
kością i kolorem, ale przede wszystkim 
zapachem… A mówiąc dokładnie wonią 
przypominającą gnijące mięso...!

Nieprzyjemny zapach musi być tak inten-
sywny, by zwabić owady zapylające kwiat. O 
jego niewątpliwych „walorach” przekonałyśmy 
się osobiście, bo roślinę przyniósł do naszej 
redakcji Roman Widerski, znany miłośnik i 
hodowca kwiatów. Cebula, z jakiej wyrósł po-
nad 2 metrowy okaz, ważyła 7 kg, a rybniczanin 
dba o roślinę już od 5 lat. Zimą wykopuje ją 
z gruntu, bo to okaz ciepłolubny – pochodzi 
z Indonezji i Filipin, a szeroko uprawiany jest 
również w Japonii. Kwiat robi imponujące 
wrażenie i jest niezwykle atrakcyjny dla oka. 
Gorzej z nosem… R. Widerski po raz kolejny 
udowodnił, że ma rękę do kwiatów, i to nie 
tylko do intensywnie pachnących lilii, z ho-
dowli których słynie. Gratulujemy pasji i… 
tolerancyjnej żony!                                        (S)

Colette, Chéri, przeł. Anna Top-
czewska, Wydawnictwo W.A.B.  
2010.

Od blisko stu lat marzec jest mie-
siącem, w którym kobiety mają swoje 
święto. Idąc tym tropem, polecamy 
książkę legendarnej francuskiej pisar-
ki, znanej głównie z inspirowanych 
własną biografią cyklu powieści 
o Klaudynie. Niedawno, po raz pierwszy w polskim przekładzie, 
ukazała się inna powieść Colette – „Chéri” – opublikowana po raz 
pierwszy w 1920 r. Tytułowy bohater to młody bon vivant, zakochany 
w Lei, dużo od niego starszej kurtyzanie. Intrygująca fabuła, pozornie 
trzecioosobowa narracja wypełniona emocjami bohaterki i blask 
belle époque tworzą niepowtarzalny klimat powieści. Colette jest 
uznawana za odnowicielkę francuskiej literatury intymnej. 

•   •   •
Sens. Nowoczesny magazyn 

psychologiczny, 3/2011, Wydaw-
nictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

W marcowym numerze „Sensu” 
swoje tajemnice ujawnią Agata Tu-
szyńska, Paweł Żak i Mariusz Szczy-
gieł, przeczytamy ciekawy wywiad  
z Kingą Preis, a przewodnim tema-

tem jest wpływ sekretów na nasze życie. Poza tym interesujące 
wypowiedzi psychologów, terapeutów, rady jak poskromić teścio-
wą i kilka dobrych felietonów. Psychologia podana w przystępny 
sposób jest naprawdę wciągająca…

•   •   •
CD Burleska/Burlesque, Sony 

Music 2011.
„Burleska” od niedawna gości na 

ekranach kin, a w Empiku czeka na 
Was ścieżka dźwiękowa z musicalu. 
Dawno niesłyszalna Cher i będąca  
w całkiem niezłej formie Christina Aguilera zaśpiewały 10 piosenek, 
które ilustrują losy dążącej do spełnienia marzeń Ali i Tess, właściciel-
ki zadłużonego lokalu.  Artystyczne spotkanie dwóch pań można 
uznać za udane, szczególnie od strony muzycznej. 

•   •   •
DVD Heartbreaker. Licencja 

na uwodzenie, Yume-Quad Films 
2010.

Komedia romantyczna powinna 
być błyskotliwa, pełna dobrego 
humoru, czasem nieco przewrotna 
– i to wszystko znajdziemy w tej 
francuskiej produkcji. Alex ma dość 
niecodzienne zajęcie – jest przy-

stojnym uwodzicielem, który zarabia na rozbijaniu źle dobranych 
par. Jego kolejne zlecenie dotyczy pięknej córki bogacza, która za 
10 dni ma poślubić ukochanego. Tylko czy tym razem wszystko 
pójdzie zgodnie z planem? W rolach głównych występują Vanessa 
Paradis i Romain Duris. 

Rozwiązanie „Foto – zagadki” z nr 1 – Zdjęcie przedstawia okno nowego budynku 
Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego przy ul. Piłsudskiego.   

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Salomea Kobiałko z Rybnika 
(Świat Wody) oraz Joanna Stolarczyk i Danuta Krok również z Rybnika (Empik).

To ci dopiero dziwo nad dziwy!

Dziwidło pana Romana.                                  Zdj.: m

Wystarczy przyjrzeć się publikowanemu zdjęciu i odgadnąć, jaką nowo budo-
waną drogę przedstawia.  

Na odpowiedzi czekamy do 18 marca. Wśród osób, które przyślą lub przyniosą 
do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym rozwiązaniem, rozlosujemy 
nagrody: 



Komitet organizacyjny przy 
Młodzieżowej Radzie Miasta 
z siedzibą w Rybniku zgodnie z 
decyzją prezydenta Rybnika: SO I 
5022/00012/10 –  z dnia 25.11.2010 
r. w ramach akcji charytatywnej 
Czapka św. Mikołaja zebrał kwo-
tę 18 564,14 zł. Koszty przeprowa-
dzenia zbiórki wyniosły 291,06 zł (w 
tym: materiały biurowe – 9,98 zł; 
telefon – 199,08 zł; opłata – 82,00 
zł). Kwota 18273,08 zł  (łączna 
kwota minus koszty przeprowadze-
nia zbiórki) została przeznaczona 
na paczki świąteczne dla dzieci z 
rodzin dotkniętych biedą i zagro-
żonych wykluczeniem społecznym  
z terenu Rybnika.

Towary – dary w naturze – Plaza i 
Real (w sztukach): artykuły szkolne 
– 23, bakalie – 102, barszcz – 43, 
batonik – 1111, bebiko – 11, boczek 
– 2, bombonierka – 89, budyń – 
126, bułka tarta – 10, chipsy – 122, 
chrupki – 293, chusteczki hig. – 20, 
ciastka – 1045, cukier – 451, cukier 
puder – 230, cukierki (opak.) – 315, 
cytryny – 99, czekolady – 1433, de-
licje – 187, dżem – 41, groch – 101, 
herbata – 207, herbatniki – 61, 
jabłka (kg) – 78, jogurt – 86, kakao 
– 54, kalendarz adwent. – 136, ka-
sza – 166, kawa – 45, ketchup – 99, 
kisiel – 211, konserwa – 240, kostki 
rosołowe – 17, krem – 53, lizaki – 

591, makaron – 568, mandarynki 
(kg) – 75, masło/margaryna – 168, 
mąka – 207, migdały – 89, mikołaje 
(czekoladowe) – 37, miód – 58, 
mleko – 81, mydło – 37, nutella – 85, 
olej – 114, orzeszki (opak.) – 74, 
paluszki – 73, pasta do zębów – 3, 
paszteciki – 23, pierniki – 12, pie-
rogi – 2, płatki śniadaniowe – 183, 
płyn do naczyń – 7, pomarańcze 
(kg) – 51, proszek do pieczenia – 
16, przetwory – 20, przyprawy – 31, 
raffaello – 20, ryż – 417, ser – 16, 
serki – 28, słoiki – 119, smalec – 2, 
soki butelka – 51, soki karton – 288, 
sosy – 17, sól – 13, tic-tak – 23, twa-
róg (kg) – 7, wafelki – 647, wędlina 
– 22, woda – 16, zabawki – 73, zupki  
w proszku – 90, żelki – 104.

•••
Komenda Hufca Ziemi Ryb-

nickiej ZHP z siedzibą w Rybniku, 
ul. Kościuszki 17 na mocy Decyzji 
Prezydenta Miasta Rybnika 50 I – 
5022/00013/10 dn. 17.12.2010 prze-
prowadziła zbiórkę publiczną w 
okresie od 21.12.2010 do 16.01.2011 
r. Zebrana kwota: 8585,58 zł. 
Koszt przeprowadzonej zbiórki: 82 
zł opłata skarbowa. 

Środki do wykorzystania w wy-
sokości: 8503,58 ze zbiórki będą 
przeznaczone na organizację zbió-
rek harcerskich, letni wypoczynek, 
zakup sprzętu i mundurów.

Wyniki zbiórek publicznych

Wnioski do końca marca br.

Dofinansowanie instalacji
kolektorów słonecznych

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

Największa impreza gospodarcza 
w południowo-zachodniej części woj. śląskiego!

15-17 kwietnia
Czynna dla zwiedzających od 10.00 do 18.00

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
Rybnik, ul. Św. Józefa 30

Najlepsze miejsce spotkań sprzedawcy i klienta
W ofercie: materiały budowlane, pokrycia dachowe, technika 

grzewcza i sanitarna, wyposażenie wnętrz i ogrodów.
Przedsiębiorco!

Jeśli chcesz skorzystać z promocyjnej ceny wynajęcia powierzchni 
wystawowej, zgłoś swój udział do 4 marca br.  
Organizatorami Giełdy są Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego oraz Urząd Miasta w Rybniku

Mając na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego, Ryb-
nik rozpoczął realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta Rybnika”. Program realizowany będzie poprzez instalację 
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych ze 
środków budżetu miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wkładu własnego uczestniczą-
cych w nim mieszkańców. Wysokość dofinansowania ze strony miasta nie 
przekroczy 50% kosztów kwalifikowanych i nie wyniesie więcej niż 7.500 zł.

W lutym br. został ogłoszony przetarg na wybór operatora tego pro-
gramu. Operator będzie pośrednikiem między inwestorem a wykonawcą 
– Urzędem Miasta Rybnika. Do najważniejszych obowiązków operatora 
będzie należało między innymi: • uruchomienie internetowej strony na 
potrzeby programu, • uruchomienie punktu informacyjnego w Rybniku 
czynnego 4 godz. dwa razy w tygodniu, • przeprowadzenie weryfikacji 
osób zapisanych na listy oczekujących, • udostępnianie oraz udzielanie 
wszelakich informacji i niezbędnej pomocy mieszkańcom Rybnika, 
biorącym udział w programie, • udzielanie porad merytorycznych i tech-
nicznych w zakresie wyboru rodzaju urządzeń oraz instalatora, • nadzór i 
kontrola nad realizacją, • organizowanie oraz uczestnictwo w odbiorach.

Aby ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest złożenie wniosku.

Ankiety złożone przez mieszkańców Rybnika w Urzędzie Miasta 
w 2010 r. były konieczne do założeń programowych, aby wystąpić do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Natomiast wniosek, który mieszkaniec Rybnika złoży w 
UM, będzie potwierdzeniem przystąpienia do uczestnictwa w programie. 
Jednakże pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, którzy złożyli ww. ankiety 
w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. Równoczesnym kryterium za-
kwalifikowania się do programu, będzie kolejność złożonych wniosków.

Wnioski o dotację na instalację kolektorów słonecznych, miesz-
kańców, którzy chcą przeprowadzić modernizację do końca czerwca 
2011 r., będą przyjmowane w kancelarii UM do końca marca 2011 
r. Wnioski do pobrania w kancelarii UM, w pokoju nr 012 oraz na 
www.rybnik.eu/bip.

Etapy
Termin składania

wniosków
Termin instalacji 

kolektorów
Ilości

I etap 01.03.2011 r.-31.03.2011 r. 01.04.2011 r.-30.06.2011 r. 40

II etap 01.07.2011 r.-31.07.2011 r. 01.07.2011 r.-29.02.2012 r. 60

W związku z przyznaną pożyczką w wysokości 750.000 zł przez WFOSiGW w 
Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Rybniku w 
okresie od marca 2011 r. do lutego 2012 r., dotacje otrzyma 100 wnioskodaw-
ców. W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania całej puli środków 
już podczas I etapu przyjmowania wniosków, II etap się nie odbędzie.

Giełda Budownictwa i Wyposażenia 

Szczegółowe informacje: 
Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, 44-200 Rybnik, Rynek 12, 

tel./fax 32/42 211 68; 32/42 37 615  
e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl

Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na ustalenie stawki miesięcznej czynszu z tytułu 

dzierżawy kompleksu gastronomicznego 
w Rybniku przy ul. Saint Vallier 1 (budynek Teatru Ziemi Rybnickiej). 

Cena wywoławcza 4.500 zł; termin składania ofert 
– 10 marca br., do godz. 10.00. 

Informacji szczegółowych na temat przetargu udzielają pracownicy 
działu administracji RCK, p. 214. 

Ogłoszenie przetargowe i formularze zgłoszenia oferty do pobra-
nia na stronie internetowej: www.bip.kultura.rybnik.pl 
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Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

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

• LO EKSTERNISTYCZNIE • OBSŁUGA KOMPUTERA • KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO–PODATKOWY • jĘZYKA ANGIELSKIEGO • jĘZYKA NIEMIECKIEGO

K U R S Y
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470

Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00
e-mail: rybnikatena@wp.pl

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej Adam Zostawa

www.relax-med.pl

Rybnik, ul. Karłowicza 2b/4, tel. 32/422 44 34, 693 55 49 30, 601 83 78 15, 667 030 353
www.centrummuzyczne.republika.pl

ZESPOŁY WOKALNE: DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

STUDIO WOKALNE

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne Szkoła Muzyczna - Muzyka i Ruch

TANIEC DYSKOTEKOWY SMERFETKOWO

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO”

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 43 32 160www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Biuro ogłoszeń: tel. 324 260 070, fax 324 332 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 49



Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 126 528 508

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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 324 260 070, fax 324 332 160

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 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, 324 260 070, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych w wtorki i środy od godz. 14.00 do 15.30 w Biurze Rady, 

UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

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

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

tel/fax. 32/42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy czwartek 17.00-18.00 w Urzędzie Miasta Rybnika p. 112

Bezpłatne porady prawne: sobota 10.00-12.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00),  

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

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

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

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

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

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

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

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

biurze SLD, ul. Saint Vallier 6.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

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

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

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

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

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

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

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

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

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

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



• zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące 
do porodu i połogu  

oraz opieki nad noworodkiem 
• opieka nad matką i noworodkiem po porodzie 

• porady laktacyjne 
• pielęgnacyjna opieka ginekologiczna 

nad kobietami w każdym wieku  
• promocja zdrowia

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 

Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

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

44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
tel. 032/422 65 82, 607 677 320

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl

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

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. Nawar Banout
Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych  

noworodków

tel. 32 432 77 94 od 14.00

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




