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O targach szerzej  
na stronie 20. 

…oraz na kampu-
sie, gdzie swoją 
ofertę kształ-
cenia przedsta-
wiły  uczeln ie 
tworzące Ze-
spół Szkół Wyż-
szych.

Wiedza z pierwszej ręki – studenci UŚl. dzielili się informa-
cjami na temat tego jak studiuje się w Rybniku. 

„Nie wiesz co wybrać?” – uczniowie I LO pomagali w podjęciu decyzji…

M
ateusz i R

obert udow
odnili, że Zespół Szkół 

B
udow

lanych nie m
usi kojarzyć się jedynie z 

branżą budow
laną.

Takie rzeczy to tylko w „Ekonomiku”… Szkolne stoiska przyciągały  
różnorodnością…

Model wnętrza samochodu wzbudził zaciekawienie gości targów,  
m.in. wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn i posła Grzegorza Janika.  

— Nasza szkoła jest po prostu najlepsza! — przekonywali 
Ola i Dawid z II LO. 

Zdjęcia: s

R y b n i c k i e  Ta r g i  E d u k a c j i
odbyły się w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych…

Monika i Agata z Technikum Fryzjer-
skiego namawiały Rybka do zmiany 
fryzury. 
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Świąteczny numer „GR” ukaże się 
w Wielki Czwartek 21 kwietnia

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

Drodzy Rybniczanie,
tradycyjnie już marzec i kwiecień upływa w naszym mieście pod znakiem  

corocznych spotkań sprawozdawczych w poszczególnych dzielnicach. Spotkania 

te są okazją nie tylko do podsumowania rocznych działań przedstawicieli dzielni-

cy, ale i do porozmawiania o sprawach i problemach, jakie nurtują mieszkańców. 

Tutaj można się również dowiedzieć więcej o trwających w mieście inwestycjach 

czy robotach drogowych oraz zapoznać się z tegorocznymi planami budżetowymi 

miasta, związanymi z daną dzielnicą.   

W tym roku spotkania w dzielnicach połączone są z wyborami do rad dzielnic, bo mija ich czte-

roletnia kadencja. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w wyborach, a tym 

samym zapewnienia sobie możliwości współdecydowania o tym, co w Państwa „małej ojczyźnie” 

ważne – nikt nie zna lepiej potrzeb dzielnicy, niż jej mieszkańcy. Zapraszam więc do zapoznania się  

z harmonogramem spotkań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych dzielnicach  (znajdziecie 

go Państwo na www.rybnik.eu i na str. 13) oraz czynnego w nich uczestniczenia.

Szanowni Państwo,

od 8 kwietnia do końca czerwca nasze mieszkania odwiedzać będą rachmistrze spisowi Naro-

dowego Spisu Powszechnego – przypominam, że na każdego z nas nałożony został ustawowy 

obowiązek poddania się temu spisowi. Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny, to pierwszy spis 

przeprowadzony w kraju po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej, tym ważniejsze więc dla 

Polski będą jego wyniki. 

Świat idzie jednak naprzód i dlatego dziś po raz pierwszy mamy wybór – ci z Państwa, którzy  

z różnych powodów nie chcą lub nie mogą spotkać się z rachmistrzem spisowym, mają możli-

wość samodzielnego wypełnienia spisowej ankiety za pomocą strony internetowej www.spis.gov.

pl. Można również podać rachmistrzowi swój numer telefonu, by mógł telefonicznie zebrać od 

nas stosowne informacje. Można wreszcie skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym, które  

w Rybniku mieści się w urzędzie miasta, w budynku przy ul. Zamkowej 5. 

Zachęcam więc do wybrania najdogodniejszej dla siebie formy wzięcia udziału w Narodowym 

Spisie Powszechnym, a ze szczegółami na temat tej ogólnopolskiej akcji zapoznać się można  

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.  

U progu nowej pory roku życzę Państwu wiele radości z nadchodzących, coraz bardziej słonecz-

nych dni. Niech wiosna obudzi w nas radość życia, doda nam sił i energii do zmierzenia się z tym 

wszystkim co przed nami. 

 Z pozdrowieniami 

 Adam Fudali 

 Prezydent Rybnika



... w takiej atmosferze przebiegało lutowe posiedzenie Rady Miasta. Radni uchwalili 
nowe (co w większości oznacza, niestety, wyższe...) ceny biletów za przejazd komuni-
kacją miejską. Jednak zmiany taryfy oznaczają także spore ulgi dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych. 

Sesja Rady Miasta – 23 lutego

Wiele tematów i gorąca dyskusja...

Na początek… 
zmiana porządku obrad

Sesję Rady Miasta rozpoczęto od wycofa-
nia projektów uchwał dotyczących zatwier-
dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. W tej 
kwestii chcieli dyskutować radni PO Bronisław 
Drabiniok, Krystyna Stokłosa i Wojciech Kil-
jańczyk, którzy pytali o uzasadnienie tej decyzji 
–– Niewiele w tej sprawie mamy do powiedzenia. 
Przepisy są takie, że niezatwierdzenie skutkuje 
tym, że ceny i tak przechodzą. Dyskusja jest więc 
bezprzedmiotowa — tłumaczył radny Jan Mura 
(BSR), którego argumentację potwierdził 
prezydent Adam Fudali. Wniosek radnego 
Mury o zmianę porządku obrad przyjęto 20 
głosami (3 radnych było przeciw, 2 wstrzymało 
się od głosu).

Wydarzenia, inwestycje 
i majątek w spółkach

Prezydent Adam Fudali omówił ważne 
dla miasta wydarzenia, prace aktualnie 
prowadzone w Rybniku, przedstawił też in-
formację o majątku samorządu w spółkach. 

Prezydent szczegółowo poinformował 
RM o udziałach miasta w spółkach (stan na 
31.12.2010 r.), których wartość ogółem wynosi 
ponad 216,1 mln zł. 

Niestety, wzrosło bezrobocie w Rybniku – 
obecnie wynosi 7,7%, co i tak jest najniższą 
stopą bezrobocia w województwie. Była też 
dobra informacja — Rybnicka Platforma Po-
radnictwa Zawodowego została doceniona za 
zorganizowanie ubiegłorocznych „Rybnickich 
Dni Kariery” i została laureatem Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery — podkreślał prezydent 
(więcej na str. 21).

4 mln zł, które miasto wydało na budowę 
boiska piłkarskiego na terenie ośrodka rekre-
acji w Kamieniu, zostało częściowo zwrócone 
dotacjami z Ministerstwa Sportu (1 mln zł)  
i Regionalnych Programów Operacyjnych (2 
mln). Podpisano umowę z BRE Bankiem na 
obsługę miasta i z Bankiem Spółdzielczym na 
obsługę kasową w UM. Przy tej okazji prezy-
dent zachęcał do regulowania płatności wobec 
UM drogą elektroniczną. W styczniu odbyła się 
roczna narada w Komendzie Miejskiej Policji, 
podczas której rybniccy policjanci zostali do-
brze ocenieni przez przełożonych z Katowic. 
Prezydent A. Fudali uczestniczył w Konwen-

cie Prezydentów Miast Śląskich w Gliwicach, 
gdzie omawiano nurtujące samorządy sprawy, 
a efektem spotkań mają być przygotowane 
stanowiska (m.in. wobec nowelizacji ustawy  
o finansach publicznych). Prezydent wspomniał 
też wydarzenia, o których pisaliśmy w poprzed-
nich numerach „GR”: wręczenie medali za 
zasługi dla obronności kraju, otwarcie nowej 
siedziby sądu, podpisanie umowy na remont 
DK 78. Wróciła też sprawa starań o bezpłatny 
przejazd autostradą A1 dla mieszańców naszej 
części województwa. — Odpłatność autostrady 
podniesie koszty pracy, grozi nam wykluczenie 
gospodarcze, brak inwestycji — z niepokojem 
podkreślał prezydent. Trwają prace na drogach, 
w tym przebudowy i budowy: wiaduktu w Kło-
kocinie, Obwodnicy Północnej na odcinku od 
ul. Budowlanych do ronda przy ul. Rudzkiej  
i Podmiejskiej, przebudowa ul. Żorskiej. 

Zmiany w budżecie, 
prognozy finansowe

Skarbnik Bogusław Paszenda omówił 
zmiany w budżecie miasta Rybnika i w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono 
planowane dochody i wydatki budżetu o ponad 
30 mln zł (dochody bieżące o niecałe 8 tys. zł,  
a dochody majątkowe o 30 mln zł). Wydatki 
bieżące zmniejszono o 5 mln zł, a wydatki ma-
jątkowe zwiększono o 30 mln zł. W dochodach 
zostały ujęte dotacje z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, których miasto spodzie-
wało się przed końcem minionego roku. Uchwała 
ustaliła nowy tytuł planowanych przychodów 
budżetu – wolne środki (ponad 28 mln zł) oraz 
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 
na 79,7 mln zł. Zwiększono planowane rozchody  
o kwotę ponad 28 mln do kwoty ponad 47,7 mln zł.  
Zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciąga-
nych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych o ponad 28 mln zł, do 
łącznej kwoty 89,7 mln (w tym na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań do kwoty 47,7 mln zł). 
Zwiększono wydatki na statutową działalność 
dzielnic o 53.000 zł, tj. do kwoty 406.300 zł. Po 
zmianie podział tych środków przedstawia się 
następująco: Boguszowice Osiedle – 28 tys. zł; 
Boguszowice Stare – 21,9; Chwałęcice 11,2; 
Chwałowice – 19,1; Golejów – 10,8; Gotarto-
wice – 11,1; Grabownia – 10,8; Kamień – 12,7; 
Kłokocin – 17; Ligota-Ligocka Kuźnia – 11,5; 
Maroko-Nowiny – 22,9; Meksyk – 12,2; Niedo-
bczyce – 17,8; Niewiadom 10,4; Ochojec 11,4; 

Orzepowice – 10,3; Paruszowiec-Piaski – 12,1; 
Popielów – 12,7; Północ – 14,6; Radziejów –  10,6; 
Rybnicka Kuźnia – 27,7; Smolna – 25; Stodoły 
– 13,4; Śródmieście – 14,8; Wielopole – 12,7; 
Zamysłów – 11,5; Zebrzydowice – 10,7. W WPF 
ujęto projekt „Usprawnienie i integracja układu 
komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim 
Województwa Śląskiego poprzez przebudowę 
infrastruktury drogowej i lotniczej”, w którego 
skład wchodzą: opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę Regionalnej Drogi Pszczyna-
Racibórz, przebudowa ul. Podmiejskiej, budowa 
łącznika ul Tkoczów z Małachowskiego tzw. 
„Zwał Północny”, przebudowa ul. Niepodległo-
ści, Budowlanych, Raciborskiej oraz I etap rozbu-
dowy lotniska w Gotartowicach. Wymienione za-
dania mają być realizowane w latach 2011-2012. 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej nie 
narusza wskaźnika zadłużenia miasta. Obydwie 
uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

Diety radnych na konto
Wysokość i sposób naliczania diet radnych 

nie ulegną zmianie. Przyjęte zmiany dotyczą 
rezygnacji z możliwości wypłaty diet w kasie 
urzędu, ponieważ powszechne stają się przelewy 
bankowe. Przy okazji zapisano, jak obliczać wy-
sokość diety radnego w przypadku jej zmiany ze 
względu na pełnione funkcje. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Razem przeciw wykluczeniu 
i przemocy 

Przeznaczono kwotę 70 tys. zł na Program 
Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”. 
Programem w tym roku ma być objętych 20 osób 
niepełnosprawnych. Celem jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. — Praca z niepeł-
nosprawnymi odbywa się na wielu poziomach 
– to angażowanie ich w życie publiczne, udział 
w szkoleniach, umiejętność napisania podania, 
przygotowanie do spotkania z pracodawcą — prze-
konywała do zmian wiceprezydent Ewa Ryszka. 

Odrębną uchwałą przyjęto zmiany w trybie 
oraz sposobie powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Rybniku, którego zadaniem jest rozstrzyga-
nie spraw związanych z przemocą w rodzinie.  
W jego skład wejdą przedstawiciele OPS, oświaty, 
policji, kuratorzy sądowi, mogą także być w nim 
przedstawiciele prokuratury. Zespół reagował 
będzie na sygnały ze środowiska oraz informa-
cje pracowników socjalnych. Obydwie uchwały 
przyjęto jednogłośnie. 

Radni poparli aktywność
Projekt „Moja dzielnica – moje miejsce” 

ma budzić aktywność rodzin niewydolnych 
społecznie. W tym roku programem zostanie 
objętych 10 rodzin z dzielnicy Boguszowice-
Osiedle. — Chcemy pomóc osobom niezaradnym 
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cd. na stronie 6

życiowo. To nie ludzie marginesu czy patologii, 
oni tylko nie wiedzą, jak sobie radzić na co dzień. 
Chcemy te osoby przywrócić życiu społecznemu — 
argumentowała wiceprezydent E. Ryszka. Koszt 
programu to prawie 63 tys. zł. Radny W. Kiljań-
czyk pytał, czy podobne zjawiska są w innych 
dzielnicach, i czy tam też można liczyć na pomoc 
miasta. — Sytuacja w Boguszowicach-Osiedlu jest 
najtrudniejsza, stąd decyzja, by tam rozpocząć pra-
cę z rodzinami — odpowiedziała wiceprezydent 
Ryszka. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Stypendia, nagrody, 
wyróżnienia sportowe

— Zmieniły się przepisy wykonawcze, więc 
uchwała też musi ulec zmianie — tak rozpo-
częła referowanie zmian w stypendiach, 
nagrodach i wyróżnieniach sportowych wi-
ceprezydent E. Ryszka. Wykreślono nagrody 
rzeczowe, ponieważ środowisko sportowe uznało, 
że środki finansowe są bardziej przydatne. Ich 
wartość jest określana w zależności od rangi 
imprezy sportowej i wynosi od 100 zł do 8 tys. zł. 
Sportowiec roku może liczyć na nagrodę od 2 do 
4 tys. zł. Wśród wyróżnień są puchary, dyplomy, 
listy gratulacyjne, statuetki. Uchwała określa 
tryb składania wniosków o nagrody, w tym roku 
termin upływa 31 maja (w następnych latach 
– 31 stycznia). Nagroda lub stypendium mogą 
być przyznane osobie, która jest mieszkańcem 
Rybnika. Wysokość miesięcznego stypendium 
może się wahać od 100 zł do 3 tys. zł i jest ono 
przyznawane za poprzedni rok w następnym roku 
kalendarzowym. Termin składania wniosków 
upływa 31 grudnia. Stypendium może zostać 
cofnięte, jeśli zawodnik nie wywiązuje się z har-
monogramu, został trwale kontuzjowany bądź 
trwale zdyskwalifikowany z powodu dopingu. 
Leszek Kuśka (SR) dopytywał, czy w regulaminie 
uwzględniono sytuację materialną zawodników. 
— Stypendium może być przyznane, ale nie musi. 
To zależy od budżetu miasta. Stypendium nie 
ma finansować całkowicie zawodnika. Są kluby, 
zawodnik może też ubiegać się o stypendia innych 
podmiotów — odpowiadała wiceprezydent  
E. Ryszka. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Zmiany w rybnickich szkołach
SP 34 nadano imię Ireny Sendlerowej. 

Uchwała została przyjęta na wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 34 przy 
ul. Reymonta 69. Przyjęto również uchwałę 
w sprawie wyrażania zgody na zawieranie 
porozumień z innymi powiatami i gminami, 
dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia 
związanego z nauczaniem religii innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych. Oznacza 
to, że miasto pokryje koszty nauki religii dzieci 
z Rybnika uczęszczających na zajęcia z religii do 
innych miast. Zgodnie z programem nauczania 
na lekcje religii są przeznaczone 2 godziny  

w tygodniu. Zamknięto szkoły, które nie pro-
wadzą naboru i nie kontynuują nauki. — To 
uchwała czyszcząca, likwidująca „martwe szkoły” 
— tłumaczyła wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn. A należą do nich: III Liceum Profilowane 
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
I Liceum Uzupełniające dla Dorosłych i Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole 
Szkół nr 2, Szkoła Policealna nr 5 i Szkoła Police-
alna dla Dorosłych nr 5 przy Zespole Szkół nr 5, 
II Liceum Profilowane, II Liceum Uzupełniające 
dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna nr 2 przy 
Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 
Szkoła Policealna nr 4 i Szkoła Policealna dla 
Dorosłych nr 4 przy Zespole Szkół Budowlanych. 
Wszystkie trzy uchwały przyjęto jednogłośnie.

Podróżują z ulgą
Rodziny wielodzietne skorzystają na zmia-

nach, jakie radni wprowadzili w regulaminie 
przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz 
wysokości opłat w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez ZTZ. Do regulaminu 
wprowadzono bowiem bilet ulgowy, gwarantu-
jący podróżowanie z 90% zniżką dzieciom z ryb-
nickich rodzin wielodzietnych, czyli takich które 
posiadają czwórkę i więcej dzieci uczących się (do 
20 lat). Radna Anna Gruszka (PiS) zastanawiała 
się czy zapis regulaminu nie koliduje z zapisem 
„ops-owskiej” ustawy o świadczeniach rodzin-
nych, w której rodzinę wielodzietną definiuje 
się jako tę, wychowującą trójkę i więcej dzieci. 
Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn wyjaśniała, 
że sprawę omawiano już na posiedzeniu Komisji 
Komunikacji i Transportu Zbiorowego i nie 
ma sprzeczności z prawem czy zapisem ustawy,  
a w regulaminie dokładnie doprecyzowano,  
że idzie o rodziny z czwórką i więcej dziećmi. 
Monika Krakowczyk–Piotrowska (PO) zastana-
wiała się czy z ulgi powinny korzystać również 
dobrze sytuowane rodziny z 4 dzieci, bo przecież 
i takie są. Dlatego, zdaniem radnej, należałoby 
się zastanowić nad wprowadzeniem kryterium 
dochodowego: — Zdarza się, że bogaci też mają 
czwórkę i więcej dzieci, a w ich przypadku korzysta-
nie z takiej ulgi byłoby nie na miejscu. Wiceprezy-
dent tłumaczyła, że na przeszkodzie stoi ochrona 
danych osobowych, która uniemożliwia zdobycie 
potrzebnych informacji: — Nie możemy badać 
dochodów… Nie mamy do tego podstaw, a tylko  
w oparciu o zeznania podatkowe moglibyśmy oce-
nić faktyczny dochód rodziny. Krystyna Stokłosa 
(PO) zwróciła z kolei uwagę na znaczną wysokość 
ulgi i zastanawiała się, czy nie byłoby zasadnym 
obniżenie jej do poziomu np. 50%, a w zamian 
objęcie nią również rodzin z trójką i więcej dzieć-
mi. Okazuje się jednak, że w mieście jest prawie 
400 rodzin z czwórką dzieci, 86 – z piątką, 64 – z 6  
i 11 rodzin, w których wychowuje się więcej niż sió-
demka rodzeństwa. Razem to 2480 osób objętych 
ulgą, a gdyby dodać do tego jeszcze rodziny z 3 
dzieci, mielibyśmy – 6219, czyli w sumie 8699 bile-
tów ulgowych. Biorąc zatem pod uwagę rachunek  

ekonomiczny szacuje się, że objęcie taką ulgą 
rodzin z 3 i z więcej niż 4 dzieci, oznaczałoby 
dla miasta koszt ponad 1 mln zł. — Więc może 
jednak wystarczyłaby 50% zniżka? — zastanawiała 
się K. Stokłosa, która radziła też, by po rocznym 
okresie obowiązywania nowego regulaminu, wy-
posażeni w większą wiedzę na temat liczby osób 
z bonifikaty korzystających, do tematu powrócić 
i ewentualnie zmienić wysokość ulgi. J. Kryszczy-
szyn tłumaczyła, że przygotowując propozycję 
zniżki, Rybnik wzorował się na innych miastach, 
a wybrany model jest optymalny: — Ulga powinna 
być odczuwalna dla kieszeni tych rodziców. To ma 
być forma faktycznej pomocy, a nie jej namiastka. 
Stąd taka właśnie propozycja. To element prowa-
dzenia polityki prorodzinnej w naszym mieście 
— mówiła i zapewniała, że już po pierwszym pół 
roku obowiązywania nowego regulaminu można 
będzie sprawdzić, ile biletów zostało wydanych  
i dane te przedstawić RM. Pomysł, by do tematu 
powrócić, ponownie zweryfikować i po czasie 
ocenić funkcjonowanie tego systemu, chwalił 
również Piotr Kuczera (PO), a W. Kiljańczyk 
pytał o inne ulgi dla rodzin wielodzietnych, nie 
tylko na przejazdy, ale np. na wejścia na basen. 
Prezydent mówił, że ulg nie brakuje, a stosuje je 
również rybnicki MOSiR. Przestrzegał też przed 
nadmiernym „rozdawnictwem” i zwrócił uwagę 
na konieczność racjonalnego wprowadzania ulg, 
z czym zgodził się P. Kuczera. 

Przyjmując nowy regulamin radni doprecyzo-
wali też zasady bezpłatnych przejazdów jednora-
zowych i okresowych dla osób, które były już ulga-
mi objęte. Dotyczy to m.in. honorowych dawców 
krwi z przyznaną odznaką „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi I Stopnia”, którzy nadal będą mogli 
podróżować bezpłatnie, ale teraz będzie to moż-
liwe na podstawie imiennej e–karty wydanej na 
okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświad-
czenia o aktywnym członkostwie z Rejonowej 
Rady Krwiodawstwa lub ze Stowarzyszenia Ho-
norowych Dawców Krwi. Zdaniem radnego PO 
Szymona Musioła, może to prowadzić do sytuacji,  
w której stowarzyszenia w zamian będą wymu-
szały opłacanie składek przez swoich członków.  
J. Kryszczyszyn przypomniała, że ulgę przyzna-
no na podstawie wniosku stowarzyszeń, które  
o to zabiegały i ma ona być formą podzię-
kowania krwiodawcom za ich postawę, ale  
i propagować ideę honorowych dawców krwi  
i być motywacją do takiej formy ratowania 
życia. Wyjaśniała też, że obecnie ZTZ będzie 
się opierać na zaświadczeniu o aktywnym człon-
kostwie, które będzie uaktualniane po pół roku. 
— Dlaczego na 6 miesięcy? — pytał Sz. Musioł,  
a J. Kryszczyszyn tłumaczyła, że była to propo-
zycja samych stowarzyszeń. Potwierdził to szef 
Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego 
Henryk Ryszka (BSR). — Oni tak to widzą…  
I nie ma w tym niczego złego, że po pół roku trzeba 
robić weryfikację — wyjaśniał. Zwrócił też uwagę 
na inną kwestię. — Honorowym dawcą krwi 
można być do 65. roku życia, a po ukończeniu 
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tego wieku, osoby te „wpadają” w kolejną ulgę  
w przejazdach – tym razem będą mogły skorzy-
stać z 50% zwolnienia. (Warto w tym miejscu 
dodać, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, do 
regulaminu nie wprowadzono zmian i w dalszym 
ciągu uprawnienia do ulgowych przejazdów 
obowiązywać będą kobiety, które ukończyły 
60 lat i mężczyzn po 65 roku życia, co pokrywa 
się z wiekiem emerytalnym obowiązującym  
w Polsce). Jan Mura (BSR) też miał wątpliwości, 
czy stowarzyszenia nie będą zaświadczeniami 
manipulować, ale sugerował, że sprawie „od 
środka” przyjrzy się honorowy krwiodawca  
Sz. Musioł. Wywołany do tablicy radny PO, 
zachęcał pozostałych do udziału w akcjach 
oddawania krwi, bo jak przypomniał (w punk-
cie kończącym sesję) mimo zaproszeń, żaden  
z radnych nie wziął udziału w ubiegłorocznej 
akcji, jaka miała miejsce w Gotartowicach… 

A uchwałę poparło 25 osób. (Szczegółowy 
regulamin i cennik przejazdów, o którym poniżej, 
od kwietnia będą dostępne na stronie www.ztz.
rybnik.pl)

Przejazd wyceniony
Od 1 kwietnia (i nie jest to prima aprilis) 

wejdzie w życie nowy cennik opłat w ko-
munikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Transportu Zbiorowego. Bilety 
jednorazowe normalne zdrożeją o 40 groszy, 
a ulgowe – o 20, a to oznacza, że cena biletu  
w strefie „0” wyniesie 3,40 zł, a ulgowego 1,70 zł.  
W strefie „I” zapłacimy odpowiednio – 4,00 zł  
i 2,00 zł, a w strefie „II” bilet normalny 
kosztować będzie 4,40 zł, a ulgowy 2,20 zł.  
Zmianie ulegną również ceny biletów promocyj-
nych dla osób, które używają e-karty. Zgodnie 
z nowym cennikiem, za przejazd następnym 
autobusem w ciągu 15 minut od zarejestro-
wania wyjścia w poprzednim autobusie (oba 
przejazdy w strefie 0) zapłacimy podobnie jak 
dotychczas, czyli złotówkę. Przejazd autobusem 
dowolnej linii nie przekraczający 2 przystanków 
w strefie 0 kosztować będzie – 1,30 zł, a powyżej  
2 przystanków – 2,60 zł (bilet normalny), a 1,30 zł  
(ulgowy). Z kolei 2,80 zł za bilet normalny i 1,40 zł  
za ulgowy zapłacimy jadąc autobusem dowolnej 
linii w strefie I (poza granicami miasta), a w stre-
fie II (z przekroczeniem przystanku granicznego) 
odpowiednio – 3,20 zł i 1,60 zł. 

Zmieni się również cennik biletów okreso-
wych dla użytkowników imiennej e-karty. Od 
1 kwietnia za bilet 7-dniowy normalny trzeba 
będzie zapłacić 26 zł w strefie „0” (dotychczas 
24 zł), w strefie „I” – 28 zł, a w strefie „II” – 
30 zł. Za 7-dniowy bilet ulgowy w strefie „0” 
zapłacimy 13 zł (w kolejnych strefach odpo-
wiednio 14 zł i 15 zł). Bilet normalny 14-dniowy 
to wydatek 46 zł w strefie 0, 50 zł – w I i 56 zł  
w strefie II, a ulgowy odpowiednio 23 zł, 25 zł  
i 28 zł. Najdroższe będą bilety normalne 
28-dniowe, za które trzeba będzie zapłacić  

w strefie 0 – 82 zł, I – 90 zł, a w II – 102 zł. Bilet 
ulgowy kosztować będzie 41 zł, 45 zł i 51 zł  
w poszczególnych strefach.  

Do cennika wpisano też bilet okreso-
wy 28-dniowy dla dzieci w rodzinach wie-
lodzietnych, którego cena wyniesie 4,10 zł 
(to efekt prorodzinnej polityki miasta i zmian  
w regulaminie, o których piszemy wyżej). Bilet 
gimnazjalny ulgowy (przejazd gimbusem dla nie-
uprawnionych do bezpłatnych przejazdów) kosz-
tować będzie 8,00 zł, a bilet gimnazjalny (przejazd 
komunikacją miejską uczniów klas sportowych) 
– 15,00 zł. Zdaniem Henryka Cebuli (PiS) nazwa 
tego ostatniego biletu może być myląca, dlatego 
trafniej byłoby użyć określenia „bilet szkolny”, ale 
jak wyjaśniała J. Kryszczyszyn, nazwę zapożyczo-
no z prawa oświatowego. Z kolei B. Drabiniok 
zachęcał, by do cennika wpisać dokładnie, że 
rodziny wielodzietne to te z czwórką i więcej 
dziećmi, ale uznano, że nie ma takiej potrzeby, bo 
uchwała jest integralnie związana z regulaminem,  
w którym jest to szczegółowo określone.

Wpływ na wzrost cen za przejazdy miała pod-
wyżka VAT-u na usługi komunikacyjne, rosnące 
ceny oleju napędowego, a także zmiana mini-
malnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 
komunikacyjnych. Podwyżka i jej wpływ na kon-
dycję finansową ZTZ ciekawiła jeszcze radnego 
Leszka Kuśkę (Samorządny Rybnik 2010), a po 
wyjaśnieniach J. Kryszczyszyn radni jednogłośnie 
przegłosowali uchwałę.

Dotacje po nowemu
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, nie stano-
wiących własności gminy. Podobna uchwała 
funkcjonowała w mieście od 2006 r., ale przyjęta 
w czasie tego posiedzenia daje nowe, dodatkowe 
możliwości – dotowanie prac już wykonanych. Jak 
wyjaśniał wiceprezydent Michał Śmigielski, rzecz 
dotyczy przede wszystkim wpisanej do rejestru 
zabytków rybnickiej bazyliki i wykonywanych 
prac konserwatorskich dofinansowanych m.in.  
z unii, których zakres okazał się większy od prze-
widywanych. Znaczną część robót dodatkowych 
sfinansowała kuria, ale pewna część nie znalazła 
źródeł finansowania. 

W konsekwencji przyjęcia tego projektu, radni 
przyjmą kolejny, tym razem o przyznaniu bazylice 
dotacji w wysokości 715 tys. zł. Gdyby nie było 
tej uchwały, dotacja nie mogła by być przyznana. 

Maraton głosowań
Zwykle zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rybnika dla określonych terenów wiążą się  
z koniecznością przegłosowania uwag do 
nich zgłoszonych. Nie inaczej było i tym 
razem. Uchwała dotyczyła 24 obszarów połu-
dniowo-zachodniej części gminy, w rejonach  

ul. Wodzisławskiej i Rudzkiej. A podczas sesji 
radni musieli przegłosować uwagi zgłoszone do 
wyłożonych planów, które zostały rozpatrzone ne-
gatywnie lub w części negatywnie. Było ich ponad 
140, a każdą przedstawili pracownicy wrocław-
skiej pracowni projektowej „Maluga”, która plan 
opracowała. — Uwag jest sporo, ale niektóre z nich  
w ogóle nie dotyczą obszaru objętego planem, więc 
są merytorycznie bezprzedmiotowe. Wiele dotyczy 
też tego samego problemu, bo osoby składały 
uwagi po kilka razy – po pierwszym wyłożeniu 
planu, potem po drugim, a nawet jeszcze raz, a za 
każdym razem rzecz dotyczyła tego samego terenu 
i tej samej działki. W sumie wpłynęło ponad 200 
uwag, ale wiele z nich zostało uwzględnionych 
— wyjaśniał Bartosz Maluga. — Cały plan jest 
korektą obowiązującego dotychczas, a większość 
zmian dotyczy likwidacji bądź korekty istniejących 
dróg dojazdowych, które w planie obowiązującym 
były narysowane, a nie były potrzebne. Maraton 
głosowań przebiegł wyjątkowo sprawnie, więc 
przewodniczący RM Andrzej Wojaczek (PiS) 
zrezygnował ze zwołania dodatkowej sesji 
poświęconej kolejnym zmianom miejscowych 
planów zagospodarowania. Odnotujmy: żadna 
ze zgłoszonych uwag nie została uwzględniona 
– radni odrzucili je jednogłośnie, a całą uchwałę 
przyjęli 25 głosami za.         

O ruchu w nieruchomościach
Równie jednomyślni byli miejscy rajcy 

przyjmując uchwałę w sprawie nabycia, 
zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości. 
To stały punkt każdej sesji, a tym razem radni 
bezdyskusyjnie wyrazili zgodę m.in. na nabycie 
od osoby fizycznej nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej łącznik drogowy pomiędzy 
ulicami Małachowskiego i Gronową oraz na 
sprzedaż w drodze przetargu lokali mieszkalnych 
i użytkowych w budynkach, w których utworzone 
są wspólnoty mieszkaniowe (m.in. przy ulicy 
Dworek 7 czy Kościuszki 59). Na mocy uchwały 
bezprzetargowo sprzedane zostaną również 
nieruchomości niezabudowane położone przy 
ul. Wierzbowej i Okulickiego (na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległych), a w drodze przetar-
gu – zbędne miastu działki niezabudowane po-
łożone przy ul. Frontowej, Racławickiej, Stefana 
Batorego, Kowalczyka i Liliowej. Na okres 10 lat 
wydzierżawiona zostanie też część nieruchomości 
położonej przy ul. Zwycięstwa, zabudowanej 
garażem wzniesionym przez jego użytkownika.  

O 123 zł…
…zmaleje miesięczne wynagrodzenie prezy-

denta Miasta Rybnika. Jak wyjaśniała sekretarz 
miasta Daniela Lampert, zmiana wynika z zapisów 
ustawy budżetowej, która kwotę bazową dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
ustaliła w wysokości 1.766,46 zł. W związku z tym, 
od 1 stycznia 2011 maksymalne wynagrodzenie 
prezydenta nie może przekraczać siedmiokrot-
ności powyższej kwoty bazowej. Tak więc wyna-
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grodzenie prezydenta wynosić będzie 12.365 zł. 
Propozycję przyjęto jednogłośnie i bezdyskusyjnie.

Cztery razy nie
Radni uznali za bezzasadne cztery skargi, 

które trafiły pod lupę Komisji Rewizyjnej. 
W pierwszej skarżący dowodził, że prezydent 
powinien wydać mu kopię kart osobowych osób 
wskazanych w jego wniosku. Jednak naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich wyjaśnił człon-
kom Komisji Rewizyjnej, że przepisy ustawy nie 
przewidują takiej możliwości. Można natomiast 
wydać odpowiednie zaświadczenie, ale wniosku-
jący musi wskazać interes prawny lub faktyczny, 
a osoby, których te dane dotyczą, muszą wyrazić 
na to zgodę. Te przesłanki nie zostały zachowa-
ne, więc postępowanie uznano za prawidłowe,  
a skargę radni odrzucili 23 głosami. 

Kolejną skargę, tym razem na dyrektora 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, złożyli 
lokatorzy i najemcy budynków przy ul. Morcinka 
5 i 23 w Niewiadomiu wspólnie ze Stowarzysze-
niem „Obrońcy Praw Lokatorów”, a dotyczyła 
ona rocznego rozliczenia opłat za centralne 
ogrzewanie w tych budynkach. Jak wyjaśniał szef 
Komisji Rewizyjnej L. Kuśka, sprawę zbadano, 
przeprowadzono też rozmowę wyjaśniającą  
z wiceprezydent miasta, lokatorami i najemcami 
tych budynków i ustalono, że naliczanie opłat 
przeprowadzono zgodnie ze zużyciem i wska-
zaniami odczytów, a prawidłowość rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania potwierdził 
niezależny audyt. Wyjaśnienia nie usatysfakcjo-
nowały jednak radnego B. Drabinioka, który 
dociekał, czy mieszkańcy wiedzieli, że po prze-
prowadzeniu modernizacji instalacji i podaniu 
ciepła o nowej mocy wysokość stawki wzrośnie:  
— Z tego co wiem, mieszkańcy żyli w nieświa-
domości. Wiedzieli, że będzie remont, że będą 
mieli cieplej, ale nie wiedzieli, że opłaty wzrosną. 
Wątpliwości wyjaśniała Joanna Kryszczyszyn: 
— Remont centralnego ogrzewania został wykony-
wany na wniosek mieszkańców, którzy przychodzili 
do ZGM z pretensjami, że w mieszkaniach jest 
zimno (…). Wykonaliśmy remont, ale to nie my 
dostarczamy ciepło. Takie same medium było 
przed remontem, ale nie docierało do mieszkań, 
bo system CO był zły. Poprzednie rachunki były 
niskie, bo mieszkańcy nie byli w stanie odebrać 
tego ciepła, nawet gdyby chcieli. Po zmianie jest 
cieplej, ale i drożej — wyjaśniała. — ZGM po-
biera zaliczkę na przyszły sezon grzewczy po roz-
liczeniu sezonu minionego. Gdy mieszkania były 
niedogrzane, zaliczka była niska. Po wykonaniu 
remontu, ilość ciepła zwiększyła się. Podobnie jak 
rachunki. Benedykt Kołodziejczyk (PO) zwrócił 
uwagę, że uzasadnienia zawarte w sprawozdaniu 
Komisji Rewizyjnej nie są zbyt precyzyjne i do-
piero wyjaśnienia wiceprezydent J. Kryszczyszyn 
sprawę przybliżyły. Sz. Musioł dowiedział się, 
że lokatorzy zaakceptowali nową stawkę CO,  
a nieusatysfakcjonowany tłumaczeniami B. Dra-
biniok pytał o sposoby rozliczenia ciepła przed 

i po remoncie. — Mieszkańcy padli ofiarą swojej 
niewiedzy — skwitował Józef Skrzypiec (BSR), 
który nie chcąc przedłużać dyskusji zapewnił, że 
wyjaśni szczegóły radnemu PO w indywidualnej 
rozmowie. Skargę odrzucono przy jednym głosie 
wstrzymującym się i 1 przeciwnym, a kolejna do-
tyczyła miejsca parkingowego dla osób niepełno-
sprawnych przed budynkiem przy ul. Śląskiej 16a 
w Chwałowicach. Komisja Rewizyjna ustaliła, że 
interwencje podejmowane przez przedstawicieli 
Straży Miejskiej wobec osób parkujących w tym 
miejscu były zgodne z prawem. Zanim jednak 
radni skargę jednogłośnie odrzucili, B. Drabiniok 
pytał szefa KR czy ten zwrócił się do komendanta 
SM o ukaranie osoby skarżącej, która bezza-
sadnie wezwała patrol SM. — Nie mam takich 
kompetencji — odpowiadał L. Kuśka, a H. Cebula 
wyjaśniał, że osoba, która skargę wystosowała 
uznała, że koperta na której parkuje, służy tylko 
jemu i inna osoba niepełnosprawna nie ma prawa 
się na niej zatrzymać. Wezwana na miejsce SM 
stwierdziła, że osoba, która tam zaparkowała 
miała legitymację inwalidy, a tym samym prawo, 
by z tego miejsca skorzystać.  

Ostatnia ze skarg, na działalność dyrektora 
ZGM-u, dotyczyła wypowiedzenia najmu lokalu, 
spełnienia obowiązku meldunkowego oraz likwi-
dacji skutków awarii i zabezpieczenia mieszkania, 
a radni bezdyskusyjnie i jednogłośnie ją odrzucili. 

Oświata przez wszystkie przypadki
Ostatni punkt sesji „wnioski, oświad-

czenia, interpelacje i pytania radnych” 
zdominowały tematy edukacyjno-oświatowe  
i krążące po mieście pogłoski dotyczące m.in. 
szkolnych stołówek, zwalniania sprzątaczek, 
tworzenia zespołów szkolno-przedszkol-
nych… Wątpliwości starała się rozwiać wicepre-
zydent miasta Joanna Kryszczyszyn, która tego 
wieczora miała wyjątkowo wiele pracy: — Na 
dzień dzisiejszy żadna decyzja nie zapadła – jeste-
śmy na etapie analiz, kalkulacji kosztów i oceny 
organizacji pracy personelu szkolnych stołówek. Na 
pewno nie zdecydujemy się na catering… Decyzję 
podejmie prezydent na podstawie przygotowanych 
analiz — wyjaśniała. Nie podjęto też decyzji  
w sprawie powoływania kolejnych zespołów 
szkolno-przedszkolnych (obecnie na terenie 
miasta działają 4), a nawet gdyby zapadła, nie 
wiązałaby się ze zwolnieniami i redukcją etatów. 
Zespoły szkolno-przedszkolne mogłyby jednak 
ułatwić pracę administracyjną dyrektorom 
przedszkoli, szczególnie w mniejszych placów-
kach, gdzie nie ma funkcji zastępcy dyrektora, 
a obowiązków wciąż przybywa: — To forma 
pomocy, którą miasto może zaoferować dyrekto-
rom przedszkoli, ze względu na lawinowo rosnącą 
biurokrację — tłumaczyła wiceprezydent. Zapew-
niła również, że miasto nie planuje zwalniania 
sprzątaczek pracujących w szkołach i zatrudnia-
nia w ich miejsce firm zewnętrznych, a zarobki,  
z których sprzątaczki nie są zadowolone, nie wy-
nikają z niedoceniania ich pracy, ale są pochodną 

niewystarczającej subwencji oświatowej, którą 
miasto dysponuje. J. Kryszczyszyn uspokajała też 
radnych, że w mieście nie ma mowy o zamykaniu 
szkół, co jest bolączką innych gmin. Rybnikowi się 
udało, bo od lat racjonalnie zarządza wydatkami 
na oświatę, a podjęta w czasie tej sesji uchwała  
o zamknięciu kilku szkół związana była jedynie 
z ich „wygaszaniem” – placówki te nie prowadzą 
już naboru (o czym wyżej). 

Wiceprezydent J. Kryszczyszyn zachęcała 
też, aby edukację szkolną rozpoczęło w tym 
roku jak najwięcej dzieci sześcioletnich. Jeżeli 
tak się nie stanie, we wrześniu 2012 do szkoły 
pójdą dwa roczniki – siedmiolatki i sześciolatki. 
Może więc czekać nas prawdziwa „kumulacja” – 
zwykle do pierwszej klasy idzie ok. 1200 dzieci,  
a na podstawie analizy poszczególnych rocz-
ników szacuje się, że będzie ich aż 2800!:  
— Po raz pierwszy w historii prawie 3 tys. dzieci pój-
dzie do pierwszej klasy. A to oznacza, że klasy będą 
przepełnione, a w perspektywie dzieci będą miały 
problem z dostaniem się do lepszego gimnazjum, 
a potem liceum — tłumaczyła J. Kryszczyszyn. 
Stąd apel, by już we wrześniu tego roku do szkoły 
poszło jak najwięcej sześciolatków, a tym samym, 
by dać dzieciom lepszy start w przyszłość. Miasto 
zachęca również dlatego, że w przedszkolach 
może być mniej miejsc dla młodszych dzieci,  
a już od września tego roku 5-latki mają obo-
wiązek odbycia rocznego przygotowania przed-
szkolnego. J. Kryszczyszyn przypomniała, że 
tematy te były poruszane podczas cyklu spotkań 
z rodzicami sześciolatków, jakie ponownie w tym 
roku odbyły się we wszystkich szkołach podstawo-
wych. Wiceprezydent wyjaśniała też dlaczego do 
udziału w projekcie „Szkoła dobrych pomysłów” 
zaproszono Dorotę Zawadzką, a nie skorzystano 
z wiedzy i umiejętności miejscowych pedagogów: 
— Spotkania z popularną „supernianią”, które 
udało się sfinansować ze środków unijnych, miały 
być magnesem przyciągającym do szkoły te osoby, 
które zwykle nie chodzą na wywiadówki i nie chcą 
korzystać z porad i pomocy zatrudnionych w na-
szych placówkach pedagogów. Tym razem przyszli 
z ciekawości, a przy okazji dowiedzieli się czegoś 
więcej na temat rozwiązania swoich problemów 
wychowawczych — mówiła. — Efekty tych spotkań 
są wyjątkowo pozytywne – cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem, a dyrektorzy potwierdzają, że 
pojawiali się na nich rodzice, którzy nie przyszliby 
na podobne spotkanie poprowadzone przez szkol-
nego pedagoga. 

Tematy szkolne zdominowały ostatni punkt 
sesji, ale tego wieczora radni poruszali także 
zagadnienia związane m.in. ze złym trak-
towaniem kotów w rybnickim schronisku,  
z możliwością przywrócenia kursów autobuso-
wej linii E3 w kierunku Wodzisławia i Jastrzę-
bia, czy koniecznością bieżącego łatania dziur  
w drogach. Okazuje się jednak, że wyrwy  
w jezdni mogą mieć też swoje plusy – na po-
dziurawionej niczym ser ul. Rudzkiej, znacznie 
zmniejszył się ruch. Nie wiadomo co lepsze… 

cd. na stronie 8
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Klub radnych PO przedstawił też wnio-
sek o podjęcie działań zmierzających do 
realizacji bezpośredniego połączenia ul. 
Jastrzębskiej z węzłem autostrady A1  
w Świerklanach, a Rada Miasta dowiedzia-
ła się, na jakim etapie są przygotowania 
do czerwcowego występu na rybnickim 
stadionie Bryana Adamsa. — Powołany 
został zespół ds. organizacji koncertu, a pra-
ce nad dopracowaniem szczegółów trwają. 
Mamy świadomość, że do naszego miasta 
przyjedzie wiele osób i musimy się liczyć  
z utrudnieniami w komunikacji, ale tak 
jest w każdym mieście, które podejmuje się 
organizacji takiego przedsięwzięcia — wyja-
śniała przewodnicząca zespołu, wiceprezy-
dent Ewa Ryszka. — W marcu zaplanowa-
no spotkanie z firmą organizującą koncert, 
która przedstawi bardziej szczegółowe 
informacje na temat sprzedaży biletów. 
Pozwoli to określić tereny, z których może-
my się spodziewać największej fali fanów,  
a taka wiedza ułatwi nam dobre zorgani-
zowanie transportu i zapewnienie miejsc 
parkingowych. E. Ryszka zapewniała, że 
miasto zrobi wszystko, by koncert się udał 
i zapowiedziała, że radni będą na bieżąco 
informowani o postępach przygotowań. 

Radni dowiedzieli się też o propozycji, 
jaką złożono mieszkańcom ulic Sosnowej 
i Stawowej w Paruszowcu-Piaskach, którzy 
mogą stanąć do przetargu, kupić działkę  
i zorganizować na niej parking, o który tak 
zabiegają. Wiceprezydent M. Śmigielski 
mówił też o dalszych planach termomo-
dernizacji rybnickich szkół i rozbudowy 
elektrowni „Rybnik”: — Niezależnie od 
tego czy elektrownia będzie budowała 
nowy blok czy też nie, ciepło z ER będzie 
do miasta doprowadzone — wyjaśniał. 
Wspomniał też o szczegółach kolejnych 
zmian w planach zagospodarowania 
przestrzennego, jakie w czasie najbliższych 
sesji czekają radnych. Mowa była również 
o muldach na ul. Zebrzydowickiej, samo-
chodach parkujących na chodniku przy 
ul. Gliwickiej przed posesją nr 24, a także  
o wyborach do rad dzielnic (pierwsze 
relacje na str. 9-13). Padła też propozycja, 
by rajcy zmobilizowali się do bardziej 
konstruktywnych wypowiedzi, bo zdaniem 
wielu, ostatni punkt sesji negatywnie wpły-
wa na jej sprawny przebieg i niepotrzebnie 
wydłuża całe posiedzenie. Być może 
pomocne okażą się laptopy, na których 
już po wakacjach mieliby pracować radni. 
Dbałość o oszczędność papieru jest bliska 
również naszej redakcji… 

(m), (S)

Następna sesja Rady Miasta
odbędzie się 

30 marca o godz. 16.00

cd. ze strony 7

Jako odbiorcę (organu podatkowego) nale-
ży wpisywać: Urząd Miasta Rybnik.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokal-
nych – podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego, podatku od środ-
ków transportowych, opłaty targowej – na ra-
chunek: 47 1140 1179 0000 2224 1800 1002

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej na rachu-
nek: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067

Wpłaty z tytułu innych dochodów Urzędu 
Miasta – dzierżawy terenu, wieczystego użyt-
kowania gruntów gminy, opłaty za wydanie 
prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania 
karty wędkarskiej, wydania karty parkin-
gowej, mandatu karnego kredytowanego, 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydania 
legitymacji, zaświadczenia, licencji, koncesji, 
wykupu mieszkania komunalnego, wykupu 

nieruchomości, sporządzenia map, wypisów 
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 
dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do 
dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, 
usunięcia drzew i krzewów, przekazania daro-
wizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady 
Miasta – na rachunek: 20 1140 1179 0000 
2224 1800 1003

Wpłaty z tytułu dochodów budżetu 
państwa – wieczystego użytkowania gruntów 
Skarbu Państwa, opłaty za udostępnianie 
danych osobowych – na rachunek: 36 1140 
1179 0000 2224 1800 1006

W przypadku przelewów zagranicznych 
należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku 
bankowego poprzedzić symbolem PL, a także 
SWIFT (BIC): BREX PL PW.

Nowe numery kont Urzędu Miasta
W związku z przejęciem bankowej obsługi budżetu miasta Rybnika przez BRE Bank 

S.A., od połowy marca uległy zmianie numery rachunków bankowych Urzędu Miasta, 
na które należy dokonywać wpłat podatków i innych opłat lokalnych.
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Młodzież jest aktywna
Młodzieżowi radni podsumowali dotych-

czasowe akcje i już planują kolejne działania.
Na uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta 

był obecny prezydent Adam Fudali, wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn oraz rybniccy radni. Przewod-
niczący Mateusz Bekas przedstawił sprawozdanie 
z akcji charytatywnej „Czapka św. Mikołaja” – na 
rzecz potrzebujących dzieci udało się zebrać ponad 
18 tys. zł oraz przekazać 600 paczek z prezentami 
i 300 z żywnością. Młodzieżowi radni uczestniczą 
również w konferencjach i spotkaniach promu-
jących działania na rzecz samorządu, takich jak 
„Koalicja na rzecz rozwoju młodzieży” i „Wzorowy 
samorząd”. — Jesteście młodszymi asystentami 
radnych, nawiążcie z nimi kontakt, współpracujcie, 
pomagajcie radnym w pracy w terenie — zachęcała 
młodzież wiceprezydent J. Kryszczyszyn. W planach 
MRM jest orga-
nizacja kolejnej 
edycji konkursu 
fotograficznego 
„Rybnik oczami 
młodych”. Radni 
dyskutowali tak-
że o zbliżających 
się Rybnickich 
Targach Eduka-
cji, gdzie po raz 
pierwszy pojawi 
się stanowisko 
promujące MRM. 
— Chodzi o to, 
żeby gimnazjaliści, 
którzy w przyszłym 
roku szkolnym 
będą uczniami 

szkół średnich, mogli się dowiedzieć o funkcjono-
waniu i działaniach Młodzieżowej Rady Miasta 
— argumentował jeden z radnych. W tym roku 
przypada ważna rocznica – dziesięciolecie MRM. 
Z tej okazji do Rybnika mają zostać zaproszeni 
młodzieżowi radni z innych miast. W planach m.in. 
panel dyskusyjny, happening oraz mecz między 
młodzieżą a pracownikami Urzędu Miasta. Jest też 
propozycja dla miłośników historii — Wraz z I LO 
organizujemy konkurs dotyczący powstań śląskich. 
Główną nagrodą będzie podwójny bilet na koncert 
Bryana Adamsa. Bilety otrzyma też najlepsza drużyna 
tegorocznej gry samorządowej „Rybnik – przestrzeń 
młodych” — obiecał prezydent A. Fudali. Więcej 
informacji o konkursach i działaniach MRM na 
stronie www.mlodziezowarada.pl.

(m) 

Młodzieżowa Rada Miasta działa w Rybniku od 10 lat.                                                            Zdj.: m 



Boguszowice-Osiedle
W pierwszym z cyklu 27 spotkań sprawoz-

dawczo-wyborczych w dzielnicy Boguszowice-
Osiedle wzięło udział ok. 200 osób, co niezbyt 
dobrze świadczy o aktywności społecznej 
jej mieszkańców. Obok przedstawicieli miasta 
wzięli w nim udział dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i komendant Policji w Rybniku. 
Spotkanie prowadził radny Jan Mura, a w spra-
wozdaniu przedstawionym przez Jana Kruka, by-
łego przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, znala-
zły się przede wszystkim informacje o finansach i 
prowadzonych inwestycjach. Najpierw statystyka: 
dzielnica Boguszowice-Osiedle liczy 11.894 miesz-
kańców, co stanowi 8,67% ludności Rybnika. 
Rada Dzielnicy dysponowała w tym czasie kwotą 
16,9 tys. zł na cele statutowe, z czego wykorzy-
stano 14,5 tys. (zostało 2,3 tys. zł). Środki własne 
to 12,9 tys. zł. Z tej puli 12 tys. przeznaczono na 
obelisk ks. M. Drogosza, pozostałe pieniądze 
wykorzystano przy organizacji festynu letniego. 
Dochody własne z dzielnicy wynoszą 11,9 mln zł,  
a wydatki z budżetu miasta w dzielnicy, które 
zostały szczegółowo omówione – 24,3 mln zł  
(oczyszczanie ulic, akcja zimowa, koszty oświe-
tlenia ulic, utrzymanie targowiska). W minionym 
roku wyremontowano m.in.: chodniki przy ulicach 
Lompy, Jastrzębskiej, Żurawiej, Śniadeckiego, 
drogi dojazdowe, chodniki i parkingi osiedlowe, 
plac autobusowy przy ul. Patriotów. 

W wyposażenie placów zabaw miasto zainwe-
stowało ponad 40 tys. zł., a budowa drogi łączącej 
tereny wokół obiektów sportowych hali widowi-
skowo-sportowej i krytej pływalni kosztowała 
117,2 tys. zł. Sama modernizacja hali to suma 
przekraczająca 10 mln zł. Przewodniczący J. Kruk 
dziękował władzom miasta, sponsorom oraz Za-
rządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
i Radzie Nadzorczej za pomoc i wkład finansowy 
w budowę parkingów. 

W dyskusji poruszono wiele ważnych dla 
dzielnicy kwestii. Najbardziej doskwierającym 
problemem okazała się zlewnia ścieków. — Mam 

nadzieję, że w tym roku zlewnia zniknie. Dopilnuję 
jej likwidacji — obiecał Janusz Koper, pełno-
mocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki komu-
nalnej. Z powodów własnościowych nie będzie 
drogi do zbiornika „Papierok”. Komendantowi 
zwrócono uwagę na brak systematycznych wizyt 
dzielnicowego. Sprawa jest poważna — …ktoś do 
mnie strzelał, a policję interesuje tylko to, czy straty 
wynoszą więcej niż 250 zł — denerwował się jeden  
z mieszkańców. Komendant zapewnił, że dziel-
nicowy będzie pojawiał się częściej, zgodził się 
także, że najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi – 
jednak policja musi postępować zgodnie z przepi-
sami, stąd, choć absurdalne w tej sytuacji, pytania 
o koszty strat materialnych. Uczestników spotka-
nia interesował termin odblokowania połączenia 
z Żorami. Pełnomocnik J. Koper wskazał dwie 
budowy utrudniające komunikację w tym rejonie: 
autostrada A1 na odcinku do węzła Świerklany 
oraz wiadukt na ul. Włościańskiej. Otwarcie tych 
punktów nastąpi przed końcem maja br. Nato-
miast w związku z inwestycjami na ul. Żorskiej, 
utrudnienia mogą potrwać 2 lata (droga będzie 
przejezdna, prace mają być prowadzone pod 
ruchem). Jeden z mieszkańców zauważył, że 
lampy przy ul. Jastrzębskiej świecą… w dzień. 
Kilkakrotnie, i z oburzeniem komentowano 
decyzję o prywatyzacji, a zdaniem mieszkańców 
likwidacji, ośrodka zdrowia. Domagano się także 
większej liczby połączeń autobusowych do szpi-
tala w Orzepowicach, szczególnie w weekendy. 
J. Koper obiecał, że wszystkie te uwagi przekaże 
odpowiednim osobom i instytucjom. W tym roku, 
wspólnie z kopalnią, miasto będzie remontować 
chodniki przy ul. Jastrzębskiej. Dziury po zimie 
zostaną naprawione, jednak cała ul. Jastrzębska 
w najbliższym czasie nie będzie modernizowana. 
Jeden z mieszkańców domagał się szczegółowych 
wyjaśnień, czego dotyczą... „remonty wykonane 
przez administrację”, których koszt przekroczył 
600 tys. zł. — To łatanie dachów, tynków, wymiana 
okien, wymiana i montaż nawiewników, wymiana  
i instalowanie liczników wody, wynoszenie skrzynek 

gazowych itd. To także koszt remontu mieszkania, 
które uległo zniszczeniu w wyniku pożaru — wy-
jaśniła Danuta Kolasińska, dyrektor ZGM. Na 
forum pojawiły się również uwagi wykraczające 
poza bieżące sprawy dzielnicy, dotyczące m.in. 
fatalnego stanu parkingów miejskich przy  
ul. Skłodowskiej-Curie, Hallera i 3 Maja. — 
Szukamy inwestora, który będzie zainteresowany 
działkami w centrum. Zgadzam się, że tymi par-
kingami nie możemy się chwalić... Jest już decyzja 
o ich modernizacji poprzez ułożenie płyt – mate-
riału, który w razie inwestycji będzie można łatwo 
odzyskać i wykorzystać gdzie indziej. W ten sposób 
poprawimy jakość parkingów, choć zdaję sobie 
sprawę, że wciąż będzie to stan daleki od ideału 
— odpowiadał J. Koper. Spotkanie było okazją 
do zaprezentowania mieszkańcom Boguszowic-
Osiedla planów rozwoju miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę, 
która ma podnieść atrakcyjność Rybnika dla 
potencjalnych inwestorów. Największe zaintere-
sowanie wzbudziły wizualizacje dróg i rozbudowy 
lotniska. Były też głosy krytyczne, porównujące 
niewielki obszar rybnickiej strefy ekonomicznej 
z rozległymi terenami w Gliwicach czy Tychach.

Po dyskusji ogłoszono wyniki głosowania. 
Nowa Rada Dzielnicy Boguszowice-Osiedle 
liczy 15 osób. Zostały one wybrane spośród 24 
zgłoszonych kandydatur.

Rada Dzielnicy: Mariusz Wiśniewski (prze-
wodniczący RD), Mirosław Moszczyński 
(przewodniczący ZD), Małgorzata Krze-
mińska, Wojciech Wasyl, Jolanta Sosnow-
ska, Wiesław Kurczak, Wiesław Zawadzki, 
Waldemar Brzózka, Karina Chroboczek, 
Radosław Kopczyński, Anna Kwiatkowska, 
Bogumiła Ochojska, Daniel Szuchmierski, 
Anna Wąsik, Iwona Wietrzyk. 

Gotartowice
W zebraniu, które miało miejsce w Szkole Pod-

stawowej nr 20, wzięło udział ponad 130 osób,  

Mają oni wiele możliwości pośredniczenia w rozwiązywaniu proble-
mów w samej dzielnicy, jak i na linii władza samorządowa – mieszkań-
cy. Rady dzielnic są też organizatorami życia społeczno-kulturalnego  
w dzielnicy oraz przedsięwzięć integracyjnych. Zasady i tryb przeprowa-
dzania wyborów, a także prawa i obowiązki rad dzielnic, określające ich 
miejsce w strukturze samorządu, zawarte są w przyjętych przez Radę 
Miasta statutach dzielnic.

Dotąd (do 24 marca) odbyło się już 11 spotkań, w tym numerze 
„GR” publikujemy relacje z 7 zebrań, reszta w numerach kwietniowym 
i majowym (harmonogram pozostałych zebrań na str. 13).

Zebrania we wszystkich dzielnicach mają podobny przebieg,  
a dzielnicowych samorządowców organizacyjne wspierają pracownicy 
Biura Obsługi RM. Na każdym zebraniu obecnych jest kilku radnych, 
w większości bierze udział przewodniczący RM Andrzej Wojaczek, po-

dobnie jak radny PO Piotr Kuczera. Po zakończeniu cyklu spotkań to oni 
będą najpewniej najlepiej poinformowanymi radnymi... Są oczywiście 
przedstawiciele władz miasta, a w relacjonowanych dotąd zebraniach 
uczestniczyli pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki komu-
nalnej Janusz Koper oraz wiceprezydenci Michał Śmigielski i Joanna 
Kryszczyszyn, reprezentując prezydenta Adama Fudalego. W tym roku 
stałym elementem spotkań jest przedstawiana przez nich prezentacja 
pt. „Rybnik – wszystko czego sobie życzysz. Projekty inwestycyjne” za-
poznająca mieszkańców z planami dotyczącymi budowy drogi Pszczyna-
Racibórz, zagospodarowania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w sąsiedztwie elektrowni „Rybnik” (ok. 18 ha), strefy przemysłowej w 
Kłokocinie (40-60 ha) oraz terenów w centrum miasta i w sąsiedztwie 
„Carrefoura”, a także planów rozbudowy lotniska w Gotartowicach. 

Trwa cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 27 dzielnicach Rybnika. To ważne dla dzielnicy wydarzenie, bo  wybrani 
na 4-letnią kadencję do rad dzielnic (jednostek pomocniczych miasta) mieszkańcy są naturalnymi przedstawicielami 
lokalnej społeczności. 
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co, jak na dzielnicę liczącą ok. 3,5 tys. miesz-
kańców, jest wcale dobrą frekwencją. Spotka-
nie prowadził radny Jan Mura, wspierany przez 
dotychczasowego przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Leszka Kuśkę, który przedstawił spra-
wozdanie z działalności RD z uwzględnieniem 
całej kadencji oraz rozliczenia finansowego środ-
ków, jakie do swojej dyspozycji otrzymuje Rada 
Dzielnicy. W 2010 r. kwota ta wyniosła prawie 
9.900 zł. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na 
działalność administracyjną RD, organizację wyda-
rzeń okolicznościowych – spotkań noworocznych,  
z jubilatami, seniorami, balików dla dzieci, dożynek 
(wspólnie z Boguszowicami Starymi), festynów, 
jubileuszy (szkoła, lotnisko). L. Kuśka wspomniał 
też o sukcesie z roku 2008, kiedy to Gotartowice 
zostały zwycięzcą Korowodu Dzielnic. Ważnym 
momentem było zakończeniem w ub. roku prac 
kanalizacyjnych w dzielnicy (koszt w latach 2003-
2010 – ponad 27,5 mln zł), będące jednocześnie 
finałem całego projektu budowy sieci w 17 dziel-
nicach. Dodatkowym zyskiem było odtworzenie 
wszystkich dróg, w których przechodzi kanalizacja. 
Kilka ulic utwardzono systemem gospodarczym. 
Wyremontowano kilka chodników (2010 –  
ul. Buchalików w rejonie skrzyżowania z ul. Gotar-
towicką, przy której powstał też drugi przystanek 
autobusowy), zamontowanych zostało 17 nowych 
punktów świetlnych, doposażono place zabaw, 
przy kilku ulicach (m.in. Zapłocie, Żorska) wybu-
dowano  korytka do odprowadzenia deszczówki, 
niektóre drogi zaopatrzono w progi spowalniające, 
zainstalowane zostały barierki na ciekach wodnych, 
przebudowane zostało wejście do SP 20. RD or-
ganizowała zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 
oraz koordynowała odśnieżanie dzielnicy, do RD 
o pomoc zgłaszali się równie z właściciele podto-
pionych posesji (maj ub. r.), gdzie interweniowała 
miejscowa OSP. Rada toczyła również rozmowy 
na temat pozyskania od osoby prywatnej terenu, 
gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej. RD 
organizuje też spotkania mieszkańców z firmą 
prowadzącą gazyfikację w celu przeprowadzenia 
niezbędnych uzgodnień i promocji inwestycji. Prze-
prowadzono „korektę korekty” granic dzielnicy 
z Ligotą-Ligocką Kuźnią, które, zgodnie z wolą 
mieszkańców, powróciły do stanu sprzed zmian. 
RD przeprowadziła również konsultacje związane 
z przebudową ul. Żorskiej. Dziękując wszystkim za 
współpracę L. Kuśka podkreślił, że nowej Radzie 
zostawia wygospodarowany sprzęt, m.in. potrzebny 
do organizacji festynów, w tym podium, którego 
nie trzeba już wypożyczać od miasta.  

W trakcie procedur wyborczych i liczenia 
głosów, Janusz Koper nawiązał do ogromnej in-
westycji, jaką była budowa kanalizacji, zachęcając 
przy okazji mieszkańców do jak najszybszego pod-
łączania się i korzystania z jej dobrodziejstw.  Wię-
cej uwagi poświęcił rozpoczętej już modernizację  
ul. Żorskiej, bo inwestycja ta dotyczy bezpośrednio 
mieszkańców dzielnicy. Oni też najbardziej muszą 
się liczyć z utrudnieniami w czasie najbliższych 2 lat 
budowy, dlatego mówił m.in. o planie wyelimino-

wania na ten czas z tras objazdowych ciężarówek. 
Odpowiedział też na wiele pytań szczegółowych. 
Mieszkańcy proszą np. o dodatkowy przystanek 
autobusowy na ul. Żorskiej, w pobliżu „Biedronki”. 
Z powodu problemów własnościowych gruntu, 
padło zapewnienie, że będą kontynuowane stara-
nia o inną lokalizacje przystanku. Nie brakowało 
pytań i wątpliwości dotyczących kanalizacji, w tym 
wysokiej ceny odbioru ścieków, do której w tym 
roku miasto już nie dopłaci z budżetu. Pełnomoc-
nik prezydenta ds. tej inwestycji tłumaczył to ko-
niecznością wliczenia w cenę kosztów amortyzacji 
inwestycji, przekazywanej sukcesywnie Przedsię-
biorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Mieszkańcy 
skarżyli się również na wysokie koszty przyłączy, 
szczególnie tzw. „1 metra”, wykonywanego przez 
PWiK oraz na złą niekiedy jakość odtwarzanych 
dróg, szczególnie ich zapadania się wokół studzie-
nek (np. ul. Ziołowa), a także na niekorzystne, we-
dług niektórych osób, umowy na odbiór ścieków. 
Mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska 
przy ul. Żorskiej ludzie są zaniepokojeni planami 
jego rozbudowy i losem swoich posesji. J. Koper 
tłumaczył, że to daleka perspektywa i będzie czas, 
by problem rozwiązać.       

Jako radny i przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta, L. Kuśka nie mógł  ponownie 
kandydować do RD, na szczęście nie zabrakło 
innych chętnych do pracy w nowej radzie – „15” 
została wybrana spośród 24 chętnych. 

Rada Dzielnicy: Mirela Szutka (przewod-
nicząca RD), Urszula Stajer (przewodnicząca 
ZD), Danuta Torbicka, Łucja Hyła, Wiesława 
Szulim, Krystyna Szweter, Irena Pyrzalska, 
Elżbieta Musioł, Janina Związek, Kazimierz 
Jaśko, Bolesław Buchalik, Łukasz Kafka, 
Rafał Kaczmarczyk, Szymon Musioł, Wa-
lenty Stajer. 

Ligota-Ligocka Kuźnia
— Proponuję, by nie wprowadzać limitu osób 

kandydujących do rady — sugerował prowa-
dzący zebranie radny Franciszek Kurpanik. 
— Niech każdy, kto wyraża chęć i gotowość do 
pracy na rzecz swojej dzielnicy, ma taką moż-
liwość. Z propozycji skorzystały 23 
osoby, a ostatecznie w RD pracować 
będą doświadczeni samorządowcy.

— W 2010 r. Rada Dzielnicy koncen-
trowała swoją działalność głównie na 
problemach związanych z dokończeniem 
budowy kanalizacji sanitarnej, napra-
wą dróg w ramach tej inwestycji oraz 
pomocy społecznej dla mieszkańców — 
podsumował ubiegłoroczną kadencję 
przewodniczący zarządu RD Kazimierz 
Żak. Pomagano głównie w podłącze-
niach do sieci i usuwaniu usterek, tak 
jak to miało miejsce w przypadku na-
prawy nawierzchni ul. K. Miarki. Jednak 
„pokanalizacyjne echa” w dzielnicy nie 
milkną … — Ulica Partyzantów po kanalizacji 
wygląda fatalnie — mówił jeden z mieszkańców. 
— Po deszczu nie można przejść po niej suchą 

nogą — dodawała inna uczestniczka spotkania.  
— Ul. Żeromskiego jest spartaczona po kanaliza-
cji, proszę przyjechać i zobaczyć. Partacka firma! 
— grzmiała kolejna… „Dostało” się również ul. 
K. Miarki, a pełnomocnik prezydenta do spraw 
dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper, 
przekonywał, że sprawę rozezna, bo środki na 
naprawy bieżące ulic są w budżecie zapewnione, 
a w grę wchodzą jeszcze naprawy pogwarancyjne. 
K. Żak poinformował też o wykonaniu 3 przyłączy 
kanalizacyjnych do posesji przy ul. Sienkiewicza 
poza kontraktem ISPA (o wartości 27.456 zł). 
Przypomniał też, że od 2003 r. do 2010 r. wartość 
robót kanalizacyjnych w tej dzielnicy wyniosła 
ponad 27 mln zł, a w 80% wykonano wymianę 
nawierzchni asfaltowych, nie wliczając w to ul. 
Żorskiej, o przebudowę której zabiegano od lat. 
Modernizacja wreszcie ruszyła, a droga zostanie 
zbudowana praktycznie od podstaw. Będzie 
miała 3 pasy ruchu, 3 nowe ronda, kanalizację 
deszczową, oświetlenie i chodniki po obu stro-
nach: — Wiele problemów zostanie rozwiązanych 
właśnie dzięki tej inwestycji — tłumaczył J. Koper. 

K. Żak przypomniał też o ubiegłorocznych 
podtopieniach, w wyniku których szkody ponieśli 
nie tylko mieszkańcy, ale również Klub Spor-
towy „Silesia”, który nie doczekał się wypłaty 
odszkodowania. Szkody zostały zgłoszone do 
wojewódzkiego zarządu inwestycji wodnych  
i rolniczych oddz. w Raciborzu, a przy tej okazji 
przewodniczący dziękował OSP za udział w akcji 
powodziowej. Podziękowania za współpracę, nie 
tylko w roku ubiegłym, ale w czasie całej, cztero-
letniej kadencji usłyszeli też sponsorzy, członko-
wie RD i mieszkańcy. — Jeszcze 5 lat temu kiedy 
zgłaszaliśmy postulat wykonania w naszej dzielnicy 
gazociągu, nikomu nawet się nie śniło, że uda się 
go zrealizować. Teraz gazociąg przecina dzielnicę z 
zachodu na wschód i już robione są dokumentacje 
na odgałęzienia ul. Boguszowicką i Pochyłą, a na 
ul. Ligockiej niektóre posesje już podłączone są do 
gazu — mówił. 

Najwięcej uwag uczestników spotkania wzbu-
dził brak przejścia dla pieszych w okolicach nowej 
zatoczki autobusowej na ul. Boguszowickiej. Oka-

zało się, że sprawa nie jest prosta, bo konieczna 
okazała się wycinka kilku drzew – na niektóre nie 
ma pozwolenia. Są też problemy własnościowe. 
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— Przecież nie jest tak, że my tego przejścia nie 
chcemy wyznaczyć. Musimy jednak dostosować 
się do obowiązujących przepisów i określonych 
w ministerialnych rozporządzeniach warunków 
technicznych, bo nawet namalowanie pasów ob-
warowane jest najróżniejszymi wymogami. Jeżeli 
dojdzie do tragedii całkowita odpowiedzialność 
spada bowiem na zarządcę drogi — tłumaczył J. 
Koper. — Temat drążymy… Wiceprezydent mówił 
też o planowanych rozwiązaniach drogowych, 
które pozwolą upłynnić ruch na ul. Żorskiej  
w okolicach hipermarketów – nowym odcinku 
ul. Prostej, rondzie w miejscu skrzyżowania  
z sygnalizacją świetlną, czy likwidacji świateł na 
skrzyżowaniu z ul. Brzezińską i Przyjaźni. Nowe 
wyzwania stawia sobie również Rada Dzielnicy – 
remont nawierzchni ul. K. Miarki, od ul. Żorskiej 
do Prostej i budowa chodnika od ul. K. Miarki do 
przejścia dla pieszych przy stacji „Lotos”, bo jak 
mówił K. Żak, to najbardziej niebezpieczniejsze 
miejsce w dzielnicy. Nowa RD powinna również 
zabiegać o remont parkietu w „Harcówce”, 
którą nazwał „sercem kulturalnym dzielnicy”. To 
właśnie tam odbyły się wybory, w których szefowa 
placówki Danuta Dronszczyk, zdobyła najwięcej 
głosów wyborców. 

Rada Dzielnicy: Danuta Dronszczyk 
(przewodnicząca RD), Kazimierz Żak (prze-
wodniczący ZD), Jan Bochenek, Stanisław 
Machoczek, Roman Remiorz, Zbigniew 
Dzierbicki, Rudolf Michalski, Teresa Mastej, 
Andrzej Maliszewski, Mariola Smołka, Ber-
nadeta Knesz, Bolesław Muras, Jan Smołka, 
Krystyna Skaźnik i Rajmund Pawlas.  

Kłokocin
Ciesząca się dużym zainteresowaniem stro-

na internetowa, biuletyn informacyjny Rady 
Dzielnicy pt. „Kogucik”, strefa przemysłowa, 
a w perspektywie budowa sieci kanalizacyj-
nej… – o tym usłyszeli uczestnicy spotkania. 
Zgłaszali też swoje uwagi… 

— Jeszcze dziś rano podejmowałem ostatnią 
interwencję… — mówił o specyfice pracy w RD 
przewodniczący zarządu Zygmunt Kula, a pod-
sumowując 4-letnią kadencję przyznał: — Nie 
było większych kłótni – była współpraca i pomoc. 
Za uwagi krytyczne dziękuję, bo gdyby było tylko 
dobrze, to przecież… byłoby źle. Przypomniał  
o przebudowie placu autobusowego, zabudowie 
świateł interaktywnych na przejściu do szkoły, 
utwardzeniu dróg dojazdowych do posesji, no-
wych punktach oświetlenia i budzącej kontrower-
sje budowie placu postojowego dla samochodów 
przy ul. Dębowej: — Ale dziś chyba już nikt nie 
ma wątpliwości, że ta inwestycja była potrzebna. 
Mówił również o pracach na osiedlu Poligono-
wa, remoncie i ociepleniu dachu budynku OSP 
Kłokocin oraz poszerzeniu ul. Szybowcowej  
i Rajskiej i ich dziurawej nawierzchni uniemoż-
liwiającej poruszanie się, szczególnie w czasie 
roztopów. Z. Kula przypomniał też o referendum 
w sprawie granic Kłokocina pod hasłem „Tereny 
ZTK są nasze, kłokocińskie” i o obchodzonych 

hucznie „VII wiekach Kłokocina”. Jednak 
jego relacja nie musiała być tak obszerna, 
bo mieszkańcy na bieżąco śledzą najważ-
niejsze informacje z życia dzielnicy na 
łamach biuletynu „Kogucik”. W 9 numerze, 
wydawanej w 450 egzemplarzach gazetki, 
zamieszczono całe sprawozdanie RD. Ale 
o Kłokocinie przeczytać można również na 
stronie www.klokocin.eu, która istnieje 
od kwietnia ub. roku, a odwiedziło ją już 
ponad 37 tys. internautów. Praca RD to przede 
wszystkim interwencje i jak mówił Z. Kula, setki 
pism, jakie w czasie tych 4 lat skierowano do 
różnych instytucji i władz miasta. Tylko w ostat-
nich miesiącach interweniowano m.in. w sprawie 
zamontowania lustra drogowego na ul. Chłodnej, 
przydziału kostki betonowej czy też remontu  
i odtworzenia nawierzchni dróg w dzielnicy.  
— Docierają do nas państwa wnioski w sprawie 
złego stanu większości ulic, ale oprócz doraźnych 
napraw, nie ma szans na poważne remonty — wyja-
śniał Janusz Koper. A to dlatego, że w najbliższych 
latach Kłokocin czeka budowa kanalizacji, więc 
nie ma sensu, by teraz drogi budować, po to, by 
zniszczyć je podczas realizacji tej inwestycji. Jak 
mówił J. Koper projekt tego zadania ma zostać 
opracowany jeszcze w tym roku, a prace powinny 
ruszyć w 2012 r. — Wszystko po to, by również 
mieszkańcy waszej dzielnicy mogli korzystać z tego, 
co w dzisiejszych czasach powinno już być normą 
— dodawał. — W okolicy jest oczyszczalnia firmy 
„Best Eko”, do której najprawdopodobniej będą 
trafiały ścieki z państwa dzielnica. Oczywiście  
w trakcie realizacji tej inwestycji trzeba będzie liczyć 
się z uciążliwościami… Pełnomocnik prezydenta 
mówił też o zakończeniu przebudowy wiaduktu 
na ul. Włościańskiej oraz Strefie Przemysłowej 
Rybnik Kłokocin, znajdującej się tuż przy plano-
wanym przebiegu DR Pszczyna – Racibórz i w 
pobliżu autostrady A1. Docelowo strefa ma być 
poszerzona nawet do 60 ha. Mieszkańcy pytali 
czy to prawda, że na terenach przemysłowych 
ma powstać kolejna asfalciarnia, ale  
J. Koper nie znał szczegółów: — Jeżeli 
firma spełnia wszystkie normy, to miasto 
nie ma możliwości zakazu takiej działal-
ności. Oczywiście zakład musi przestrzegać 
wymogów ochrony środowiska. Miesz-
kańcy sygnalizowali też konieczność 
dalszych remontów na osiedlu przy ul. 
Poligonowej i potrzebę rozwiązania pro-
blemu motocykli i kładów, których hałas 
z toru krosowego utrudnia normalne 
funkcjonowanie. J. Koper wyjaśniał, że 
prezydent nie może zakazać poruszania 
się takimi pojazdami, a największym 
kłopotem jest to, jak pogodzić sport  
z życiem codziennym mieszkańców. Nie 
zaspokoił też ciekawości zebranych odnośnie 
tego, czy w Kłokocinie powstanie „Biedronka”, bo 
jak mówił, to prywatna, a nie miejska inwestycja. 
Przypomniał też, że już nieraz w mieście rozwa-
żano możliwość sprowadzania wody z Czech, ale 
koszt budowy rurociągu jest zbyt duży. Jednak 

największe zainteresowanie wzbudziły oczywi-
ście… wyniki wyborów, w których wzięło udział 21 
kandydatów. Zagłosowało 136 osób, a największe 
poparcie – 115 głosów – otrzymał Z. Kula. 

Rada Dzielnicy: Wiesława Brząkalik (prze-
wodnicząca RD), Zygmunt Kula (przewod-
niczący ZD), Tomasz Adamczyk, Edward 
Czop, Henryk Dziwoki, Emil Joszko, Henryk 
Juraszczyk, Jarosław Kacprzak, Damian Kur-
panik, Irena Marcisz, Leszek Pytel, Tadeusz 
Pałka, Henryk Szymura, Marek Zniszczoł, 
Eugeniusz Zniszczoł.  

Boguszowice Stare
Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze  

w Boguszowicach Starych prowadził radny 
Andrzej Oświecimski, a kończącą kadencję 
Radę Dzielnicy reprezentował Michał We-
ngerski, który przedstawił sprawozdanie za 
2010 rok. Na spotkaniu było obecnych ok. 140 
osób. Najpierw szczegółowo omówił zadania 
statutowe RD, będącej pośrednikiem między 
mieszkańcami a władzami miasta. Z puli 12 tys zł.  
na działalność RD, przekazano środki m.in. na 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, festyn, turniej 
gołębiarzy, Dzień Seniora.  Boguszowice Stare 
liczą ok. 7,600 mieszkańców. Dochody z dziel-
nicy to 2,4 mln zł, natomiast wydatki miejskie 
to kwota 15,7 mln zł. Pieniądze te przeznaczono 
m.in. na remonty, utrzymanie i odśnieżanie dróg, 
utrzymanie zieleni, inwestycje na ul. Tkoczów  
i Małachowskiego, kanalizację (prawie 6 mln), 

plac zabaw i modernizację boiska w SP 16, do-
budowę windy zewnętrznej w G 7. 

W dyskusji poruszono ważne, czasem trudne 
dla mieszkańców dzielnicy sprawy. Radny J. Mura 
chwalił RD za działania ekologiczne – propago-
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wanie segregacji śmieci, rozprowadzanie worków 
wśród mieszkańców. Zwracał również uwagę na 
duże zainteresowanie solarami. Temat ekologii 
podjęli inni, z uwagi na „cuchnący problem”, 
jaki mają z powodu działalności zakładu odzysku 
odpadów. — Proszę się przyjrzeć wysypisku. Kiedy 
jest lepsza pogoda, zaczyna śmierdzieć. Odpady są 
składowane, nie przesypuje się ich środkami mają-
cymi neutralizować zapach, nie wywozi. Wysypisko, 
składowisko, segregacja – ale o mieszkańcach nikt 
nie myśli — irytowała się jedna z mieszkanek. 
Pełnomocnik J. Koper zapewnił, że zainteresuje 
się tą sprawą i w razie nieprawidłowości będzie 
interweniował. Narzekano, że każdy właściciel 
posesji jest zobowiązany do dbania o obejście, 
odśnieżania chodnika itd., natomiast miasto nie 
dba o swoje tereny przy drodze, nie kosi trawy, 
nie sprząta. Pełnomocnik Koper przyznał rację, 
lecz jednocześnie podkreślił, że dbanie o teren 
wokół posesji jest i pozostanie obowiązkiem 
każdego mieszkańca. Gorący spór wywołało 
pytanie o działalność dzielnicowej OSP. — Na 
ul. Kłokocińskiej był pożar, ale naszej straży tam 
nie było — denerwował się jeden z dyskutantów. 
Przedstawiciel OSP wyjaśnił, że jako ochotnicza 
straż nie mają obowiązku być na każde wezwanie, 
a w sytuacji, o której mowa, nie mogli dojechać, 
ponieważ kierowcy w tym czasie pracowali. 
Podczas tej części spotkania zwrócono również 
uwagę na nieczynne hydranty. Pełnomocnik  
J. Koper odpowiadał także na pytania dotyczące 
stanu dróg — Jeśli wykonawca zrobił źle, będzie 
musiał poprawić. Jest jednak prawdopodobne, że 
to nie studzienki się podnoszą, tylko droga opada, 
ponieważ brakuje pełnej podbudowy, na którą nie 
było środków. Przy małym ruchu taka droga wy-
trzyma kilka, kilkanaście lat, a jest to niewątpliwie 
poprawienie jej stanu technicznego — wyjaśniał. 
Atmosferę dyskusji podniósł temat cen wody  
i odprowadzania ścieków. Mieszkańcy uważali, 
że są one za wysokie, pełnomocnik Koper prze-
konywał, że, choć nie należą do najniższych, to są  
i tak niższe niż prognozowano. W tej kwestii każdy 
pozostał przy swoich poglądach, a zapewnienia 
pełnomocnika raczej nie trafiły do zebranych. 
Padł także zarzut, że rondo na granicy Rybnika 
i Żor jest za małe. — Rondo to jest skrzyżowanie 
i obowiązuje na nim ograniczenie prędkości. Jeśli 
się do tej zasady zastosujemy, to nie będzie pro-
blemu z przejazdem. Po prostu trzeba zwolnić… 
Samochody ciężarowe, które mają prawo tamtędy 
jeździć, również dają radę przejechać. Jednym  
z zadań ronda jest wyhamowanie prędkości — tłu-
maczył J. Koper. Przy okazji pojawiła się kwestia 
wyjazdu przy ul. Kłokocińskiej i Małachowskiego. 
— Tam też obowiązuje ograniczenie prędkości. Jeśli 
będzie przestrzegane, nie powinno być problemu  
z włączeniem do ruchu — wyjaśniał pełnomocnik. 
Jeden z mieszkańców proponował, by ustawić 
w tym miejscu sygnalizację świetlną. Prawdo-
podobnie skrzyżowanie bez świateł powstanie 
przy ul. Błękitnej i Małachowskiego. Obecni 
na zebraniu narzekali również na nawierzchnię  

ul. Boguszowickiej. Pojawił się głos oburzenia 
na brak sprawnego kontaktu mailowego z UM.  
— Wysłałem już kilka e-maili do UM i nie otrzyma-
łem ani odpowiedzi, ani potwierdzenia odebrania 
wiadomości. Jaki termin odpowiedzi obowiązuje 
urzędników — dopytywał zainteresowany.  
— Terminy określa Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, to zależy od sprawy, jakiej dotyczy 
korespondencja  odpowiedział pełnomocnik, jed-
nocześnie obiecując, że przekaże tę uwagę UM. 
Podczas spotkania padały nie tylko argumenty 
słowne, ale również prezentacja dowodów rze-
czowych. Jeden z mieszkańców przyniósł koniec 
rury odcięty przez ekipę montującą kanalizację, 
dokumentujący marnotrawienie dobrego mate-
riału. Ważną kwestią, którą J. Koper zobowiązał 
się sprawdzić, jest podwójny odczyt liczników, a 
przez to nieuzasadnione, większe opłaty za wodę. 
Po dwóch turach głosowania ogłoszono wyniki. 

Rada Dzielnicy: Jan Mura (przewodniczą-
cy RD), Michał Wengerski (przewodniczący 
ZD), Cezary Kaczmarczyk, Krystian Dziurok, 
Andrzej Piontek, Stefan Buchalik, Stanisław 
Dronszczyk, Sylwia Janicka, Krzysztof Lisz-
ka, Wincenty Matuszczyk, Łukasz Pomykoł, 
Stanisław Przeliorz, Marcin Stajer, Bronisław 
Szmidt, Jan Zimonczyk.

Chwałęcice
O mały włos, a zebranie, które prowadził 

radny Wojciech Kiljańczyk, nie doszłoby do 
skutku, bo w SP nr 27 brakowało wymaga-
nej liczby mieszkańców. Potem był problem  
z przeprowadzeniem wyborów, a chętnych do 
pracy w RD trzeba było „wyciągać za uszy”. 
Taka sytuacja nie zdarzyła się dotąd na 
żadnym ze spotkań! Ostatecznie zgłosiło się 
16 kandydatów. W RD pracować będzie 15. 

— Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym 
czasie w tej dzielnicy kanalizacji nie będzie — 
wyjaśniał mieszkańcom wiceprezydent Michał 
Śmigielski i tłumaczył, że wynika to z bardzo 
dużych kosztów takiej inwestycji, szczególnie 
jeżeli pod uwagę weźmie się gęstość zaludnienia 
Chwałęcic i wymaganą przez UE konieczność 
osiągnięcia efektu ekologicznego. Rozwiązaniem 
są przydomowe oczyszczalnie ścieków, których 
budowa ma szansę na dofinansowanie. — Nie 
mamy kanalizacji. Nie mamy też dobrych dróg, 
bo większość przypomina ser szwajcarski — skar-
żyła się jedna z mieszkanek. A M. Śmigielski 
wyjaśniał, że taka sytuacja ma miejsce również w 
innych częściach miasta, bo rybnickie drogi były 
przystosowane „… pod furmanki”. Tłumaczył, 

że doraźne prace będą oczywiście wykonywane, 
ale dla miasta priorytetem są modernizacje 
ul. Żorskiej i Wodzisławskiej. Na swoją kolej 
czeka też ul. Rudzka, której zły stan krytykowali 
uczestnicy spotkania. Pytano też o budowę bazy 
turystycznej i inwestycje dla Chwałęcic. O tym, 
co udało się w dzielnicy zrobić na przestrzeni 
4 ostatnich lat w swoim sprawozdaniu mówił 
przewodniczący zarządu Andrzej Gaszka. To 
m.in. remont kaplicy w 2007 r., utwardzanie dróg 
systemem gospodarczym, urządzenie placu zabaw 
na terenie Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w 2008, 
wykonanie chodnika w rejonie szkoły i nowych 
punktów świetlnych przy ul. Rudzkiej, Czecha  
i Łabędziej. Wspominał też o festynach, turnie-
jach sportowych i okolicznościowych spotkaniach 
z jubilatami. — Chciałbym zaznaczyć, że zrealizo-
wanie tych zadań było możliwe dzięki dobrej współ-
pracy wszystkich organizacji i instytucji działających  
w Chwałęcicach — mówił i dziękował za zaanga-
żowanie i pomoc. Przyznał też, że nie udało się 
rozwiązać wszystkich nurtujących mieszkańców 
problemów. Na liście 9 priorytetowych zadań do 
realizacji w najbliższej kadencji znalazły się m.in.: 
kontynuacja budowy szatni na boisku sportowym, 
wykonanie oświetlenia i dodatkowego parkingu 
na ul. Karłowej, kanalizacji deszczowej, utwardze-
nie ul. Pniowskiej od skrzyżowania z ul. Łabędzią 
oraz dróg dojazdowych do boiska… Ale to już 
zadania dla nowej Rady…

Rada Dzielnicy: Bogdan Kloch (przewod-
niczący RD), Krystyna Wałach (przewodni-
cząca ZD), Tadeusz Bochenek, Jerzy Klimek, 
Brygida Przybyła, Jarosław Dąbkowski, 
Adam Kuźnik, Dawid Gaszka, Andrzej 
Gaszka, Sławomir Piecha, Bernadeta Piecha, 
Zofia Piecha, Paweł Holeczki, Iwona Pluta, 
Andrzej Dąbkowski. 

Golejów
Na zebranie w golejowskiej remizie OSP 

przybyło ponad 150 mieszkańców dzielni-
cy – trzeba było dostawiać krzeseł, a i tak 
spora liczba osób stała. W dzielnicy liczącej 
niespełna 2200 osób, to na pewno sukces fre-
kwencyjny.  Zebranie poprowadził radny Krzysz-
tof Szafraniec, a na sali było jeszcze co najmniej 
kilku radnych, a także dwóch dzielnicowych. 
Sprawozdanie z 4-letniej kadencji przedstawił do-
tychczasowy przewodniczący Zarządy Dzielnicy 
Ginter Zaik, rozpoczynając od najważniejszych 
zadań, jakie w dzielnicy, często po sugestiach  
i w porozumieniu z RD, miasto zrealizowało. Naj-
ważniejszą inwestycją była oczywiście przebudowa 

przebiegającej przez dzielnicę ul. 
Gliwickiej (DK 78), ale i w samej 
dzielnicy asfaltowymi ścinkami 
utwardzono 13 dróg oraz par-
king przy ul. Za Wiaduktem, zaś 
przydzielone betonity wystarczyły 
na utwardzenie systemem gospo-
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darczym 7 dróg, utwardzona została m.in. ul. Ko-
misji Edukacji Zawodowej. Odtworzono również 
wiele dróg po robotach kanalizacyjnych (usunięto 
też, na wniosek RD, pokanalizacyjne usterki). 
Wykonane zostały roboty melioracyjne (ulice 
Wiślana, Gliwicka, Lisia, KEN, Jarzębinowa), 
naprawiono upadające studzienki, wykonano ta-
blice z numeracja i nazwami ulic. Sporo, wspólnie 
z policją i Strażą Miejska, zrobiono by poprawić 
bezpieczeństwo w dzielnicy – m.in. zainstalowano 
15 lamp ulicznych oraz światło pulsujące nad 
przejściem dla pieszych „na Górce”, na ul. KEN 
monitorowana jest prędkość, postawiono też 
znaki ograniczenia szybkości. 

Ważnym miejscem dla mieszkańców Golejowa 
jest Grzybówka, miejsce, gdzie odbywają się dziel-
nicowe imprezy. Na obiekt ten składają się muszla 
koncertowa z widownią, zespół boisk, miejsce 
piknikowe, itp. W minionej kadencji zbudowano 
tam studnię, odnowiono elementy drewniane  
i zabezpieczono skarpy. Z inicjatywy młodzieży  
i dzięki jej pracy na Grzybówce powstał też rów-
nież fourcrossowy tor rowerowy. Tu również odbył 
się zorganizowany przez młodzież ze wsparciem 
RD charytatywny koncert rockowy na rzecz 
schroniska dla zwierząt w Wielopolu. RD była 
organizatorem dwudniowych festynów, biegów 
ulicznych z okazji świąt narodowych (w 2010 r. 
listopadowe Święto Niepodległości zamieniono 
na Święto Konstytucji 3 Maja), okolicznościowych 
dni seniora i chorych (te ostatnie wspólnie z para-
fią i RD w Grabowni), turniejów skata i tenisa sto-
łowego. G. Zaik przypomniał też, że w 2008 roku  
Golejów zdobył III miejsce w Korowodzie 
Dzielnic. Z inicjatywy RD przeniesiono pamiąt-
kowy głaz poświęcony czci Powstańców Śląskich  
z ul. Gliwickiej na skwer przy kaplicy św. Jana 
Nepomucena. Przewodniczący podziękował za 
współpracę władzom miasta, a także działającym 
na terenie dzielnicy instytucjom: OSP, Zespo-

łowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 4, parafii pod 
wezw. Chrystusa Króla, a także Kołu Emerytów 
i Rencistów oraz chórom „Zorza” i „Nadzieja”. 
Podziękował także mieszkańcom oraz swoim 
partnerom z RD. Długa była lista proponowanych 
przez RD do realizacji przez miasto na rok 2011 
zadań i inwestycji. Część z nich pokrywała się  
z sugestiami z sali, a na pytania odpowiadał wi-
ceprezydent Michał Śmigielski, informując, przy 
okazji prezentacji planów inwestycyjnych miasta, 
o wejściu Rybnika do grupy miast niewojewódz-
kich, których regionalne znaczenie wzrośnie,  
a co zostało zapisane w Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (czyt. również na str. 14).  
Mieszkańcy chcieli się m.in. dowiedzieć, co 
robi miasto, by autostrada A1 była nieodpłatna  
(o działaniach takich pisaliśmy w poprzednim oraz 
piszemy w obecnym numerze „GR”), nie mogło 
zabraknąć pytania o ceny odbioru ścieków (koszt 
amortyzacji nowej sieci) i przykładu taniej, cze-
skiej wody, która, być może, u nas by taka tania 
nie była, bo nie mamy wybudowanej sieci. Pytano 
też o plan przestrzennego zagospodarowania dla 
dzielnic północnych, a jak mówił M. Śmigielski, 
wszystko zależy od liczby protestów mieszkańców 
– gdyby przyjąć wariant optymistyczny – plan 
taki mógłby zostać przyjęty już w czerwcu br. 
Mieszkańcy narzekali na już zdewastowane 
chodniki na ul. Gliwickiej, które niszczy  ciężki 
sprzęt odśnieżający, pytali o planowany remont 
wiaduktu na ul. Gliwickiej (będzie wybudowany 
tymczasowy), budowę szerokopasmowej sieci 
internetowej (mniejsze dofinansowanie, gdy 
będą z niego korzystać podmioty prywatne), 
zmianę kont bankowych w terminie płatności 
podatków i związane z tym problemy (wicepre-
zydent zaapelował o korzystanie z bankowości 
internetowej). Były również pytania związane  
z jakością odtwarzanych dróg po kanalizacji oraz 
studzienkami, które nie „trzymają linii prostej” 

I, jak mówił wiceprezydent, trzymać nie mogą, 
często z powodu braku zgody właścicieli posesji 
na przejście sieci. M. Śmigielski tłumaczył też dość 
skomplikowane procedury związane z nadaniem 
nazw ulic, szczególnie w przypadku problemów 
własnościowych dróg. Pojawił się też temat 
oświetlania płyty stadionu przy ul. Gliwickiej 
nawet, gdy przebywa na niej kilka osób, w czym 
mieszkańcy upatrują brak oszczędności. Wicepre-
zydent zapewnił, że kluby korzystają ze stadionu 
odpłatnie, a ponadto zamontowane oświetlenie 
jest energooszczędne. Poruszono też ważny dla 
mieszkańców temat budowy równoległej do  
ul. Gliwickiej drogi zbiorczej dla kilku wąskich 
ulic, co umożliwiłoby na nich wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego, Jak mówił wicepre-
zydent Śmigielski, droga taka istnieje w planie 
zagospodarowania przestrzennego, jej budowa 
jest więc realna. Optymistycznie zabrzmiała też 
odpowiedź na temat budowy przy szkole boiska 
ze sztuczną nawierzchnia, a argumentem za mogą 
być... dziki, które systematycznie ryją to istniejące. 
Jeden z mieszkańców poruszył sprawę niedawnej 
weryfikacji danych w ewidencji gruntów, z którą, 
w przypadku swojej posesji, się nie zgadza, a wice-
prezydent obiecał wyjaśnienie sprawy, tłumacząc 
jednocześnie zasady weryfikacji.

Rozpoczęte wcześniej procedury wyborcze 
zostały zakończone, a z powodu tłoku w sali, 
członkowie komisji skrutacyjnej z urną w rękach 
sami zebrali karty do głosowania. 

Rada Dzielnicy: Józef Ibrom (przewodni-
czący RD), Ginter Zaik (przewodniczący ZD), 
Zbigniew Chodacki, Arnold Gabriel, Alina 
Konieczka, Urszula Leder-Tkocz, Stefania 
Madeja, Paweł Niewelt, Andrzej Nosiadek, 
Teresa Ordoń, Danuta Paris, Edward Pie-
cha, Tadeusz Putko, Arkadiusz Trzebuniak, 
Stefan Żyła.

(r), (S), (m)
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Dzielnica Data wyborów 
2011 r.

Dzień 
tygodnia Godzina Miejsce Ulica

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 PiMBP 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 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 

Harmonogram wyborów



— Panie ministrze, z przygo-
towywanej przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego nowej 
Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju wynika,  

że Rybnik znalazł się wśród innych miast, nie będących stolicami 
województw, których regionalne znaczenie wzrośnie? 

— To prawda. Rybnik wraz z Bielskiem-Białą, Częstochową,  
a w innej części Polski m.in. z Płockiem czy Koszalinem, uzupełnia 
sieć miast największych,  jako ważnych ośrodków o potencjalne 
rozwojowym. Będą wspomagać procesy spójności przestrzennej 
kraju, przyczyniający się jednocześnie do podwyższania konku-
rencyjności. 

— Jakie to rozwiązanie ma znaczenie dla wybranych miast?
— W globalnym świecie, o konkurencyjności ośrodka rozwoju  

i regionu świadczy liczba wytworzonych powiązań z innymi ośrod-
kami wzrostu. Służy to zwiększeniu potencjału rozwojowego, 
wzmocnieniu funkcji metropolitalnych i wykorzystaniu wewnętrz-
nego potencjału społecznego i gospodarczego. Sprzyja też budo-
waniu warunków rozwoju w oparciu o model klastrów, z wykorzy-
staniem dobrej lokalizacji w pobliżu innych prężnych ośrodków.  
W rezultacie mocne powiązania funkcjonalne ośrodków poło-
żonych w bliskiej lokalizacji stanowią o sile każdego ośrodka 
w sieci, budując z czasem warunki dla rozprzestrzeniania się 
rozwoju w obszarze funkcjonalnym ośrodka. Silny układ po-
wiązanych, dynamicznych ośrodków postrzegany jest także  
z perspektywy międzynarodowej jako silny obszar funkcjonalny 
o wielu specjalizacjach (każde miasto w sieci może specjalizować 
się w jakieś dziedzinie, a wspólnie się uzupełniają). Taki układ 
zapobiega też negatywnym skutkom procesów metropolizacyj-
nych, np. depopulacji, możliwym konfliktom komunikacyjnym, 
środowiskowym, itp. Tego rodzaju funkcjonalne sieci rozwoju 
mają szczególne znaczenie w zakresie rozwijania powiązań  
o znaczeniu gospodarczym, społecznym, naukowym, kulturo-
wym, tj. warunków do wytworzenia funkcji metropolitalnych. 
Projekt przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wskazuje 
takie możliwości rozwoju dwóch układów sieciowych – dwuwierz-
chołkowych, np.  Warszawa – Łódź i wielowierzchołkowych, jak: 
Kraków – Częstochowa – Konurbacja Górnośląska – Bielsko-Bia-
ła – Rybnik (układ powiązany z konurbacją Ostrawy w Czechach), 
które ze względu na wyjątkowe w skali kraju połączenie cech: 
potencjału gospodarczego i bliskiej lokalizacji, mają wszelkie 
warunki aby rozwijać potencjał rozwojowy szybciej i na większa 
skalę. Rybnik ma wielkie szanse, by w tym układzie odegrać 
ważną rolę.

— Panie pośle, od wielu lat zajmuje 
się Pan szkoleniem sportowym młodzieży  
w Rybniku. Jak ocenia Pan przeznaczoną 
dla niej bazę sportową? 

— Mija właśnie 12. rok działalności 
przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku klas 
sportowych o profilu piłki nożnej. Za-
czynaliśmy dysponując dwoma boiskami 
trawiastymi przy RKP Rybnik. Dzisiaj oprócz nich, korzystamy z boisk 
sztucznych przy szkole i w MOSiR. Boisko w Kamieniu to po części 
mój osobisty sukces, ponieważ jego budowa została wsparta milio-
nem złotych wywalczonym przeze mnie w Sejmowej Komisji Sportu. 
Odbudowana została główna płyta na stadionie przy Gliwickiej, gdzie 
seniorzy rozgrywają spotkania ligowe. To samo dotyczy wielu boisk 
dzielnicowych. Przy wielu szkołach powstały funkcjonalne boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, z których, jak obserwuję, młodzież korzysta 
niezależnie od pogody cały rok. Uważam, że dziś dysponujemy dobrą 
bazą szkoleniową, która nie odbiega od standardu wielu polskich miast. 
Ale poczynione w ostatnim dziesięcioleciu inwestycje sportowe przy 
szkołach służą młodzieży uprawiającej również inne sporty. Nowe sale 
gimnastyczne, odtworzony basen przy Zespole Szkół Budowlanych, 
czy nowa pływalnia w Boguszowicach, niewątpliwie wzbogaciło ofertę 
sportową dla rybniczan. Cieszę się, że stało się to przy moim udziale, 
ponieważ aktywnie wspieram działania prezydenta miasta na rzecz 
rozwoju bazy sportowej w Rybniku.

— Jest Pan również prezesem klubu sportowego „Energetyk” ROW 
Rybnik. Czy z tej pozycji może pan skomentować opinie mówiące o braku 
klimatu dla sportu wyczynowego w Rybniku?

— Realia sportu wyczynowego znacznie odbiegają od działalności 
szkoleniowej młodzieży, która opiera się głównie na wsparciu miasta  
i życzliwych  sponsorów. Natomiast sport wyczynowy wiąże się z koszta-
mi udziału w rozgrywkach ligowych i płacami dla zawodników. Nie jest 
sztuką ściągać zawodników za wysokie gaże, a potem twierdzić, że nie 
ma sponsorów i pomocy samorządu. Nasz klub, mimo dużego potencjału 
sportowego, od kilku lat próbuje awansować do ogólnopolskiej II Ligi. 
Chcemy to osiągnąć tej wiosny, opierając się naszych wychowankach  
i rozsądnej polityce finansowej. Kluby sportowe, które przed nami awan-
sowały we wcześniejszych latach dzisiaj już nie funkcjonują, ponieważ 
ambicje sportowe przerosły możliwości finansowe. Problemy śląskich 
klubów sportowych z pozyskaniem finansowego wsparcia występują 
od wielu lat i nic nie zapowiada zmiany – po prostu nie ma wielu firm 
chętnych do utrzymania sportu wyczynowego. Dlatego wiedząc o tym, 
wraz ze współpracownikami obrałem inną drogę rozwoju piłki nożnej 
w Rybniku. Najpierw szkolenie młodzieży, potem rozsądna polityka 
finansowa i na końcu sportowy awans. Oczywiście korzystamy przy tym 
z przychylności samorządu, ponieważ nie mamy w stosunku do władz 
miasta nierealistycznych roszczeń finansowych. Dzięki temu Rybnik stał 
się solidnym ośrodkiem piłkarskim w naszym regionie, gdzie możemy 
myśleć w perspektywie nadchodzących lat o sukcesywnym awansie 
sportowym na miarę oczekiwań rybnickiej społeczności.

Adam Zdziebło, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, kiedyś pracow-
nik, a następnie dyrektor biura 
Związku Gmin i Powiatów Sub-
regionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego z siedzibą  
w Rybniku oraz radny sejmiku 
woj. śląskiego III kadencji.

Grzegorz Janik – poseł PiS na Sejm 
RP od 2005 roku; dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 3 w Rybniku-Nowinach  
i prezes III-ligowego Energetyka ROW 
Rybnik.
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Z warszawskiej perspektywy
Subregion zachodni woj. śląskiego, jak i sam Rybnik mają swoją reprezentację zarówno w polskim rządzie, jak i parla-

mencie. Jak z perspektywy Warszawy wyglądają problemy ważne dla samorządu? O to będziemy pytać reprezentujące 
nas w „wielkiej polityce” osoby.

„Nasi” w wielkiej polityce
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Mieczysław Ślusarz urodził 
się 22 kwietnia 1936 roku  
w Kurowie koło Żywca. Po 
ukończeniu Technikum Me-
chanicznego w Żywcu stu-
diował na Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, którą 
ukończył w 1961 roku. Karierę 
zawodową rozpoczął na KWK 
„1 Maja”.

1 września 1964 roku podjął 
pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w rybnickim Technikum Górni-
czym. Po 10 latach awansował na stanowisko wi-
cedyrektora ds. pedagogicznych, a w 1981 roku  
podjął się trudu kierowania szkołą w czasie wiel-
kich przemian społeczno-politycznych zacho-
dzących w Polsce. Ramy czasowe jego kadencji 
wyznaczają dwa historyczne wydarzenia: ogło-
szenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku  
oraz zwycięstwo „Solidarności” w 1989 roku 
– pierwsze wolne wybory i powołanie rządu 
Tadeusza Mazowieckiego. W tym trudnym 
okresie udało mu się zapewnić szkole spokój  
i sprawne funkcjonowanie. 

M. Ślusarz posiadał tytuł dyrektora górnicze-
go I stopnia i II stopień specjalizacji zawodowej 
w zakresie nauczania górnictwa. Za swą pracę 
uzyskał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień: 
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji 
Narodowej, Nagrodę Ministra Oświaty, Nagro-
dę Ministra Górnictwa i Energetyki. 

W czerwcu 1991 roku przeszedł na emery-
turę. Zmarł w Krakowie 21 lutego 2011 roku, 
a 1 marca został pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim. W ostatniej drodze towarzyszyło 
Mu liczne grono przedstawicieli dyrekcji, grona 
pedagogicznego i uczniów oraz poczet sztan-
darowy Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Słowa pożegnania wygłosił Jan Bujak, rów-
nież b. dyrektor rybnickiej szkoły, zaś poże-
gnalny wieniec od całej społeczności szkolnej 
złożyła obecna dyrektor ZST Grażyna Kohut.

Z głębokim żalem żegnamy
wieloletniego Nauczyciela, 

a w latach 1981-1991 Dyrektora Szkoły

Mieczysława Ślusarza
Dyrekcja, grono pedagogiczne, 

pracownicy administracji 
oraz byli i obecni uczniowie

Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

Wspomnienie 
o Mieczysławie Ślusarzu
b. dyrektorze Technikum Górniczego w Rybniku

19 lutego br., w 99 roku życia, 
zmarła długoletnia nauczycielka 
i członkini ZNP Teodora Klose. 
Pożegnaliśmy ją 23 lutego br. na 
rybnickim cmentarzu.

Urodziła się 8 marca 1912 roku  
w Brzezince koło Gliwic. Pochodziła 
z nauczycielskiej rodziny – zarówno 
jej ojciec, jak i dziadek, Jan i Rudolf 
Nowomiejscy, byli pedagogami  
w  miejscowej szkole. W 1922 r., 
po Powstaniach Śląskich, Jej ojciec 
został przeniesiony do polskiej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku,  
w dzielnicy Smolna, gdzie objął 
stanowisko kierownika szkoły, był 
również organistą w pobliskim ko-
ściele pod wezwaniem Św. Józefa. 

W Rybniku urodziło się trzech 
braci Teodory: Zygmunt, Jan i Witold. 
Wszyscy mieszkali w mieszkaniu służ-
bowym w budynku szkolnym nr 2.  
Pani Teodora wspominała często 
duży szkolny plac i ogród, w którym 
Jej mama uprawiała warzywa, kwia-
ty i krzewy. Potrafiła też szyć, robić 
na drutach i świetnie gotować. 

Po ukończeniu Szkoły Postawowej 
pani Teodora uczyła się w gimnazjum 
sióst Urszulanek. Po zakończeniu 
edukacji podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Chorzowie Batorym, 
a następnie, podobnie jak ojciec,  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ryb-
niku i pracowała tam do wybuchu 
II wojny światowej. W tym czasie 
rodzice musieli opuścić mieszkanie 
w budynku szkolnym i przenieśli się 
do budynku przy ulicy Świerklań-
skiej. W czasie wojny przez jakiś czas 
pracowała w Szkole Podstawowej  
w Golejowie. W tym okresie poznała 
swojego przyszłego męża Antonie-
go, którego poślubiła w 1944 roku. 
Był on również nauczycielem z dy-

plomem Se-
minarium Na-
uczycielskiego  
w Pszczynie.

W  1 9 4 5 
roku przyszła 
na świat ich 
córka Urszula, 
a w 1947 roku 
– Barbara.

Obie córki 
ukończyły studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. Ponieważ dwie 
pensje nauczycielskie z trudnem 
wystarczyły na utrzymanie rodziny, 
mąż Teodory zrobił drugą maturę 
w Technikum Górniczym i podjął  
pracę w Rybnickim Zjednoczeniu 
Przemysłu Węglowego, w którym 
przepracował ponad 35 lat. Zmarł 
w roku 1981, 3 lata po przejsciu na 
emeryturę. 

Pani Teodora po przebytym zapa-
leniu nerwu wzrokowego bardzo 
słabo widziała. Krótko przed przej-
ściem na emeryturę podjęła pracę  
w Szkole Podstawowej nr 10 przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Rybniku.  
W zawodzie nauczycielskim przepra-
cowała 45 lat. W 2004 roku uczest-
niczyła w spotkaniu jubileuszowym 
swoich wychowanków, które bardzo 
miło wspominała. 

W 2010 roku z okazji 98. urodzin 
Pani Teodora  otrzymała w prezencie 
Srebrną Różę od  ZNP.

Bywają w życiu chwile,
które w pamięci zostają 
i choć czas szybko mija,

one nie przemijają.
Są też osoby, które raz poznane,
zostają w życiu niezapomniane.

Jolanta Groborz 

Senator RP Tadeusz Gruszka zaprasza mieszkańców na otwarcie wysta-
wy „Smoleńsk 2010 – Pamiętamy”, która rozpocznie obchody pierwszej 
rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

Wystawa zostanie otwarta 4 kwietnia o godz. 17.00 w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Można będzie ją zwiedzać do 15 kwietnia  
w godzinach pracy placówki. 

Natomiast 10 kwietnia o godz. 12.00 w bazylice rozpocznie się msza św. 
w rocznicę śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jego żony Marii oraz 
94  pozostałych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, a także w inten-
cji ofiar Golgoty Wschodu. Następnie o godzinie 13.30 w PiMBP zostanie 
wyświetlony film „Mgła”. Pokaz filmu jest bezpłatny. 

Wspomnienie o Teodorze Klose

Smoleńsk. Pamiętamy…
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… i w tym roku czeka nas wiele 
jego odcinków. Dodajmy – od-
cinków trudnych do pokonania.  
A szczyt remontów i modernizacji 
dróg dopiero przed nami. 

Od poniedziałku 21 marca za-
mknięta jest ulica Reymonta na 

odcinku od Ronda Wodzisławskiego 
do budynku nr 84. Utrudnienie to 
jest związane jest z remontem na-
wierzchni jezdni ulicy Reymonta oraz 
Kotucza (w ciągu DK 78), na odcinku 
pomiędzy Rondem Dorsten, a Ron-
dem Wodzisławskim wraz z rondami. 
Na zamkniętym odcinku dojazd do 
posesji zostanie utrzymany. 

Wprowadzone zostały objazdy:
• objazd DK 78 w kierunku 

Gliwic:
 ulicą Wodzisławską (DK 78) przez 

Rondo Płn. Irlandzkie, ulicą Ob-
wiednia Południowa przez Rondo 
Lievin, ulicą Raciborską (DW 935) 
do ulicy Kotucza (DK 78, DW 
935),

• objazd DK 78 w kierunku 
Chałupek:

 ulicą Kotucza (DK 78, DW 935), 
ulicą Raciborską (DW 935) przez 

Rondo Lievin, ulicą Obwiednia 
Południowa przez Rondo Płn. 
Irlandzkie do ulicy Wodzisławskiej 
(DK 78).
Od tego samego dnia, w związku 

z przebudową ulicy Żorskiej (DW 
935) firma drogowa zajęła pół jezdni 

na odcinku 
ok. 500 m, 
o d  Ro n d a 
Boguszowic-
kiego w kie-
runku Żor. 
Tym samym 
na tym od-
cinku  wpro-
w a d z o n y 
został ruch 
jednokierun-
kowy od Żor 
do centrum 
miasta. 

Wprowa-
dzono objazd dla pojazdów jadą-
cych w kierunku Żor:
• ulicą Prostą (DW 935) przez Ron-

do Boguszowickie, ulicą Boguszo-
wicką, ulicą  Gotartowicką do ulicy 
Żorskiej (DW 935).
Za utrudnienia w ruchu władze 

miasta przepraszają, dając nadzieję 
na sprawniejsze poruszanie się po 
rybnickich drogach po zakończeniu 
robót. 

Na więcej niż przeprosiny liczą 
natomiast kierowcy poruszający się 
slalomem po ul. Rudzkiej, na której 
dziury obrodziły jak nigdzie. Zdeter-
minowani użytkownicy dróg uciekli 
się nawet do protestu poprzez zablo-
kowanie tej drogi. Na razie jednak 
kompleksowy remont Rudzkiej nie 
jest planowany, ale, służby drogowe 
zapowiadają naprawę nawierzchni.

Za www.rybnik.eu

Drogowy serial trwa…

U
lica Ż

orska stała się częściow
o drogą 

 jednokierunkow
ą.                                  Zdjęcia: r  

Roboty trwają m.in. naprzeciwko 
siedziby Straży Miejskiej. 

Podpisz się pod apelem 
o niedopłatną A1!

Do 15 kwietnia można jeszcze 
podpisać się pod apelem w spra-
wie nieodpłatnego korzystania  
z autostrady A1. Apel wyłożony 
jest w kancelarii Urzędu Miasta oraz  
w jednostkach miejskich (placówki kultury i sportowo-rekre-
acyjne itp.), szkołach ponadgimnazjalnych, biurach poselskich 
i senatorskich w regionie, innych miastach Subregionu Zachod-
niego oraz w redakcji „Dziennika Zachodniego” w Rybniku przy  
ul. Sobieskiego 15. Szansę na złożenie podpisu mieli też mieszkań-
cy – uczestnicy zebrań sprawozdawczo-wyborczych w dzielnicach.

Rozpoczęta 11 marca br. akcja jest konsekwencją kampanii 
społecznej redakcji „Dziennika Zachodniego” oraz spotkania, jakie 
odbyło się w rybnickim magistracie 21 lutego br. W jego trakcie 
posłowie i senatorowie regionu rybnickiego oraz samorządowcy 
– członkowie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego wypra-
cowali i przyjęli wspólny apel do Ministra Infrastruktury, Cezarego 
Grabarczyka w sprawie bezpłatnych przejazdów autostradą A1 
na terenie aglomeracji rybnickiej. Teraz swoje poparcie dla 
nieodpłatnego korzystania z autostrady A1 może wyrazić 
każdy, podpisując się pod apelem do ministra Grabarczyka 
o przyjęcie przepisów umożliwiających takie rozwiązanie. 

Apel uwzględnia nie tylko postulat bezpłatnego korzystania  
z autostrady A1 na terenie aglomeracji rybnickiej, ale także na od-
cinku Bytom-Pyrzowice, tak, aby darmowa A1 obejmowała trasę od 
granicy w Gorzyczkach do lotniska w Pyrzowicach. Do składania pod-
pisów zachęca prezydent Adam Fudali: — Zachęcam wszystkich, dla 
których przyszłość naszego regionu jest ważna, do włączenia się w 
tę szeroko zakrojoną akcję. Im podpisów będzie więcej, tym większe 
mamy szanse na zrealizowanie naszych wspólnych postulatów. 

Miejsca, w których zbierane będą podpisy, oznaczone 
są plakatem akcji.                                Za www.rybnik.eu

Bezpośrednio do Wrocławia
Od 1 marca wróciło połączenie kolejowe Rybnika  

z Wrocławiem. Dzięki staraniom podróżnych i apelom władz 
Rybnika, przywrócony został codzienny termin kursowania 
pociągu interREGIO Szyndzielnia.

W sytuacji, kiedy spółka Przewozy Regionalne likwiduje 
kolejne pociągi i  połączenia, to niezwykle ważna dla miesz-
kańców naszego miasta decyzja. Rozkład jazdy pociągu relacji 
Bielsko Biała - Wrocław - Bielsko Biała skonstruowano tak, 
by umożliwić „obrócenie” tam i z powrotem z Rybnika do 
Wrocławia: pociąg w kierunku Wrocławia odjeżdżał będzie  
z Rybnika codziennie o godz. 7.53, zaś w niedziele – o 17.59. 
Powrót z Wrocławia będzie możliwy codziennie o 17.32 – 
pociąg będzie w Rybniku o 20.28. Oczywiście tym samym 
pociągiem będzie można dojechać do Opola i – w druga 
stronę – do Bielska Białej.                       Za www.rybnik.eu

kwiecień-czerwiec 2011
więcej na 

www.rybnik.eu, zakładka BiP
oraz str. 3 „GR”

Daj się 

spisać!



Wszystko zaczęło się od ob-
chodzonego w tym roku jubile-
uszu 50-lecia podpisania umowy 
partnerskiej pomiędzy Rybnikiem  

i francuskim Saint Vallier. Święto-
wać mieli też inni współpracujący 
z naszym miastem, ale wtedy po-
myślano „...wykorzystajmy okazję 
i zróbmy coś większego”. Może 
Europejski Kongres 
Miast Partnerskich? 
— Zgłosiliśmy kan-
dydaturę Rybnika 
na forum europej-
skim. Kontrkandy-
datem była Nicea i… 
przegrała — tłuma-
czył dyrektor biura 
Związku Miast Pol-
skich Andrzej Po-
rawski podczas spo-
tkania w rybnickim 
magistracie. — Oczy-
wiście  Rybnikowi 
pomogły dodatkowe 
okoliczności – termin 
kongresu przypada 
bowiem w okresie 
polskiej prezydencji 
w Unii i było to waż-
nym argumentem dla reszty Europy. 
Impreza odbywa się cyklicznie,  
co 3, 4 lata. Po raz pierwszy będzie 
miała miejsce w naszej części Eu-
ropy. Rozpocznie się 29 września 
i potrwa 3 dni. Wiadomo już, że 
kongres wypełnią konferencje i 
panele dyskusyjne, a patronat nad 
imprezą objęli przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Jerzy Buzek 
i prezydent RP Bronisław Komo-
rowski. Nie wiadomo natomiast, czy 
głowa państwa odwiedzi Rybnik, bo 
ustalony wcześniej termin kongresu 
uległ zmianie. Budżet całego przed-
sięwzięcia to ponad 300 tys. euro,  
a kongres to dla miasta duże wy-
zwanie logistyczne, bo weźmie  
w nim udział kilkuset samorządow-
ców. Rybnik nie ma wystarczającej 
bazy hotelowej, ale jak mówił  
A. Porawski, pomogą sąsiedzi, a ini-
cjatywę wspiera też Śląski Związek 
Gmin i Powiatów. Samorządowcy 
przyjadą do Rybnika, by dzielić 

się doświadczeniami co, zdaniem  
A. Porawskiego, jest najlepszą 
lekcją, bo wiedza zasłyszana od 
kolegi, nawet z innej części Europy, 

jest cenniejsza od wykładów czy 
książek. — To wymiana doświad-
czeń pomiędzy wszystkimi, którzy 
są pasjonatami budowania Europy  
i  więzi  na poziomie lokalnym  

— mówił. — Znam 
takie przypadki, 
gdy pomiędzy mia-
stami partnerskimi 
uruchamiano li-
nię autobusową, 
a z międzynaro-
dowych wymian 
skorzystało rocznie 
kilka tysięcy osób. 
Współpracowały 
uniwersytety, szko-
ły, stowarzyszenia, 
organizacje  czy 
placówki kultury… 
Czego o Rybni-
ku dowiedzą się 
samorządowcy , 
którzy przyjadą do 
naszego miasta?  
A. Fudali: — Poka-

żemy jak na przestrzeni ostatnich 20 
lat zmienił się Rybnik, odchodząc od 
wizerunku miasta typowo górniczego. 
Opowiemy o tym wszystkim, co udało 
się zmienić, również dzięki środkom z 
Unii Europejskiej. Część spotkań od-
będzie się na kampusie, gdzie na wła-
sne oczy można będzie się przekonać, 
jak wizja adaptacji starego szpitala na 
potrzeby 3 wyższych uczelni stała się 
faktem. Ale pokażemy też problemy, 
z jakimi na co dzień boryka się gmina 
górnicza. Bo, jak słusznie zauważył 
prezydent, podróże kształcą … 

A. Porawski jest też sekretarzem 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego i podczas spotka-
nia w rybnickim magistracie chętnie 
dzielił się swoimi spostrzeżeniami. 
Chwalił siłę polskich samorządów 
i przekonywał, że obecnie o roz-
woju Polski w największym stopniu 
decydują właśnie gminy. Mówił  
o trudnych rozmowach z ministrem 
finansów, deficycie czy zadłużeniu 

Rybnik lepszy od Nicei

— Zgłosiliśmy kandydaturę Rybnika 
na forum europejskim. Kontrkandy-
datem była Nicea i… przegrała — 
mówił dyrektor biura Związku Miast 
Polskich Andrzej Porawski. Zdj. s

Po Rodos, Antwerpii i włoskiej Ferrarze przyszła pora na 
Rybnik. To właśnie w naszym mieście odbędzie się Europejski 
Kongres Miast Partnerskich. Pod koniec września miasto czeka 
nie lada wyzwanie. 

V
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Pionkiem po Rybniku
Zakończyło się głosowanie na miasta, które znajdą się 

na narodowej planszy gry Monopoly. W gronie zwycięz-
ców jest Rybnik!

Internauci stanęli na wysokości zadania – przez 4 tygodnie 
wytrwale oddawali swoje głosy, zarówno za pośrednictwem 
strony Monopoly, jak i serwisu Facebook. Wspólna zabawa 
zaowocowała również promocją Rybnika, gdyż głosowaniu 
towarzyszyło spore zainteresowanie zarówno regionalnych, 
jak i ogólnopolskich mediów. 

„Monopoly Polska” z „Rybnikiem” zadebiutuje na polskim rynku 
jesienią tego roku, a obok naszego miasta, na planszy znajdą się 
również Białystok, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Gdynia, Kraków, 
Kalisz, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Tarnów, Bydgoszcz, Zielona 
Góra, Szczecin, Elbląg, Chojnice, Łódź, Toruń, Katowice, Lublin  
i rzutem na taśmę Warszawa.     

Weź udział w dyktandzie i zawalcz o tytuł „Rybnickiego 
Mistrz Ortografii”! 

Z okazji obchodzonego w ub. roku jubileuszu 20-lecia 
naszej gazety, redakcja zorganizowała dyktando pod hasłem 
„Rybnicki Mistrz Ortografii”. Ponieważ zainteresowanie było 
spore – do pisania w sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej zasiadło prawie 80 osób – postanowiliśmy to 
ortograficzne przedsięwzięcie kontynuować. W tym roku 
nasze „potyczki z ortografią”  wpiszą się w Tydzień Bibliotek 
i zorganizowane zostaną ponownie wspólnie z Powiatową 
i Miejską Biblioteką Publiczną. 

Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie kategorie: 
• dziecięco-młodzieżowa (od 4. klasy szkoły podstawowej 

wzwyż oraz gimnazja) 
• open – dla wszystkich pozostałych mieszkańców miasta i 

okolic, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewidzieliśmy jeden tekst, ale kryteria dla kategorii 

dziecięco-młodzieżowej będą niższe, czyli możliwa liczba 
błędów będzie wyższa.

Szczególnie serdecznie zapraszamy kolegów – dziennika-
rzy ze wszystkich lokalnych mediów, a także przedstawicieli 
władz samorządowych, w tym radnych i kierowników jed-
nostek miejskich. 

Dyktando odbędzie się 13 maja w piątek (!), o godz. 
17.00 w siedzibie PiMBP przy ul. Szafranka 7. 

Ze względów organizacyjnych wszystkich chętnych prosi-
my o zgłoszenie swojego udziału osobiście w redakcji „GR” 
(Rynek 12 a) lub w informatorium Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej lub pod numerami telefonów: 32/42 
28 825; 32/42 60 070 (red. „GR”) oraz 42 23 541 (PiMBP) do 
10 maja br. Należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy 
oraz przynależną kategorię (dzieci i młodzież klasę).   

Organizatorzy zapewniają materiały piśmiennicze oraz 
nagrody dla najlepszych! 

Zostań Rybnickim 
Mistrzem Ortografii!

Zapraszamy do dyktanda 13 w piątek!

Za www.rybnik.eu



gmin, ale przekonywał, że obecnie 
rozwój miast finansowany jest z kre-
dytów, i tak jest wszędzie na świecie. 
Odniósł się również do starań miasta 
o bezpłatne przejazdy autostradą A1 
na terenie aglomeracji rybnickiej,  
a Kartę Nauczyciela nazwał „nonsen-
sem postpeerelowskim” i podkreślał, że 
konieczna jest jej zmiana, bo przywile-
je są nadużywane: — Roczny urlop dla 
poratowania zdrowia nie trwa, niestety, 
rok, ale rok i 3 miesiące, bo nauczycie-
le robią sobie wakacyjną „przerwę”.  
A. Porawski zdaje sobie jednak spra-
wę, jak trudno będzie dokonać tych 
zmian, o ile w ogóle… I to na pewno 
nie przed wyborami parlamentarnymi. 

(S) 

C

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 19

Również w ramach tego projektu, od 8 do 11 
marca br. przedstawiciele miasta uczestniczyli 
w międzynarodowym Salonie Nieruchomości 
Komercyjnych MIPIM 2011, organizowanych 
we francuskim Cannes. Miasto promowało  
projekty zagospodarowania terenów poło-
żonych  w ścisłym centrum miasta, przy ul. 
Hallera i Miejskiej/3 Maja. MIPIM to najważ-
niejsze, profesjonalne forum nieruchomości na 
trwale wpisane w kalendarz międzynarodowych 
imprez branżowych, podczas których spotykają 
się środowiska biznesu z całego świata. Obec-
ność naszego miasta podczas targów MIPIM 
stanowi niepowtarzalną okazję do promowania 
ciekawych projektów inwestycyjnych. Udział w 
Targach w Cannes potwierdziło 17.306 uczest-
ników i 1.727 wystawców z 81 krajów, w tym 

3.636 inwestorów. Wystawcy prezentowali na 
ponad 18.000 m2 powierzchni wystawienniczej 
Pałacu Festiwalowego w Cannes. — Zainte-

resowanie inwestorów 
było znacznie większe 
niż w roku ubiegłym, 
kiedy promowaliśmy te 
same tereny. Myślę, że 
efektów rozmów, któ-
rych przeprowadziliśmy 
bardzo wiele, możemy 
się spodziewać jesienią 
— powiedział zastęp-
ca prezydenta Michał 
Śmigielski, który wraz 
z wiceprezydent Joan-
ną Kryszczyszyn re-
prezentował w Cannes 

Rybnik. Główną przeszkodą w negocjacjach 
była cena naszych terenów, póki co jest ona 
zgodna z wyceną rzeczoznawcy. — Nasze 

stoisko budziło 
duże zaintereso-
wanie, a do roz-
mów ustawiały 
się nawet ko-
lejki — dodaje 
Iwona Kowal-
ska-Nawrocka  
z  W y d z i a ł u 
Rozwoju, Pro-
mocji Gospo-
darczej i Inte-
grac j i  Euro-
pejskiej, której  
w Cannes to-
warzyszyła Elż-
b ie ta  Wolny  
z Wydziału Poli-
tyki Społecznej. 
— Szczególnym 
zainteresowa-
niem cieszył się 

stół multimedialny oraz wirtualny spacer po 
mieście, działający jak gra komputerowa; podo-
bał się też pomysł spełniającej życzenia „złotej 
rybki”. Potencjalni inwestorzy chętnie zabierali 
naszą „firmową” zabawkę jo-jo, a także foldery, 
co zdarza się rzadko, bo goście targów nie lubią 
się obciążać papierami — mówią obsługujący 
nasze stoisko.

Zarówno kampania telewizyjna, jak i udział 
w Targach MIPIM w Cannes zostały przepro-
wadzone w ramach aktualnie realizowanego 
projektu pod nazwą „Rybnik – Inwestujesz 
– Zyskujesz” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 
2007-2013. 

Jeszcze tylko do godz. 15.00 31 marca br. potrwa elektroniczny nabór do przedszkoli  
prowadzonych przez miasto Rybnik

Internetowa strona jest dostępna dla rodziców od 11 marca. Można się na niej zapoznać  
z zasadami i kryteriami naboru, dostępna jest też pełna oferta przedszkoli oraz harmonogram 
działań. Witryna naborowa  https://rybnik.vnabor.pl zostanie zamknięta dokładnie w czwartek 
31 marca br., o godz. 15.00. 

Przypominamy, że:
• Wszystkie dzieci 6-letnie (rocznik 2005) zobowiązane są do odbycia obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do przedszkola) lub podjęcia nauki w klasie 
I szkoły podstawowej (należy złożyć odpowiedni wniosek do szkoły podstawowej).

• Wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 2006) zobowiązane są do odbycia obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego (należy je zapisać do przedszkola)

• Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu 
dziecka do przedszkola.

• Rodzice mogą wskazać pięć preferowanych przedszkoli.
• Nabór do wszystkich przedszkoli prowadzony będzie według jednolitych kryteriów.

Za www.rybnik.eu

Rybnik w TVN i Cannes
Przez pierwsze 2 tygodnie marca na 

antenie TVN 24, TVN CNBC oraz TVN 
International trwała kampania pro-
mocyjna miasta Rybnika, realizowana  
w ramach projektu „Rybnik – Inwestu-
jesz – Zyskujesz”. W tym czasie wyemito-
wano 85 spotów reklamowych o naszym 
mieście. 

Rybnickie stoisko targowe.                                                                   Zdj.: arch. UM

— W tym roku zainteresowanie inwestorów było większe  
— uważa wiceprezydent Michał Śmigielski.

Kończy się nabór do przedszkoli
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Dofinansowany z UE projekt poszerza ofertę edukacyjną o dodatkowe 
zajęcia m.in. matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, z języków obcych 
i przedsiębiorczości, ale nie tylko. Przewiduje również udział młodych ludzi 
w kursach akademickich i grze symulacyjnej o tematyce samorządowej. Pro-

jekt ruszył wiosną ub. roku (więcej w majowym 
numerze „GR” z 2010 r.), przyszła więc pora na 
pierwsze podsumowania. O tym, co już udało 
się zrobić mówili w Kamieniu młodzi ludzie, 
którzy w pełni wykorzystują przedstawioną im 
ofertę dokształcania. Uczniowie I LO przepro-
wadzili debatę w języku angielskim, licealiści 
z Chwałowic zaprojektowali koszulki z nadru-
kiem wykorzystując wiedzę zdobytą podczas 
zajęć grafiki komputerowej, a uczniowie ZS nr 
3 obserwowali zjawiska fizjologiczne i porów-
nywali wzrost sosny w różnych warunkach. Czy 
tzw. mapy myśli mogą pomóc w nauce języka 
angielskiego wiedzą już uczniowie ZS nr 4, 
a licealiści z ZS nr 5 przekonali się dlaczego 
warto odwiedzić Wyższą Szkołę Bankową  
w Chorzowie. Uczniowie ZST szukali mate-
matyki w żywieniu, a ZSB – przekonali się, że 
język angielski daje większe szanse na rynku 

pracy. Wystąpienia i prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych 
zajęć realizowanych w ramach projektu (do obejrzenia również www.nowo-
czesnyuczen.pl) zwieńczył pokaz umiejętności robota, skonstruowanego 
przez uczniów I LO (na zdj.).

Druga część konferencji poświęcona była kursom akademickim, w orga-
nizację których włączyły się rodzime uczelnie. Pełnomocnik rektora Ryb-
nickiego Ośrodka Naukowo Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego 
dr Jan Czempas mówił o niewątpliwych korzyściach z organizacji takich 
kursów, które stają się pomostem między kształceniem licealnym a wyższym 
i zachęcał młodzież do korzystania z tych bezpłatnych zajęć. O tym, że 
warto mówił też uczeń ZSB Tomasz Jabłonka, uczestnik kursu „Negocjacje  
w biznesie”, który opowiedział o tematyce zajęć i metodach pracy. 

Zajęcia dodatkowe i kursy akademickie, które mają pomóc młodym 
ludziom w poszerzaniu horyzontów, stanowią ważny element projektu „No-
woczesny uczeń…”. O kolejnym opowiedziała kierownik projektu Katarzyna 
Korba z Wydziału Edukacji UM, inaugurując II edycję gry samorządowej. 
Tym razem pod hasłem „Rybnik – przestrzeń młodych” kryje się świetna 
zabawa, ale i nauka, a młodzież dowie się, jak działać na rzecz swojego 
środowiska. „Spójrz na siebie jak na kogoś, kto ma wpływ na życie lokalnej 
społeczności. Dowiedz się jak zmieniać świat wokół siebie” – tak pomysłodaw-
cy gry zachęcają młodych ludzi do tego, by kreowali, ale i szukali możliwości 
oddziaływania na to, co dzieje się na ich „własnym podwórku”. Postawiono 
na edukację obywatelską, a to cieszy dr Agnieszkę Sobol z UE, która popro-
wadzi kurs akademicki „Zrównoważony rozwój miast”, stanowiący I etap 

Nowocześni, czyli jacy?
Tacy, co to dużo wiedzą. Ot, na przykład jak funkcjonuje ludz-

ka pamięć, do czego wykorzystać grafikę komputerową, w jakim 
stopniu nasze zdrowie zależy od genów i czy środki masowego 
przekazu mogą być źródłem nowego słownictwa. Taką wiedzę 
posiedli uczniowie 8 rybnickich liceów uczestnicząc w projekcie 
„Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”. Ale nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa…

Ruszyła II edycja gry samorządowej!
… i niczego nie żałować! – zachęcał na afrykańskim 

targu Franciszek Dolas. Podczas Rybnickich Targów 
Edukacji też zachęcano, ale tym razem do nauki w miejs-
cowych szkołach ponadgimnazjalnych. Reklamował się 
również Zespół Szkół Wyższych. 

— Nasza szkoła jest po prostu najlepsza! Mamy bogatą ofertę 
programową i najfajniejszych nauczycieli. Jest miła atmosfera… 
— przekonywała Ola z II LO, a Dawid, jej kolega z klasy mate-
matyczno-fizyczno-informatycznej, dodawał: — To szkoła dla 
tych, którzy chcą się uczyć, bo poziom jest wysoki. Targi odbyły 
się w ZSE-U, gdzie uczniowie i nauczyciele rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych odpowiadali na pytania dotyczące zasad 
rekrutacji i kształcenia, a szkoły chwaliły się tym, co mają 
najcenniejsze, czyli swoimi wychowankami. ZST postawił na 
uczniów specjalizujących się w konstruowaniu nowoczesnych 

robotów, Monika i Agata z Technikum Fryzjerskiego w ZS 
nr 5 przekonywały, że mogą zostać mistrzyniami grzebienia, 
Mateusz i Robert dali minikoncert i udowodnili, że ZSB 
nie musi kojarzyć się jedynie z branżą budowlaną, a Dawid  
z ZSE-U pokazał, że rzeźbienie w owocach i warzywach jest 
łatwe: — Takie rzeczy to tylko u nas, w „Ekonomiku”, w klasie 
technik-kucharz — mówił o sztuce carvingu. — Na początku 
było bardzo trudno, ale się nauczyłem. Osobiście wolę rzeźbić 
w warzywach. Szkolne stoiska odwiedzili goście targów – 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, poseł Grzegorz Janik, 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Wojaczek, radni Anna 
Gruszka i Benedykt Kołodziejczyk, którzy wzięli również 
udział w uroczystym otwarciu pracowni hotelarskiej w ZSE
-U (o czym na str. 23). Po sali krążył „Rybek” i członkowie 
Młodzieżowej Rady Miasta, a swoją ofertę przedstawiły Cech 
Rzemiosł i Młodzieżowe Biuro Pracy OHP. 

Targi miały też swoją drugą odsłonę – w Zespole Szkół 
Wyższych uczelnie tworzące kampus przedstawiły swoją ofertę 
kształcenia. — Staramy się, jak najlepiej zareklamować nasz 
ośrodek, bo naprawdę warto studiować w Rybniku — zapewnia-
ła studentka UŚl. Kinga Mańka. — Uczniowie pytają głównie 
o kierunki ścisłe, choć zdarzają się też pasjonaci kierunków 
humanistycznych. Interesują ich egzaminy i rekrutacja. Chcą 
wiedzieć jak się studiuje, a my mówimy im, że nasz ośrodek 
jest bardzo dobrze wyposażony, wykładowcy profesjonalni,  
a studenci są z sobą zżyci, bo jest nas mniej niż w Katowicach. 
Nie do przecenienia jest też bliskość uczelni, ale okazuje 
się, że nie musi to być argument na plus, bo młodzież marzy  
o studenckim życiu, z dala od domu. — Jednak Rybnik wciąż 
otwiera się na studentów. Sporo się dzieje, rośnie liczba imprez 
kulturalnych i zaangażowanie młodych ludzi. Przykładem jest 
nasz absolwent Wojtek Kiljańczyk, który jest radnym, stworzył 
też biuro karier, a to ważna inicjatywa, bo młodzi ludzie wciąż 
nie wiedzą, co mają z sobą zrobić… — mówi K. Mańka. Dla-
tego warto było skorzystać z oferty targów, by trafnie zapla-
nować swoją przyszłość i… niczego nie żałować. 

(S)
Zdjęcia na II stronie okładki

Brać, wybierać, 
decydować…

Rybnickie 
Targi Edukacji

dokończenie na stronie 24



Przyjdź na jarmark...
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku organizują 

cykliczny Jarmark Ofert Pracy. Przedsięwzięcie adresowane 
jest do osób szukających i zainteresowanych zmianą dotych-
czasowej pracy.

 Uczestnicy jarmarku będą mieli możliwość swobodnego dostępu 
do ofert z terenu miasta Rybnika, powiatu rybnickiego, a także 
spoza terenów objętych działalnością Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku. Jarmark Ofert Pracy odbywać się będzie cyklicznie – 
zawsze w ostatnim dniu miesiąca w sali informacyjnej (parter 
urzędu) od godziny 7.00 do 14.00. Zachęcamy do udziału! 

Sukces ma wielu ojców…

Szukasz pracy? 

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 21

Tak jak Rybnicka Platforma Poradnic-
twa Zawodowego, która kończy właśnie  
5 lat i już ma się czym pochwalić, więc się 
chwali… 

— Chyba nawet sami jej członkowie nie zdają 
sobie sprawy z sukcesu, jaki osiągnęliśmy — 
mówiła szefowa Powiatowego Urzędu Pracy 
Teresa Bierza w Cechu Rzemiosł podczas 
konferencji podsumowującej dotychczasową 
działalność Rybnickiej Platformy Poradnictwa 
Zawodowego. — Chcieliśmy stworzyć forum do 
dzielenia się doświadczeniami z zakresu porad-
nictwa zawodowego i edukacji zawodowej, bo 
chyba nikt – tak dobrze, jak my – nie wie, jak 
to jest, kiedy ktoś źle wybierze szkołę i ścieżkę 
kariery. Te obawy podzielali też inni, więc w 
2006 r. doszło do połączenia potencjałów. Nie 
od dziś wiadomo przecież, że aby skutecznie 
pomagać w planowaniu kariery zawodowej 
konieczna jest współpraca wielu specjalistów 
z różnych instytucji. To, co nie udało się ni-
gdzie indziej, udało się w Rybniku. Platformę 
najpierw tworzyło 6, a teraz już 12 różnych 
instytucji. Trzeba przyznać, że tym razem 
ilość przełożyła się na jakość…, dobrą jakość 
poradnictwa zawodowego. A wszyscy zgodnie 
przyznają, że współpraca daje coraz lepsze 
efekty: — Im więcej osób, tym więcej pomysłów 
i możliwości zrealizowania pewnych zadań 
— mówiła Izabela Muzyka, przypominając 
dotychczasowe działania Rybnickiej Platformy 
Poradnictwa Zawodowego. — Nam się udało. 
Wspólnie przygotowali dofinansowany z UE 
projekt „Azymut – moja pasja, moja szkoła, 
mój zawód, moja praca”, a efekty, o których 
mówiła Joanna Smyczek, cieszą – 2300 mło-
dych ludzi objętych programem, szkolne 
punkty informacji zawodowej w 13 rybnickich 
gimnazjach, 4 turnusy obozowe z zajęciami 
warsztatowymi, prelekcje z zakresu poradnic-
twa, szkolenia dla pedagogów, konferencje… 
(więcej na www.projektazymut.pl). Każdy 
z członków rybnickiej platformy realizuje 

również swoje własne projekty, co podkreślał 
Marek Florczyk, dyrektor Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, jednej z 6 placówek oświatowych 
wchodzących w skład RPPZ. Sporym suk-
cesem okazały się również II Rybnickie Dni 
Kariery, tym razem pod hasłem „Od juniora 
do seniora” z cyklem prelekcji, warsztatów, 

treningów, konkursów, happeningów i innych 
działań propagujących planowanie kariery 
(więcej w „GR” z listopada ub.r.). Program 
spodobał się nie tylko w Rybniku. Nic dziw-
nego, że po raz drugi z rzędu RPPZ została 
laureatem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 
8 marca w Kielcach przedstawiciele instytucji 
wchodzących w skład platformy m.in. filii 
Młodzieżowego Biura Pracy OHP, Powiato-
wego Urzędu Pracy i Rybnickiego Centrum 
Edukacji Zawodowej CKUoP, wzięli udział 
w konferencji podsumowującej II edycję 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. I zostali 
docenieni za zaangażowanie, nowatorstwo  
i innowacyjność działań. — Byliśmy zaskoczeni 
— ocenia Wojciech Pfeifer z Cechu Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.  
— Znaleźliśmy się w gronie 10 wyróżnionych 
spośród 290 instytucji, które złożyły dokumenty 
konkursowe… Platforma jest ewenementem  
w skali krajowej. Dlatego warto się zastanowić, 
co z tym sukcesem zrobić dalej. I na to właśnie  

pytanie starali się znaleźć odpowiedź uczest-
nicy konferencji „Sukces i co dalej? Per-
spektywy rozwoju poradnictwa zawodowego  
w Rybniku”. T. Bierza podkreślała, że efekty 
kolejnych działań będą widoczne za kilka lat. 
Właśnie rozpoczęły się spotkania z rodzicami 
uczniów gimnazjów, którzy również, a może 
przede wszystkim, powinni pomóc młodym 
ludziom w trafnym wyborze szkoły i dobrego 
zawodu, by uchronić ich przed potencjalnym 
bezrobociem. I dać szansę na sukces. 

(S)

... i giełdę!
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP i Filia Mło-

dzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku zapraszają na „Giełdę 
pracy i przedsiębiorczości”. 

Będzie tam można znaleźć oferty pracy stałej i krótkoterminowej 
dla absolwentów, młodzieży uczącej się i osób pozostających bez 
pracy, oferty pracy zagranicą, oferty szkolenia kursowego, prze-
kwalifikowania zawodowego i szkół policealnych, a także porady 
indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego, zakładania 
działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na złożenie 
działalności gospodarczej. Giełda odbędzie się 31 marca br.  
w godz. od 10:00 do 12.00 w budynku ZGM przy ul. Kościuszki 
17 w Rybniku – sala stowarzyszeń.                                       (S)

Przedstawiciele Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego w Kielcach, gdzie RPPZ została laureatem  
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.                                                                                               Zdj.: arch. org.
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Uczcij rocznicę – posadź drzewo!
Senator Tadeusz Gruszka chce niekonwencjonalnie uczcić 

90. rocznicę III Powstania Śląskiego, a swój pomysł kieruje do 
uczniów rybnickich szkół.

Zdaniem senatora pamięć o historii pomaga zrozumieć przyszłość 
i docenić to, o co przez wiele lat walczyli nasi rodacy – wolność. 
A zachęcenie młodych ludzi do poznawania historii wymaga dziś 
niekonwencjonalnych środków. Stąd pomysł, który również odwo-
łuje się do wydarzeń z przeszłości. Dla uczczenia powrotu Górnego 
Śląska do Macierzy w 1922 roku w Jastrzębiu-Zdroju zasadzono 
lipę  „Drzewo Wolności”, a pod nią zakopano butelkę z nazwiskami 
powstańców. — W nawiązaniu do tego wydarzenia zapraszam 
rybnickie szkoły do przeprowadzenia podobnej akcji — zachęca 
senator. Jeśli szkoły zadeklarują chęć udziału w projekcie „Drzewo 
Wolności”, do placówki dostarczona zostanie sadzonka drzewka 
wraz z pamiątkową tabliczką. (szczegóły: biuro senatorskie 32 422 
41 70). W wybrany, majowy dzień uczniowie wraz nauczycielami  
i senatorem T. Gruszką zasadzą drzewko na terenie szkoły. Placówki 
powinny również w tym dniu przeprowadzić specjalne lekcji historii 
poświęcone powstaniom. 

Zachęcamy do włączenia się do akcji i przypominamy, że to nie 
jedyna tego typu rocznicowa inicjatywa. Warto wspomnieć o „Ścia-
nie pamięci”, w ramach której wybrane szkoły zostały zaproszone 
do graficznego opracowania … ściany, na której mają znaleźć się 
wydarzenia z Powstań Śląskich. Pierwsze projekty już docierają do 
biura senatorskiego, a ich efekty będzie można obejrzeć na stronie 
internetowej senatora. Odsłonięcie ścian pamięci już w kwietniu. 

Znasz historię? Poznaj Bryana Adamsa! 
W związku ze zbliżającą się 90. rocznicą wybuchu III Pow-

stania Śląskiego swój konkurs organizuje też Zespół Szkół nr 
1 im. Powstańców Śląskich. Konkurs „Górny Śląsk na zakręcie 
historii” objął patronatem prezydent miasta, a nagrodą dla 
zwycięzcy jest zaproszenie na koncert super gwiazdy!

Do rywalizacji mogą stanąć uczniowie rybnickich szkół ponad-
gimnazjalnych, a zakres konkursu obejmuje dzieje Górnego Śląska 
w latach 1919-1921, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu 
rybnickiego. Pierwsza część będzie miała formę 30 minutowego 
testu pisemnego, do drugiego, ustnego, etapu awansuje pięciu 
zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów. Finał  
z udziałem publiczności wyłoni zwycięzcę, a nagrodą będzie 
podwójne zaproszenie na czerwcowy koncert Bryana Adamsa! 
Szczegóły na stronie www.edukacja.rybnik.eu.  

Robot w „Tyglu”
W Zespole Szkół Technicznych odbył się III Międzynarodowy 

Turniej Robotów, które poruszały się po labiryncie, wypychały 
przeciwnika z ringu i pokonywały wyznaczoną trasę w jak 
najkrótszym czasie.

W rywalizacji wzięły udział 64 roboty skonstruowane przez 
zawodników z całej Polski, m.in. Częstochowy, Krakowa, War-

szawy, Katowic, Solca 
Kujawskiego, Poznania, 
Wałbrzycha, Wrocławia, 
Namysłowa, Bielska–
Białej, a także drużyna 
z Norwegii. Zespół Szkół 
Technicznych reprezen-
towały dwa roboty wy-
konane przez uczniów 
klas pierwszej i czwartej 

kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Najlepsze, szó-
ste miejsce w jednej z kategorii zajął Dawid Harazim i jego robot 
„Funsiasty”. Był to najlepszy wynik wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, wyższe miejsca zajmowali zawodnicy ze środowisk 
akademickich, a brylowali studenci AGH z Krakowa i politechnik: 
poznańskiej i wrocławskiej. 

Zdaniem dyrektor szkoły Grażyny Kohut, popularyzacja mecha-
troniki i informatyki umożliwia młodym pasjonatom praktyczne 
wykorzystanie wiedzy nabytej w szkole oraz rozwijanie zaintere-
sowań, ale nie tylko: — Tego typu turniej daje uczniom możliwość 
zaprezentowania swojej wiedzy, kreatywności oraz umiejętności 
również przyszłym pracodawcom. O turnieju w samych superlaty-
wach wypowiadają się też jego uczestnicy: — Zawody naprawdę 
świetne… Udowodniły, że nie tylko w dużych miastach można zor-
ganizować fajną, robotyczną imprezę. Rywalizacji przyglądał się też 
obserwator z Czech, a współorganizatorem zawodów było Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. Turniej odbył się pod 
patronatem m.in. marszałka województwa i prezydenta miasta.

Pomagają zwierzakom!
W Szkole Podstawowej nr 3 zakończyła się akcja zbiórki karmy 

i innych potrzebnych akcesoriów dla zwierzaków z rybnickiego 
schroniska. Hojność darczyńców przerosła oczekiwania orga-
nizatorów. 

Podziękowania należą się nie tylko uczniom, ale i rodzicom, bo to 
oni w znacznym stopniu sfinansowali pożywienie dla bezdomnych 
zwierząt, a zebrano prawie 100 kg karmy! Dodatkowo podopieczni 
schroniska otrzymają miski, smycze i koce. To kolejna tego typu 
inicjatywa na terenie szkoły. W grudniu uczniowie włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji „Prezent pod choinkę” organizowaną przez 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
A niedawno w szkole, w ramach działalności koła PCK, zbierano 
środki czystości dla najbardziej potrzebujących. A to dopiero ma-
rzec! — Dbamy o wysoki poziom edukacji naszych uczniów, jednak 
nie może się ona ograniczać wyłącznie do wiedzy. Poprzez tego 
typu akcje i działania kształtujemy wrażliwość młodych ludzi i ich 
pozytywne postrzeganie świata — mówi organizatorka akcji Ewa 
Zimnol. A to się chwali… Więc chwalimy! 

Czarownie…
Już po raz ósmy w Społecznym Gimnazjum odbył się „Mate-

matyczno – Przyrodniczy Czar Par”. 
W konkursie, który miał charakter interdyscyplinarny – obejmował 

materiał z zakresu matematyki, informatyki, techniki i  przyrody – ry-
walizowali uczniowie klas szóstych z 15 rybnickich szkół podstawo-
wych. A punkty  zdobywali rozwiązując krzyżówki i sudoku, wyko-
nując doświadczenia 
z chemii, pracując na 
komputerze i przy 
mikroskopie, ukła-
dając tangramy… 
Najlepszą parą zosta-
li Małgorzata Piecha  
i Jakub Pelc ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. 
Laureaci otrzymali 
nagrody książkowe  
i dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice 
– Dzieciom”, a konkurs przygotowały nauczycielki Małgorzata Wo-
ronowicz i Aneta Norek wraz z uczniami Społecznego Gimnazjum.
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Naukowo po angielsku
W ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów” w SP nr 

34 zorganizowany został festiwal nauki – tym razem z języka 
angielskiego. 

Nauka przez za-
bawę przynosi naj-
lepsze efekty, więc  
w placówce odby-
ły się konkursy, pre-
zentacje i występy 
sceniczne. Uczniowie 
SP nr 35 przedstawili 
spektakl „Puss in Bo-
ots”, a gospodarze 
festiwalu - „On the 

bus”. Agata Tańska z ośrodka szkolno – wychowawczego dla niesły-
szących i słabosłyszących w Raciborzu wspólnie z trójką wychowan-
ków uczyła dzieci języka migowego, a laureatka festiwalu piosenki 
angielskiej Julia Bogdańska oczarowała swoim śpiewem. Językowym 
zmaganiom uczniów przyglądali się zastępca prezydenta Joanna 
Kryszczyszyn i przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek.

Odkrywcy talentów
SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała zaszczytny 

tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. 
Placówka otrzymała to wyróżnienie jako pierwsza w Rybniku i 42. 

w województwie. Jest ono przyznawane za zaangażowanie, wspie-
ranie oraz pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień dzieci i mło-
dzieży. Akademię, która towarzyszyła uroczystości, można nazwać 
festiwalem talentów. Dzieci z SP 1 zaprezentowały wokalne, taneczne 
i kabaretowe umiejętności. Była wystawa prac plastycznych, podczas 
spotkania wręczo-
no także dyplomy 
szczególnie utalen-
towanym uczniom.  
I tu małe zaskocze-
nie – niewiele osób 
mogło odebrać to 
wyróżnienie osobi-
ście... Jak na utalen-
towanych przystało, 
uczniowie w więk-
szości byli nieobecni z powodu udziału w olimpiadach, konkursach 
i innych wydarzeniach edukacyjnych. Każdy uczeń ma inne zainte-
resowania, potrzeby, możliwości. Chodzi o to, by mógł się w swojej 
szkole odnaleźć i rozwijać talenty – a tak z pewnością jest w SP 1.  
— Ten tytuł jest dla nas szczególnie ważny. Jesteśmy placówką  
z oddziałami integracyjnymi, pracujemy z dziećmi niepełnospraw-
nymi, a jednocześnie wiele uwagi poświęcamy uczniom szczególnie 
utalentowanym. Uczeń zdolny to także uczeń o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych — mówił dyrektor Zdzisław Plisz (na zdj. z Marią 
Lipińską, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku). 
Tytuły zostały przyznane w ramach „Roku Odkrywania talentów” – 
akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z przyrodą na ty!
W Gimnazjum Sióstr Urszulanek pierwszy dzień wiosny był 

niezwykle twórczy. Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 
wzięli udział w konkursie „Z przyrodą na ty!”. Drużyny rywalizowały  
w naukach matematyczno-przyrodniczych. Konkurs, jak na początek 
wiosny przystało, był przede wszystkim dobrą zabawą. Kiedy w sali 
trwały zmagania, przed Zespołem Szkół Urszulańskich miała miej-
sce niecodzienna wystawa pt. „Dobry Kawał Sztuki”. Intrygujące, 
zabawne, ciekawe „Ulkoludki” przykuwały uwagę przechodniów  

i konkursowych go-
ści. Dzieła wykonała 
młodzież klas drugich 
gimnazjum podczas 
zajęć artystycznych. 
Rzeźby zostały zro-
bione z materiałów 
przeznaczonych do 
recyklingu. Autorom 
nie zabrakło wyobraź-
ni i poczucia humo-
ru. — Nasza akcja ma „ozdobić” ten dzień. Na pochwałę zasługuje 
zaangażowanie uczniów. Przy okazji młodzież pokazała, że potrafi 
swoje dzieła trafnie, dowcipnie komentować — podsumowała Joanna 
Kucharczak, nauczycielka plastyki. 

„Hotel pod Zeusem” otwarty
Pierwszymi hotelowymi gośćmi byli przedstawiciele miasta 

oraz para nowożeńców, która chciała spędzić w Rybniku swój 
„honeymoon”. Nie było by w tym niczego nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że przyjechali do… szkoły, a dokładnie do Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

To właśnie tam znajduje się pracowania symulacyjna, z której ko-
rzystają uczniowie liceum hotelarskiego. A w niej pomieszczenie dy-
daktyczne wyposażone w 16 stanowisk uczniowskich m.in. do nauki 
języka obcego, bez którego trudno dziś wyobrazić sobie przyszłość  
w branży hotelarskiej. Jest też recepcja hotelowa oraz pokój  
z łazienką spełniają-
cy wymogi cztero-
gwiazdkowego. — 
To pomieszczenie, 
w którym uczniowie 
uczą się podstawo-
wych, hotelarskich 
umiejętności — mó-
wi ła  german i s ta 
i nauczyciel przed-
miotów hotelarskich 
Agnieszka Klich. Wiele już umieją, o czym przekonali gości biorących 
udział w uroczystym otwarciu pracowni – wiceprezydent miasta 
Joannę Kryszczyszyn, posła Grzegorza Janika, przewodniczącego RM 
Andrzeja Wojaczka, radnych Annę Gruszkę i Benedykta Kołodziej-
czyka oraz dyrektorów innych szkół. W zaimprowizowanej scence 
młoda para zameldowała się w „Hotelu pod Zeusem”, gdzie mogła 
liczyć na fachową pomoc recepcjonistki. — Do tej pory korzystali-
śmy z zajęć w innych hotelach. Teraz mamy już swoją bazę… — nie 
kryje zadowolenia z takiego obrotu sprawy dyrektor szkoły Urszula 
Warczok (o pracowni pisaliśmy szerzej w „GR” z września ub. r.).

Ekspresem do szkół 
W Społecznej Szkole Podstawowej odbyła się akcja promująca 

zdrowie „Wiem, jak zapobiegać chorobom” z udziałem uczniów  
i dzieci z rybnickich przedszkoli • Najciekawsze prace uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 biorących udział w zajęciach kółka pla-
styczno-fotograficznego prowadzonego przez Beatę Śpiewok pokazano 
na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Rybniku • Uczniowie SP nr 
12 i tamtejszego Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Pancernik”, którzy 
zabiegają o budowę chodnika przy ul. Zebrzydowickiej, zorganizowali 
happening związany z bezpieczeństwem • Uczennica ZST – Lucyna 
Pawlucy wyśpiewała sobie awans do finału III Festiwalu Piosenki 
Artystów Wrażliwych w Chorzowie • W rybnickim magistracie gościli 
nauczyciele i uczniowie z 6 państw uczestniczący w projekcie „Ekologia 
wokół nas” realizowanym przez Gimnazjum nr 4 w ramach programu 
Socrates Comenius.                                                                     (S), (m)
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…śpiewało prawie 150 dzieci tworzących korowód, który do-
kładnie pierwszego dnia wiosny pomaszerował w stronę stawu w 
Paruszowcu, by utopić Marzannę – symbol zimy, którą byliśmy 
już szczerze zmęczeni. 

Dla ścisłości – Marzann było co najmniej kilka, bo niesione 
przez dzieci „zimowe panny” były efektem konkursu „Gryfno 
frela”, zorganizowanego przez filię nr 4 Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w ramach realizowanego projektu 
„Cztery pory roku po śląsku”, dofinansowanego z programu 
„Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. A ponieważ 
biblioteczna filia ma siedzibę w budynku Przedszkola nr 3 
w dzielnicy Paruszowiec -Piaski, finał konkursu odbył się  
z udziałem miejscowych przedszkolaków oraz gości z kilku 
innych rybnickich przedszkoli i szkół podstawowych, które 
w konkursie brały udział. Nim jednak rozstrzygnięto, która 
z kukieł jest godna wyróżnienia, ludowy obrzęd topienia 
Marzanny przedstawiła Ślązaczka Roku z Kłokocina Anna 
Stronczek (senior-koordynatorka projektu „Cztery pory roku 
po śląsku”) oraz „Kokotki” – dziecięcy zespół regionalny  
z tejże dzielnicy. W kategorii przedszkolnej organizato-
rzy: prowadząca filię Bogumiła Ziołko-Napieralska oraz  
junior-koordynatorka projektu – Anna Pytlik wręczyły dwie nagrody, 
obie pierwsze, przedszkolom nr 3 i 5 za Marzanny o wdzięcznych 
imionach „Marzanna Gryjta” i „Wiosenno Klachula”, zaś w kategorii 
szkolnej zwyciężyła „Zwyrtno Gryjtka” z SP 1, wyprzedzając „Szykowno 
Cila” z tej samej szkoły; trzecie miejsce przyznano „Szwarnej Gieni”  
z SP 3. Niestety, wszystkie te piękne panie zakończyły żywot podobnie  
– w paruszowickim stawie… W kolorowym korowodzie wzięły też udział 

dyrektorki „biblioteki centralnej” Halina Opoka i Stanisława Adamek, 
również dając wyraz radości z pierwszego dnia wiosny. Na wrzucenie 
Marzann do stawu organizatorzy otrzymali specjalne pozwolenie od Rady 
Dzielnicy, a uczestniczący w obrzędzie samorządowcy Andrzej Oświecim-
ski i Helena Szuleka zapewnili, że Marzanny zostaną wyłowione.  Trochę 
żal włożonej w stworzenie naprawdę pomysłowych i kolorowych kukieł 
pracy, ale cóż, tradycji musiało stać się zadość…                                   (r)

Zimę pożegnali też najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Chwałowice, którzy w towarzystwie 
Eko-Marzanny uczyli się, jak dbać o środowisko i segregować odpady i pokrzepiali 
się grochówką.                                                                Zdj.: arch. DK. Chwałowice.  

Marzanno, Marzanno, 
ty zimowa panno…

gry samorządowej. Kurs przygotuje młodych 
ludzi do pełnienia odpowiedzialnych ról spo-
łecznych i angażowania się w podejmowanie 
decyzji istotnych dla lokalnej społeczności. 
W trakcie gry uczniowie opracują programy 
obywatelskie, czyli propozycje działań prospo-
łecznych, mających na celu zreformowanie i 
poprawienie sytuacji młodych ludzi w Rybniku. 

Będzie można na nie głosować. (Szczegółowy 
regulamin gry na www.nowoczesnyuczen.pl). 
Przypomnijmy: podczas ubiegłorocznej edycji 
gry „Mój s@morząd” młodzież pisała artykuły 
prasowe pod okiem redaktorów prasowych z 
„Nowin”, wykazała się znajomością historii 
miasta i…  samorządowej „Gazety Rybnickiej” 
oraz odpowiadała na podchwytliwe pytania 
prezydenta Adama Fudalego. A zwycięzcami 
I edycji okazali się uczniowie IV Liceum Pro-
filowanego z Zespołu Szkół Budowlanych. Jak 

będzie teraz, czas pokaże, a podczas konferen-
cji w hotelu „Olimpia” w Kamieniu, uczniowie 
pokazali jeszcze wystawę prac plastycznych, 
fotografii i projektów graficznych stworzonych 
w ramach zajęć. 

„Nowoczesny uczeń, w nowoczesnej szko-
le” potrwa do lutego 2012 r. Daje on młodym 
rybniczanom ogromne możliwości rozwijania 
zainteresowań i poszerzania horyzontów. Mają 
już wiedzę, oby tylko nie zawahali się jej użyć ... 

(S)

dokończenie ze strony 20

Nowocześni, czyli jacy?

Obrzęd topienia Marzanny 
„na sucho” pokazały „Ko-
kotki” z Kłokocina.

Dziecięcy korowód wymaszerował spod 
przedszkola w Paruszowcu-Piaskach. 

Zdjęcia: r



Taką szansę dał im udział w projekcie „Naucz 
mnie, a zacznę samodzielnie pracować – aktywiza-
cja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych 
intelektualnie”, realizowanym przez Stowarzyszenie 
„Razem”. Współfinansowany przez Unię Europejską 
projekt trwał rok, a o jego efektach rozmawiano 
podczas konferencji „Czy osoby niepełnosprawne 
mają szansę na aktywność zawodową?”, jaka odbyła 
się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. Jak 
wyjaśniała prezes Stowarzyszenia „Razem” Joanna 
Tarnowska, uczestnicy projektu najpierw brali udział 
w warsztatach technicznych (stolarka, ceramika), biu-
rowo-poligraficznych (druk, komputer, fotografia), 
usługowo-artystycznych (bukieciarstwo, florystyka, 
aranżacja wystaw sklepowych) oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Dowiedzieli się również, 
jak radzić sobie na rynku pracy i rozmawiać z praco-
dawcą. Zdobyli więc wiele nowych umiejętności, które 
potem sprawdzili w praktyce, i to dosłownie. Wzięli 
bowiem udział w praktykach zawodowych m.in.  
w Nadleśnictwie Rybnik, w kuchni i pralni Domu 
Pomocy Społecznej, pracowali w firmie Rojek Decor, 
w zieleni miejskiej oraz salonie telefonii komórkowej 
firmy Play. Pomagali im animatorzy praktyk, którzy 
wspierali też pracodawców obawiających się zatrud-
niania osób niepełnosprawnych intelektualnie, nie 
wiedząc czego mogą się po nich spodziewać. Pierw-
szego dnia praktyki uczestnicy projektu spotykali 
się w gabinecie dyrektora czy szefa danego zakładu 
lub firmy, poznawali zakres swoich obowiązków 
i opiekuna praktyki – osobą wydelegowaną do 
pomocy. — Nasi uczestnicy bardzo sobie chwalili 
udział w praktykach, bo dzięki nim stali się bardziej 
odpowiedzialni i obowiązkowi. Są chętni do pomocy  
i sami wychodzą z inicjatywą. Wojtek chciałby praco-
wać w Nadleśnictwie, Beata na praktykach nauczyła 
się obsługiwać urządzenia biurowe i wprowadzać dane 
do komputera. Andrzej tak bardzo zaangażował się  
w pracę na linii produkcyjnej, że nie chciał się pogodzić 
się z jej zakończeniem — opowiada J. Tarnowska. 
— Nasi uczestnicy poczuli się na tyle pewnie, że chcą 
wychodzić z domu, a do niedawna tak nie było. Chcą 
się spotykać z ludźmi i marzą o podjęciu pracy. Czy to 
możliwe? W czasie konferencji przekonywała o tym 
Justyna Kalich, koordynator ds. pośrednictwa pracy, 
związana na co dzień z projektem „Dodajcie nam 
skrzydeł” (o którym szerzej w poprzednim numerze). 
A uczestnicy stażu w „Pizza Hut”, którzy ostatecznie 

znaleźli tam zatrudnienie, zaserwowali uczestnikom 
konferencji smakowity poczęstunek właśnie z „Pizza 
Hut”. To konkretny przykład aktywizacji zawodowej, 
a jest ich więcej… (www.dodajcienamskrzydel.pl). 
Zdaniem Marii Flanczewskiej-Wolny z gliwickiego 
Kolegium Nauczycielskiego, w Rybniku widać efekty 
hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie”. — Jestem en-
tuzjastką takich rozwiązań — chwaliła rybnickie pro-
jekty i przekonywała, że kluczem 
do aktywizacji 
społeczno-za-
wodowej osób 
niepełnospraw-
nych jest zmia-
na podejścia w 
postrzeganiu 
ich potencjału: 
— On tkwi w 
tych osobach i 
albo go dostrze-
żemy i rozwinie-
my, albo zablo-
kujemy. W Rybniku, za sprawą Stowarzyszenia 
„Razem” i jego partnerów – Stowarzyszenia 
„Oligos” i Fundacji Ekologicznej „Ekoterm 
Silesia” – udało się zrobić pierwszy, duży krok. 
I jak zapowiada J. Tarnowska, członkowie sto-
warzyszenia zrobią wszystko, by pomóc swoim 
podopiecznym w podjęciu pracy: — Reszta zależy 
od nich samych i pracodawców. Ale również od ro-
dziców podopiecznych, którzy w ramach projektu 
„Naucz mnie a zacznę samodzielnie pracować” 
spotykali się z trenerem pracy, aby lepiej poznać 
mechanizmy wolnego rynku oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Ważną częścią projek-
tu były też indywidualne spotkania z terapeutą,  
o których rodzice mówili w samych superlatywach. 
Potwierdził to film podsumowujący projekt, obej-
rzany przez uczestników konferencji (również na 
stronie projektu www.nauczmniepracowac.pl).  

Czy niepełnosprawni intelektualnie znajdą 
pracę? — Tego nie wiemy — przyznają Krzysztof 
Chełstowski i Joanna Tarnowska ze Stowarzy-
szenia „Razem”. — Mamy jedynie taką nadzieję, 
a jako realizatorzy projektu dołożyliśmy wszelkich 
starań, by tak się stało. Teraz życie dopisze ciąg 
dalszy tego scenariusza. Oby z happy endem! 

(S)

Praca wzbogaca niepełnosprawnych

Ola nauczyła się przygotowywać obiady. Stefan zrobił półkę i taboret, Tereska już wie, 
jak wykonać piękny bukiet czy wianek komunijny, a Kamil rozwinął swoją komputerową 
pasję. Niepełnosprawni intelektualnie młodzi ludzie zdobyli nowe umiejętności, które 
każdemu z nich mogą przydać się w pracy zawodowej.

Grupa 20 niepełnosprawnych 
wzięła udział w warsztatach,  
a zdobyte w ich trakcie umiejęt-
ności sprawdzili w czasie prak-
tyk zawodowych. 

Wielkanocnie w Boguszowicach 

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 25

— Uczestnicy po-
czuli się na tyle 
pewnie, że chcą 
wychodzić z domu, 
s p o t y k a ć  s i ę  
z ludźmi i marzą  
o podjęciu pracy 
— mówiła pod-
czas konferencji 
Joanna Tarnow-
ska ze Stowarzy-
szenia „Razem”. 

Zdjęcia: s  
i arch. org. 

Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
na wielkanocną pocztówkę. Termin nadsyłania prac w formacie 15 na 20 cm upływa 8 kwietnia. 
Placówka zachęca też do udziału w warsztatach wielkanocnych, które odbędą się 13 i 14 kwiet-
nia. W ich trakcie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wykonywać będą dekoracje i ozdoby 
wielkanocne. Zapisy oraz wpłaty (koszt 10.00 zł) w sekretariacie DK odponiedziałku do piątku 
od 8 do 16. (Szczegóły przedsięwzięć na stronie internetowej placówki www.dkboguszowice.pl)



P. Ryłko, emerytowany górnik z Boguszowic, 
miłośnik gołębi i idei pomagania innym, ma już 
na swoim koncie tytuł wolontariusza roku woje-
wództwa śląskiego (o sukcesie w konkursie „Barwy 
wolontariatu” pisaliśmy w grudniowym numerze 
„GR”). Teraz może dorzucić kolejne laury – 
właśnie znalazł się w gronie 4 osób wyłonionych 
przez kapitułę konkursu, którego celem jest za-

inicjowanie budowy prężnie działającej i aktywnej 
społeczności wolontariuszy w internecie. Przez 
dwa miesiące (od marca br. do końca kwietnia) 
pan Piotr na platformie Wordpress będzie pisać 
na specjalnie w tym celu założonym blogu, bo 
walka w tym konkursie toczyć się będzie właśnie 
na blogi. Wygrywa ten bloger, którego notatki 
będą najpopularniejsze – czyli takie, które polubi 

największa liczba osób. Bloger, albo blog, który 
uzyska najwięcej „kliknięć” otrzyma nagrodę 
internautów, a nagrodę główną przyzna komisja 
konkursowa, która oceni wpisy pod względem 
wartości merytorycznej – promocji wolontariatu 
i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. 
Wyniki poznamy na początku maja. Zachę-
camy do śledzenia bloga P. Ryłki http://www.

pomagambo.pl/blog/author/
pomagambo_piotr/. — To dzięki 
internautom rybnicki wolontariusz 
może wygrać. On promuje wo-
lontariat – my wypromujmy jego! 
—  zachęcają w „Oligosie”. 

Konkurs „Pomagam, bo” jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, a blog ma służyć 
promocji wolontariatu, bo wolon-
tariat pomaga spojrzeć z innej 
perspektywy na wiele spraw, owo-
cuje rozwojem osobistym, może 
stać się przygodą życia… Dlatego 
w marcu Stowarzyszenie „Oligos” 
rozpoczęło realizację projektu 
zachęcającego właśnie do tej formy 
pomocy. Projekt pt. „Wolontariat 
– świadomy wybór” zakłada 
przeszkolenie 48 wolontariuszy  
i założenie bazy wolontariatu 

indywidualnego, a projekt ma podsumować 
seminarium. Już wkrótce koordynator projektu 
odwiedzi rybnickie szkoły średnie i gimnazja  
z propozycją uczestnictwa młodzieży w szkole-
niach i nabyciu kwalifikacji do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Projekt „Wolontariat – świa-
domy wybór” jest współfinansowany przez Urząd 
Miasta Rybnika.                                                       (S)

Robisz coś bezinteresownie? Poma-
gasz dzieciom, dorosłym, niepełno-
sprawnym, a może zwierzętom? Ten 
konkurs jest dla Ciebie!

Celem konkursu „Wolontariat – lubię to!” 
jest propagowanie idei wolontariatu wśród 
mieszkańców Rybnika, a jego uczestnicy mogą 
narysować, nagrać lub napisać o swoich wraże-
niach z pomagania innym. Prace konkursowe 
mogą mieć formę plakatu, rysunku, wiersza, 
opowiadania, felietonu, listu, prezentacji multi-
medialnej, notatki… — Podziel się wrażeniami 
o tym, co dał ci udział w wolontariacie, jak 
wpłynął on na twój rozwój, samorealizację, 
zaspokojenie ambicji, system wartości… — 
zachęcają organizatorzy ze Stowarzyszenia 
„Razem”. W konkursie mogą wziąć udział 
osoby działające w organizacjach pozarządo-
wych miasta (fundacjach, stowarzyszeniach, 
komitetach, itp.), sympatycy trzeciego sektora, 
osoby niezwiązane formalnie z organizacjami, 
również młodzi ludzie, którzy mieli okazję choć 
raz być wolontariuszem w sposób formalny 
(na podstawie umowy wolontariackiej) lub 
nieformalny, czyli angażowali się w jakąś ideę 
i pomagali innym. Termin zakończenia konkur-
su upływa 30 kwietnia br., a na zwycięzców 
czekają cenne nagrody – notebook, aparat 
fotograficzny, MP3… Szczegółowy regulamin 
na stronie: www.stowarzyszenierazem.org.
pl lub pod nr telefonu 698 388 528. Konkurs 
współfinansowany jest ze środków miasta. 
Zachęcamy do dzielenia się wrażeniami i pro-
pagowania wolontariatu!                            (S)

— On promuje wolontariat – my wypromujmy jego! — tak szefowa  
stowarzyszenia „Oligos” Elżbieta Piotrowska zachęca do wspierania  
Piotra Ryłki w konkursie na blogi.                                     Zdj. arch. GR 

Wolontariusz na konkursowym blogu

Ma ksywkę… Plaster, bo po krótkiej rozmowie z nim goją się wszystkie rany. 
Zjednał sobie opiekunów, terapeutów i niepełnosprawnych. Rybniczanin Piotr 
Ryłko, koordynator wolontariatu w stowarzyszeniu „Oligos”, zakwalifikował się 
do ogólnopolskiego konkursu „Pomagam, bo”.

Piotr pomaga, bo…

Wygraj notebooka!

„Wolontariat –
lubię to!”

Tańce do oceny
Po raz drugi w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się 

Powiatowy Konkurs Tańca Amatorskich Zespołów Tanecz-
nych, którego pomysłodawczynią jest nauczyciel tańca w 
MDK Marzena Butyłkin. 

Tym razem do konkursu zgłosiło się 20 zespołów, a zdaniem 
jurorek – Moniki Kupczak, Zofii Paszendy i Barbary Zielińskiej – poziom 
artystyczny znacznie się podniósł, zaś młodzi artyści bardziej świadomie 
prezentowali swoje umiejętności taneczne. Na uznanie zasługuje rów-
nież koordynacja ruchowa niemal każdego zespołu, a układy taneczne 

wzbogacone zostały o rekwi-
zyty i elementy akrobatyczne. 
Grupy tworzyły zgrane teamy 
choć uczestnicy walczyli mię-
dzy sobą o najważniejszą na-
grodę czyli tytuł najlepszego 
tancerza, który otrzymała 
Roksana Karman. Wiadomo 
już, że przyszłoroczny konkurs 
będzie miał szerszą formułę.  

Inwazja owadów…
W Młodzieżowym Domu Kultury zaroiło się 

od… owadów, na szczęście niewielkich i bardzo 
sympatycznych… Grupa teatralna „Pacynki” za-
prosiła na swój premierowy spektakl pt. „Muchy 
Łakomczuchy”.

Na scenie pojawiły się gigantyczne ciacha (niestety nie do 
konsumpcji), łakome muszki – Oliwia Rogowska, Kaja Michalik, 
Inga Kulak, Karolinka Materna i Małgosia Padoł, ptaszek – Ania 
Mizyn oraz dwa pajączki – Mateusz Rosa i Bartek Mikosz. Przed-
stawienie wyreżysero-
wała opiekunka grupy 
Zofia Paszenda, projekty 
kostiumów przygotowa-
ła Ilona Myszka, a sceno-
grafię – Danuta Sarna. 
Rodzice i dziadkowie byli 
zachwyceni, a dzieci udo-
wodniły, że … małe jest 
piękne! Zdj.: arch. org.
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Pasjonaci są wśród nas!

Wszystko mnie interesuje...

 Adam Ochojski urodził się w 1926 r. w płn. Francji, dokąd za pracą wyjechali rodzi-
ce – ojciec rybniczanin i matka pochodząca z Mazowsza. Jednak pan Adam „słodkiej 
Francji” nie zasmakował prawie wcale: rodzice postanowili z dzieckiem wrócić do oj-
czyzny, bo tylko tu wyobrażali sobie wychowywanie syna. Tak więc trzymiesięczny Adaś 
był już rybniczaninem, a przywiązanie do swojego miasta okazuje na wiele sposobów 
do dnia dzisiejszego...

Plon fotograficznych wypraw pana Adama.                                                                 Zdjęcia: r

Adam Ochojski i jego „zielniki”.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 27

Jednym z najcięższych doświadczeń dla 
pokolenia pana Adama była oczywiście 
wojna – spędził ją, wraz z dwiema siostrami  
i bratem, w miarę bezpiecznie u rodziny matki 
pod Warszawą, nie został jednak uchroniony 
przed traumatycznym przeżyciem, jakim była 
śmierć ojca w obozie w Dachau. W końcu wojna 
musiała ustąpić pokojowi, a prawie dwudziesto-
letni, pełen energii młodzieniec, zaangażował 
się w ruch harcerski, zakładając na Smolnej, 
gdzie mieszkał, V Drużynę Harcerską im.  
R. Traugutta. — Do dziś przechowuję oryginalną 
legitymację i jest ona dla mnie cenną pamiątką 
— mówi pan Adam. Jednak wobec ideolo-
gizacji ZHP w okresie stalinizmu, w 1947 r.  
kadra drużyny postanowiła ją rozwiązać. By 
nie marnować energii młodzieży, A. Ochojski 
wraz z kolegami założyli funkcjonujący do dnia 
dzisiejszego rybnicki oddział PTTK, a w jego 
ramach nasz bohater działa nieprzerwanie  
w komisji ochrony przyrody. To właśnie praca 
na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodni-
czego stała się największą pasją pana Adama,  
w miarę czasu poszerzaną o nowe zaintere-
sowania. Teraz, na zasłużonej emeryturze, 
na którą przeszedł po wieloletniej pracy  
w zaopatrzeniu w kop. „Chwałowice”, może 
oddać się pasjom, na które wcześniej brakowa-
ło czasu. Pasjom, bo jest ich kilka, a wynikają 
one poniekąd z zaangażowania w ochronę 
przyrody w PTTK. Społeczna praca w tej 
dziedzinie nie poszła na marne. A. Ochojski 
ma swój ogromny udział w oficjalnym uzna-
niu za pomniki przyrody siedmiu obiektów 
znajdujących się na terenie Rybnika. Są to trzy 
obiekty przyrody żywej: jesion wyniosły rosnący 

przy pl. Kopernika, tuż obok Zamku (siedziby 
Sądu Rejonowego), wierzba krucha na placu 
kościelnym kościoła św. Józefa oo. franciszka-
nów (najgrubsze drzewo w Rybniku i okolicy  
o obwodzie 6 metrów) i lipa drobnolistna obok 
leśniczówki przy ul. Gzelskiej; pozostałe to gła-
zy narzutowe: wykopany przy budowie basenu 
w Chwałowicach (stoi na postumencie koło 
basenu), dwa głazy wydobyte przy budowie 
dworca Rybnik Towarowy: jeden ustawiono 
przed Domem Kultury w Chwałowicach, drugi 
przed kopalnią i największy, o obwodzie 7,6 m,  
nazwany na cześć odkrywcy głazem Oskara 
Michalika, znajduje się w miejscu zalegania w 
lesie „na Piaskach”. (Postaramy się przybliżyć 
je wszystkie w kolejnych numerach „GR”) 
Pan Adam do dziś prowadzi do nich szkolne 
wycieczki, tłumacząc dzieciom jak ważna jest 
edukacja przyrodnicza i poszanowanie dzie-
dzictwa kulturowego, którego przyroda jest 
ważną częścią. Wie o tym wnuk Marcin, który 
prosił, by jego klasę zaprowadzić do „głazu 
Michalika”, wiedzą inne, wyedukowane przez 
pana Adama, dzieci... — Mimo swoich lat nie 
umiem siedzieć bezczynnie z pilotem przed tele-
wizorem — mówi nasz pasjonat. — Staram się 
być czynny i fizycznie, i umysłowo, wciąż wiele 
rzeczy mnie interesuje, poznaję nowe... Nie pod-
daję się wiekowi! A dowodów na to jest wiele. 
W zadbanym mieszkaniu, w którym, po śmierci 
żony, od kilkunastu lat gospodaruje sam, na 
ścianach obrazy przyjaciół oraz prace plastycz-
ne własnego pędzla, w kuchni kilkadziesiąt wi-
dokówek z różnych stron świata od znajomych 
i przyjaciół, z którymi jest w ciągłym kontakcie. 
Ale najciekawsze znajdują się w kilku dużych 

a l b u m a c h .  
— Do two-
rzenia kom-
pozycji kwia-
t o w y c h  n a 
wzó r  daw-
nych zielni-
ków zainspi-
rowała mnie 
moja bliska 
z n a j o m a , 
siostra Piotra 
Palecznego, 
R e n i a  — 
mówi Adam 
O c h o j s k i . 
Otrzymał od 
niej kiedyś  

w prezencie książkę opatrzoną życzeniami  
i własnoręcznie wyklejonym bukiecikiem. Ko-
lorowa kompozycja tak mu się spodobała, że 
ze swoich przyrodniczych wędrówek przynosił 
różne „zieliny” i sam próbował tworzyć po-
dobne. Do dziś takich obrazków zrobił wiele, 
ofiarowując je najczęściej przyjaciołom. Jako 
„materiału artystycznego” używa wielu różnych 
roślin: bratków, krwawnika, wrzosów, jaskrów, 
lobelii, fiołków, ptasiej wyki czy pospolitych 
chwastów. — I choć zasuszone rośliny nierzad-
ko tracą kolory, staram się zatrzymywać w tych 
obrazkach kawałek lata. To bardzo delikatna 
robota, trzeba się skoncentrować i mieć trochę 
wyobraźni... Ale przede wszystkim mam moty-
wację, by wybrać się na spacer poza miasto. Jak 
mówi ponoć pani Renia, która naszego boha-
tera zainspirowała, uczeń przerósł mistrza...

Kolejne albumy zaczęły powstawać, kiedy 
pan Adam dostał w prezencie od syna łatwy  
w obsłudze aparat cyfrowy. Zawsze interesowa-
ły go dzieje Rybnika i jego architektura. Wędro-
wał więc z aparatem po mieście, fotografując co 
ciekawsze miejsca i obiekty, najczęściej jednak 
kamienice wraz z detalami i zdobieniami, 
których na co dzień nie zauważamy. — Trzeba 
umieć patrzeć... — mówi. Oglądając ten album 
aż dziw bierze ile w rybnickich kamieniczkach 
jest piękna, szczególnie teraz, kiedy wiele  
z nich odzyskuje dawny blask. Panu Adamo-
wi szczególnie bliska jest nasza neogotycka 
bazylika św. Antoniego. Świątyni tej pasjonat 
poświęcił gruby album, uwieczniając ją na 
setkach fotografii. A może warto stworzyć ko-
lejny, już po zakończeniu wielkiego remontu? 
Zapewne i taka myśl przyszła panu Adamowi 
do głowy. Ale fascynują go także pozostałe 

cd. na str. 46
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„Twarzą” tych działań jest Mariola (Maya) 
Rodzik-Ziemiańska. Rybniczanie znają ją 
m.in. z animacji wielu wydarzeń kulturalnych 
w ramach projektu Port Sztuki w rybnickich 
klubach, lokalach i innych klimatycznych 
miejscach, takich jak „Spotkania ze Sztuką” 

czy „Nocne Prowokacje”, organizowane 
wspólnie z Rybnickim Centrum Kultury. 
W styczniu br. Port Sztuki zainaugurował 
nowy cykl artystycznych spotkań – „Pamięt-
niki z Rybnika”, prezentujący wyjątkowe, 
niepospolite osoby związane z Rybnikiem, 
tworzące jego klimat i historię. Nawiasem 
mówiąc, Maya Rodzik-Ziemiańska, rodem z 
Podkarpacia i związana z Rybnikiem dopiero 
od 2003 r., sama mogłaby zostać bohaterką 
takiego spotkania. Absolwentka geoinżynierii 
na Politechnice Wrocławskiej, jest przede 
wszystkim artystyczną duszą – śpiewa (jazz  
i muzykę tzw. archaiczną), prowadzi warsz-
taty wokalne, pisze wiersze, maluje, zajmuje 
się grafiką komputerową, prowadzi autorski 
cykl Port-ki na łamach rybnickiego magazynu 
społeczno-kulturalnego „Zalew Kultury” i jest 
„spiritus movens” całego szeregu artystycz-
nych przedsięwzięć.

Pierwszym gościem w restauracji „Pod 
Tubą”, która jest współorganizatorem cyklu 
„Pamiętniki z Rybnika”, był znany m.in.  
z łamów „GR” Marek Szołtysek, publicysta 
i autor książek o Śląsku, który opowiadał  
o swojej pasji  tropienia, przybliżania i uwiecz-

niania starych śląskich obyczajów. 
W marcu odbyło się benefisowe spotkanie  

z Marią Budny-Malczewską, artystką-malarką, 
ale również animatorką wydarzeń plastycz-
nych, dzielącą się swoimi doświadczeniami  
z młodymi ludźmi pragnącymi rozwijać 

p l a s t y c z n e 
zainteresowa-
nia. Jak na „...
pamię tn ik i ” 
przystało, „be-
nefic jentka” 
zaprezentowa-
ła licznie zgro-
m a d z o n y m 
uczestnikom 
wieczoru swój 
bogaty rodo-
wód, z które-
go wynika, że 
dzięki przod-
kom artystka ma w polskiej i śląskiej również 
domieszkę niemieckiej, austriackiej i czeskiej 
krwi. Mówiła też o powstańczej przeszłości 
i tradycjach handlowych rodziny. Sama, po 
studiach na Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu, ułożyła sobie życie i pozostała w tym 
mieście na wiele lat, by z przyczyn osobistych, 
powrócić do rodzinnego Rybnika. W ciągu 
dwudziestu lat pracy twórczej zdobyła sobie 
pozycję w rybnickim środowisku plastycznym, 
o czym traktował materiał filmowy przygo-

towany przez niezastąpionego „człowieka  
z kamerą” czyli Janusza Rzymanka. Efektami 
jego poszukiwań we własnych przepastnych ar-
chiwach była zdumiona sama zainteresowana. 
W centrum twórczości M. Budny-Malczew-
skiej, inspirowanej często muzyką i poezją, jest 
kobiecy akt, ale artystka tworzy też portrety 
czy, jak ostatnio, aranżacje malarskie na foto-
grafii wydrukowanej na płótnie. Swoje prace 
wielokrotnie wystawiała w kraju i zagranicą. 
Ale indywidualna twórczość nie jest jedyną 
formą aktywności artystki. Będąc pracowni-
kiem rybnickiego Muzeum zaaranżowała i, 
jako kurator, zorganizowała wiele wystaw, 
była też inicjatorką innych wydarzeń artystycz-
nych, m.in. kilku edycji Art Festiwalu czyli 
prezentacji sztuki współczesnej z udziałem 
artystów i pedagogów prestiżowych polskich 
uczelni artystycznych oraz gości zagranicz-
nych. M. Budny-Malczewska ma również swój 
udział w powstaniu rybnicko-raciborskiego 
oddziału Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Niespełnionym na razie marzeniem M. 
Budny-Malczewskiej jest realizacja projektu 
zagospodarowania terenu kampusu, z plene-
rową galerią rzeźby. Po przejściu na emeryturę 
swoją ideę popularyzowania sztuki współ-
czesnej kontynuuje w Fundacji Elektrowni 
Rybnik, organizując m.in. plenery, wystawy 
oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży, pro-
wadzone przez znakomitych artystów, również 

z zagranicy. Wiele kontak-
tów z artystami z Niemiec 
i Francji nawiązała dzięki 
działalności w Międzyna-
rodowym Stowarzyszeniu 
Rybnik-Europa, organizacji 
koordynującej współpracę 
z miastami partnerskimi 
Rybnika. A ponieważ nie 
ma benefisu bez przyjaciół 
– o współpracy z M. Budny-
Malczewską mówili m.in. 
Krzysztof Pietrek, z któ-
rym wspótworzyła Galerię  
w Rybnickim Centrum Kul-
tury oraz artyści-plastycy 
Bogdan Szymura i Zbi-
gniew Mura, a także Anna 
Foltynowicz, partnerka  
w kilku działaniach na styku 
plastyki i fotografii. Wszyscy 
podkreślali jej zaangażo-

wanie, kreatywność i starania o jak najlepszy 
efekt pracy. A i sama bohaterka wieczoru 
przyznała, jak wiele zawdzięcza przyjaciołom, 
cytując zdanie jednego z nich, że „…przyjaciele 
to skrzydła, które nas niosą…”. — Jeżeli w życiu 
piękne są tylko chwile — to mam przed sobą 
kolejną 20-letnią chwilkę. Wypełnię ją tym, co 
potrafię najlepiej – rysowaniem i malowaniem 
— mówi Maria Budny-Malczewska. 

(r)

Organizatorka spotkania Mariola Rodzik-Ziemiańska (z lewej) i jej gość – Ma-
ria Budny-Malczewska, obie w jedwabiach malowanych przez artystkę. Zdj.: r 

Pamiętniki z Rybnika

Port Sztuki to działająca w Rybniku nieformalna, niezwiązana z żadną placówką 
kultury, rzec by można offowa, platforma skupiająca poszukujących, kreatywnych 
animatorów i pasjonatów sztuki. Organizują oni i wspierają różne formy działań 
kulturotwórczych w wielu obszarach, promując m.in. lokalnych twórców.

Zawinęli do portu...

Charakterystyczny dla stylu Marii Budny-Malczew-
skiej akt.



Bo kto z nas wie, że ten niewielki, wykonany z trawy i skóry „kapelu-
sik” nie jest gustownym nakryciem głowy. Faktycznie to tarcza wojowni-
ka – im większa, tym mniejsze były umiejętności jej właściciela. Konia 
z rzędem temu, kto dopatrzy się głębszego znaczenia w zwyczajnych 
sandałach. Tymczasem, jak mówił dr Lucjan Buchalik, insygniami władzy 
władcy królestwa Lurum są właśnie sandały, a do tego czapka z cztere-

ma biało-granatowymi wstążkami, laska i nóż. 
Królowi zwykle towarzyszy dziecko, najlepiej 
kiedy jest to chłopiec symbolizujący dostatek, 
życie i nowe pokolenie. Skąd L. Buchalik wie 

to wszystko? Od wielu lat uczestniczy w bada-
niach etnologicznych prowadzonych w Afryce 
Zachodniej i Centralnej, a szczególną uwagę 
poświęca ludom Dogonów, Kurumba, Somba 

czy Bambara. Efektem tych badań są liczne publikacje w literaturze 
fachowej oraz album „Kolorowy Sahel”. Od 2003 r. dr L. Buchalik, 
etnolog i afrykanista, pracuje w Muzeum Miejskim w Żorach. W RCK 
pokazał zdjęcia, które powstały na przestrzeni ostatnich 20 lat: — Wiele 
z tych osób już nie żyje. Najstarsi, najbardziej wartościowi dla etnologa, 
bo posiadający największą wiedzę, ludzie powoli odchodzą… — mó-

wił L. Buchalik, a atmosferę 
„czarnego lądu” przywołały 
dźwięki bębnów, na których 
grali członkowie grupy „Tum-
bao” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Niesłyszących i Słabosłyszą-
cych w Raciborzu pod kierun-
kiem Michała Fity. Publiczność 
obejrzała też slajdy i filmy 
przybliżających życie i zwyczaje 
Dogonów – najciekawszej chy-
ba grupy plemienno-religijnej 
Afryki Zachodniej oraz przed-
mioty codziennego użytku  
i maski. Okazuje się bowiem, 
że Europejczycy postrzegają 
Afrykę właśnie przez pryzmat 
maski. Dlatego L. Buchalik 
poświęcił jej najwięcej uwagi. 
Maski są przypisane mężczy-
znom – tylko oni mogą w nich 
tańczyć, a sam taniec pełen jest 
symboli i znaków, nieczytelnych 
dla postronnego widza. Zda-
rzają się maski do 5 metrów 
wysokości, maski zakładane 
jak kominiarki, podtrzymywane  
w dłoniach czy wiązane pod 
brodą jak hełm: — Widziałem, 
jak podczas bardzo ekspresyj-
nego tańca sznurki zacisnęły się 
pod szyją tancerza. Może więc 
dojść do niebezpiecznej sytuacji, 
stąd obecność „asystenta”, który 

ma pomóc tancerzowi, gdyż ten nie może zdjąć maski w czasie tańca. 
Maska jest rzeczą świętą … — opowiadał L. Buchalik, a publiczność 
obejrzała też taniec Dogonów, którzy pokaźne maski trzymają 
… w zębach. Opanowanie kroków do najłatwiejszych nie należy, 
szczególnie, że tancerz musi górną częścią maski uderzyć w piasek, 
by nieco go unieść. — Maska, bardzo popularna w plemionach 
saharyjskich, powoli zanika ze względu na postęp islamu i odcho-
dzenie od dawnych starych wierzeń… — tłumaczył L. Buchalik. 
Zwiedzający dowiedzieli się również jak wyglądają spichlerze  
i domy Dogonów, co uprawiają w trudnym, suchym klimacie, jakie 
prace wykonują na co dzień… Udało się zatem zrealizować hasło 
przyświecające wystawie – „opoWiem o ich życiu”… 

(S)

— Maska, bar-
dzo popularna 
w plemionach 
saharyjskich, 
powol i  zani-
ka ze względu 
na islam i od-
chodzenie od 
dawnych, sta-
rych wierzeń… 
— tłumaczył 
dr Lucjan Bu-
chalik. 

Afryka dzika dawno odkryta…
…tak przynajmniej zapewniał klasyk. Wciąż jednak wiele pozostaje do odkrycia, 

o czym przekonywał etnolog Lucjan Buchalik podczas „afrykańskiej” wystawy, 
jaką pokazano w Galerii Sztuki Rybnickiego Centrum Kultury. Ciekawostka goniła 
ciekawostkę… 

Atmosferę „czarnego lądu” przywołały dźwięki bębnów, na których grali członkowie grupy 
„Tumbao”.                                                                                                            Zdjęcia: s.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 29
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— Rok 2011 zaczął się dla zespołu Carran-
tuohill pomyślnie, dostaliście Złotą Płytę za 
album „Inis”...

— Jesteśmy zespołem folkowym, sukcesem 
jest to, że sprzedajemy płyty, a jeśli sprzedaje-
my w większych ilościach, to już jest naprawdę 
bardzo dobrze. Cieszymy się z popularności 
płyty „Inis” (wyd. 2002), która uzyskała status 
Złotej Płyty przy sprzedaży 
17 tys. egzemplarzy. Problem 
w tym, że nie ma kategorii 
„muzyka folkowa”, dopiero 
kiedy nas inaczej zakwalifi-
kowali, mogliśmy otrzymać 
to wyróżnienie. Fryderyki 
mają kategorię „etno-folk”, 
więc to niekonsekwen-
cja… „Inis” nagraliśmy 
z tuzami muzyki popo-
wo-rockowej jak Paweł 
Kukiz, Stanisław Soyka, 
Anita Lipnicka, Anna 
Maria Jopek, Fiolka, 
Kuba Badach czy Robert 
Kasprzycki. Okazało się, 
że niektórzy z nich chęt-
nie słuchają irlandzkie-
go folku, co nas mile 
zaskoczyło. Najnowsza 
płyta „Celtic Dream”, 
nagrana z Anną Faber, 
Anną Dymną i rybni-
czanką Kasią Sobek, 
jest zwrotem w stronę 
łagodniejszego brzmie-
nia. Album dość dobrze 
się sprzedaje, jest pro-
mowany na koncertach,  
w radiu i dobrych sklepach muzycznych. 

— „Celtic Dream” i zmiana klimatu na ła-
godniejszy to nowy rozdział Waszej twórczości 
czy jednorazowy eksperyment?

— Każdy zespół po jakimś czasie chce robić 
trochę co innego... Zawsze fascynowały nas 
klimaty tajemniczości. Na każdej z poprzednich 
płyt znajdują się też utwory balladowe. „Celtic 
Dream” jest efektem współpracy ze wspania-
łymi artystami. Poznaliśmy Annę Faber, która 
gra zarówno na harfie klasycznej, jak i nieco 
mniejszej celtyckiej. Podczas koncertu Anna 
Dymna recytowała poezję ks. Twardowskiego, 
poezję staroceltycką oraz irlandzkie wiersze  
w przekładach Ernesta Brylla, Piotra Sommera. 
Kasia Sobek, którą poznaliśmy parę lat temu 
podczas koncertu w Rydułtowach, była zaintere-
sowana śpiewaniem muzyki celtyckiej. Najpierw 
opracowaliśmy kilka utworów Loreeny Mcken-
nitt, w tej chwili angażujemy Kasię do naszych 
indywidualnych projektów. Czas spokojnego 
grania oczywiście się nie kończy, ale chcemy 
teraz nagrać z Kasią utwory nieco żywsze... 

— Czy łagodniejsze melodie mają łatwość 
przyciągania odbiorcy, lepiej trafiają do słu-
chaczy?

— Ktoś kiedyś powiedział, że naszych płyt 
bardzo dobrze słucha się w samochodzie – po-
mimo korków albo ostrej jazdy, człowiek łagod-
nieje. Jeżeli muzyka „Carrantuohill” sprawia, 
że jest mniej wypadków, to bardzo się cieszę... 
Skoczniej będzie już na najbliższych koncer-
tach. W repertuarze mamy dwie propozycje 
taneczne – „Touch of Ireland” z warszawskim 

zespołem „Reelandia” i „Fairy Dance”, popu-
larny „Kopciuszek po irlandzku”, z gliwickim 
zespołem Salake. Poza tym promujemy płytę 
„Celtic Dream”, gramy też regularne koncerty, 
przy okazji których czasem pojawiają się goście, 
mamy projekt jazzowy – jesteśmy dość wszech-
stronni, jest w czym wybierać...   

— Podczas tegorocznej „Zielonej Wyspy 
Śląsk” zagraliście m.in. z orkiestrą górniczą...

— Śląska muzyka kojarzy się przede wszyst-
kim z „heimatami”, z muzyką biesiadną. Nie 
chciałbym, żeby muzyczne skojarzenia ze 
Śląskiem ograniczały się tylko do tego typu 
muzyki. Stąd takie eksperymenty, jak występ 
z orkiestrą górniczą.

— Dzisiaj nagrywacie już autorski repertuar, 
ale początki zespołu to wykonywanie już napi-
sanych, istniejących utworów.

— Kiedy 24 lata temu zaczynaliśmy przygodę 
z muzyką irlandzką, byliśmy „odtwarzaczami”. 
Pierwszymi inspiracjami były płyta Kwartetu 
Jorgi i film „Robin Hood”. Wtedy na polskim 
rynku nie było żadnych materiałów. Zapisy nu-
towe dostawaliśmy od znajomych z zagranicy. 
Jasiu Duerschlag podarował nam kasetę, z któ-
rej ściągaliśmy utwory, zapisywaliśmy nutka po 

nutce – ale to było cały czas odtwarzanie. Nie 
mieliśmy wtedy jeszcze irlandzkich instrumen-
tów, takich jak dudy, buzuki, flażolety, które 
nadają muzyce specyficzny klimat. Pierwszy raz 
byliśmy w Irlandii w 1994 roku i straciliśmy pra-
wie cały majątek na zakup instrumentów, nut, 
płyt. Dziś zespół ma już własne kompozycje 
tematów „okołoirlandzkich”, których aranżacje 

opracowujemy wspólnie na 
próbach.

— Czy przez tyle lat nie 
znudziło Wam się to irlandzkie 
granie?

— Nie... Mój dziadek Ro-
bert Barteczko w okresie mię-
dzywojennym był założycie-

lem i muzykiem zespołu 
„Knorkel Jazz Band”. 
Wtedy zapisy nutowe 
jazzowych standardów 
dostawali od znajomych 
ze Stanów – chyba coś 
zostało w genach, bo my 
też gramy na przekór, 
muzykę irlandzką, teo-
retycznie obcą nam kul-
turowo. Ciekawe jednak, 
że najnowsze badania 
potwierdzają nie tylko 
wędrówki Celtów, ale 
również fakt, że zakła-
dali na naszych terenach 
osady, np. w okolicach 
Kielc. 

— Kultura irlandzka 
jest bardzo ciekawa, co 
Pana w niej najbardziej 
fascynuje?

— Celtowie zachowali odrębność, ponieważ 
nie byli nigdy cywilizowani przez kulturę ro-
mańską. „Okupacja rzymska” nie dotarła do 
Irlandii, mur Hadriana skutecznie oddzielił 
Szkocję od reszty Brytanii, stąd podobna 
odrębność Szkotów. Pogańskie tradycje cel-
tyckie zostały mądrze wykorzystane przez św. 
Patryka. Chrystianizacja Irlandii była trudna, 
misjonarze często podzielali los św. Wojciecha.  
Św. Patryk zauważył błędy swoich poprzedni-
ków, którzy próbowali niszczyć pogańskie zwy-
czaje. Postanowił wpisać w celtyckie obrzędy 
wiarę chrześcijańską – np. słynny krzyż celtycki 
z wzorem słońca, które św. Patryk uczynił sym-
bolem korony cierniowej. Trójlistna koniczyna, 
symbol Irlandii, została skojarzona z Trójcą 
Św., a wcześniej oznaczała życie, władzę, siłę. 
17 marca, dzień śmierci św. Patryka, to huczne 
irlandzkie święto. Zazwyczaj data ta wypada 
w Wielkim Poście, więc jako zespół muzyczny 
mamy mały kłopot... Ale gramy św. Patrykowi, 
więc myślę, że się za nami wstawi gdzie trzeba...

Niestety, Irlandczycy mieli pecha i przez 
wiele lat byli okupowani przez Anglików, 
którzy nie dopuszczali grania muzyki irlandz-

Celtowie 
to niezwykle artystyczny naród...
– mówi Adam Drewniok z zespołu „Carrantuohill”. W marcu, 

najbardziej irlandzkim miesiącu roku, rozmawiamy o projektach 
zespołu, irlandzkiej muzyce, kulturze i św. Patryku...

Carrantuohill podczas koncertu w TZR. Adam Drewniok gra na basie.                                             Zdj.: m

dokończenie na str. 34



Fabułę tej bajki znają chyba wszyscy. Mu-
zyczno-taneczna opowieść oddała wszystkie 
emocje bohaterów, a do tego zachwycała 
wykonaniem. Tancerze pokazali elementy 
klasycznego tańca irlandzkiego oraz stepu. 
Zespół Carrantuohill i wokalistka Katarzyna 
Sobek świetnie wpisali się w klimat magicznej, 
czarodziejskiej historii. Połączenie muzyki  
i tańca bardzo spodobało się publiczności, 
która nagrodziła artystów gorącymi oklaskami.

Drugą odsłonę irlandzkiego grania 
mieliśmy z okazji Dnia Św. Patryka  
w Tyskie Pub. Irlandzka kultura wypracowała 
godny pozazdroszczenia sposób obchodów 
święta swojego patrona. Otóż obok wymiaru 
religijnego, jest on czczony muzyką, tańcem, 
śpiewem, często w pubach… Tyskie Pub przy 
ul. Broniewskiego (pawilon „Wanda”), poza 
ofertą różnych trunków, organizuje również 
imprezy kulturalne, warto więc sprawdzać, co 

się tam dzieje. Występ Carrantuohill wysoko 
postawił poprzeczkę. — Jestem bardzo zado-
wolony z tego koncertu. Zespół Carrantuohill 
dawno nie grał w żadnym rybnickim klubie, 
publiczność bawiła się świetnie, było ok. 130 
osób — mówi Karol Orłowski z Tyskie Pub. 
Następny muzyczny wieczór już 30 kwietnia, 
kiedy zagra Kurczat. W planach są występy 
Poziomu 600, Andrzeja Trefona, może nawet 
przybędzie afrykański zespół... Na pewno po-
jawią się Kabaret Młodych Panów i Noł Nejm. 
Na każdy koncert 
jest 100 wejściówek: 
— Jeśli wybieramy 

się do Tyskie Pub mamy pewność, że będzie 
gdzie usiąść, bo ilość miejsc jest ograniczona — 
dodaje K. Orłowski. Każde nowe miejsce na 
kulturalnej mapie Rybnika cieszy. Tyskie Pub 
ma oryginalne, klimatyczne wnętrze, którego 
częścią jest nawet... motocykl. Na ścianach 
zobaczycie fotokopie archiwalnych numerów 
„Gazety Rybnickiej”, są tam również dostępne 
bieżące numery naszego miesięcznika, Więcej 
na stronie www.tyskiepub.rybnik.pl 

(m) 

Koncert Carrantuohill w Tyskie Pub – święto irlandzkiej muzyki z okazji  
Dnia Św. Patryka.                                                                          Zdj.: K. Kaczmarczyk

Bajki można nie tylko opowiadać, ale i... tańczyć. Gliwicki zespół Salake, któremu 
przygrywali muzycy z Carratuohill, przedstawił na scenie TZR „Fairy Dance”, czyli 
„Kopciuszka po irlandzku”. 
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Wielkie puzzle układano w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, a nie jak planowano na 
płycie Rynku. Zamiary organizatorów pokrzyżował 
padający deszcz, ale nie przeszkodził on dzieciom w 
doskonałej zabawie, którą przygotowano w ramach 
kampanii ekologiczno–artystycznej pod nazwą 
„Zielona Wyspa Śląsk”. Inicjatorem projektu jest 
grający „zieloną muzykę” zespół Carrantuohill, 
a warsztaty ekologiczne „Eko puzzle” prowadzo-
ne były w pięciu śląskich miastach. Wielki finał 
kampanii odbył się 21 marca br. podczas gali w 
zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, a w koncercie 
wzięli udział m.in. Carrantuohill, Zespół Pieśni i 
Tańca Śląsk, bracia Golcowie, Kabaret Młodych 
Panów, a także gość specjalny prof. Jan Miodek. 

Układanie puzzli w rybnickiej SP nr 1 odbyło 
się w Dniu Świętego Patryka, a w czasie zajęć pro-
mowano segregację odpadów i recykling. — Mam 
nadzieję, że dzieciaki świetnie się bawiły, a warsztaty 

przyniosą po-
żądane skut-
ki — mówiła 
koordynator-
ka akcji Do-
minika Szo-
towicz. — Nie 
ma na świecie 
takiej ilości 
drzew, by nie 
opłacało się 
sadzić kolejnych… — zapewniał z kolei nadleśniczy 
Janusz Fidyk, wręczając naczelnikowi Wydziału 
Ekologii UM Jarosławowi Kuźnikowi jedną z ty-
siąca sadzonek na posadzenie w Rybniku nowego 
lasu. — Zielonym do góry! — dodawał Adam Drew-
niok z zespołu Carrantuohill. Wiadomo drzewko 
do drzewka, a zbierze się … 

(S)   

Dzieci z SP nr 1 ułożyły 144 „eko puzzli”…

…a nadleśniczy Janusz Fidyk wręczył na-
czelnikowi Wydziału Ekologii UM Jarosła-
wowi Kuźnikowi jedną z tysiąca sadzonek. 

Zdj.: s

Grali w zielone
Puzzel do puzzla, aż... zbierze się 144 elementów i powstanie 

układanka o wymiarach 7 na 7 metrów z hasłem „Segregujesz 
zyskujesz!”. Nietypowe warsztaty proekologiczne przygotowa-
ła fundacja ekologiczna „Arka”, a w zielone grały nie tylko 
rybnickie dzieci, ale i muzycy kojarzeni z Zieloną Wyspą.  

Irlandzkie granie

„Kopciuszka po irlandzku” odtańczył gliwicki 
zespół Salake.                                        Zdj.: m
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Na wejściu zestaw podstawowy dla pań: goździk, rajstopy 
„opalone” i 5 g kawy robusta, gat. V, w opakowaniu zastęp-
czym z bułki tartej. Im dalej w głąb PRL-u tym śmieszniej 
i… straszniej. 

Data otwarcia wystawy „Życie na kartki” w rybnickim Muzeum nie 
była przypadkowa – przecież apogeum obchodów Dnia Kobiet przy-
padło właśnie na czasy Polski Ludowej, choć zaistniał on ponad 100 lat 
temu w kapitalistycznej Ameryce. Współczesna reaktywacja święta to 
raczej prześmiewczy, sentymentalny powrót do młodości, choć wielu 
panów (może i dobrze) traktuje 8 marca bardzo poważnie. 

Inspiracją dla organizatorów wystawy była też 30. rocznica wprowa-
dzenia kartkowej reglamentacji na mięso i, kolejno, na wiele innych 
deficytowych towarów. A pamiętać trzeba, że reglamentowana była 
również wolność… Na wystawie, złożonej głównie z eksponatów po-
chodzących od osób prywatnych, są i sławne „kartki” (choć w śladowej 
ilości), ale także inne materialne dowody PRL-owskiej, rzeczywistości 
– meble, ubiory, sprzęt gospodarstwa domowego i RTV, prasa (z całym 
kioskiem „Ruchu”), płyty, dokumenty. Ponieważ życie często toczyło 
się w sklepowych kolejkach, niektóre eksponaty pełnią rolę towaru 
w zainscenizowanych placówkach handlowych. Jak to wyglądało w 
praktyce, można się było przekonać siadając do planszowej gry „Kolej-
ka”. Pokazuje ona jak długa i kręta może być droga do niekoniecznie 
luksusowych dóbr…   

Jak wielu z nas pamięta, a wystawa przypomina, w niektórych sferach 
PRL nie był wcale tak szary, jak myśli dzisiejsza młodzież. Dzięki temu, 
że „Polka potrafiła”, w modzie nie odstawała od mieszkanek świato-

wych metropolii, tyle, że musiała w to 
włożyć więcej pracy i inwencji. Kwitło 
życie kulturalne i towarzyskie – nie na 
darmo Polskę nazywano „…najwe-
selszym barakiem w socjalistycznym 
obozie.”   

Społeczny klimat tamtych czasów 
starano się odtworzyć np. 
poprzez przypomnienie 
politycznych haseł czy ory-
ginalne fotografie ilustru-
jące ówczesne wydarzenia 
w mieście czy zakładach 
pracy. Obok partyjnych 
haseł, pojawia się też nio-
sący nadzieję charaktery-

styczny napis „Solidarność”, symbol ruchu, który stał się początkiem 
końca PRL. Autorem większości zdjęć jest Zenon Keller, długoletni 
fotoreporter tygodnika „Nowiny”, który na filmowych rolkach posiada 
wspaniałą dokumentację tego okresu.

PRL to czasy niezbyt odległe i spora część społeczeństwa pamięta je 
bardzo dobrze, ale głównymi twórcami wystawy i jej kuratorami są ludzie 
młodzi: Anna Grabowska i Dawid Keller. Ich wizja tamtej epoki opiera 
się na informacjach zaczerpniętych z bezpośrednich rozmów z osobami, 
które PRL znają z autopsji, a także z literatury, prasy i… internetu. 
Świadomi ograniczeń, jakie PRL stawiał swoim obywatelom, starsi 
uczestnicy wernisażu z sentymentem wspominali te czasy. — Byliśmy 
młodzi, wiele można było przetrzymać, ale wiedzieliśmy, że za „żelazną 
kurtyną” było inaczej. Żyliśmy nadzieją i marzeniami…

Dopełnieniem ekspozycji jest kolejny (2) numer „Rybnickiego 
Kuriera Muzealnego”, gdzie znajdziemy szerszą refleksję na temat 
wystawy i czasów, którym jest poświęcona. Wystawę można oglądać 
do 8 maja br.

Wystawie towarzyszyły inne wydarzenia, o smaku, podobnie jak PRL, 
słodko-gorzkim. Za nami pierwszy wieczór w Dyskusyjnym Klubie Fil-
mowym „Ekran”, w czasie którego obejrzeć można było polskie kroniki 
filmowe z lat PRL-u, a także film finezyjnego prześmiewcy tej epoki 
Stanisława Bareji „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”. W poniedzia-
łek 4 kwietnia wieczór drugi, a na ekranie archiwalny już „Zimowy 
zmierzch” z 1957 r. w reż. Stanisława Lenartowicza, wg scenariusza 
Tadeusza Konwickiego oraz nakręcony w tym samym roku film „Ewa 
chce spać” z niezapomnianą Barbarą Kwiatkowską i przyszłym Klossem 
Stanisławem Mikulskim.

Zaś z muzyką z czasów PRL-u w tle: promocja kwartalnika „Lizard” 
i książki jednej z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek jaz-
zowych Agnieszki Wilczyńskiej „Camel: lot śnieżnej gęsi”, która miała 
miejsce 24 marca w Muzeum, a 29 kwietnia – spotkanie z historykiem 
i nauczycielem akademickim, znawcą muzyki i malartswa dr. Jackiem 
Kurkiem, poświęcone rockowi w krajach socjalistycznych. Na zakończe-
nie – od 6 do 31 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
wystawa grafik Jacka Fedorowicza. 

... gorzki PRL
Do gatunku wspomnień raczej gorzkich należy na 

pewno publikacja Muzeum „Studia z dziejów ziemi 
rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945-1989” i towarzy-
sząca „peerelowskiej” wystawie konferencja, na której 
zaprezentowano zamieszczone w książce referaty.

Konferencja, którą Muzeum zorganizowało wspólnie z 
odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, odbyła 

Wystawa „Życie na kartki”

Słodko...

Jakby to bylo wczoraj...
 Zdjęcia: r
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się w Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Do 
historii tego okresu warto było powrócić ze względu na lukę badawczą, 
o której mówił naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN 
Katowice Adam Dziurok. Lukę należało wypełnić, stąd książka wydana 
przez Muzeum przy współpracy z katowickim IPN w ramach Zeszytów 
Rybnickich (nr 12). Konferencja miała zachęcić do poznania historii 
tego okresu. I to z pewnością się udało, bo młodzież, ale nie tylko ona, 
dowiedziała się wiele o historii nam najbliższej, a jednocześnie wciąż 
nieznanej. Jak choćby o wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r.,  
które ponad wszelką wątpliwość zostały w Rybniku sfałszowane. O „cu-
dzie na urną” mówił Dariusz Węgrzyn z IPN, a przepisem na wyborczy 
sukces były represje – aresztowania, pozbawianie prawa do głosowania, 
rewizje, zwolnienia z pracy, no i … obsadzanie komisji wyborczych 
„swoimi”: — Panowało przekonanie, że wybory wygra ten, kto będzie liczył 
głosy — mówił D. Węgrzyn, a swoją prezentację wzbogacił plakatami 
i materiałami propagandowymi z tego okresu – „Dobrym Polakiem 
jesteś dowiedź! 3 razy tak, twoja odpowiedź”, „Senat z wozu. Koniom 
lżej”, „NSZ – twój wróg!”. 

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również czym była rozpoczęta 
w 1971 r. sprawa pod kryptonimem „Katedra”. Jak wyjaśniał Mirosław 
Sikora z IPN w Katowicach, rzecz dotyczyła rozpracowania przez Służbę 
Bezpieczeństwa rybnickiej filii Politechniki Śląskiej. Do inwigilowania 
młodych ludzi SB pozyskało 15 tajnych współpracowników, a najwięk-
szą aktywnością wykazali się TW Leon, TW Czesław i TW Marek.  
— Rozpracowywano także Klub Studencki „Ćwiek” — mówił M. Sikora. 
Okazuje się, że inwigilacja filii Politechniki Śl. pozwoliła SB rozpraco-
wywać sprawę większego kalibru, opatrzoną kryptonimem „Dacia”. 
Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do książki, która nawiązuje 
do niektórych aspektów życia politycznego, spo łecznego, religijnego  
i gospodarczego Polski Ludowej. Znajdziemy tam teksty przedstawiające 
problemy życia codziennego mieszkańców Rybnika w latach osiemdzie-
siątych, ale i działania władz komunistycznych wobec Kościoła kato-
lickiego w latach 1945-1956, czy 
sylwetkę księdza ewangelickie-
go uwikłanego we współpracę  
z SB. Obok syntezy Rybnickiego 
Okręgu Węglowego przeczyta-
my też o powojennych bada-
niach archeolo gicznych prowa-
dzonych w Rybniku, konfliktach 
„swój” – „obcy” oraz o schyłku 
rządów Polskiej Zjednoczonej 
Partii Ro botniczej w Rybniku, 
kiedy… wiał już wiatr odnowy. 

(r), (S)

„Noc” w tym przypadku była pojęciem raczej 
umownym, bo zakończyła się ledwie przed 23.00. 
Dzieci były więc nie tylko pierwsze, ale i… odważ-
niejsze, bo zostawały do rana. A przecież i bajki 
mają niekiedy coś z kryminału…

Kryminalna noc w bibliotece była nieco spóźnio-
nym epilogiem akcji „Kryminał na lato”, promują-
cej ten gatunek, jako dobrą, wakacyjną rozrywkę. 

Wieczór miał przybliżyć czytelnikom kryminał w wielu aspektach, a główną 
bohaterką była „pierwsza dama” kryminału Agatha Christie. Nic więc 
dziwnego, że uczestnicy spotkania powitani zostali pyszną herbatką panny 
Marple, wprawdzie o nieco późniejszej porze niż tradycyjne five o’clock, ale 
z „angielskimi” ciasteczkami (w których podobno nie było cyjanku). Nie 
zapomniano o drugim „gigancie” powieści kryminalnej – Arturze Conan 
Doyle’u i jego bohaterze Sherlocku Holmesie, a więcej można się było dowie-
dzieć na wystawie na osławionej „Baker Street”. Zaprezentowano również 
galerię detektywów, którzy najbardziej zawładnęli zbiorową wyobraźnią – od 
Sherlocka do Kojaka. Czytelnicy chętnie odpowiadali na zagadki kryminalne, 
w nagrodę otrzymując, i tu niespodzianka, kryminały… Spotkali się też „na 
żywo” z autorami powieści kryminalnych: pisarzem i zastępcą red. naczelne-
go kwartalnika fantastyczno-kryminalnego „Qfant”, autorem książek „Był 
sobie złodziej” i „Mucha” Jackiem Skowrońskim oraz Maciejem Czubejem, 
antropologiem, autorem m.in. cenionej publikacji o literaturze kryminalnej 
„Etnolog w Mieście Grzechu”. Biblioteka „uwolniła” też, czyli wyłożyła do 
zabrania trochę swoich zapasów kryminalnych powieści.

Swojskim akcentem była przedstawiona przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Ligoty-Ligockiej Kuźni scena z jednej z najbardziej znanych 
powieści A. Christie „Noc w bibliotece”, tyle, że w śląskiej gwarze – było 
nie tyle strasznie, co śmiesznie…

Wieczór zakończyła adaptacja filmowa najsłynniejszej powieści  
A. Christie „Morderstwo w Orient Expressie” Sidneya Lummeta z 1974 r.,  
z nagrodzonymi Oscarem Ingrid Bergman i Albertem Finneyem w roli 
niezawodnego Herkulesa Poirota.

Tyle zabawy dla dorosłych, a za sprawą kolejnej „Nocy z Ander-
senem”, która tuż, tuż bo 1 kwietnia (i nie jest to prima-aprilis) 
biblioteką „wieczorową porą” znów zawładną dzieci.                   (r)

Nocna zbrodnia 
          w bibliotece
I nie będziemy ukrywać, że to dzieci wcześniejszą, bajkową 

„Nocą z Andersenem” przetarły szlak dorosłym, którzy licznie 
przybyli do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, by 
uczestniczyć w nocnej zbrodni i, podejrzewamy, służyć pomocą 
w jej wykryciu... 

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się wielu szczegółów z najnowszej historii Rybnika, 
m.in. jak rozpracowywano filię Politechniki Śląskiej.                                        Zdj.: s

Gospodynie z Ligoty-Ligockiej Kuźni zaprezentowały „Agathę Christie”... po śląsku. 
Zdj.: arch. ogr.



— Pierwsze amerykańskie wrażenia?
— Ameryka przywitała nas świetną tem-

peraturą, -22 st. C, brrrr... oraz immigration, 
które zawsze musiało coś sprawdzać w naszych 
walizkach. Kiedy już sprawdzeni i przepytani 
stanęliśmy na obcej ziemi, okazało się, że 
wcale nie jest taka obca... 

— Gdzie w Kanadzie i USA wystąpił Kaba-
ret Młodych Panów? Jak zostaliście przyjęci 
przez mieszkających tam Polaków?

— W Toronto spotkaliśmy się z fantastycz-
nymi ludźmi. Na samym początku zostaliśmy 
zaproszeni na przepyszne chińskie jedzenie 
(Robert i Łukasz mieli kłopot, gdyż nie prze-
padają za chińszczyzną). Polska gościnność 
sprawiła, że czuliśmy się jak w domu. Tamtej-
sza Polonia okazała się wspaniała, zupełnie się 
nie spodziewaliśmy aż tak ciepłego przyjęcia. 
Z Kanady na pewno zapamiętamy ogromną 

przestrzeń, spokój i życie bez zbędnego 
pośpiechu, autostrady ze specjalnym pasem 
dla samochodów, które przewożą więcej 
niż jedną osobę (w związku z tym byliśmy 

uprzywilejowanymi uczestnikami ruchu i nie 
musieliśmy stać w korkach) oraz gościnnych 
i przyjaznych ludzi.

Po Kanadzie przyszedł czas na Stany. Na 
początek Chicago i występ w pięknej sali „Co-
pernicus Centre” (największa polonijna sala 
w Stanach, mieści ponad 1900 osób) i kolejne 
zaskoczenie – na sali komplet widowni. Ludzie 

bawią się pierwszorzędnie, my też – dodajemy 
skecze, improwizujemy. Po koncercie spo-
tkanie, podpisywanie płyt, wspólne zdjęcia  
i mnóstwo ciepłych słów. Udało się nam też  
wybrać na fantastyczny amerykański stek  
(i prawdą jest, że w Polsce takich nie znaj-
dziemy...). Kolejny etap trasy to Nowy York. 
Popołudnie – występ w New Jersey, który od-
bywa się w dużo mniejszej sali polonijnej niż ta  
w Chicago, jednak ludzie nie chcą nas wypu-
ścić, a my musimy się spieszyć na drugi występ, 
na Greenpoint – najbardziej wysuniętą na 
północ dzielnicę Brooklynu. Bis, bis i trzeba 
pędzić – udaje nam się w porę dotrzeć na miej-
sce (ratuje nas brak korka w tunelu, gdyż od-
bywa się w tym czasie półfinał Super Bowl...). 
Po występie schodzi adrenalina z całego dnia 
i nie ma siły na nic. Teraz przed nami dwa in-
tensywne dni zwiedzania, zakupów i nocnego 
szaleństwa. Zwiedzamy wszystkie standar-
dowe punkty turystyczne – od Central Parku 
(przy którym mieszkaliśmy), poprzez most 
brookliński, Times Square, Statuę Wolności, 
Wall Street, 5th Avenue po Ground Zero. 
Udało nam się zobaczyć musical „Chicago” na 
Broadway’u – niestety, na „Króla Lwa” już nie 
było biletów... Nie omieszkaliśmy się też udać 

do najstarszego irlandzkiego pubu w Stanach, 
w dzielnicy SoHo, w którym warzą piwo,  
a wygląd nie zmienił się od samego powstania, 
czyli od 1800-któregoś roku. Wszystko się 
sypie, lecz smak piwa i klimat robią swoje.

— Jak reagowała publiczność? Ta po-
lonijna uchodzi za konserwatywną, raczej 
zachowawczą... Jak Wam się występowało  
z tą świadomością? 

— Podsumowując całą trasę można powie-
dzieć, że była bardzo udana. Polacy, zarówno 
w Kanadzie i w Stanach, przyjęli nas rewelacyj-

nie. Publiczność, jak się okazało, była świetnie 
zorientowana w tym, co dzieje się w Polsce. 
Wyłapywała rzeczy, które chcieliśmy zmienić 
w programie, bo obawialiśmy się, że nie będą 
zrozumiałe. Polonia, pomimo opinii, że jest 
konserwatywna i zachowawcza, miała dystans 
do tego, co działo się na scenie, dystans do 
samej siebie i wszystkiego, co nas otacza. Nie 
trzeba było więc wprowadzać żadnych zmian. 
Nie pozbawiło to naszego występu satyry, iro-
nii w komentowaniu polskiej rzeczywistości. 
Można powiedzieć, że trafiliśmy na swoich, 
i było nam z tego powodu niezmiernie miło.

— Czy pobyt za oceanem dał wam nową per-
spektywę spojrzenia na polską rzeczywistość? 
Przywieźliście z tej podróży jakieś inspiracje 
artystyczne?

— Myślę, że nie. Nie musimy na nią pa-
trzeć z innej perspektywy. Każdy z nas patrzy  
z tej, z której widać lepiej i wyraźniej. A co do 
inspiracji artystycznych, to czas pokaże, czy 
przywieźliśmy coś ze sobą. Jakieś tam pomysły 
i przemyślenia na pewno po głowie chodzą, ale 
czy to wpłynie na nasze występy? Zobaczymy.

(m)
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Młodzi 
Panowie 
za oceanem

Kabaret Młodych Panów wrócił z pierwszych amerykańskich występów. Rybnicza-
nie wraz z kabaretem Ani Mru Mru zagrali dla Polaków mieszkających w Kanadzie 
i USA. O pobycie za oceanem opowiada Mateusz Banaszkiewicz.

Times Square – każdy, kto zwiedza Nowy York, musi tam być...                                                         Zdj.: arch KMP

kiej i tańczenia. Dlatego w tańcu irlandzkim 
biorą udział tylko nogi – wykonywano go na 
przykrywce z beczki, i cały kunszt polegał na 
tym, żeby nie wyjść poza nią, Jeśli zbliżał się 
brytyjski policjant, przez okno widział tylko 
spokoją „górną część” tańczącego, a nogi 
były w ruchu... Muzycy też oszukiwali. Boran, 
instrument podobny do sita, często był przez 
Anglików z nim mylony. Zapisy nutowe muzyki 
irlandzkiej zawdzięczamy Francisowi O’Neillo-
wi, Irlandczykowi, który wyemigrował do USA, 
wraz ze swoim bratem wędrował po irlandzkich 
pubach, szukał irlandzkich muzyków, spisywał 
ich utwory.

Celtowie to niezwykle artystyczny naród: 
muzykują, tańczą, śpiewają, malują, a ich zdob-
nictwo celtyckie jest jednym z najpiękniejszych 
na świecie. Piercing, niestety, też pochodzi od 
Celtów... 

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Tytko

dokończenie ze strony 30

Celtowie...
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To właśnie wspólny koncert zaskakującego 
Marek Makaron Trio i równie nietuzin-
kowego duetu Przytuła&Kruk okazał się 
hitem pierwszego, festiwalowego dnia. Marek 
Makaron Trio to bodaj jedyny zespół, który wy-
konuje stare, zapomniane śląskie pieśni ludowe 
(z XV-XIX w.) do muzyki wywodzącej 
się z tradycyjnego, ko-

rzennego bluesa rodem z Delty. Spoiwem 
jest silny, i tam i tu, etos pracy oraz emocje. 
Blues Delty jest bliski również duetowi Bartek 
Przytuła i Tomek Kruk, stąd decyzja o drugim, 
wspólnym koncercie. Rybnicką (niezbyt liczną 
niestety!) publiczność zawojowali wyjątkową 
spontanicznością, humorem, interpretacjami 
ocierającymi się o pastisz, a sam B. Przytuła – 
przejmującym, „czarnym” głosem i… mimiką. 
Udowodnili, że potrafią grać na „rompli”,  
a nawet na stojącym wieszaku. Publiczność nie 
chciała ich wypuścić ze sceny… 

A wieczór rozpoczął się od występu Sekcji  
z Włoch, a dokładnie… z Rybnika. Potem oko-
ło bluesowe utwory wyśpiewała ciekawym gło-
sem Asia Mrozek z grupy Around the blues,  
a wieczór zakończyła legen-
d a r n a 

formacja Krzak, która zaprezentowała swoją 
najnowszą płytę „4 basy”. A była to dopiero 
przystawka do drugiego, międzynarodowego 
dnia festiwalu, którego nie byłoby, gdyby nie 
„… bluesowe serce Adama Świerczyny”, jak 
o dyrektorze Rybnickiego Centrum Kultury 
mówił Bogdan Rumiak. 

Finałowy wieczór VII Rybnik Blues 
Festival, to cztery świetne koncerty, które 
pokazały różne oblicza bluesa.

— Staramy się, żeby każdy dzień festiwalu był 
coraz lepszy. Dziś wystąpią wspaniali muzycy ze 

Śląska, Polski i zagranicy — mówił w imieniu or-
ganizatorów A. Świerczyna. Finałowy koncert 
rozpoczęła rybnicka grupa The Blues Expe-
rience, grająca muzykę z pogranicza rocka  
i bluesa. Siłą zespołu jest ciekawy, charyzma-
tyczny głos wokalistki Anny Pawlus. The Blues 
Experience ma już na koncie kilka sukcesów, 
m.in. wygraną w ubiegłorocznym Koz All Music 
Festival. Po nich na scenie pojawili się nie-

zwykle żywiołowi, energetycz-
ni muzycy z Zydeco Flow. 
Zespół z Grudziądza nie 
tylko grał, ale także zapre-
zentował dość spontaniczną 

choreogra-
fię… Każdy kolejny 
utwór podnosił at-
mosferę na widow-
ni, solówki były na-
gradzane gorącymi 
barwami. Muzyka 
Zydeco Flow poza 
bluesem zawiera 
elementy rocka  

i country, a za sprawą wykonawców także bar-
dzo dużo pozytywnej energii. Jako trzeci zagrał 
zespół Mr. Blues. Jego lider, Bogdan Rumiak, 
występował na festiwalu w podwójnej roli: 
prowadzącego koncerty i muzyka. Dodajmy, że  
w obu sprawdził się świetnie. Muzycy Mr. 
Bluesa pochodzą z Rybnika i sąsiednich miast. 
Zespół kolejny raz potwierdził, że świetnie 
sprawdza się podczas grania na żywo. Po jego 
występie przyszedł czas na zagraniczną gwiazdę 
festiwalu – Paula Lamba & The King Snakes.  

Blues to muzyka dla wybranych

Sekcja z Włoch i Makaron – wbrew pozorom nie był to „dzień włoski” na ryb-
nickim Blues Festiwalu. Było bardzo regionalnie, bo „po Śląsku”. Zagrali muzycy 
z Rybnika i Chorzowa, na scenie pojawił się „bity, stary Ślonzok z Bytomia”, jak  
o Marku „Makaronie” Motyce mówił prowadzący imprezę Bogdan Rumiak,  
a ze sceny sączyło się bluesowo-gwarowe „fajne życie miołeś…”. Niech żałują ci, 
którzy tego nie słyszeli i … nie widzieli.

dokończenie na str. 36

„Bity, stary Ślonzok z Bytomia”, czyli Marek „Makaron” Motyka (z lewej)  
i „grający” na wieszaku charyzmatyczny Bartek Przytuła.

Sekcja z Włoch, a dokładnie z... Rybnika. 

The Blues Experience z wo-
kalistką, rybniczanką, Anną 
Pawlus.

Zydeco Flow, czyli niezwykle żywiołowi 

bluesmani z Grudziądza.

Mocnym finałem tegorocznego 
festiwalu był występ Paula Lam-
ba. Na zdjęciu wirtuoz harmo-
nijki ze swoim synem Ryanem, 
gitarzystą The King Snakes.
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Oni nie wyobrażają sobie świata bez telefo-
nów komórkowych i wszechobecnej wolności. 
— Kiedyś to było nie do pomyślenia, a dziś… 
Podróż z Niemiec do Polski odbywa się bez kon-
troli paszportowej, można mieszkać w dwóch 
krajach i bez obaw pokazywać takie obrazy, jak 
te… — mówił Andrzej Jan Piwarski w rybnickim 
Muzeum, gdzie uroczyście otwarto wystawę 
„Ślady – Nadzieje  1970-1980-2010”. Zorga-
nizowano ją z okazji 30. rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” i 90. rocznicy urodzin 
ks. Franciszka Blachnickiego, urodzonego  
w Rybniku założyciela Ruchu Światło-Życie. 
(Realacja z uroczystości rocznicowych w kwiet-
niowej „GR”). Artysta Andrzej J. Piwarski, który 
wystawia swoje prace od 1963 r., był świadkiem 
grudniowych wydarzeń na wybrzeżu w 1970 r. 
To one zainspirowały go do namalowania cyklu 
obrazów. Tak powstały „Ślady”, które odsłaniają 
tragizm tamtych wydarzeń. — Porażają emo-
cjami… — ocenia kurator wystawy Elżbieta 
Bimler-Mackiewicz. W czasie gdańskiego 
Sierpnia’80 powstały kolejne obrazy, tym ra-
zem z serii „Nadzieje”. W Muzeum pokazano 
też inne prace jego autorstwa, jakże różne  
w charakterze, ale największą uwagę przyciągały 
malarskie dokumenty. — Szczególne znaczenie 
mają dla mnie obrazy przedstawiające bruki, 
po których chodziłem… Ze śladami tamtych 
wydarzeń… — powiedział nam artysta, który  
w swoich pracach wykorzystał różne rekwizyty  
i dokumenty z tamtego okresu – ulotki, plakaty, 
gazetki… — Na jednym z obrazów znajdziemy 
fragment komunikatu zezwalającego na strzelanie 
do tłumu w czasie godziny policyjnej. Na innym 
starałem się pokazać, że rzecz dotyczy Polski – 
kiedyś wielkiej, potem stłamszonej. I posłużyłem 
się symbolem – przykleiłem na płótno parę petów 
i paczkę papierosów „Piast”, która leżała na 
moim biurku. 

Ekspozycję obejrzeli parlamentarzyści, dzia-
łacze „Solidarności”, radni, uczniowie i artyści, 
a udało się ją sprowadzić do Rybnika dzięki... 
„łańcuszkowi ludzi dobrej woli”, jak mówiła ku-
rator E. Bimler-Mackiewicz. Pomógł dyrektor 

Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach ks. 
Henryk Pyka, radna Sejmiku Woj. Śląskiego 
Urszula Grzonka i Region Śląsko-Dąbrowski 
NSZZ „Solidarność”, który zaoferował pomoc 
finansową. Otwarcie wystawy uświetnił koncert 

uczniów szko-
ły muzycznej,  
a A. J. Piwar-
ski i jego żona, 
malarka i rzeź-
biarka Barbara 
Ur, dziękowali 
za wyjątkowo 
ciepłe przyjęcie.  
W  d o w ó d 
w d z i ę c z n o -
ści ofiarowali 
przedstawicie-
lom „Solidarno-
ści” i Muzeum 
swoje grafiki. 
Pani Barbara 
wręczyła też na 
ręce Sławomi-
ra Studnika i  
E. Bimler-Mac-
kiewicz z rybnickiej placówki, rysunek z motywem 
Ikara, namalowany w reakcji na wprowadzenie 
w Polsce stanu wojennego: — Płakałam wtedy 
rzewnymi łzami — wspomina artystka. 

Warto dodać, że Piwarski wspólnie z żoną 
przebywał wtedy w Niemczech i jako działacz 
„Solidarności” nie mógł wrócić do Polski. Osiadł 
więc w Essen, a ich dom stał się centrum polskiej 
kultury i azylem dla wielu polskich emigrantów, 
tam też poznali ks. Fr. Blachnickiego. W marcu 
br. skończyłby 90 lat, a w 1994 rozpoczął się jego 
proces beatyfikacyjny. Kapłan trafił do Carlsber-
gu z Rzymu, a w RFN założył Chrześcijańską 
Służbę Wyzwolenia Narodów skupiającą nie tyl-

ko Polaków, wokół idei suwerenności i jedności 
narodów w walce o wyzwolenie. Jej pierwszym 
prezesem został właśnie Andrzej J. Piwarski. 
— Przyjaźniliśmy się. Byłem najbliższym współ-
pracownikiem ks. Blachnickiego. Często u nas 
gościł. Zdarzyło mu się również otwierać nasze 
wystawy — wspomina A. J. Piwarski. — Był 
w pewnym sensie artystą, człowiekiem o dużej 
wrażliwości i jeszcze większym poczuciu humoru. 
Kiedy go poznałem, nie interesował się sztuką. 

Pamiętam, jak poprosiłem 
go, by wygłosił słowo wstęp-
ne na mojej wystawie. W 
drodze na otwarcie zapytał 
o czym właściwie ma mówić,  

bo przyznał, że zupełnie nie zna się na nowocze-
snej sztuce. Myślałem, że on żartuje, ale widząc 
jego zakłopotanie poradziłem mu, by nawiązał do 
ewangelii. Przecież był w tym dobry. I tak zrobił! 
Ks. Fr. Blachnicki spędził w Niemczech Za-
chodnich prawie 5 lat. Jak mówi A. J. Piwarski 
miał tutaj ogromne możliwości i perspektywy 
na pisanie i wydawanie książek. Jednak to 
nie było jego miejsce na ziemi… — Zdarzało 
mu się mówić o Rybniku — wspomina Piwar-
ski. — I wyraźnie było widać, że lepiej czuł się  
w Polsce. Mówił, że największy krzyż dźwiga 
właśnie w RFN. Blachnicki napisał też wstęp do 
katalogu towarzyszącego wystawie malarstwa 
Barbary i Andrzeja Piwarskich w Oslo w 1983 r.,  
zorganizowanej z okazji wręczenia Lechowi 
Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla. Ze względu 
na opóźnienia, tekst ostatecznie nie wszedł do 
wydawnictwa, ale wciąż pozostaje aktualny, bo 
podejmuje próbę scharakteryzowania twór-
czości dwojga artystów: — Motyw wyzwalania 
człowieka łączy sztukę Barbary Ur i Andrzeja 
Piwarskiego — pisał Blachnicki. — Człowiek 
w malarstwie Piwarskiego jest skierowany ku 
światłu, mimo egzystencji zanurzonej jeszcze  
w cieniu. Jest to więc człowiek nadziei… 

(S)

Artysta o przeszłości i ks. Blachnickim

Obrazy wolności

Ślady pozostały do dzisiaj… Mroczne i trudne do wymazania z pamięci. Ślady 
tragicznych wydarzeń z grudnia’70 i nadziei, jakie niósł z sobą sierpień pamięt-
nego 1980 roku. Andrzej Jan Piwarski przeniósł je na swoje płótna. Malarsko 
udokumentował.  Teraz jego artystycznymi śladami podążają inni. Również młodzi 
rybniczanie. 

Twórcy i organizatorzy wystawy: (od lewej) Barbara Ur-Piwarska, Elżbieta Bimler-Mackiewicz,  
Andrzej Jan Piwarski i Urszula Grzonka.                                                                                         Zdj.: s.

O Lambie mówi się, że to „pierwsza harmonij-
ka Wielkiej Brytanii” – i rzeczywiście, kiedy gra 
na niej Lamb, trudno sobie wyobrazić, że ten 
instrument ma jakiekolwiek ograniczenia. — 
Paul Lamb to od lat wizytówka brytyjskiej sceny 
bluesowej. Z The King Snakes nagrywają dobre 
płyty, ale przede wszystkim sprawdzają się na 
koncertach, potrafią pokazać muzykę — mówił 
przed festiwalem Andrzej Matysik, redaktor 

naczelny kwartalnika „Twój Blues”. Wirtuoz 
harmonijki i jego zespół przyjechali do Rybnika 
prosto z Czech, koncertem w TZR rozpoczęli 
polską część trasy. Ich występ tak rozkołysał 
publiczność, że przy kilku ostatnich utworach 
większość fanów bluesa bawiła się pod sceną. 
Mocny finał koncertu nie zakończył jednak 
imprezy. Ostatnim punktem festiwalu było jam 
session w Sali Kameralnej, które prowadził Mr. 
Blues. Miłośnicy bluesa długo będą wspominać 
to muzyczne święto, i z jeszcze większą ochotą 
czekać na następną edycję festiwalu. (S), (m) 
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Blues to...



Prawdziwych Cyganów już nie ma…

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

W tym roku zabawa przebiegała pod znakiem „wielowymiarowej 
cygańskości”. Tematyka bardzo wdzięczna, bo, wiadomo, Romowie 
to naród roztańczony, rozśpiewany i kolorowy, zgodnie z przysło-
wiem — „…dla zabawy i towarzystwa Cygan dałby się powiesić”. 
Zatem polityczna poprawność, która wyeliminowała ze słownika 
nawet przymiotnik „cygański”, musiała ustąpić wymogom karna-
wałowych uciech…

W zabawie zachowano formę rywalizacji dwóch „taborów” 
pod wodzą herszt-Cyganek Zosi Mokry z Piasków i Teresy Szulc  
z Grabowni, a na straży sprawiedliwych wyników stało tradycyjnie 
Wysokie, a w sprawach babskich nieomylne prezydium, którego skład 
zmieniał się każdego wieczora. W edycji, w której do prezydium 
zaproszono red. naczelną „GR”, uczestniczki rywalizacji oceniały 
również radna Sejmiku Woj. Śląskiego i szefowa rybnickiej „So-
lidarności” Urszula Grzonka (prezeska), wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Grażyna 
Kohut. Prowadząca całość jako Cyganka O’Lala, Aleksandra Hara-
zim-Bąk była w swoim żywiole: wróżyła z ręki, zagrzewała do boju, 
nie unikając, zgodnie z biesiadną konwencją combra, pieprznych 
dowcipów, a wspomagał ją, jak zawsze, kolega z kabaretowej sceny 
Czesław Żemła. Zgodnie z przyrzeczeniem, nawet najbardziej nie-
cenzuralne treści i „jazda po bandzie” w czasie zabaw, musiały być 
przyjmowane w pokorze… W rolę króla Cyganów Hanysa wcielił 
się sam dyrektor DK Marian Wolny, wspomagany w organizacji 
kolejnych numerów przez cygańskich hersztów ochrony prezeski, 
w skrócie C-HOP.  Konkursom i zabawom towarzyszyła muzyka  
i piosenki w wykonaniu Cyganeczek Sonii i Gabrysi, a zaangażo-
wani byli zresztą prawie wszyscy pracownicy DK, zaś radny Hen-
ryk Ryszka pokonał nawet chorobę, by stać się funkcjonariuszem 
C-HOP-u. Na użytek zabawy „cygańskość” potraktowana została 
dość stereotypowo: wróżenie z ręki czyli Cyganka prawdę ci powie, 
ognisko, a wokół niego śpiewy i pląsy, cygańskie (bez cudzysłowu) 
koło fortuny, niedźwiedź (a nawet monstrualnych rozmiarów jeż) 
na łańcuchu czy firmowy wyrób Cyganów – patelnia… Ta ostatnia 
została wykorzystana jako główny element jednego ze skeczów, 
który wzbudził tak niebywały entuzjazm zgromadzonych pań, że 
numer pt. „Sagi Cygon Leo” w wykonaniu zespołu „Don Hanys 
and Wykąpani” trzeba było powtórzyć. Założymy się, że treść tego 
numeru pocztą pantoflową została już szeroko rozpowszechniona… 

Uczestniczki z zacięciem i ogromnym poświęceniem, można by 
rzec „do pierwszej krwi”, rywalizowały w ciągnięciu cygańskiego 
tobołka na czas, wyścigach minidrabinioków, przeciąganiu liny, biciu 
piany i tradycyjnym konkursie, który wyzwala zawsze największe 
emocje – przeciskaniu się pod drążkiem, z nieodzowną pomocą osób 
trzecich. Siły do walki dawał solidny posiłek i cygańska popitka…

Mocną stroną niedobczyckich combrów jest scenografia, za którą 
odpowiada Michaela Sczansny: w tym roku głównym elementem 
była makieta pretensjonalnej willi nowobogackich Romów, ale nie 
zabrakło również taborowego wozu czy wielkich kart do wróżenia. 
Pojawił się też element na wskroś nowoczesny: nie było już tradycyj-
nych śpiewników, ale teksty piosenek pokazywały się na monitorach. 
To prawda, dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, a nowoczesność 
wkroczyła i do wymyślonego w DK taboru cygańskiego. Nas intry-
guje najbardziej, co w Niedobczycach wymyślą w roku następnym…

(r)

Padł kolejny rekord – na „Babski comber” organizowany 
przez Dom Kultury w Niedobczycach sprzedano prawie 1000 (!)  
biletów, a imprezę trzeba było rozłożyć na 5 wieczorów. Jest 
popyt, jest podaż, bo mechanizmy rynkowe nie ominęły nawet 
placówek kultury…

Jeż w rozmiarze XXL „robił” 
za niedźwiedzia...

Zdjęcia: r

Determinacja, by pokonać rywalki 
była ogromna...

Niezmordowana O’Lala czyli Alek-
sandra Harazim-Bąk (z lewej) po-
stawiłaby na nogi każdego...

W cygańskim tańcu starsza grupa ma-
żoretek „Enigma”.



Na scenie pojawił się również rybniczanin Mieczysław Błaszczyk.       Zdj.: r
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W ostatni weekend karnawału rybnicka publiczność 
bawiła się na „Śląskim weselu”. Autorzy spektaklu połą-
czyli ludowe zwyczaje, takie jak wykupiny panny młodej czy 
oczepiny, ze współczesną popularną śląską sceną muzyczną, 
na której prym wiodą zespoły biesiadne. Prawie trzygo-
dzinne wesele rozbawiało publiczność muzyką, tańcem  
i kabaretem. Miłośników regionalnej rozrywki nie brakuje,  
a w Teatrze Ziemi Rybnickiej pokazali, jak wspaniale potrafią 
się bawić. Wiadomo przecież, że zadowolona publiczność 
to najlepsze uznanie, jakie może spotkać artystę…      (m)

„Śląskie wesele” przypomniało wiele  
ludowych zwyczajów.                      Zdj.: m

Trzech wyjątkowych artystów jed-
nego wieczoru na rybnickiej scenie… 
Michał Bajor przypomniał utwory 
nieżyjących już Marka Grechuty i Jo-
nasza Kofty. — To piosenki melodyjne, 
ale przede wszystkim mądre — mówił. 
Wieczór zdominowaliby mężczyźni, 
gdyby nie …

…Jaga Kofta i Danuta Grechuta. To 
właśnie z nimi spotkał się Michał Bajor 
przygotowując płytę i trasę koncertową, 
a żony artystów „sprzedały” mu wiele 
ciekawostek z życia osobistego Jonasza 
Kofty i Marka Grechuty, którymi podzie-
lił się z rybnicką publicznością. Gdyby 
nie one, wiele niezapomnianych utwo-
rów, jak „Nie dokazuj”, „Dni, których 
nie znamy”, „Jej portret”, czy „Kwiat 
jednej nocy”, nigdy by nie powstało. 
Wieczór piosenek przeplatały anegdoty 
ich początkach.

— To moje pożegnanie z Jonaszem 
Koftą i Markiem Grechutą — mówił 
Bajor. Artysta przygotowuje się bowiem 
do nagrania kolejnej płyty, którą zapre-
zentuje w Rybniku najprawdopodobniej 
już w październiku br. Znajdą się na niej 
najpopularniejsze piosenki francuskie  
z repertuaru Edith Piaf, Jacquesa Brela, 
Gilberta Becaud czy Charlesa Azna-
voura z polskimi tekstami Wojciecha 
Młynarskiego. M. Bajor dał próbkę tego, 
co czeka nas jesienią, ale jego wykonanie 
„La Boheme” miało jeszcze, jak szczerze 
przyznał, kilka błędów. Rybnicka pu-
bliczność, która szczelnie wypełniła salę 
Teatru Ziemi Rybnickiej, zdawała się 
tego nie zauważać, oczarowana perfek-
cjonizmem i kunsztem interpretacyjnym 
artysty. Szczególnie, że tego wieczoru 
wykonał on najpopularniejsze polskie 
utwory, a jak dowodził znany inżynier, 
ze znanego skądinąd filmu, najbardziej 
podobają się nam te melodie, które już 
znamy…                                              (S)

Oprócz wiedeńskiej i szczecińskiej, w spektaklu zna-
nej operetki Johanna Straussa w wykonaniu Opery na 
Zamku w Szczecinie, znalazłoby się i trochę rybnickiej. 
A to z tego względu, że w charakterystycznej roli mini-
stra wystąpił związany ze szczecińską sceną rybniczanin 
Mieczysław Błaszczyk. I trzeba przyznać, nie mieliśmy się 
czego wstydzić – pan Mieczysław, nie tak dawno pracownik 
Rybnickiego Centrum Kultury, zaprezentował się znakomicie 
– i pod względem głosowym (tenor), ale przede wszystkim 
aktorskim. Charakteryzacja sprawiła, że nawet osoby, które 
go dobrze znają, nie rozpoznały go na scenie. Zresztą cała 
szczecińska ekipa wypadła bardzo dobrze, a jak powiedział 
jeden ze starszych widzów – ...wszyscy byli tacy młodzi 
i pięknie śpiewali. Dodajmy, że znakomity był też balet, 
zachwycały kostiumy i scenografia.       

Operetkowej publiczności nie zrażają proste intrygi napę-
dzane przebierankami i nieporozumieniami, tym bardziej, 
że libretto dzieła Straussa tłumaczyli mistrzowie, w tym 
Jan Brzechwa i Janusz Minkiewicz. „Wiedeńska krew” jest 
zapewne jedną z nielicznych operetek, w których tło spo-
łeczno-polityczne jest jak najbardziej rzeczywiste, tj. Kongres 
Wiedeński w 1815 r., wydarzenie, które było ważne również 
dla naszego kraju.                                                          (r) 

Koncert Michała Bajora miał 
wiele twarzy… również Marka 
Grechuty i Jonasza Kofty. 

Zdjęcia: s.

Zabawa na weselu

Michał, Marek i Jonasz

Wiedeńska, 
szczecińska krew



Tamtejszy Dom Kultury nie daje swoim bywalcom powodów do nudy. 
Nowością w wiosennym repertuarze będzie cykl „GraMY”, a na miłośni-
ków podróży czeka już cieszący się coraz większym zainteresowaniem 
festiwal „Rozjazdy”.

„GraMY” – czyli prezentacje muzyczno-
sceniczne mają pomóc w odkrywaniu 
potencjałów regionalnych zespołów arty-
stycznych. Cykl zainaugurowany zostanie 
14 kwietnia br. o godz. 18.00 koncertem 
kwartetu rockowego „Regal Blue” oraz 
zespołu z pogranicza popu i alternatywy 
„Dash”. W trakcie wieczoru prezento-
wane będą również teledyski grup, a dla 
znawców muzyki przygotowano konkurs 
płytowy. Wstęp jedyne 5 zł. 

DK w Chwałowicach ma również 
ofertę dla miłośników wojaży. Goście  
i organizatorzy III edycji Festiwalu Po-
dróżników „Rozjazdy” zabiorą wszyst-
kich chętnych w podróż do dalekich krajów – i to wszystko bez paszportów, 
drogich biletów i kłopotliwych odpraw. 2 i 3 kwietnia będzie można usłyszeć 
opowieści o przygodach podróżników na wielu kontynentach i obejrzeć zdję-
cia z najodleglejszych zakątków ziemi. Jednymi z gości będzie para podróżni-
ków Katarzyna i Krzysztof Świdrakowie z Warszawy (na zdj.). Do Chwałowic 
przywiozą swoją książkę „Ucho na świat” i zaproszą do fascynującej, dźwię-
kowej podróży. Dzięki nim dowiemy się jak brzmi… piasek na pustyni i woda  
w Oceanie, ale to nie wszystko… Gorąco zachęcamy do udziału! Wstęp wolny. 

Szczegóły na stronach inter-
netowych organizatorów: 
Stowarzyszenia Podróżników 
Mahakam (www.mahakam.
eu) i Domu Kultury w Chwa-
łowicach (www.dkchwalo-
wice.pl).

(S)

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 39

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

poniedz ia łek,  11 kwietnia ,  
godz. 19.00
AJAMI
prod. Niemcy/
Izrael, Dramat, 
czas 120 min, 
scen. i  reż.: 
Scandar Cop-
ti,Yaron Shani, 
obsada: Ha-
bash, Nisrine 
Rihan, Youssef Sahwani.
Plątanina uprzedzeń, urazów i waśni 
między Żydami i Arabami. Spirala 
przemocy, splot dramatycznych 
losów niczym w greckiej tragedii, ale 
daleka od publicystyki. Przejmująca 
opowieść.

poniedz ia łek,  18 kwietnia ,  
godz. 19.00
ILUZJONISTA
prod. Francja/
Wlk. Brytania, 
Animacja, czas 
90 min, scen. 
i reż.: Sylvain 
Chomet, scen. 
Jacques Tati.
Świetna ani-
macja o magiku i jego tournee. 
Hołd złożony słynnemu klasykowi 
komedii J. Tatiemu, autorowi „Wa-
kacji pana Hulot”. Mieszanka smutku 
i przedniego dowcipu. Film piękny 
plastycznie!

wtorek, 26 kwietnia, godz. 19.00
RODZINA
prod. Dania, 
Dramat, czas 
102 min, scen. 
i reż.: Pernille 
Fischer Chri-
stensen, scen.: 
Kim Fupz Aake-
son, obsada: 
Jesper Christensen, Anne Louise 
Hassing, Johan Philip Asbæk, Lene 
Maria Christensen.
Skondensowana saga rodzinna. 
Sceny ukazują wymiary naszego 
codziennego małego nieba i piekła. 
Film zasługuje na uznanie, bo każe 
czuć i myśleć.

„Raz, Dwa, Trzy”, jeden z najpopularniejszych i naj-
ciekawszych zespołów wykonujących poetycką piosenkę 
autorską, zagrał jubileuszowy koncert w Rybniku. Bo 
choć trudno w to uwierzyć, „Raz, Dwa, Trzy” jest na 
scenie od dwudziestu lat...

Rozpoznawalne od pierwszych dźwięków brzmienie zespołu, 
charakterystyczny głos Adama Nowaka i niebanalne teksty za-
wsze gwarantowały zespołowi wiernych słuchaczy. Początkowo 
byli kojarzeni raczej ze sceną alternatywną. Nie rezygnując  
z artystycznych ambicji trafili do szerszej publiczności – od 2002 roku,  
kiedy ukazał się koncertowy album z piosenkami Agnieszki 
Osieckiej „Czy te oczy mogą kłamać”, wszystkie kolejne płyty 
szybko stawały się platynowe („Młynarski” to już podwójna pla-
tyna!). W Rybniku zespół zagrał nie tylko największe przeboje, 
ale też mniej znane utwory. Zaskakujące, że koncert wypełniła 
tylko muzyka. Dopiero pod sam koniec wieczoru Adam Nowak 
powiedział, z właściwym sobie poczuciem humoru, kilka słów. 
Zresztą przy takim repertuarze wszelka konferansjerka była 
zbędna... Występ „Raz, Dwa, Trzy” zakończyły owacje na stojąco, 
bis i bukiet rzucony ze sceny w stronę publiczności.              (m)

poniedziałek 4 kwietnia, godz. 19.00
JOANNA
prod. Polska 2010, Dramat/Wojenny/
Romans, czas 105 min., scen. i reż.: Feliks 
Falk., obsada: Urszula Grabowska, Sara 
Knothe, Stanisława Celińska, Kinga Preis.
Klasyczna tragedia: Joanna wraca 
do domu w okupowanym Krakowie,  
w którym czeka na nią ocalona z łapanki 
Żydówka. Intrygująca gra napięć wyciskająca łzy.

Projekcja filmu w ramach współpracy z Muzeum w Rybniku 
– organizator wystawy pt. ,,Życie na kartki”
EWA CHCE SPAĆ
prod. Polska 1958, Komedia, czas 94 
min., scen.: Tadeusz Chmielewski, An-
drzej Czekalski, reż.: T. Chmielewski, 
obsada: Barbara Kwiatkowska, Stanisław 
Milski, Maria Kaniewska.
Urocza, zabawna, lekka, bezpretensjonal-
na komedia. Barwne postaci, udane gagi.
Rzeczywistość wczesnego PRL-u w jednej z najlepszych polskich 
komedii omyłek.

Raz, Dwa, Trzy... 
jubileusz!

Adam Nowak jest autorem tekstów większości piosenek zespołu „Raz, Dwa, Trzy”.    Zdj.: m

Chwałowice 
zmieniają się na wiosnę



POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Zaprosili nas  
• Port sztuki do Herbaciarni „White Monkey” na „Spotkania 

ze Sztuką” (13 marca) oraz na wieczór z cyklu „Pamiętniki  
z Rybnika” z wierszami Szymona Stoczka i koncertem zespołu 
„Pieprzyk” do restauracji kawiarni „Pod Tubą” (20 marca). 

• Dom Kultury w Niedobczycach na cykliczne „Niedobczyc-
kie Wieczory Muzyczne” z udziałem duetu akordeonowego  
w programie „Wesołe Akordeony” (18 marzec).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na spotkanie z podróżnikiem 
Leszkiem Szczasnym (18 marca) oraz warsztaty artystyczne 
filcowania na sucho (14 i 21 marca). 

• Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik na 8 Między-
narodowy Festiwal Fotografii (18-20 marca).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na kolejny 
koncert z cyklu „Bez Prądu” z udziałem rybnickiej folkowej 
kapeli „Zawiało” (25 marca).

• Dom Kultury w Chwałowicach na „Twórczo męski wieczór 
sztuk” (25 marca).

(S)
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Chór Alexandra Pustovalova
Rosyjskie pieśni wojskowe, ludowe i popular-
ne wykona Chór Armii Alexandra Pustovalova, 
kontynuator legendarnego Chóru Armii Czer-
wonej. Więcej w Kulturalnym Informatorze.

2 kwietnia, godz. 18.00

Kabaret Hrabi
Artyści kabaretowi z najwyższej półki po-

każą swój najnowszy program „Savoir vivre”. 
Tego wieczoru nie można przegapić – na 
scenie TZR wystąpią: Joanna Kołaczkowska, 
Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer.

3 kwietnia, godz. 19.00

Bernard Maseli z zespołem
Muzyka łączy ludzi niezależnie od różnic 

narodowych, poglądowych, rasowych etc. 
Bernard Maseli zaprosił do wspólnego 
projektu ludzi, których połączyła wspólna, 
muzyczna pasja. Razem z nim na scenie wy-
stąpią: Manou N’Guessan Gallo (Wybrzeże 
Kości Słoniowej), Sir Lord Gordon Odama-
tey (Ghana), Daniel Dano Soltis (Czechy). 
Koncert „On The Road Band” to występ 
jubileuszowy z okazji 25-lecia pracy artysty.

13 kwietnia, godz. 20.00

Premiera rybnickiego teatru Vivero
„Do Ciebie, Panie…” to spektakl inspirowany pieśniami, modli-

twami i tańcem amerykańskich niewolników. To także opowieść o 
naszej współczesności i jej zniewoleniach – nałogach, kompleksach, 
toksycznych związkach...

16 kwietnia, godz. 18.00

Spektakl dla najmłodszych
„Król Żaglonosy” to bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Dzie-

cięcego „Supełek” z Boguszowic.
17 kwietnia, godz. 16.00

Gwiazdy śpiewają Grechutę
„Wiosna, ach to ty” – koncert zespołu Plateau z gośćmi: Anią 

Wyszkoni, Krzysztofem Kiljańskim i Markiem Jackowskim. Więcej 
w Kulturalnym Informatorze.

17 kwietnia, godz. 19.30

Janda znów w Rybniku
Tym razem w Rybniku wystąpi Och-Teatr, 

który pokaże spektakl „Weekend z R.” – 
szaloną komedię charakterów i sytuacji. 
Na scenie obok Krystyny Jandy pojawią się 
Katarzyna Gniewkowska/ Aleksandra Justa, 
Piotr Borowski, Lech Łotocki/ Cezary Żak, 
Piotr Machalica, Jacek Poniedziałek/Rafał 
Mohr (podwójna obsada).

9 maja, godz. 20.00

Nie teraz kochanie...
Centralnym punktem spektaklu Te-

atru Śląskiego są perypetie bohaterów  
z drogocennym futrem. Do tego dochodzą 
skomplikowane relacje miłosne, konflikty, 
dużo dobrego humoru i odrobina wzrusze-
nia. Zapowiada się interesująco…

13 maja, godz. 19.00

Wesoła wdówka wciąż atrakcyjna…
Gliwicki Teatr Muzyczny pokaże jedną 

z najpopularniejszych operetek Franza 
Lehara. Marcowa premiera zebrała świet-
ne recenzje. Niezapomniane arie, wciąż 
zabawne perypetie i niezawodne zwycię-
stwo serca nad kalkulacjami gwarantują 
miłośnikom operetki wspaniały wieczór.

15 maja, godz. 18.00

Noc Świętojańska 
z Farną, Piaskiem i kabaretami
W tym roku z okazji sobótki będziemy się 

bawić na Stadionie Miejskim. W programie 
koncerty Andrzeja „Piaska” Piasecznego, 
Ewy Farny, występy Kabaretu Młodych 
Panów i Kabaretu Rak. Bilety w cenie 10 zł 
można nabyć w kasie RCK.

18 czerwca, godz. 17.30

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku zaprasza 15 
kwietnia do Domu Kultury w Chwałowicach na koncert laureatów 
XII Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Instrumentalnej, 
cyklicznej imprezy organizowanej wspólnie z Urzędem Miasta i DK 
w Chwałowicach, ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego.

Przesłuchania odbędą się również na chwałowickiej scenie 8 i 9 kwiet-
nia, a organizatorzy zapraszają melomanów do wysłuchania popisów 
uczniów różnych placówek kształcenia artystycznego – ognisk muzycz-
nych, szkół muzycznych, stowarzyszeń, towarzystw i in., na instrumentach 
elektronicznych oraz akustycznych: dętych, klawiszowych i strunowych. 
Festiwal ma m.in. zachęcić młodych ludzi do muzykowania, uwrażliwić 
na odbiór „żywej muzyki”, a także promować młode talenty muzyczne. 
Honorowym patronatem imprezę objął prezydent Rybnika Adam Fudali. 

Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników festiwalu o wy-
słuchanie wszystkich prezentacji konkursowych, co umożliwi dokonanie 
oceny i porównania poziomu innych wykonawców.

Pojedynek na instrumenty
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„Na kożdym leżysz stole na Ślonsku i w Warszawie. We knajpie z gwiazdkoma i na 
biedoka ławie”. Co to takiego? Chleb oczywiście! Świeżutkim i pachnącym, okra-
szonym fetym i skwarkami, częstowano klientów piekarni „Pierchała” w dniu 
imienin Klemensa, patrona wszystkich piekarzy. 

— Był bardzo smaczny, więc na jednym kawałku się nie skończyło… — mówi z uśmiechem 
Eryk Klimek. Mieszkaniec Smolnej jest nie tylko wiernym czytelnikiem „Gazety Rybnickiej”, 
ale też… stałym klientem piekarni „Pierchała”. Jak mówi, zakład ten słynie nie tylko z dobrych 
wypieków, ale i niebanalnego wystroju, który zmienia się w zależności od okoliczności, pór 
roku i świąt… Kolejna okazja do świętowania, a co za tym idzie, do zmiany anturażu, pojawiła 
się 15 marca, kiedy imieniny obchodził patron piekarzy św. Klemens. W witrynie piekarni 
„Pierchała” pojawił się napis „Klemens po Ślonsku”, a w środku… ślonski byfyj i najróżniejsze 
przedmioty wprost ze starej, śląskiej kuchni. W roli gospodyni wystąpiła właścicielka piekarni 
Gabriela Pierchała (na zdj.), na co dzień również przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Smolna, 
a za ladą stanęły sprzedawczynie w strojach i regionalnych wiankach. Nic dziwnego, że pan 
Eryk sięgnął po aparat…                                                                                                                     (S)

• RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU, KRS: 
000000650

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

• KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY TO-
WARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FI-
ZYCZNEJ „RYBNICKA AMATORSKA LIGA 
PIŁKARSKA - ROW”, KRS: 0000001314

• RYBNICKI KLUB MOTOROWY W RYBNI-
KU, KRS: 0000001434

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

• RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPOR-
TOWY W RYBNIKU, KRS: 0000002213

• BRACTWO KURKOWE MIASTA RYB-
NIKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU, KRS: 
0000013219

• FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM 
SILESIA”, KRS: 0000034528

• FUNDACJA „SIGNUM MAGNUM”, KRS: 
0000043084

• STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPAL-
NI „IGNACY” Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU, 
KRS: 0000056435

• OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYB-
NIKU-GOLEJOWIE, KRS: 0000083849

• UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W 
RYBNIKU, KRS: 0000108669

• CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPO-
ŁECZNYCH (CRIS), KRS: 0000113150

• KLUB SENIORA „KAMIEŃ”, KRS: 
0000114978

• OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 
SZACHOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „FIANCHETTO”, KRS: 0000126648

• FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK, KRS: 
0000204954

• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
KOŁO W RYBNIKU, KRS: 0000228185

• TOWARZYSTWO SPORTOWE „VOLLEY” 
RYBNIK, KRS: 0000241470

• STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZ-
NYCH, KRS: 0000268474

• STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMA-
GANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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 (infor-
macje uzupełniające: Oddział Regional-
ny Śląskie), KRS: 0000190280

• POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z 
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM (infor-
macje uzupełniające: Koło w Rybniku), 
KRS: 0000228185

• TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTU-
RALNE NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄ-
SKIEGO (informacje uzupełniające: Koło  
w Rybniku), KRS: 0000001895

• TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIE-
RZĘTAMI W POLSCE (informacje uzu-
pełniające: Koło w Rybniku), KRS: 
0000154454

Już niedługo siądziemy do wypełniania 
PIT-ów. Pamiętajmy, że 1% swojego po-
datku dochodowego możemy bez żadnych 
kosztów przekazać na działalność organi-
zacji pozarządowych – stowarzyszeń, to-
warzystw 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 podatkowego 
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 Ini-
cjatyw 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 po-
zostać w mieście i wesprzeć ich działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, na działalność 
sportową, edukacyjną czy kulturalną. Zamiast  
fiskusowi, oddaj swój 1% Rybnikowi!  

Zamiast fiskusowi oddaj Rybnikowi!

Do wykazu rybnickich organizacji dodajemy 
jeszcze fundację, której podopiecznym jest Kuba, 
syn dziennikarki, która kiedyś pracowała w „Ga-
zecie Rybnickiej”. On też potrzebuje wsparcia … 
• FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIE-

PEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”, KRS 
0000186434 z dopiskiem „rehabilitacja 
Kuby Twaroga”. 

Klemens u Pierchałów
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Starość zagospodarowana
Rozmowa z Danutą Mrozek, założycielką rybnickiego  

klubu Uniwersytetu III Wieku.

— Po dziewięciu latach prowadzenia klubu 
podjęła Pani decyzję o odejściu. Czy nie żal 
Pani opuszczać organizację, której była Pani 
twórczynią?

— Oczywiście żal, bo rybnicki Uniwersytet 
III Wieku był najważniejszą przygodą mojego 
życia. Zainicjowałam go, stworzyłam i przez  
9 lat nim kierowałam. Na każdym etapie 
wspierało mnie wiele osób, ale sama włoży-
łam w to przedsięwzięcie dużo 
serca, sił i entuzjazmu. Decyzja 
o odejściu jest podyktowana 
względami osobistymi i wypro-
wadzką z Rybnika. Jednak nie 
na tyle daleko, bym nie mogła 
utrzymywać więzi z klubem, 
jego członkami i już wybraną nową 
panią prezes Marią Białek, która 
posiada wszelkie predyspozycje, by 
mnie zastąpić. Będę nadal wspierać 
wszelkie działania i dzielić się moimi 
doświadczeniami. Jak wspaniale po-
wiedział biskup Jan Chrapek, każdy 
powinien tak żyć, żeby pozostawić po 
sobie jakiś ślad. Myślę, że jakiś drob-
ny ślad pozostał również po mnie. 
Cieszę się szczególnie, że nie będąc 
rybniczanką z urodzenia, zyskałam 
sympatię rybniczan i w jakiś sposób 
odpłaciłam się miastu, które mnie 
przyjęło i zaakceptowało.

— Wróćmy zatem do momentu, 
kiedy pojawiła się idea stworzenia 
miejsca, w którym ludzie starsi, ale 
jeszcze „młodzi duchem”, mogliby 
poszerzać swoją wiedzę, realizować 
zainteresowania i integrować się 
towarzysko…

— Kiedy Światowa Organizacja 
Zdrowia ogłosiła rok 1999 Rokiem 
Seniora, w ramach założonego prze-
ze mnie Regionalnego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej (przyp. red. D. Mrozek pełniła  
w tym czasie funkcję wicedyrektora SANEPIDU) 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy Rybnickie 
Dni Seniora. W czasie jednego z wykładów 
usłyszałam zdanie, że w Polsce „...starość jest 
niezagospodarowana”. To mnie zainspirowało, 
tym bardziej, że sama zbliżałam się już do wie-
ku, kiedy trzeba było rozejrzeć się za zajęciem 
na emeryturze, a nie wyobrażałam sobie, by 
zrezygnować z aktywności społecznej. Tak się 
doskonale złożyło, że w Rybniku działała wtedy 
organizacja pod patronatem ambasady brytyj-
skiej „Wspólnota” , której celem było wsparcie 
restrukturyzacji przemysłu, ale również pomoc 
w budowie państwa obywatelskiego. Udało się 
nam pozyskać od ambasady Wielkiej Brytanii 
środki finansowe w postaci grantu na działa-
nia związane z aktywnością osób starszych.  
W związku z tym zostałam zaproszona na wi-
zytę studialną do Anglii, gdzie miałam okazję 
zapoznać się z działalnością organizacji senior-
skich. Po powrocie zaczęłam się interesować, 

jak działają uniwersytety III wieku, zakładane 
głównie przy uczelniach w ośrodkach uniwersy-
teckich. Na formę stworzonej później w Rybni-
ku organizacji wpłynęły zarówno te angielskie, 
jak i polskie doświadczenia. 

W 2001 r., przy dużym wsparciu Karola 
Paszka, a także pomocy Bogumiły Kapiaso-
wej oraz przedstawiciela policji i pielęgniarki, 
zorganizowaliśmy spotkania informacyjne  

we wszystkich dzielnicach Rybnika, zachęcając 
starsze osoby do przyłączenia się do tworzo-
nego ruchu. W 2002 r. z osób, którym ta idea 
stała się bliska, powstała grupa inicjatywna, 
która wraz z innymi entuzjastami pomysłu w 
przeciągu niespełna półtora miesiąca stworzyła 
statut. Działalność zainaugurowaliśmy wykła-
dem onkologa, prof. Mieczysława Horążego, 14 
lutego (walentynki!) 2002 roku i ten dzień jest 
uznawany za oficjalną datę powstania klubu. 
Już wkrótce na liście członków było ponad 
60 nazwisk. Rozpoczęły się pierwsze wykłady, 
lektorat z języka niemieckiego, zaczęliśmy gro-
madzić książki do biblioteczki. W tym samym 
roku otrzymaliśmy od miasta obszerny lokal 
w pasażu ul. Sobieskiego, w którym jesteśmy 
do dziś. Lokal, który ma zarówno zalety, jak i 
wady: idealna jest lokalizacja w samym centrum 
miasta, problemem są nie do pokonania  dla 
wielu starszych osób schody... 

— Mimo tego uczestników zajęć było coraz 
więcej...

— Proponowaliśmy coraz to nowe formy 

aktywności, zarówno umysłowej, jak i fizycz-
nej, stąd coraz większe zainteresowanie. Dziś 
klub liczy prawie 400 członków, a w ciągu 9 
lat istnienia przewinęło się przezeń ok. tysiąc 
osób. Działa 5 lektoratów języków obcych, 
prowadzone są wykłady z literatury, historii, 
nauk społecznych i technicznych, poruszana 
jest problematyka zdrowotna, swoimi wraże-
niami dzielą się podróżnicy, klubowicze jeżdżą 

na wycieczki, biorą udział  
w zajęciach gimnastycz-
nych, realizują swoje pasje  
i rozwijają zainteresowa-
nia: plastyczne i muzyczne,  
w dziedzinie robót ręcznych, 
szachów, brydża, są pora-

dy prawne, niezmienną po-
pularnością cieszą się kursy 
komputerowe, organizowane 
są „spotkania solenizanckie”. 
Powstał prowadzony przez 
Romę Kurowiec chór „Mode-
rato”, którego soliści odnoszą 
ogólnopolskie sukcesy, a także 
grupa plastyczna „Impresja” 
pod kierunkiem Marii Bud-
ny-Malczewskiej, „warsztaty 
poetyckie” prowadzi Jerzy 
Frelich. Najbardziej aktywni 
uczestnicy zajęć wyróżniani są 
tytułem „Studenta Roku”. Do 
szczególnie zaangażowanych 
osób, które w różnych okresach 
wspomagały moje działania, 
należą panie: wspomniana już 
B. Kapias, Urszula Motykowa, 
Alicja Godlewska, Astrid Ko-
terwa, Aniela Kępińska, Kry-
styna Pysz, Eugenia Schmidt, 
Jadwiga Hoszycka, Anna Śnie-
chowska czy Maria Zdrojewska 

oraz panowie: Alojzy Kapias, Henryk Wilk, 
Mieczysław Ochwat, Jan Korecki, Henryk 
Kaletka, Kazimierz Regulski, Jan Kaznocha, 
Piotra Zawadowicz czy Edmund Korzuch. 
Oczywiście nie jestem w stanie wymienić 
wszystkich, ale wszystkim serdecznie dziękuję.

— Przez te wszystkie lata wyrobiła sobie pani 
pozycję osoby, której się nie odmawia. Na spo-
tkaniach inaugurujących czy kończących rok 
akademicki nigdy nie brakowało znakomitych 
prelegentów, przedstawicieli władz miasta  
i powiatu, parlamentarzystów i innych zna-
czących w życiu publicznym osób. Jak się to 
Pani udawało?

— Myślę, że nasi goście rozumieją potrzebę 
aktywności ludzi w jesieni życia, poszerzania 
wiedzy, dotrzymywania kroku współczesnemu 
światu, i, jak dotąd, chętnie odpowiadali na 
nasze zaproszenie. Nasi klubowicze to osoby, 
które swoją zawodową działalnością bardzo 
dużo wniosły w rozwój tego miasta: budowali je, 
leczyli ludzi, byli użyteczni na wiele sposobów. 
Przyjęcie zaproszenia i przygotowanie dla nich 
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Danuta Mrozek (z lewej) i jej następczyni Maria Białek na pożegnalnym spotkaniu. Zdj.: r

V



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

Program zajęć

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 43

• 7.04., czwartek, godz. 11.00 – Europejska Stolica Kultury – pre-
zentacja idei miasta ogrodów – Hanna Kostrzewska i Elżbieta 
Owczarek, Biuro ESK 2016 z Katowic;

• 11.04., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. 
Szczepan Balicki;

• 12.04., wtorek, godz. 6.00 – Wycieczka do Łodzi, wyjazd spod 
Kampusu ul. Rudzka;

• 13.04., środa, godz. 12.00 – Żylna choroba zakrzepowo-zatoro-
wa, co każdy powinien wiedzieć - dr n.med. Andrzej Madej, Śl. 
Uniwersytet Medyczny, Katowice;

• 14.04., czwartek, godz. 11.00 – Warsztaty poetyckie – późne 
debiuty – Jerzy Frelich;

• 16.04., sobota, godz. 16.30 – Wyjazd do teatru do Katowic: 
„Wizyta starszej pani” Dürremata (spod Kampusu);

• 18.04., poniedziałek – Dyżur prawniczy – mec. Gerard Kuźnik;
Przerwa świąteczna w czasie od czwartku 21.04. do środy 27.04. 
• 28.04., czwartek, godz. 11.00 – Wyładowania elektryczne  

w przyrodzie – mgr inż. Zdzisław Mencel;
• 29.04., piątek, godz. 15.00 – Spotkanie wielkanocne;
• We wtorki i czwartki o godz. 13.00 – gimnastyka rehabilitacyjna 

w pawilonie dżudo, ul. Powstańców.
UTW serdecznie prosi o przekazanie 1% od podatku na rzecz 
Stowarzyszenia: KRS 0000108669

wykładu czy występu to pewna forma szacunku...Wśród wykładowców 
byli politycy z najwyższej półki, że wymienię choćby prof. Jerzego Buz-
ka, europosłów Genowefę Grabowską i Jana Olbrychta, interesujące 
osobowości jak ksiądz–poeta Jerzy Szymik, lekarz i znawca muzyki prof. 
Jerzy Woy-Wojciechowski, prawnik i publicysta, rybniczanin Józef Mu-
sioł, występowali znani artyści, m.in. Maria Mejer i wielu, wielu innych. 
Zawsze staraliśmy się uczestniczyć w życiu społecznym czy kulturalnym 
Rybnika, angażując się w różne przedsięwzięcia, utrzymywaliśmy przy-
jacielskie kontakty z wieloma innymi organizacjami społecznymi oraz 
miejskimi placówkami. Ze strony miasta spotykaliśmy się z wieloma 
przejawami życzliwości, za które odwdzięczaliśmy się zaproszeniami 
na nasze spotkania. Odchodzę z odczuciem, że w Rybniku udało się 
nam, choćby w części, starość zagospodarować…

— Dzięki Pani klub Uniwersytetu III Wieku stał rozpoznawalną 
marką. Życzymy, by tak było nadal… Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: (r) 

Wyjazd do Ostaszkowa

Pamięci ofiar 
Golgoty Wschodu

Tradycyjnie w kwietniu, Miesiącu Pamięci Narodowej  
i w rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rybniczanie uczczą ofiary to-
talitaryzmu sowieckiego. Okolicznościowe uroczystości odbędą 
się w Gimnazjum nr 1 (7 kwietnia, godz. 15.30), zaś msza św.  
w intencji pomordowanych na Wschodzie oraz w pierwszą rocznicę 
katastrofy pod Smoleńskiem odprawiona zostanie 10 kwietnia  
o godz. 12.00 w bazylice św. Antoniego. 

Przypominamy, że rybnicka Rodzina Katyńska organizuje wyjazd 
do jednego z miejsc kaźni polskich oficerów – Ostaszkowa. Wyjazd 
jest planowany na 27 sierpnia br. Koszt wyjazdu wynosi 1710 zł, 
plus opłata za dojazd do Warszawy, skąd uczestnicy udają się do 
Moskwy pociągiem. Zgłoszenia jeszcze do 30 czerwca – szczegóły 
pod numerami tel. 32/4212136; 660291972.

W związku ze śmiercią dh. Ilony Stasiak, komendantki 
rybnickiego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa 
Pukowca, instruktorzy hufca zebrali się na Zjeździe Nadzwy-
czajnym, by wybrać nowe władze. 

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniającą dh. Ilonkę. 
Zjazd na nową komendantkę hufca wybrał dh. hm. Teresę Knurę, która 
funkcję tę pełniła już wcześniej. Nowe władze zostały wybrane na czas 
zakończenia 4-letniej kadencji czyli do jesieni tego roku.

Dh. hm. T. Knura została również wyróżniona tytułem „Mistrza 
Harcerstwa” w kategorii „Wspierający duszę” za 2010, w konkursie 
dla instruktorów harcerskich Chorągwi Śląskiej ZHP. Komendanci 34 
hufców oraz władze Chorągwi Śląskiej ZHP wybierają jednego laureata 
spośród pięciu nominowanych instruktorów harcerskich w dziesięciu 
kategoriach. Z Hufca Ziemi Rybnickiej zostało nominowanych 6 osób 
(najwięcej ze wszystkich hufców Chorągwi Śląskiej): oprócz hm. Teresy 
Knury – hm. Tadeusz Knura – „Harcerski menager”, hm. Dominika 
Knura – „Twórczy programowiec”, phm. Mateusz Malinowski – „ Har-
cerski Specjalista”, pwd. Łukasz Trzebunia – „Harcerski Specjalista”  
i Marzena Bluszcz – „Przedsiębiorczy skarbnik-księgowy”.

T. Knura statuetkę odebrała na II Gali Mistrzów Harcerstwa zorgani-
zowanej w Katowicach z okazji 100-lecia ZHP. Gala poprzedzona została 
spotkaniem założycielskim Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, w skład 
której wejdzie blisko 50 osobistości województwa śląskiego (przedsta-
wiciele władz samorządowych różnego szczebla, świata kultury i nauki 
oraz biznesu). Na czele ŚRPH stanął wojewoda śląski Zygmunt Łu-
kaszczyk, który z rąk naczelnik ZHP hm. Małgorzaty Sinicy, odebrał 
Laskę Skautową, wyróżnienie dla niezawodnych przyjaciół harcerstwa. 

Nadzwyczajny zjazd 
Hufca ZHP

Rekolekcje dla singli
Grupa 33 zaprasza na rekolekcje dla osób stanu wolnego. 

Spotkania poprowadzi ks. dr Tadeusz Czakański. 
• 9 kwietnia, bazylika św. Antoniego po mszy wieczornej.
• 16 kwietnia, godz. 18.00, salka katechetyczna przy kościele p.w. 

św. Jadwigi Śląskiej.
• 5 maja, godz. 18.00, Wielkanocny Dzień Skupienia dla osób stanu 

wolnego, kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (po mszy spotkanie 
przy herbacie).
Więcej informacji na stronie www.grupa33.katowice.opoka.

org.pl 

Hm. Teresa Knura „Mistrzem Harcerstwa”

Hm. Teresa Knura ze statuetką „Mistrza Harcerstwa”, z prawej naczelniczka ZHP 
hm. Małgorzata Sinica.                                                                        Zdj.: arch ZHP. 
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Działający czynnie w RD 82-letni Witold 
Curlic rozpoczął spotkanie od kilku niewe-
sołych refleksji na temat stosunku do ludzi 
w podeszłym wieku reszty społeczeństwa, 
szczególnie ludzi młodych, lekceważących 
doświadczenia seniorów i traktując ich w spo-
sób niegodny. Trudno zaprzeczyć, że zjawisko 
braku szacunku dla osób starszych istnieje,  
z drugiej jednak strony, podejmowane z myślą  
o seniorach inicjatywy, a jest ich w całym mie-
ście sporo, świadczą, że istnieją środowiska, 
które proponują inny model międzypokolenio-
wego dialogu...

O r g a n i z a t o r z y 
spotkania  zadbal i  
o atrakcje już na wej-
ściu: seniorzy ciągnęli 
losy (wszystkie wygra-
ne!), otrzymując drob-
ne upominki na popra-
wę humoru… Prezen-
cikami obdarowano 

również kilkanaścioro tzw. „pierwszaków” czyli 
osób, które osiągnęły wiek pozwalający im na 
wejście do elitarnej grupy zapraszanej do hote-
lu „Rondo”. Wyróżniono też najstarsze na sali 
panie: Marię Derwisz (91 lat) oraz Małgorzatę 
Mańkę i Elfrydę Kwieć (obie 90 lat), a także 
panów: Stanisława Stronczka (89) i Edwarda 
Bednarczyka (88). Wszyscy uczestnicy zjedli 
tradycyjny śląski obiad czyli roladę z kluskami  
i kapustą oraz deser, a toast za własne i sąsia-
dów zdrowie wznieśli kieliszkiem czerwonego 
winka. Towarzystwo bawiła śląskimi opowie-
ściami Ślązaczka Roku 1999 Marta Twardzik.

Najstarsza na sali Maria Derwisz pochodzi 
z Godowa koło Jastrzębia, ale prawie całe 
życie związała z Rybnikiem. Mieszka tu z sy-
nem, zaś wnuka z dwiema prawnuczkami ma 
„o rzut beretem” – w Raciborzu. Pani Maria 
przez wiele lat prowadziła w samym centrum 
Rybnika pracownię modniarską, a w kapelu-
szach, jakie wyszły spod jej rąk, paradowała 
trudna do zliczenia liczba pań. Wychowała 

sobie również dziesiątki następczyń, a jako 
doświadczony rzemieślnik działała w zarządzie 
rybnickiego cechu. Jak mówi, przez tak wiele 
lat życia doświadczyła i dobra, i zła, nie straszne 
jej zimno i bieda. Po wybuchu wojny musiała 
opuścić z rodzicami rodzinny dom, przeżyła 
dramatyczny wojenny epizod, kiedy w czasie 
ucieczki została złapana przez niemieckich 
kolejarzy i tylko ludzki odruch jednego z nich 
pozwolił uniknąć jej wysyłki na roboty. Jakby  
w zgodzie z przysłowiem „…co nas nie za-
bije, to nas wzmocni”, pani Maria imponuje 

świeżością umysłu, a sylwetki mogłyby jej 
pozazdrościć o wiele młodsze koleżanki. — 
Szkoda, że na tej sali jest tak niewielu moich 
rówieśników, prawie już nie mam znajomych 
w moim wieku — mówi. — Mimo to chęt-
nie korzystam z zaproszenia na dzielnicowe 

spotkania i byłam na prawie wszystkich. W 
tym roku przyszła w towarzystwie córki Ewy, 
która od wielu lat mieszka we Włoszech i 
mamę odwiedziła. — To bardzo sympatyczna 
impreza, nie wiem czy we Włoszech w podobny 
sposób próbuje się integrować osoby starsze. 
Wiem natomiast, że do opieki nad nimi chętnie 
przyjmowane są Polki czy Ukrainki… Ja jestem 
szczęśliwa, że mogę tu być z mamą…

O to, by spotkanie się odbyło i miało god-
ną oprawę zadbali, podobnie jak w latach 
poprzednich, członkowie RD – Ewa Kłosek, 
Halina Wawrzyniak i Katarzyna Krawczyńska 
oraz szef zarządu RD Roman Widerski, który 
powiedział: — Dla organizatorów to prawdziwa 
przyjemność i satysfakcja patrzeć, jak seniorzy 
się bawią, z apetytem jedzą, wymieniają się 
informacjami z dawno niewidzianymi, dalszymi 
i bliższymi sąsiadami, śmieją z dowcipów… Naj-
bardziej wytrwali wieczór zakończyli tańcami 
przy akompaniamencie zespołu „Standard”.

(r)

Młodość Centka Libury 
Innocenty urodził się 17 kwietnia 1901 

roku w Michałowicach w zaborze rosyjskim, 
w guberni kieleckiej. Chodził do gimnazjum 
w Miechowie, a odkąd jego rodzice przenieśli 
się do Olkusza, stał się uczniem tamtejszego 
gimnazjum. I właśnie na czasy olkuskie przy-
pada drugi etap kształtowania się osobowości 
Centka, bo tak go zdrobniale nazywano. 
Pierwszym etapem było oczywiście dzieciństwo 
pod przemożnym wpływem rodziców – ludzi 
o wysokiej etyce, zdeklarowanych polskich 
patriotów. Dzięki współredagowaniu przez 
Innocentego Liburę „Księgi pamiątkowej” 
olkuskiego gimnazjum, możemy poznać jego 
młodzieńcze lata. W kolejną rocznicę powsta-
nia styczniowego, w 1915 r., odbyły się uroczy-
stości przy grobie Francesco Nullo, włoskiego 
generała, dowódcy tzw. garibaldczyków, którzy 
wspierali polskich powstańców w 1863 r. Mogły 
się one odbyć, bo Rosjanie uciekli, a miasto 
zajęły oddziały austro-węgierskie. W uroczysto-
ściach uczestniczyła siostra Innocentego, Maria 
Liburzanka. W Austrii tworzy się polskie woj-
sko, a w Olkuszu – drużyna skautowa, chociaż  
w mieście niektórzy przewidują jeszcze powrót 
cara. Jednym z pierwszych skautów drużyny im. 
Tadeusza Kościuszki zostaje oczywiście Centek 
Libura, ze względu na charakterystyczny nos, 
zwany przez kolegów „Kinol”. W harcerstwie 
młody Libura rozwija w sobie „nałóg” powin-
ności i obowiązku wobec druhów i zamiłowanie 
do wszystkiego, co z harcerstwem się wiąże. 
Do drużyny dziewcząt im. Emilii Plater przy-
stąpiła rzecz jasna Maria Ludwika Libura,  
pseudonim „Mrówka”. Innocentemu towarzy-
szyli także bracia, z których najmłodszy Józef 
zginie potem na „nieludzkiej ziemi”. W 1917 
praca w I olkuskiej drużynie nabrała bardziej 
wojskowego charakteru – we wrześniu 1918 
powstał przy drużynie tajny związek.  Olkuska 
młodzież, mocno związanym z powstaniem 
styczniowym, z wielkim szacunkiem odnosi się 
do weteranów powstańczego zrywu. Należał do 
nich Kaźmierz Kocyba, „właściciel” pamiątki 
po kozackiej szabli, szramy na głowie. W 1861 r.  
w Olkuszu usypano kopiec Kościuszki, który 
w roku 1863 Rosjanie zniszczyli, zaś w r. 1917 
olkuszanie usypali na nowo. W listopadową noc 
1918 r. nadchodzi wyczekiwana przez wszyst-
kich niepodległość, a na mapie Europy znów 
widoczny jest napis Rzeczpospolita Polska. Ale 
nie wszystkim to w smak. Poważne niebezpie-
czeństwo nadchodzi oczywiście ze wschodu,  
a młody Innocenty zapatrzony w POW-iaków, 
jeszcze jako 18-latek zgłasza się na ochotnika 
do Wojska Polskiego. Walczył w Bitwie War-
szawskiej, a gdy oddziały medyczne poniosły 
wielkie straty, Innocenty Libura skorzystał  
z okazji i zgłosił się do plutonu sanitarnego, 
bo, jak gdzieś pisał „…nie chciałem zabijać 
ludzi, pomimo iż to wrogowie, wolałem ratować 
rannych.” W czasie  jednej z akcji ratowniczych, 

Seniorzy się bawią
Prawie stu najstarszych mieszkańców dzielnicy Meksyk wzięło udział w spotkaniu, 

jakie tradycyjnie w pierwszych miesiącach roku organizuje dla nich Rada Dzielnicy. 

Najstarsza uczestniczka spotkania Maria Derwisz, której 
towarzyszyła córka Ewa.

W spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób.
Zdjęcia: r



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”.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 45

W 110. rocznicę urodzin Innocentego Libury

podczas ataku Budionnego, znalazł się pod 
silnym ostrzałem cekaemów. Został ranny, 
po czym wycofano go na tyły. Zawsze potem 
twierdził, że uratowała go Matka Boska, bo „… 
nosił cały czas jej obrazek w kieszeni na sercu.” 
Przypominał o tym często dzieciom.

W okresie międzywojnia I. Libura gorliwie 
bronił powoływanych do armii towarzyszy 
broni przed maltretowaniem przez sierżantów 
i kaprali, którzy na wojnie nigdy nie byli...
Według syna Jerzego, ojciec nigdy nie spisywał 
wspomnień, bo mimo mentorskich skłonności, 
nie pozwalała mu na to jego skromność i nie 
chciał robić z siebie bohatera. Poza tym uważał 
wojnę za zło, a kiedy w 1991 otrzymał awans 
na kapitana za wojnę 1920 roku, przyjął go 
w dobrej wierze, mimo, iż widział jasno, że 
wielu „zasłużonych” i „honorowych” na takie 
zaszczyty nie zasłużyło. 

W odrodzonej Polsce najważniejsze stały 
się studia – Centek wybrał polonistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim (1921-1924) i na 
UJ (1925-1926). Ukończył też oczywiście pod-
chorążówkę, uzyskując swój pierwszy stopień 
oficerski.

W międzywojennym Rybniku
Od 1926 r. spotykamy Innocentego Liburę 

w Państwowym Gimnazjum w Rybniku, gdzie 
oddawał się całkowicie pracy nauczycielskiej, 
udzielając się też w ukochanym harcerstwie. 
Przyszły harcmistrz został drużynowym, a po-
tem opiekunem IV drużyny ZHP (także po II 
wojnie) im. Henryka Sienkiewicza, która dzia-
łała przy szkole. Z zapisków profesora wiemy, 
że w 1934 hufiec rybnicki urządził wspaniałą 
wystawę u ojców misjonarzy, a w tym samym 
roku wodniak, druh Mandrysz popłynął aż do 
Danii, zaś dzięki druhowi Klimkowi, z bogatego 
wyposażenia drużyny, z wojennej pożogi ocalał 
przynajmniej sztandar i 13 książek. W 1931  
I. Libura zdobył doktorat z filozofii na pod-
stawie pracy „Twórczość Dominika Magnu-
szewskiego”. Urodzony w tym samym roku co 
Fryderyk Chopin Magnuszewski, był polskim 
dramaturgiem i poetą I połowy XIX w., zwią-
zany, podobnie jak Chopin, z powstaniem 
listopadowym. 

W życiu prywatnym I. Libura wiąże się  
z Franciszką Dylkiewicz. Ciekawa to postać, cie-
kawa rodzina, poświęćmy więc jej chociaż kilka 
zdań. Franciszka urodzona 3 grudnia 1903 roku  
była córką Aleksandra i Felicji Dylkiewiczów 
z d. Mieczom (która później zamieszkała  

u córek w Rybniku). Franciszka miała czwo-
ro rodzeństwa – Felicję, Marię, Aleksandra  
i Józefa. Felicja po kursach medycznych wyszła 
za Stanisława Grzywnowicza (cenionego także 
w Rybniku pedagoga) i zamieszkała, podobnie 
jak jej siostra Franciszka, w naszym mieście. 
Na wskroś patriotyczna rodzina Dylkiewiczów 

herbu Nałęcz, związana była przede wszystkim 
z Wilnem. Tutaj Aleksander miał swą firmę 
budowlaną. Mieszkali nad Wilją, opodal zielo-
nego mostu w pięknej kamienicy na I piętrze. 
(Obecnie znajduje się w niej czterogwiazdkowy 
hotel „Congress”). Pierwszym mężem Francisz-
ki był Mieczysław Pac-Pomarnacki, właściciel 
majątków na Litwie oraz fabryki czekolady 
i kilku domów towarowych w Wilnie, który 
zmarł gwałtowną śmiercią w młodym wieku. 
Ale i z drugim mężem, Innocentym Liburą, 
nie przeżyła wielu lat, bo zachorowała na raka 
i zmarła w 1949. Jest pochowana na rybnic-
kim cmentarzu w tej samej mogile, w której 
spoczął później jej mąż. Z Innocentym mieli 
czwórkę dzieci – Zbigniewa, Marię, Jerzego  
i Władysława. Nieżyjący już Zbigniew w cza-
sie wojny walczył w partyzantce, i las widać 
go fascynował, bo skończył po wojnie studia  
w tym zakresie. Jerzy jako zootechnik pra-
cował w Akademii Rolniczej, a Władysław  
w przemyśle stoczniowym. I. Libura ożenił się 
powtórnie.

Interesujące są także losy brata Franciszki, 

Józefa Dylkiewicza. Po maturze postanowił 
on się usamodzielnić i zamieszkał w centrum 
Wilna przy ul. Tatarskiej, w kamienicy hrabiny 
Tyszkiewiczowej. Studiował teatrologię. Nagle 
odkrył w sobie żyłkę podróżnika. W końcu 
trafił do matki i swych dwóch sióstr w Rybniku. 
Wkrótce rozpoczął współpracę z Stanisławem 
Ligoniem, w katowickim radio w niezwykle 
popularnej audycji Karlika z Kocyndra. Śląska 
mądrość i humor zyskały ciekawy kontrapunkt. 

Słuchacze, obok śląskiej godki, mogli teraz 
usłyszeć wileński zaśpiew. Brata pani Libu-
rowej jednak wzywał świat. Rozpoczął pracę  
w fabryce Fiata w Turynie, potem powrócił do 
Wilna, aby pojąć za żonę uroczą pannę Juliannę 
Andruszkiewiczównę.

W latach 30. ub. wieku wielokrotnie zmie-
nia się dyrekcja, jednak wielu profesorów 
pozostaje niezmiennie na swych stanowiskach. 
Należy do nich dr Innocenty Libura, który 
pracę w gimnazjum rozpoczął w piątym roku 
jego istnienia. I właśnie temu wielkiemu,  
a skromnemu człowiekowi zawdzięczamy opis 
pedagogicznych dokonań jego szacownych 
kolegów jak np. przyszłego pierwszego rektora 
Uniwersytetu Śl. prof. Kazimierza Popiołka,  
dr. Sochy, pedagogów takich jak Fr. Dudziak czy 
St. Grzywnowicz. Dzięki niemu pełniejszy staje 
się także obraz kształtowania się osobowości 
takich uczniów jak np. Wilhelm Szewczyk. 

O dalszych losach prof. Libury i Rybnika  
za jego czasów w następnej „GR”. 

Michał Palica
opr. W. Różańska

Rodzina Liburów przed domem w Rybniku.



Bitwy na majzle
W 1789 roku wybuchła rewolucja francuska, a gniew zbuntowanych ludzi skupił się między innymi 

na wyższym duchowieństwie, które zbytnio skolegowane było z bogactwem i znienawidzoną władzą. 
Przy okazji dostało się wszystkim księżom i zakonnikom, a nawet niewinnym budowlom sakralnym. 
Ślady tego są widoczne do dzisiaj na zabytkowych francuskich kościołach w Dijon, Auxerre, Chartres...

Wszystko mnie interesuje...
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Na tych gotyckich katedrach jest wiele rzeźb 
Chrystusa, Matki Boskiej i świętych, którzy nie 
mają głów, bo rozwścieczony, rewolucyjny tłum 
chwytał za młoty i majzle, czyli przecinaki, by 
niszczyć wszystko co popadnie. A w miejsco-
wości Vezelay odkutą głowę Matki Boskiej 
kopano daleko poza granice miasta. Tego 
typu zdarzenia podczas rewolucji francuskiej 
nie były pierwszą w dziejach bitwą na majzle, 
bo już cywilizowani starożytni Rzymianie, by 
skazać kogoś na niepamięć, usuwali z łuków 
triumfalnych czy pomników jego imię i podobi-
znę. Rewolucja francuska nie była też ostatnim 
polem takich bitew na majzle. To dzieje się do 
dnia dzisiejszego.

Śląskie ślady takich „bitew” zobaczyłem 
niedawno w Mysłowicach, w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa. Tam na skwerze przed 
głównym wejściem stoi słup graniczny z około 
1900 roku. Jest piękny, granitowy i na wskroś 
przypomina świętych bez głów z francuskich 
katedr, bo wyrzeźbiony na nim niemiecki 
orzeł jest pozbawiony głowy, odrąbanej 
prawdopodobnie podczas powstań śląskich 
przez polskich Ślązoków. Po prostu ktoś wziął 
majzel i młotek, klupnął parę razy i niemieckie 
godło straciło głowę. Użytkownik majzla był 
na pewno przekonany, że jego działanie jest 
sprawiedliwością dziejową. Podobnie myślały 
też polskie Ślązoki, burząc na polskim już 
Śląsku niemieckie pomniki związane z wojną 
1870-1871, z pierwszą wojną światową oraz 
postumenty z niemieckimi cesarzami, królami  
i generałami. Zupełnie tak samo myślał zapew-
ne tłum francuskich rewolucjonistów, o ile tłum 
w ogóle potrafi myśleć.

W każdym razie patrząc na bezgłowego orła 
z Mysłowic można westchnąć: jakież te bitwy na 
majzle są obrzydliwe! – i tu się mogę zgodzić. 
Jakież to polskie, romantyczne i barbarzyńskie 

zarazem! – tu jednak 
będę protestował.  
Musimy bowiem pa-
miętać, że Niemcy na 
Śląsku robili dokład-
nie to samo. Zatem 
wojny na majzle nie są 
i bynajmniej nigdy nie 
były polską specjal-
nością. Przykładowo 
w latach 1928-1930 
Niemcy rozebrali za-
mek w Opolu jako 
– według nich – sym-
bol polskości Śląska.  
A potem w 1939 roku 
w pierwszej kolejności 
niemieccy okupanci 
na Śląsku niszczyli nie 
żydowskie synagogi – 
jak się powszechnie 
uważa – ale pomniki 
powstańców śląskich. 
Czasami Niemcy zo-
stawiali na cmenta-
rzach lub przy dro-
gach krzyże z nazwi-
skami powstańców, 
usuwając jedynie polskie napisy i nazwiska. Tak 
ponoć było w Dzimierzu, między Rybnikiem  
a Raciborzem. I jak wspominali mi kiedyś starsi 
mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości, ów-
czesny sołtys – niemiecki Ślązok – wziął wtedy 
majzel, młotek i zaczął z krzyża skuwać polskie 
napisy. Jednak podczas roboty nieszczęśli-
wie się uderzył, na skutek czego po krótkim 
czasie zmarł. Boża kara! – komentowali moi 
rozmówcy.

Dzisiaj, analizując dzieje Śląska, Polski  
i Europy, trudno nie żałować skutych głów  

z francuskich katedr czy zburzonego w Ryb-
niku niemieckiego pomnika przy sedańskiej 
studni, o którym pisaliśmy dwa  miesiące temu. 
I jesteśmy w związku z tym skłonni pukać się 
w czoło. Tyle tylko, że pukamy się zazwyczaj  
w cudze czoło. Choć z drugiej strony, gdyby nie 
typowy po zawieruchach wojennych odruch do 
chwytania w ręce majzli i młotków, być może 
do dziś mielibyśmy w Rybniku ulice Lenina  
i Stalina, zaś Plac Wolności nosiłby nazwę 
Adolf-Hitler-Platz. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Ten niemiecki orzeł bez głowy jest niewątpliwie efektem śląskich bitew na majzle,  
czyli przecinaki.

rybnickie świątynie. Dzięki niezawodności swo-
jego „mercedesa”, jak nazywa zielonego fiacika 
126p, dojechał do wszystkich dzielnic Rybnika, 
fotografując parafialne kościoły i kościółki, 
tworząc kolejny album. Powstała wspaniała 
dokumentacja świątyń, a ponadto pan Adam 
poznał wszystkie prawie rybnickie drogi do nich 
prowadzące, łącząc zainteresowania z czynnym 
wypoczynkiem... Ze szczególnym zachwytem 
mówi o XVI-wiecznym drewnianym kościółku 
św. Katarzyny w Wielopolu, przeniesionym  

z Gierałtowic. Szczególnie cenna jest odkryta 
w nim dopiero w XX w. polichromia. — To 
przepiękny zabytek, a nie wszyscy wiedzą, że 
mamy w mieście taką perełkę. Jestem rybnicza-
ninem od 85 lat, ale w czasie moich wędrówek 
z aparatem niektóre miejsca zobaczyłem po raz 
pierwszy. Staram się, by moje albumy obejrzało 
jak najwięcej osób, zaś wrażeniami dzielę się 
z moimi synami i ich rodzinami oraz całkiem 
jeszcze sporym kręgiem znajomych... 

I ostatni album – jakże inny od już nam 
znanych. A w nim zrobione z monitora kompu-
tera zdjęcia kosmosu, widziane przez teleskop 
Hubble’a. Każdy z uwiecznionych obiektów 

– planeta, gwiazda czy gwiazdozbiór – pod-
pisany wierszowaną refleksją nad ogromem 
wszechświata... — To oczywiście zabawa, ale 
jakże zajmująca... W moim wieku ćwiczenia 
umysłu są tak samo ważne, jak ćwiczenia ciała, 
by jeszcze było posłuszne. Być czynnym – to 
dewiza pana Adama. W „pewnym” wieku nie 
wystarczy jedynie się gimnastykować i rozwią-
zywać krzyżówki, by zachować dobrą kondycję 
– można też chodzić po łąkach i szukać tworzy-
wa do zielników, fotografować zabytki, a nawet  
„...sięgać, gdzie wzrok nie sięga”, a wszystko  
z iście młodzieńczą energią i zaangażowaniem. 
Tylko pozazdrościć...                                   (r)

cd. ze strony 27



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. 85)
Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Zdjęcie 85/1
Publikowane zdjęcie z lipca 1973 r. przed-

stawia palący się na wysypisku śmieci (hoł-
dzie) przy ul. Przemysłowej styropian, odpad 
z produkcji lodówek w Hucie Silesia. Choć 
trudno na zdjęciu dostrzec więcej, z opisu 
wynika, że w oddali widać ul. Stawową, zaś 
z lewej Podzastaw. Składowany styropian był 
często podpalany, wówczas kłęby czarnego 
dymu były dla okolicznych mieszkańców 
prawdziwym utrapieniem. Wydaje się więc, 
że w porównaniu z tamtymi czasami, dzisiej-
szy Paruszowiec to prawdziwe, uzdrowisko. 

Zygmunt Basista, który zdjęcie nam udo-
stępnił, jako były pracownik huty jest praw-
dziwą kopalnią wiedzy na jej temat, z której 
postaramy się od czasu do czasu korzystać. 

Zdjęcie 85/2
Zrobione ok. 1950 roku zdjęcie 

na rybnickim Rynku, to prawdopo-
dobnie „dzieło” ulicznego fotogra-
fa, który uwieczniał chętne dzieci  
w autku, niezwykle atrakcyjnym, jak 
na tamte czasy, „gadżecie”. Zabaw-
ka została wyprodukowana praw-
dopodobnie przed wojną, ale ma 
zdecydowanie „powojenny” akcent: 
napis Szczecin pod rejestracją. Jak 
wiemy, miasto zostało przyłączone 
do Polski po wojnie, a fotograf tak 
chciał zamanifestować radość z tego 
faktu. W prawym, górnym rogu wi-
dać aptekę (w tym samym miejscu 
istniej do dziś), w tle widać zaś sklep 
z porcelaną, jak się kiedyś mówiło,  
„u Nogi” (dziś Rossman).

85/1
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Koszykarki na parkiecie...
Rozgrywki Ford Germaz Ekstraklasy 

koszykarek wkroczyły w decydującą fazę. 
Po rozegraniu 24 spotkań, pierwsza ósemka 
rozpoczęła walkę o Mistrzostwo Polski, pozo-
stałe 5 drużyn, w tym UTEX ROW Rybnik, 
walczy o utrzymanie w tzw. fazie play-out. Do 
decydujących rozstrzygnięć podopieczne trenera 
M. Orczyka przystępowały z dającego jeszcze 
utrzymanie w ekstraklasie 11 miejsca, mając 
przewagę 1 punktu nad 12. Odrą Brzeg i 2 punk-
tów nad 13. w tabeli ŁKS-em Łódź. To właśnie  
z tymi dwoma drużynami zagrożonymi spadkiem 
z ekstraklasy rybniczanki rozegrały pierwsze dwa 
spotkania play-outu. We własnej hali pokonały 

po raz drugi w tym sezonie Odrę Brzeg 73:50 
ale trzy dni później  po raz pierwszy przegra-
ły w tym sezonie z ŁKS-em  w Łodzi 47:58.  
W minionym tygodniu rybniczanki zmierzyły się  
z drużynami pewnymi utrzymania z miejsc 9 i 10 tj. 
Widzewem Łódź i Ineą Poznań. Po tygodniowej 
przerwie (mecze w tej fazie rozgrywane są w środy  
i w soboty) rozpocznie się runda rewanżowa. 
W niej decydujące będą pojedynki w Brzegu  
2 kwietnia i u siebie z ŁKS-em 6 kwietnia. Roz-
grywki grupy zespołów walczących o utrzymanie 
kończą się w momencie, kiedy dwa ostatnie 
zespoły tracą szansę na utrzymanie się w lidze. 
Ostatnia kolejka play-outu zaplanowana jest na 
13 kwietnia. W niej ewentualnie Utex podejmo-
wać będzie Ineę Poznań.

Medalowy weteran
Startujący w kategorii 65 lat rybniczanin Jerzy 

Zawadzki zdobył 4 medale XX halowych Mistrzostwa 
Polski Weteranów w lekkiej atletyce, które odbyły się w 
Spale. Brąz wywalczył w skoku wzwyż i w biegu na 60 m przez 
płotki, srebrny w biegu na 200 m i złoty na dystansie 400 m. 
67-letni rybniczanin uprawia amatorsko tę dyscyplinę sportu 
od 14 lat. W tym czasie zdobył brązowy medal na halowych 
Mistrzostwach Świata w 2006 r. w Linzu. Medalista ze Spały 
ma również w swoim dorobku 4 medale Mistrzostw Europy 
oraz 111 medali Mistrzostw Polski ( 92 zdobyte w 13 edycjach 
letnich mistrzostw oraz 19 krążków zdobytych w hali). Jerzy 
Zawadzki jest jeszcze w posiadaniu szczególnego rekordu.  
W 2004 r. w Częstochowie, w czasie dwudniowych Mistrzostw 
Polski jako sześćdziesięciolatek w 12 startach zdobył aż 11 
medali – 5 złotych (biegi na 200, 400, 800 i 1500 m oraz rzut 
oszczepem), 3 srebrne ( bieg na 100 m., 100 m. przez płotki  
i 300 m. przez płotki) oraz 3 brązowe (skok w dal, skok wzwyż 
i trójskok). Kondycja warta pozazdroszczenia!

Taśma w górę!
W niedzielę 20 marca rybniccy żużlowcy 

odbyli pierwszy w tym roku trening na torze, 
obwieszczając tym samym zakończenie zimy 
i rozpoczęcie przygotowań do zbliżającego 
się wielkimi krokami żużlowego sezonu. 
Przypomnijmy iż KS ROW Rybnik swój pierw-
szy tegoroczny mecz pierwszoligowy rozegra 3 
kwietnia na torze beniaminka w Łodzi, tydzień 
później na rybnickim stadionie podejmie Polonię 
Bydgoszcz, która po ubiegłym sezonie opuściła 
żużlową ekstraligę. Przed inauguracją rozgry-

wek ligowych rybnicka drużyna w 6 treningach 
punktowanych zmierzy się z ekstraligowymi 
drużynami. W minionym tygodniu miały odbyć 
się dwumecze z ekipami z Wrocławia i Często-
chowy, na 29 marca zaplanowano trening na 
torze w Tarnowie. Dwa dni później 31 marca obie 
ekipy ścigać się mają na torze w Rybniku. Skład 
KS ROW Rybnik na sezon 2011: trener – Adam 
Pawliczek, seniorzy – Roman Chromik, Ronnie 
Jamroży, Daniel Pytel, Andriej Karpov, Antonio 
Lindback, Rory Schlein, Jesper Monberg, junio-
rzy – Mateusz Domański, Kamil Fleger, Łukasz 
Piecha, Aleksandr Loktajev i Volodymir Teyhel.

... i w gimnazjum
Uczniowie klas drugich i trzecich Gimna-

zjum Dwujęzycznego nr 17 w Zespole Szkół 
nr 1 im. Powstańców Śląskich spotkali się 
z zawodniczkami Klubu Koszykarskiego 
Utex ROW Rybnik. Na zaproszenie nauczy-
ciela matematyki Adama Doliby odpowie-
działy Karolina Stanek – kapitan drużyny oraz 
Amerykanki – Laurie Koehn, Alendra Brown 
i Anna McLean.

Po krótkiej prezentacji szkoły oraz gości 
– przygotowanej dwujęzycznie przez gimna-
zjalistów – nadszedł czas na liczne pytania do 
koszykarek. Imprezę uświetniła anglojęzyczną 
recytacją Marta Kunecka, a całość brawurowo 
poprowadził uczeń Paweł Achtelik. — Dowie-
dzieliśmy się sporo o niełatwym życiu sportowca, 

ale  uczestniczyliśmy też w znakomitej, żywej lek-
cji angielskiego (a właściwie „amerykańskiego”), 
która sprowokowała do refleksji nad różnicami 
kulturowymi między Polską a USA — powie-
działa nauczycielka języka angielskiego Ewa 

Gatnar, która razem z Zuzanną Pasierbek 
przygotowały uczniów pod kątem językowym. 
Spotkanie odbyło się w ramach programu 
wychowawczego „Gimnazjalisto, poznaj 
swoje miasto”, który jest realizowany w G17 
przez wychowawcę klasy II A Adama Dolibę. 
Wcześniej jego uczniowie mieli okazję spotkać 
się z byłym już trenerem Energetyka ROW 
Rybnik, Dariuszem Widawskim oraz księdzem 
Rafałem Śpiewakiem, który opowiedział  
o historii kościółka akademickiego i cmentarza 
„Na Górce”. Uczniowie uczestniczyli również  
w wycieczce rowerowej nad Zalew Rybnicki 
oraz odwiedzili Muzeum i Urząd Miasta.

Integracyjne szachy
Rybnicki Ośrodek Pomocy Społecz-

nej wspólnie ze śląskim okręgiem Polskiego 
Związku Niewidomych zorganizował II 
Integracyjny Turniej Szachowy (pierwszy 
odbył się we wrześniu 2010 r.). Rywalizacja 
miała miejsce w Punkcie Aktywności Lokalnej 
przy ul. Chrobrego. Turniej, podobnie jak jego 
pierwsza edycja, cieszył się dużym zaintereso-
waniem – wzięła w nim również udział spora 
grupa zawodników z żywiecczyzny, gdzie działa 
bardzo prężny ośrodek –  Integracyjny Klub Sza-

chowy „Pionek”. Współfinansowany ze środków 
unijnych projekt u „Przekroczyć próg” turniej 
był dobrą okazją do integracji niewidomych z 
osobami widzącymi i poznania przez nie specyfiki 
ich niepełnosprawności. Oczywiście rywalizacja 
sportowa toczyła się na specjalnych szachach bra-
ilowskiach, które, obok gry w warcaby, są bardzo 
popularną grą wśród niewidomych. Zwycięzcą 
zawodów został Antoni Szymik, przed Stanisła-
wem Raczkiem i Antoninem Niedźwiedziem, 
ale tak naprawdę wszyscy uczestnicy szachowej 
zabawy „byli wygrani”. Warto dodać, że w ramach 
tego samego projektu „Przekroczyć próg” reali-
zowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku oraz Polski Związek Niewidomych, 
organizowany był już kurs tańca, a nie tak dawno 
rozpoczął się kurs samoobrony, prowadzony 
przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Po-
licji w Katowicach, miały miejsca także szkolenia 
z czynności dnia codziennego. 

Zdj.: Justyna Zioło
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Dać innym przykład
Reprezentujący brazylijskie jiu itsu 

Wojciech Machulak (na zdj.) z Monster 
Akademia w Rybniku, zdobył brązowy medal  
w Europejskich Eliminacjach do Mistrzostw 
Świata w kat. wagowej 74 kg. Aby awanso-
wać do organizowanych w Arabii Saudyjskiej 
mistrzostw globu, trzeba było wygrać swoją 
kategorię wagową. Po dwóch wygranych wal-
kach W. Machulak w walce o finał musiał uznać 
wyższość przeciwnika. — Startuję w zawodach od 
niedawna, w ubiegłym roku 
w Pucharze Polski zająłem 
3. miejsce. Przede mną 
jeszcze w tym roku udział w 
Mistrzostwach Polski oraz 
Pucharze Polski. Poza tym 
jest to dla mnie najlepszy 
trening i okazja, by dać 
innym przykład — powie-
dział po zawodach trener  
i zawodnik Monster Aka-
demii w Rybniku. Aktual-
nie zajęcia z brazylijskiego 
jiu jitsu prowadzone są  
w Zespole Szkół nr 5, a 
więcej szczegółów na stro-
nie: wwwm.monsterakademia.pl.  

W rozegranym w Bielsku-Białej turnieju 
finałowym o Mistrzostwo Śląska kadetów  
w siatkówce, rybnicki zespół TS Volley Ryb-
nik, oparty na uczniach i wychowankach klas 
sportowych w Gimnazjum nr 2, wywalczył 
brązowy medal i przepustkę do dalszej ry-
walizacji, tym razem o Mistrzostwo Polski. 

W rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki 
Siatkowej w tej kategorii wiekowej wzięło udział 
28 zespołów, a obok rybniczan w finale wystą-
piły drużyny  BBTS Bielsko Biała, SK Górnik 
Radlin oraz Delic-Pol Norwid Częstochowa. 
Rybniczanie przystępowali do turnieju z wielką 
wolą zdobycia medalu i awansu do rozgrywek 
centralnych. Po dwóch przegranych pojedyn-
kach, najpierw z Delic-Polem Częstochowa 0:3  
i BBTS Bielsko-Biała 2:3, o awansie zdecydował 
ostatni, wygrany 3:1 mecz z Górnikiem Radlin. 
Najwszechstronniejszym graczem turnieju został 
wybrany rybniczanin Dawid Małysza. Skład TS 
Volley Rybnik: Sebastian Inglot, Dawid Mały-
sza, Maciej Krakowczyk, Konrad Stajer, Dawid 
Adamczuk, Tomasz Brzezina, Rafał Szymura, 
Radosław Niestrój, Błażej Podleśny, Marcin 
Harazim, Wojciech Wowra, Bartosz Konsek, 
Michał Szmajduch. Trenerzy: Lech Kowalski, 
Erwin Michalik.

Po wzlotach i upadkach, w oparciu o bar-
dzo skromny budżet, przy ogromnej ambicji 
i wsparciu wiernych kibiców rybniccy siat-
karze obronili miejsce w II lidze. Po rundzie 
zasadniczej siatkarze Volleya Rybnik zajęli 8 
miejsce w tabeli i musieli rozegrać pojedynek do 
3 wygranych spotkań z VC Górnik Siemianowice 
Śląskie, których stawką było utrzymanie drugo-
ligowego statusu. Pierwsze dwa mecze zostały 
rozegrane w Rybniku i wygrali je gospodarze. Na 
kolejny mecz siatkarze przenieśli się na parkiet 
rywali w Siemianowicach. Był to mecz z kategorii 
„o wszystko”. Górnicy, mając nóż na gardle, zmo-
bilizowali wszystkie siły, ale rybniczanie podeszli 
do meczu bardzo poważnie i... wygrali i mecz,  
i całą rywalizację, utrzymując się w gronie drużyn 
drugoligowych. 

Skład TS Volley: Łukasz Lip (kapitan), Łu-
kasz Taterka (libero), Tomasz Warda, Grzegorz 
Jaruga, Kamil Łyczko, Przemysław Wolny, 
Jakub Dejewski, Michał Łata, Michał Dudek, 
Karol Graff, Bartosz Inglot, Marek Mandrela.  
Trener: Wojciech Kasperski. Ponadto w sezonie 
2010/2011 grali Dawid Małysza, Tomasz Brzezi-
na, Sebastian Inglot. 

O puchar dyrektora …
Już po raz 8. w Szkole Podstawowej nr 21 odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej  

o Puchar Dyrektora. Z roku na rok liczba drużyn biorących udział w turnieju się zwiększa:  
w pierwszym wystąpiło 13 drużyn, a w tegorocznym aż 24 z Rybnika i okolic – Świerklan, Rydułtów 
i Wodzisławia. Przez 6 dni trwały rozgrywki w grupach eliminacyjnych, w finale o jedną bramkę 
(1:0) lepsza okazała się drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Rybniku (na zdj.), która wystąpiła 
w składzie: Bartek Slisz, Łukasz Wala, Sławek Dyrszka, Kamil Piekarski, Szymon i Rafał Garus, 
Patryk Gamoń i Szymon Czerny. Opiekunem zespołu jest Grzegorz Maszudziński. Finaliści 
tegorocznej edycji turnieju otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe, dyplomy i pamiątkowe 
zdjęcia. Zespoły zajmujące miejsca na podium otrzymały puchary, medale i dyplomy, które 
wręczała dyrektor szkoły Ilona Czaja-Holona.   

Mazik w roli głównej
W połowie marca w  węgierskim Gyor od-

było się losowanie tegorocznej edycji bokser-
skiej Euroligi. Wystartuje w niej 12 zespołów, 
które podzielone zostały na trzy grupy. W grupie 
A wystartuje pod nazwą RY-KI Grizzlies polska 
drużyna, składająca się z zawodników Rybnika 
i Kielc. Jak mówi trener rybnickich bokserów 
Anatol Jakimczuk, fuzja wynika z rosnących kosz-
tów udziału w Eurolidze i stąd również pierwszy 
człon nazwy. Drugi to wymóg sponsora – stacji 
telewizyjnej RTL. W tej grupie rywalami pol-
skiej drużyny będą: Prostejov BULLS (Czechy), 

GLADIATOR Patent z Gyor (Węgry),  Komarno 
SHARKS (Słowacja). W pozostałych dwóch 
grupach znalazły się zespoły z Węgier, Słowacji, 
Rumunii, Kosowa, Hercegowiny i Montenegro. 
RY-KI  pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe 23 
kwietnia w czeskim Prostejovie, gdzie skrzyżują 
rękawice z miejscowym BULLSEM. 

Kilka dni przed losowaniem Euroligi, we Wło-
szech odbył się mecz bokserski Włochy – Polska, 
w którym barw naszego kraju w wadze do 56 kg 
bronił zawodnik RMKS Rybnik Mateusz Mazik. 
Mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem 
gospodarzy 11 do 9, ale Mazik podtrzymał 
dobrą passę w kadrze Polski i pokonał swojego 
rywala na punkty 19 do 14. Po meczu trenerzy 
kadry Stanisław Łakomiec i Zbyszek Raubo  
w samych superlatywach wypowiadali się na 
temat formy rybnickiego boksera. Warto dodać, 
iż w reprezentacji Włoch wystąpiło dwóch aktu-
alnych mistrzów świata.

Mateusz Mazik wystartował też, i zdo-
był srebro, w 82. Mistrzostwach Polski 
seniorów w boksie, które odbyły się w Ko-
ninie. Zaliczany do grona faworytów  w nowo 
utworzonej wadze przez Światową Federację 
Boksu Amatorskiego (AIBA) – 56 kg, Mazik, 

w walce ćwierćfinałowej, pokonał przed czasem 
zawodnika z Nowego Sącza Jakuba Tokarza, 
zaś w półfinale wysoko na punkty (5:0) wygrał 
z Kamilem Jaworkiem z Dąbrowy Górniczej. 
W walce finałowej zmierzył się z brązowym 
medalistą mistrzostw świata i brązowym meda-
listą Olimpiady Młodzieży z 2010 r. Dawidem 
Michelusem z Sokoła Piła. Na tą walkę czekał 
cały bokserski świat i licznie zgromadzona  
publiczność. Walka przebiegała w szybkim 
tempie i była bardzo zacięta. W 1 rundzie 
inicjatywę przejął Mateusz. Trafiał rywala 
ciosami z dołu i prostymi, a w 2 rundzie walka 
się wyrównała. W ostatniej rundzie po ciosach 
Mazika zawodnik z Piły całkowicie utracił chęć 
do walki i tylko się bronił. Kiedy sędzia ogłosił, 
że walka jest remisowa, a małymi punktami 
4:1 wygrał ją zawodnik z Piły, publiczność na 
stojąco skwitowała ten werdykt gwizdami,  
a prezes Polskiego Związku Bokserskiego, 
mistrz olimpijski z Moskwy Jerzy Rybicki, 
określił ten wynik jako największy skandal 
sędziowski tych mistrzostw. Tak to za sprawą 
sędziów Mateusz wraca ze srebrnym medalem 
Mistrzostw Polski i wątpliwościami, co do 
obiektywizmu sędziów.Mateusz Mazik z trenerem Anatolem Jakimczukiem.

Kadeci z medalem, seniorzy utrzymali II ligę



Informujemy, że przetarg na Operatora Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika wygrała Fundacja 
Ekologiczna EKOTERM SILESIA.

W związku z tym potencjalni wykonawcy mogą składać dokumenty, 
pozwalające im na uczestniczenie w projekcie. Wymagania, co do 
niezbędnych dokumentów, jakie należy dostarczyć znajdują się w Za-
rządzeniu Nr 61/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.02.2011  
w załączniku nr 2 (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 
siedziby Fundacji tj. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 7.

Po zakończeniu przez Urząd Miasta Rybnika przyjmowania wnio-
sków o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta 
Rybnika – Instalacja kolektorów słonecznych”, zostanie uruchomiony 
Punkt Informacyjny na potrzeby Programu.

W dniu 5.03.2011 r. odbyło się w Rybniku Zgromadzenie Ogólne członków Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej z Rybnika i powiatu rybnickiego. W obradach uczestniczył 
przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Zbigniew Zaborowski. Wybrano 
nowe władze partii.

Przewodniczącym Rady Miejsko-Powiatowej SLD został Andrzej Dąbkowski,  
a sekretarzem Grażyna Graś.

Najważniejszymi zadaniami SLD w mieście i powiecie rybnickim w bieżącym 
roku jest udział w wyborach do rad dzielnic, przygotowanie się do październikowych 
wyborów do Sejmu i Senatu oraz rozpropagowanie programu partii wśród młodzieży.
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Od 17 marca można składać wnioski na dofinansowanie 
w formie dotacji przedsięwzięć ekologicznych realizowanych 
m.in. przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i inne 
osoby prawne. 

Dofinansowaniu podlegają m.in. następujące inwestycje:
• modernizacja lub wymiana źródła ciepła,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawio-

nych technicznej możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
• wykorzystanie źródła energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń 

lub wody,
• demontaż, transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszko-

dliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.  
Szczegółowe informacje znajdują się w następujących do-

kumentach, które można znaleźć na stronie www.rybnik.eu, 
zakładka BiP: 

Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 
2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy 
Prawo ochrony środowiska. 

Zarządzenie nr 85/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 
2011 r. w sprawie: powołania Komisji dla rozpatrywania wniosków  
o dofinansowanie w formie  dotacji kosztów inwestycji podmiotów, 
o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska  
i ustalenia regulaminu jej postępowania.

Zarządzenie nr 40/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 
2011 r. w sprawie: ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji ekologicznych.

Dodatkowych informacji udzielają:
Referat Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii (ul. Bolesława 

Chrobrego 2, parter, pokój nr 012) tel. 32 43-92-012 (w przypadku inwe-
stycji polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej 
emisji zanieczyszczeń lub wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do 
ogrzewania pomieszczeń lub wody);

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Ekologii (ul. Bolesława 
Chrobrego 2, parter, pokój nr 013) tel. 32 43-92-033 (w przypadku 
inwestycji polegających na ochronie wód i powierzchni ziemi przed 
imisją ścieków sanitarnych);

Wydział Gospodarki Komunalnej (ul. Zamkowa 5, parter, pokój nr 
03) tel. 32 43-92-088 (w przypadku inwestycji związanych z gospodarką 
odpadami – np. usuwanie azbestu).

Dotacje na inwestycje ekologiczne

W centrum wspinania „Cechownia” 
w Niedobczycach, które działa od 
wiosny 2008 roku, odbyły się zawody 
wspinaczkowe BouldeRING 2011. Po 
raz pierwszy na ściance wspinało się tak 
wielu zawodników – w sumie aż 116. Im-
preza odbyła się w standardowej formule. 
W eliminacjach przygotowanych zostało 
14 tzw. przystawek oraz ekstra punktowa-
ny Joker, który, jak się okazało, wcale nie 
był najtrud-
niejszy, choć 
onieśmielał. 
Buldery roz-
rzucone były 
na kulach, 
p o c h y l n i , 
pionie oraz 
c a m p u s i e ,  
a więc każdy 
mógł odna-
leźć swoją 
u l u b i o n ą 
f o r m a c j ę  
i powspinać 
się zarówno 

po łatwej, jak i trudnej ścianie. Na 
zawodników czekały pyszne słodycze 
z kawą, dzięki którym mogli oni wy-
krzesać jeszcze więcej siły. Spośród 
pań i panów wyłoniono najlepsze 
szóstki, które awansowały do finału, a 
w nim najlepsi okazali się Agnieszka 
Ostrzałek (TriPoint) oraz Jacek „Jaca” 
Matuszek (climb.pl).Najlepszy w skacie sportowym

Kamil Sobik z Gotartowic uzyskał tytuł Mistrza Polski 
w kategorii juniorów w skacie sportowym. Okazało się, że 
tradycja tej śląskiej gry jest z sukcesem podtrzymywana. 
W Mistrzostwach Polski, które odbyły się w siedzibie Zarządu 
Polskiego Związku Skata w Katowicach-Giszowcu, wzięło 
udział 21 juniorów reprezentujących różne regiony kraju. Mło-
dy mistrz z Rybnika w 144 rozdaniach wygrał licytację 44 razy, 
z czego 40 gier okazało się zwycięskich, a tylko 4 przegrane – 
zdobyte 3988 punktów zapewniło rybniczaninowi zwycięstwo. 
Na co dzień Kamil jest uczniem rybnickiego Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Usługowych i uczy się w II klasie o profilu 
technik logistyk. Swoją pasję karcianą pielęgnuje w Klubie 
Sportowym „U Walka” w Gotartowicach. Osiemnastolatek 
kontynuuje sukcesy rybnickich pasjonatów skata sprzed kilku 
lat. Przypomnijmy, że w roku 2001 wicemistrzostwo w zawo-
dach tej samej rangi uzyskał Rafał Brożek, natomiast w 2003 
roku również tytuł wicemistrza zdobył Paweł Kula.

Ogólnopolska wspinaczka

Operator instalacji słonecznych



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

empik

Hity na marzec

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

2 pozycje książkowe 

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

John Curran, Sekretne zapi-
ski Agaty Christie, przeł. Beata 
Długajczyk, Wydawnictwo Dol-
nośląskie 2010.

W 2004 roku znaleziono 73 zeszyty 
z notatkami, opisami postaci, planami 
powieści, których Agata Christie nigdy 
nikomu nie udostępniła, nie ma po nich też 
śladu w jej „Autobiografii”. Na podstawie 
rękopisów John Curran docieka tajemnicy legendarnej pisarki – 
próbuje opowiedzieć na pytanie: jak powstawały genialne krymi-
nały? „Sekretne zapiski…” to fascynująca opowieść, odsłaniająca 
kulisy jednego z najciekawszych warsztatów pisarskich XX wieku. 
Książka zawiera także dwa niepublikowane wcześniej opowiadania 
z Herkulesem Poirotem.

*   *   *
Wiedza i życie, marzec 2011, 

Prószyński Media.
Marcowy numer popularnonaukowego 

miesięcznika porusza wiele interesujących 
tematów. Przeczytamy m.in. o złomie na 
orbicie, dowiemy się po co są i skąd się 
wzięły żądła u owadów oraz poznamy 
ciekawostki z prehistorii literatury, czyli 

sylwetkę Egila Skallagrimssona, najsłynniejszego skalda okresu 
wikingów. 

  *   *   *
CD My Myself And I, Taka-

dum, Creative Music 2011.
Zespół „My Myself And I” zdo-

był popularność dzięki programowi 
„Mam Talent”. Co prawda nie udało 
im się wygrać, ale pokazali szerokiej 
publiczności, jak można robić muzykę… samym głosem.  
Są unikatowym, oryginalnym i cennym zjawiskiem na polskiej 
scenie muzycznej. Materiał studyjny zachowuje świeżość i energię 
znane z występów na żywo. Debiutancka płyta to nie tylko utwory  
z telewizyjnego show. Warto po nią sięgnąć i sprawdzić, czym jeszcze 
zaskakuje „My Myself And I”.

*   *   *
DVD, Jestem miłością, reż. 

Luca Guadagnino, 2009, Gutek 
Film.

Tilda Swinton w roli kobiety, która 
wplątuje się w zakazany romans z kolegą 
swojego syna. Wszystko dzieje się w boga-
tej rodzinie potentatów przemysłowych, 
której członkowie skrywają w sobie wiele 

tajemnic. Niezwykłe emocje, napięcie, piękne wnętrza i skompliko-
wane relacje między bohaterami z wyższych sfer przywołują klimat 
filmów Viscontiego. Warto ten film obejrzeć również dla wspaniałej 
gry aktorskiej i pięknej muzyki. 

Koszt utrzymania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2011.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) informuję, że średni mie-
sięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy  
ul. Żużlowej 25 w roku 2011 wynosi 2.694,60 zł.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 51

Rozwiązanie „Foto – zagadki” z nr 2 – zdjęcie przedstawia fragment nowo 
budowanej Obwodnicy Północnej od strony Orzepowic. Nagrody za prawidłowe 
odpowiedzi otrzymują: Agnieszka Jaskulska z Rybnika (Świat Wody) oraz Maria 
Krupa i Maciej Paszenda z Rybnika (Empik).

Lubisz i znasz swoje 
miasto? Jesteś spostrze-
gawczy, znasz historię 
i interesujesz się za-
chodzącymi w Rybniku 
zmianami? Jeśli tak, weź 
udział w konkursie. 

Wystarczy przyjrzeć się 
publikowanemu zdjęciu 
i odgadnąć, gdzie znaj-
duje się ten wyjątkowy 
żyrandol?

Na odpowiedzi cze-
kamy do 14 kwietnia. 
Wśród osób, które przy-
ślą lub przyniosą do re-
dakcji (Rynek 12 a) kartkę 
pocztową z prawidło-
wym rozwiązaniem, roz-
losujemy nagrody: 

Nowoczesna biopsja
Również rybniczanki skorzystać mogą z możliwości przeprowadze-

nia biopsji guzów piersi metodą biopsji mammotomicznej w Szpitalu 
Powiatowym ZOZ w Rydułtowach.

Zabieg zapewnia postawienie dokładnej diagnozy na podstawie badania 
histopatologicznego pozostawiającego jedynie ledwo widoczny ślad na 
skórze. — Cały zabieg trwa około 20 minut. Zaletą tej metody jest możliwy 
natychmiastowy powrót do normalnego życia, bez konieczności hospitalizacji 
— mówi dr Aleksander Chlubek, kierownik Bloku Operacyjnego na Oddziale Chirurgii 
Ogólnej szpitala w Rydułtowach. Tak jak wszystkie inne biopsje, biopsja mammotomiczna 
jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Szpital w Rydułtowach jest obecnie jedną z ok. 30 placówek w całym kraju, posiadających 
aparat Mammotome®, do przeprowadzania biopsji mammotomicznej. 

Foto–zagadka
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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

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 43 32 160

www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Biuro ogłoszeń: tel. 324 260 070, fax 324 332 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



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 czynne: pon.-pt. 10.00-17.00, ul. Wysoka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, 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 każdy czwartek od 16.00 do 17.00, e-mail: rasrybnik@gmail.com lub te-
lefonicznie. Paweł Helis, przewodniczący, tel. 515 192 278, Zenon Wieczorek, 
wiceprzewodniczący, tel. 605 423 835, Rudolf Kołodziejczyk, sekretarz, tel. 602 

393 299. Oferujemy pomoc mieszkańcom w każdej sprawie.

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

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

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

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

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

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

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

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



• 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

tel. 32 432 77 94 od 14.00

rejestracja internetowa:

www.gabinety-reymonta50.pl

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




