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Drodzy Rybniczanie!

Święta Wielkanocne to czas wyjątkowy, 
kiedy w sercach gości radość, 

mająca swe źródło w Zmartwychwstaniu Pańskim. 
Życzymy, by okres ten upłynął w spokoju, zdrowiu i szczęściu. 

Niech Święta będą okazją do wielu spotkań w gronie najbliższych 
i radowania się z możliwości wspólnego celebrowania tradycji. 
Oby wiosenna aura przydała tym dniom niezwykłego nastroju, 

budując wspaniałą atmosferę i dając energię 
do realizacji zamierzeń i planów. 

Wesołego Alleluja życzą

 
 Adam Fudali  Andrzej Wojaczek
 prezydent Rybnika  przewodniczący Rady Miasta
 pracownicy Urzędu Miasta i radni
 i jednostek miejskich



Drodzy Rybniczanie,
O tym, że wiosna w pełni, przekonuje nas nie tylko aura i budząca się do życia 

przyroda, ale i te nieco mniej dla nas przyjemne zjawiska, jakimi są bez wątpienia 
spowodowane robotami drogowymi utrudnienia w ruchu, A tych w naszym mieście 
nie brakuje i długo jeszcze brakować nie będzie… 

Kontynuując zaplanowaną na kilka lat realizację kolejnych inwestycji drogowych 
mających na celu poprawę układu komunikacyjnego Rybnika, wraz z wiosną rozpo-
częliśmy wiele znaczących zadań. 

Od kilku tygodni trwa więc remont ulicy Żorskiej, rozpoczęła się też przebudowa DK 
78 – wyraźnie widać to już na ul. Reymonta i częściowo Kotucza – a wkrótce rozpoczną się prace związane 
z przebudową ul. Wodzisławskiej oraz wiaduktu na ul. Gliwickiej. Trwa również budowa Obwodnicy 
Północnej, z czym wiąże się w tej chwili zamknięcie części ul. Budowlanych, gdzie powstaje rondo. 

Mam oczywiście pełną świadomość, że „w kolejce” czekają inne ważne rybnickie drogi: choćby 
Mikołowska czy Rudzka – nie znaczy to, że zapominamy o innych częściach Rybnika – po prostu nie 
możemy zablokować robotami drogowymi całego miasta. Tym bardziej, że w wielu miejscach trwają 
bieżące remonty związane z naprawą tzw. przełomów zimowych – na ten cel przeznaczyliśmy więcej 
pieniędzy niż w minionych latach. Naturalnie i te prace nie pozostają bez wpływu na płynność ruchu  
w mieście – staramy się prowadzić je poza godzinami szczytu i ograniczać zamknięcia dróg do nie-
zbędnego minimum, jednak z oczywistych względów nie da się zupełnie wyeliminować utrudnień.   

Jednoczesne prowadzenie prac drogowych w kilku strategicznych miejscach to efekt długofalowej 
polityki, mającej na celu poprawę komfortu poruszania się drogami naszego miasta. To również re-
zultat skutecznego zabiegania o unijne pieniądze, bez których nie udałoby się przeprowadzić wielu 
ważnych inwestycji. 

Jako że przed nami jeszcze wiele miesięcy prac na drogach, zachęcam Państwa do śledzenia informa-
cji na temat aktualnych utrudnień w ruchu – publikujemy je na stronie www.rybnik.eu, a o większych 
utrudnieniach informujemy za pomocą systemu UM Rybnik SMS. W myśl zasady, że „...musi być gorzej, 
by było lepiej”, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, a tych z Państwa, którzy mogą choć częściowo 
zrezygnować z poruszania się samochodem, zachęcam do czerpania radości z wiosennych, rodzinnych 
spacerów. 

Życzę Państwu spokojnych, pogodnych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 Z wielkanocnymi pozdrowieniami 

 Adam Fudali 

 prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 29 maja

Pogodnych, radosnych 
Świąt Wielkanocnych

życzy redakcja „GR”
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Tym razem radni obradowali aż do następnego dnia… Uchwał i głosowań było 
wiele, a każdy kolejny punkt obrad budził wątpliwości, pytania, dyskusje…

Sesja Rady Miasta – 30 marca

Z dnia na dzień...

cd. na stronie 6

Prace w mieście trwają
Tradycyjnie sesję rozpoczęło sprawozdanie 

z prac prowadzonych w mieście. W imieniu 
prezydenta inwestycje, projekty i działania 
omówiła wiceprezydent Ewa Ryszka. Bardzo 
dużo dzieje się na drogach. Trwa przebudowa 
układu komunikacyjnego w Kłokocinie, w wyni-
ku której zostanie ułatwiony dostęp do terenów 
inwestycyjnych (przewidziany termin zakończenia 
prac to maj br.). Budowana jest Obwodnica 
Północna na odcinku od ul. Budowlanych do 
ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej 
(październik br.). W trakcie jest przebudowa  
ul. Żorskiej (listopad 2012), prowadzone są prace 
remontowe na ul. Raciborskiej, które potrwają do 
maja br. Opracowywane są projekty budowlano-
wykonawcze dla ulic: Tkoczów, Pod Lasem, Bieli 
(na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową do 
granic miasta, z wyłączeniem obiektu mostowe-
go), Sportowej (na odcinku od ul. Raciborskiej 
do ul. Racławickiej). Trwają prace nad projektem 
przebudowy dróg w Orzepowicach oraz łącznika 
ul. Jankowickiej i Młyńskiej. Prowadzone są 
prace mające poprawić bezpieczeństwo na DK 
78 (ul. Gliwicka, Reymonta i Kotucza). Aktualnie 
Wydział Dróg prowadzi następujące przetargi: na 
remont DK 78 (ul. Wodzisławska) i ul. Rudzkiej 
(od ul. Kotucza do obwodnicy), na przebudo-
wę ul. Rudzkiej (na odcinku od obwodnicy do 
granic miasta wraz z mostem), ul. Budowlanych  
i ul. Niepodległości, na dostawę elementów be-
tonowych, które będą rozdzielone między rady 
dzielnic oraz na budowę sygnalizacji świetlnej na 
ul. Gliwickiej, Łony, Energetyków, Raciborskiej 
i 1 Maja. Opracowywana jest dokumentacja 
projektowa budowy chodnika przy ul. Naruto-
wicza (od skrzyżowania z ul. Morcinka do granic 
miasta). Trwa oznakowanie poziome dróg oraz 
wycena majątku drogowego. Jest budowana kana-
lizacja w ul. Nadbrzeżnej i sieć wodociągowa w ul. 
Ujejskiego. Opracowywany jest projekt budowla-
no-wykonawczy na wybudowanie przykanalików 
kanalizacji sanitarnej do działek, które nie były 
ujęte w Programie ISPA. Zakończono roboty 
przy budowie III kwatery składowiska odpadów 
komunalnych, a w trakcie jest postępowanie 
przetargowe na budowę kanalizacji deszczowej  
w ul. Kolejowej. Trwa termomodernizacja budyn-
ku ZSE-U, przebudowa DK Niedobczyce, wymia-
na przykanalików oraz izolacji w Przedszkolu nr 
20, remont w SP nr 13, rozbudowa filii nr 6 PiMBP 
(na terenie SP 34) oraz remont filii nr 2 PiMBP, 
budowany jest system elektronicznej informacji 
pasażerskiej, a do Zakładu Odzysku Odpadów 
Budowlanych trafi przesiewacz. Prowadzone są 
prace na terenie MOSiR-u, w trakcie jest budowa 

boisk do siatkówki w SP 19 i G 5 oraz remonty 
dachów Miejskiego Domu Pomocy Społecznej  
i ZS nr 1. Zakończono przebudowę kotłowni i c.o. 
w budynku OSP w Popielowie. Wydział Ekologii 
wdraża Program Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta Rybnika (solary i kolektory słonecz-
ne). — Prowadzone w ubiegłym roku ankiety były 
nam potrzebne, abyśmy mogli wstępnie ocenić 
potrzeby miasta. W chwili obecnej jest złożonych 
ok. 200 wniosków. 100 z nich obejmie dofinan-
sowanie — wyjaśniała wiceprezydent. Wnioski 
rozpatrzy komisja powołana przez prezydenta. 
E. Ryszka nawiązała także do promocji miasta 
na targach w Cannes. — Targi cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Prowadzimy korespondencję 
z potencjalnymi inwestorami, mamy nadzieję, że 
jesienią będą pierwsze efekty tych rozmów — za-
kończyła E. Ryszka. 

Sprawozdanie bez sprawozdania…
…ponieważ wszystko zostało omówione 

wcześniej, na połączonym posiedzeniu prezy-
denckiej komisji bezpieczeństwa i porządku 
oraz komisji samorządu i bezpieczeństwa 
przy Radzie Miasta. — Wszyscy radni mieli 
okazję zadawania pytań i zapoznania się ze spra-
wozdaniem z działalności policji, powiatowych 
służb, inspekcji i straży na terenie miasta w ubiegłym 
roku. Na spotkaniu została również przedstawiona 
ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
— krótko zreferował radny Henryk Cebula (PiS). 
Podczas spotkania szczegółowe sprawozdania 
złożyli przedstawiciele policji, straży pożarnej  
i Straży Miejskiej, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
Prokuratury Rejonowej oraz Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, a także Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zmiany w finansach
Zmiany w budżecie i wieloletniej progno-

zie finansowej omówił skarbnik Bogusław 
Paszenda. Zwiększono planowane dochody 
budżetu o blisko 5 mln zł (w tym dochody bieżące  
o ponad 3 mln zł, a dochody majątkowe o ponad 
1,6 mln zł). Planowane wydatki zostały zwiększo-
ne per saldo o ponad 7,3 mln zł (w tym wydatki 
bieżące per saldo o prawie 4 mln zł i wydatki 
majątkowe o ponad 3,4 mln zł). Dokonano rów-
nież przeniesienia wydatków między działami  
w kwocie 575 tys. zł (zwiększając wydatki bieżące 
i zmniejszając wydatki majątkowe per saldo o 200 
tys. zł). Zwiększono planowany deficyt budżetu do 
ponad 34,4 mln zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków 
(1,6 mln zł), ze sprzedaży papierów wartościo-
wych (15 mln zł), z kredytów (15,6 mln zł) oraz z 
pożyczek (ponad 2,1 mln zł). Kwota planowanych 
przychodów wzrosła do ponad 82,1 mln zł i obej-
muje: wolne środki (prawie 30 mln zł), przychody 
ze sprzedaży innych papierów wartościowych 
(15 mln zł), pieniądze z pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym (37,1 mln zł). Zmniejszono także  
o prawie 50 tys. zł planowane rozchody (spłaty 
pożyczek na zadania realizowane z udziałem środ-
ków z UE) do kwoty 47,6 mln zł. O ponad 776 tys. zł  
zwiększono limit zobowiązań (pożyczki), do 
łącznej kwoty ponad 90 mln zł (w tym na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 47,6 mln 
zł). Dyskusja dotyczyła konkretnych wydatków 
miasta. Radny Szymon Musioł (PO) dopytywał o 
koszt zakupu mikrociągnika (ok. 90 tys. zł). — To 
specjalistyczny ciągnik, wyłącznie dla boisk trawia-
stych. Cenę kalkulowaliśmy na podstawie ofert, 
ale jeśli uda się kupić taniej, to nasza oszczędność  
— odpowiedział wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski. Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) chciała 
wiedzieć, w jakim kierunku będzie zmierzać 
modernizacja kąpieliska „Ruda”. — Basen będzie 
otwarty, tak jak teraz. Chcemy wydzielić kilka od-
rębnych basenów, z wykorzystaniem solarów, żeby 
podwyższyć temperaturę wody i wydłużyć czas funk-
cjonowania kąpieliska — wyjaśniał wiceprezydent 
Śmigielski. Michał Chmieliński (BSR) narzekał, 
że radni nie usłyszeli żadnych analiz dotyczących 
remontu „Rudy”. Radna Krystyna Stokłosa (PO) 
zauważyła, że jeśli opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej ma kosztować 800 
tys. zł, to remont wyniesie przynajmniej 8 mln zł 
— Może lepiej wybudować aqua-park? — zasta-
nawiała się radna. K. Stokłosa apelowała również 
o zwiększenie środków na remont ul. Rudzkiej. 
— Kosztorysanci opierają się na wygórowanych 
stawkach, więc kosztorysy są wyższe niż rozstrzy-
gnięcia przetargów. Stąd rozbieżności przy wycenie 
prac. Natomiast zakres remontu określamy zakła-
dając, że innych elementów drogi nie trzeba będzie 
naprawiać, a z tym, jak wiemy, jest różnie — mówił 
pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki 
komunalnej Janusz Koper. Wiceprzewodniczący 
RM Stanisław Jaszczuk (PiS) zwracał uwagę, że 
zespół „Przygoda” pilnie potrzebuje nowej sie-
dziby. H. Cebula pytał, czy do listopada będzie 
dokończony chodnik przy ul. Narutowicza. — 100 
tys. zł wpłaci miasto Radlin, drugie tyle Rybnik. 
Potrzebujemy projekt, który określi, ile terenów 
prywatnych musimy wykupić, o ile przesunąć 
słupy energetyczne. Ze względów technicznych nie 
możemy budować zbyt wąskich chodników. Jeszcze 
nie wiemy, ile będzie to kosztowało — odpowiadał 
J. Koper. Radni przyjęli zmiany w budżecie przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

— Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
bardzo ściśle łączą się z poprzednią uchwałą — 
podkreślił B. Paszenda. Do WPF wprowadzono 
dane odpowiadające aktualnym wartościom 
po zmianach w budżecie. Szczegółowe kwoty  
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są dostępne w uchwale zamieszczonej w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.
um.rybnik.eu. Zmiany przyjęto jednogłośnie.

Miasto zaciągnie pożyczki
Radni jednogłośnie zgodzili się na pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane środki zo-
staną przeznaczone na termomodernizację Zespołu 
Szkół Budowlanych (2,2 mln zł) i Zespołu Szkół nr 
2 (686 tys. zł) oraz na modernizację kotłowni i c.o. 
w Przedszkolu nr 12 (155 tys. zł) i SP nr 19 (198 
tys. zł). Oprocentowanie pożyczek jest korzystne, 
spłaty zaczną się rok po zakończeniu wydatków, 
istnieje także możliwość uzyskania bezzwrotnej 
dotacji z WFOŚiG, a po spłaceniu połowy pożyczki 
jest szansa jej umorzenia (o ile kwota umorzona 
zostanie przeznaczona na inne zadanie).

Nowy program 
na rzecz niepełnosprawnych

Działania założone w programie mają na 
celu wyrównanie szans osób niepełnospraw-
nych w korzystaniu z praw i obowiązków, 
jakie im przysługują. Obejmują zakres re-
habilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej 
i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych. — Poprzedni program 
skończył się w ubiegłym roku. Napisaliśmy nowy 
na lata 2011-2015, ponieważ zmieniły się przepisy  
i podstawy prawne. To wymóg, żeby móc się ubie-
gać o środki zewnętrzne — uzasadniała uchwałę 
wiceprezydent E. Ryszka. W głosowaniu wszyscy 
radni byli za.

Czas na zmiany w Niedobczycach
Program Aktywności Lokalnej „Czas na 

zmiany” na lata 2011-2013 jest realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Skorzystaj z szansy”. Po dokonaniu analizy 
środowiska dzielnicy Niedobczyce postanowiono 
w bieżącym roku objąć ją programem. Wartość 
projektu wynosi ponad 80 tys. zł. Cele działań to 
walka z wykluczeniem społecznym, bezrobociem, 
uświadamianie w kwestii pomocy społecznej. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Zmiany w statucie Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej

— Wprowadzane zmiany są podyktowane 
nowymi przepisami — mówiła wiceprezydent 
E. Ryszka. Do tej pory MDPS mógł, w miarę po-
trzeb, realizować zadania związane z wynajęciem 
samochodu do przewozu osób (także niepełno-
sprawnych), korzystaniem z posiłków oraz opieką 
nad osobami w podeszłym wieku w ramach pobytu 
dziennego. — Niestety, nie możemy realizować 
żadnego z tych zadań. Po remoncie zmienił się spo-
sób funkcjonowania placówki, nie możemy łączyć 

pobytu stałego i dziennego – taka jest interpretacja 
przepisów — podkreślała E. Ryszka. Radna K. Sto-
kłosa pytała, ile osób przychodzących z zewnątrz 
korzystało z posiłków. — Obecnie nie ma takiego 
zapotrzebowania — odpowiedziała wiceprezydent. 
RM przyjęła uchwałę jednomyślnie.

Podział środków z PFRON-u
Jak co roku do budżetu miasta wpływają 

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. I, niestety, znów 
są one mniejsze niż poprzednio… W tym roku 
miasto otrzymało prawie 1,7 mln zł. — Jesteśmy 
zdruzgotani tą kwotą, co roku jest mniej pieniędzy, 
a zadań coraz więcej — mówiła wiceprezydent  
E. Ryszka. Utrzymanie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (83 uczestników) to koszt ponad  
1 mln, reszta zostaje na rehabilitację społeczną  
i zawodową (środki dla pracodawców na przysto-
sowanie nowych miejsc pracy). — Za te pieniądze 
niewiele można zrobić — podsumowała wicepre-
zydent. Miasto wciąż pisze wnioski do PFRON-u  
o przyznanie kolejnych środków. W uchwale RM 
zapisano wszystkie ustawowe zadania, choć dziś nie 
ma na nie pieniędzy. Ale jeśli znajdą się środki, bę-
dzie można realizować założone projekty. Wszyscy 
radni głosowali za przyjęciem uchwały. 

Minister pomoże? 
Radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek 

o dofinansowanie modernizacji Centrum 
Aktywizacji Zawodowej, które od ponad roku 
działa w Powiatowym Urzędzie Pracy. Teraz 
może zacząć działać w znacznie lepszych 
warunkach. Jak wyjaśniała wiceprezydent Ewa 
Ryszka, kiedy budynek PUP-u opuścili pracow-
nicy sądu okręgowego, pojawiła się możliwość 
przystosowania pomieszczeń dla potrzeb urucho-
mionego w styczniu 2010 r. Centrum Aktywizacji 
Zawodowej. Wymóg powołania do życia CAZ 
narzucała Powiatowemu Urzędowi Pracy ustawa. 
Wymóg spełniono, ale jego funkcjonowanie było 
utrudnione ze względu na ograniczenia lokalowe. 
Teraz pojawiła się możliwość rozlokowania CAZ 
na jednym piętrze, a na modernizację można 
pozyskać środki z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Miasto zabezpieczy na ten cel kwotę 
37.808 zł tytułem wkładu własnego, stanowią-
cego 20% kosztów całego zadania (189.040 zł). 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest 
złożenie w ministerstwie pozytywnie zaopinio-
wanego przez Radę Miasta wniosku. Zanim do 
tego doszło, Zygmunt Gajda (BSR) pytał, czy 
miasto musi zabezpieczyć wkład własny. — To wy-
móg — odpowiadała wiceprezydent. — Minister 
może dofinansować 80% projektu, ale 20% musi 
zabezpieczyć gmina. Jeżeli tego nie akceptujemy, 
nie możemy do konkursu przystępować… Z kolei 
H. Cebula dopytywał, co stanie się w sytuacji, gdy 
dofinansowania nie uda się pozyskać. — Będziemy 
robić wszystko, by tak się nie stało. Mamy nadzieję, 
że ministerstwo pozytywnie zaopiniuje wniosek … 
— mówiła E. Ryszka. 

Seniorzy kontra młodzież?  
Propozycja wprowadzenia zmiany do 

uchwalonego w grudniu ub. roku „Programu 
współpracy Miasta Rybnika z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2011” wzbudziła sprzeciw jednego  
z radnych. Zmiana ma umożliwić organizacjom 
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom 
aplikowanie o środki z budżetu miasta na zadania 
związane z upowszechnianiem i wspieraniem 
sportu, jednak nie tylko dzieci i młodzieży, jak 
to było dotychczas, ale w różnych kategoriach 
wiekowych. Z wyjaśnień E. Ryszki wynika, 
że taką właśnie próbę rozwiązania zawiłości 
ustawowych zaproponowano miastu podczas 
jednego ze szkoleń. Propozycja wykreślenia 
zapisu dotyczącego dzieci i młodzieży zostawia 
bowiem furtkę dla dofinansowania również 
sportu „seniorskiego”. Spodziewając się, że taka 
decyzja może wzbudzić wątpliwości radnych,  
E. Ryszka zapewniała, że dofinansowanie zadań 
związanych z dziećmi i młodzieżą zawsze było, 
jest i będzie priorytetowym zadaniem Rybnika,  
o czym świadczy stale rozwijająca się infrastruk-
tura sportowa oraz kwoty, które przeznacza się 
na konkursy grantowe związane z rozwojem 
sportu dzieci i młodzieży: — Dla przykładu w roku 
2009 przyznano dotacje sportowe na kwotę ponad  
1 mln 363 tys. zł, w tym na dzieci i młodzież – po-
nad 1 mln 214 tys. zł. W 2010 roku były to dotacje 
na kwotę ponad 1 mln 145 tys. zł, z czego prawie  
1,1 mln zł z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. 
Z kolei w roku bieżącym, którego dyskutowana 
zmiana dotyczy, kwota dotacji na ten cel wynosi  
2 mln 232 tys. zł, z czego dla dzieci i młodzieży – 2 mln  
150 tys. 500 zł. Jak widać nie ma zagrożenia,  
że środki będą ograniczane na rzecz sportu „se-
niorskiego” — tłumaczyła E. Ryszka. Jednak 
Bronisława Drabinioka przekonać nie zdołała. 
Dla radnego PO takie „rozciągnięcie” współpracy 
niczego dobrego nie wróży, bo „… lobby seniorskie 
wygra z krzewicielami sportu wśród młodzieży”. 
Ponadto, zdaniem B. Drabinioka, kwoty, które 
podała E. Ryszka i tak nie zaspakajają potrzeb 
klubów pracujących z młodzieżą. — I nigdy nie 
zaspokoją! Nie doczekamy się takiej sytuacji,  
w której usłyszymy, że środki są wystarczające,  
a podmiot X, Y, Z jest w stu procentach zadowolo-
ny… — odpowiadała wiceprezydent i ponownie 
wyjaśniła, że proponowana zmiana w „Progra-
mie…” wynika z nieprecyzyjnych i sprzecznych 
przepisów ustaw i poszukiwań takich rozwiązań, 
które umożliwią aplikowanie o środki zarówno 
jednym podmiotom, jak i drugim. Benedykt Koło-
dziejczyk (PO) dopytywał jeszcze, czy jest możliwe 
zwiększenie puli środków na dotacje (zawsze jest 
taka możliwość) i czy w sprawie zmian w „Progra-
mie…” przeprowadzono konsultacje społeczne. 
E. Ryszka poinformowała, że odbyły się one  
w przewidzianym przepisami trybie, a z możliwo-
ści zgłoszenia uwag skorzystał tylko CRIS, który 
postulował, by proponowanej zmiany jednak nie 
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wprowadzać i pozostawić zapisy „Programu…” 
w dotychczasowej formie. W głosowaniu radni 
byli odmiennego zdania. Jednak nie wszyscy 
– uchwałę przyjęto przy 1 głosie przeciwnym  
i 5 wstrzymujących się.  

Edukacja do poprawki 
Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn zrefe-

rowała dwa kolejne projekty, które dotyczyły 
uchwał przyjętych w styczniu br. Pierwsza 
związana była z likwidacją szkół wchodzących  
w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Skłodow-
skiej-Curie i uwag, jakie zgłosił nadzór prawny 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwagi 
uwzględniono w przyjętej jednogłośnie uchwale, 
w której radni najpierw wyłączyli z ZS nr 4 Zasad-
niczą Szkołę Zawodową nr 6, VI LO i Technikum 
nr 6, następnie rozwiązali Zespół, a dopiero po-
tem podjęli decyzję o likwidacji szkół – zgodnie  
z sugestiami nadzoru prawnego.

Druga z uchwał dotyczyła zasad odpłatności za 
świadczenia udzielane przez przedszkola, którą 
radni przegłosowali w styczniu. Nie ustalono  
w niej czasu, w jakim przedszkole zapewnia bez-
płatne wychowanie i opiekę, używając sformuło-
wania, że placówki realizują programy wychowania 
przedszkolnego uwzględniające podstawę progra-
mową. Sformułowanie, które było podstawą do 
unieważnienia rybnickiej uchwały, wykorzystały  
w swoich projektach rady kilku innych gmin. Jed-
nak ich uchwały nie zostały unieważnione. Dlatego 
 w mieście zastanawiano się nad wystąpieniem na 
drogę sądową, ale ze względu na wagę projektu 
i konieczność odpowiednio wczesnego poinfor-
mowania rodziców o obowiązujących stawkach 
opłat za przedszkole, postanowiono przyjąć nową 
uchwałę, w której dokładnie zapisano, że usługi 
świadczone przez przedszkola prowadzone przez 
miasto w zakresie nauczania, wychowania i opieki 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie. Przypomnijmy jeszcze, że za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu 
przekraczającą ten wymiar odpłatność wynosi  
2 zł. Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.  

Stare po nowemu 
Radni wprowadzili również zmiany  

w uchwale z czerwca 2008 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Jak 
wyjaśniała J. Kryszczyszyn, uchwała związana jest  
z koniecznością zmian przepisów dotyczących 
trybu rozpatrywania wniosków o najem lokali 
mieszkalnych i socjalnych oraz stworzenia proce-
dury, która będzie kompleksowa i transparentna 
dla przeciętnego wnioskodawcy. Doprecyzo-
wano więc, że wnioski mieszkaniowe w sprawie 
umieszczenia na liście osób uprawnionych do 
zawarcia umowy najmu (tzw. „lista roczna”) oraz 
wnioski o przyznanie mieszkania do remontu lub 
adaptacji należy składać w terminie od 1 stycznia 
do 31 października danego roku. Wprowadzono 
też społeczną kontrolę kwalifikowania osób,  

z którymi zawierane będą umowy najmu lokali 
na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. Kon-
trola polegać ma na opiniowaniu wniosków przez 
komisję mieszkaniową oraz na sporządzaniu 
i podawaniu do publicznej wiadomości listy 
uprawnionych osób, do której można składać 
uwagi i zastrzeżenia. Umowa na remont lub 
adaptację lokalu mieszkalnego zostanie zawarta 
z osobą, która uzyska największą ilość punktów 
(przyznawanych m.in. za warunki mieszkaniowe, 
stan majątkowy i rodzinny, sposób korzystania  
z obecnego lokalu, okres oczekiwania i in.),  
a w przypadku takiej samej ilości punktów zde-
cyduje kolejność złożenia wniosku: — Wybór 
spośród dwóch osób, które miały po 27 punktów 
stanowił dla społecznej komisji mieszkaniowej trud-
ność, dlatego definiujemy, że w takiej sytuacji prawo 
do otrzymania mieszkania do remontu ma osoba, 
która wcześniej złożyła wniosek — wyjaśniała  
J. Kryszczyszyn. Mówiła również o mieszkaniach 
do zamiany i tzw. listach dodatkowych oraz  
o tym, że zmieniając uchwałę, zdecydowano się 
uwzględnić jeszcze inną sugestię społecznej komi-
sji mieszkaniowej: — Będziemy na stronach inter-
netowych prezentować mieszkania, które mamy do 
przekazania osobom z listy. Wszystko po to, by mogli 
je oglądać i składać akces na ich otrzymanie. Ułatwi 
nam to pracę, bo często jest tak, że dana rodzina 
chciałaby zamieszkać w konkretnej dzielnicy ze 
względu na bliskość choćby ośrodka rehabilita-
cyjnego, z którego ma korzystać ich dziecko. We 
wnioskach takich informacji nie mamy, więc taka 
społeczna kontrola listy pracę przyspieszy i sprawi, 
że mieszkanie trafi do osoby, która na nie czeka. 
Uchwałę przyjęto bezdyskusyjnie i jednogłośnie.

Przewoźnicy zapłacą
Konieczność przyjęcia uchwały w spra-

wie opłat za korzystanie z przystanków  
i dworca komunikacji była podyktowana 
nowymi zapisami w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym. Ustawa zmieniła 
bowiem dotychczasową opłatę za utrzymanie  
i oczyszczanie przystanków na opłatę za zatrzymy-
wanie się na przystankach komunikacji miejskiej.  
W nowej uchwale zaproponowano zróżnicowanie 
tych właśnie opłat. I tak 0,05 zł – to opłata za 
jedno zatrzymanie środka transportu na przy-
stanku dla przewoźników wykonujących prze-
wozy, których liczba zatrzymań na przystankach  
w dzień roboczy nie przekracza 500, 0,03 zł – 
jeżeli liczba zatrzymań wynosi od 501 do 700,  
a 0,01 zł jeśli przekracza 700. Natomiast opłata za 
jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu 
komunikacji miejskiej to 0,50 zł. — Jak to będzie 
monitorowane? — zastanawiał się Wojciech 
Piecha (PiS), a J. Kryszczyszyn odpowiadała, 
że umożliwi to rozkład jazdy. Wyjaśniała też 
radnemu B. Drabiniokowi, że trzydniowy czas 
na przeprowadzenie konsultacji społecznych  
w tym przypadku był wystarczający, a radnej  
K. Stokłosie – z czego wynika zapis dotyczący 
dni roboczych. — Jakich dochodów spodziewamy 

się z tytułu obowiązywania tej uchwały? — pytał  
z kolei M. Chmieliński, a wiceprezydent wyjaśnia-
ła, że uchwała nie jest, niestety, zbyt korzystna dla 
miasta, bo poprzednio opłaty tego typu pobierane 
były tylko od innych przewoźników. Teraz dotyczy 
ona już wszystkich, więc miasto musi pobierać 
opłatę również … samo od siebie. — Gdybyśmy 
mogli wyłączyć w tej uchwale zadania realizowane 
na rzecz miasta, byłoby to dla nas korzystniejsze,  
a tak mamy trochę takie … „wlał-wylał”,  
a w zasadzie więcej „wylał” — odpowiadała  
J. Kryszczyszyn. — W projekcie wprowadziliśmy 
jednak zróżnicowanie opłat pod względem ilości za-
trzymań i przewoźnicy, którzy realizują zadania na 
zlecenie miasta, to ci, którzy najczęściej zatrzymują 
się na przystankach. W kategoriach żartu należało 
potraktować pytanie radnego B. Kołodziejczyka, 
czy 50-groszowa opłata dotyczy całego dworca, bo 
zdarza mu się na nim zatrzymywać… 

Projekt radni przyjęli jednogłośnie, podobnie 
jak kolejny, o zbliżonej tematyce, który wywołał 
jednak znacznie żywszą dyskusję. 

Przystanek zareklamuje
Projekt dotyczył zmiany uchwały z 2003 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg publicznych, dla któ-
rych zarządcą jest prezydent, ale meritum 
sprawy związane było z przystankami komu-
nikacji miejskiej… I koniecznością wymiany 
nieestetycznych betonowych wiat przystankowych 
na wiaty przeszklone z gablotami, w których moż-
na umieszczać reklamy. Jak wyjaśnił pełnomocnik 
Janusz Koper, koszt zakupu i eksploatacji takich 
wiat jest spory, uznano więc, że warto zachęcić 
do tego podmioty zewnętrzne – w zamian za ich 
zbudowanie będzie można eksponować w nich 
reklamy po preferencyjnej stawce. W związku  
z powyższym, do już obowiązującej uchwały 
zaproponowano wprowadzenie dodatkowego 
zapisu ustalającego „stawkę opłat w wysokości 
0,10 zł/ 1m2/1 dzień niezależnie od kategorii drogi 
dla reklam na wiatach przystankowych, zlokali-
zowanych w pasie drogowym, a umieszczonych  
w gablotach stanowiących element konstrukcyjny 
wiaty”. I to właśnie ten zapis wzbudził najwięk-
sze uwagi. M. Chmieliński pytał dla kogo jest ta 
stawka, gdyż nie wynika to z zapisu: — Czy to 
stawka dla każdego, kto chce umieścić reklamę 
na przystanku, czy tylko dla tych, którzy tę wiatę 
wybudowali? Nigdzie nie jest zapisane, że to doty-
czy inwestora zewnętrznego. J. Koper tłumaczył,  
że w samej uchwale nie da się wszystkiego zawrzeć,  
a szczegóły doprecyzuje umowa z inwestorem, 
który przystanek wybuduje, gdyż opłata za re-
klamę na betonowych przystankach jest zupełnie 
inna. Wątpliwości jednak pozostały… K. Stokłosa 
przekonywała, że z uchwały nie wynika, że opłatę 
pobiera się od podmiotów, które wybudowały 
wiatę we własnym zakresie, a nie od tych wybu-
dowanych przez miasto: — Wprawdzie wyjaśnie-
nia zostały zawarte w uzasadnieniu do uchwały,  
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ale ono nie jest jej częścią — mówiła radna PO. 
— Rzeczywiście z przebiegu tej dyskusji wynika, że 
może się zrodzić pewna wątpliwość… — przyznał  
J. Koper, więc Franciszek Kurpanik (PO) zapro-
ponował, by dopisać, że dotyczy to wiat inwestora 
zewnętrznego: — To rozwieje wszystkie wątpliwo-
ści. Postarał się o to również radca prawny tłuma-
cząc, że w podstawie prawnej do tej uchwały znaj-
duje się odniesienie do konkretnej ustawy. Wyni-
ka z niej, że radni mają ustalić stawki opłat, a kto 
będzie zobowiązany do jej zapłaty, to już odrębna 
kwestia. Zdaniem B. Kołodziejczyka, konstrukcja 
uchwały jest jasna – dzienna opłata za umieszcze-
nie 1 m2 powierzchni reklamy w pasie drogowym 
na drodze gminnej wynosi 1,20 zł, na powiato-
wej – 2 zł, a na wojewódzkiej i krajowej – 3 zł: 
 — … a preferencyjna opłata – dla szczególnych obiek-
tów – wynosi 0,10 zł. I koniec dyskusji… — A skąd  
mam wiedzieć, która wiata została wzniesiona 
przez miasto, a która przez podmiot prywatny? 
— dociekała K. Stokłosa. J. Koper wyjaśniał, 
że za wiaty odpowiedzialny jest ZTZ i to on 
udzieli wszelkich odpowiedzi. W trakcie dyskusji  
Sz. Musioł pytał też o koszt takiej wiaty (od 15 tys. zł  
wzwyż) i kształt zawieranej umowy (na wiatę  
i jej utrzymywanie – umowa z ZTZ, a na reklamę  
– z zarządcą drogi). Zastanawiano się jeszcze, 
co w sytuacji, gdy reklama zawiśnie na budynku, 
który znajduje się w pasie drogowym i czy kwota 
stawki w wys. 0,10 zł objęta jest podatkiem VAT, a 
następnie radni uchwałę przyjęli. Jednogłośnie… 

Podrzędne miasteczko za wzór?
Czy warto podzielić się doświadczeniami, 

jakie Rybnik zdobył podczas budowy kanali-
zacji i w międzynarodowym gronie wypraco-
wać standardy związane z gospodarką wodną, 
które będą powielane w innych europejskich 
miastach? Odpowiedź nie jest taka oczywi-
sta, przynajmniej nie dla kilku radnych… 
Uchwała, która wzbudziła takie wątpliwości, 
dotyczyła przystąpienia Rybnika do projektu 
„Błękitne miasta piszą przyszłość: w kierunku 
doskonałości w zrównoważonym zarządzaniu 
cyklem wody” w ramach Programu Współpracy 
Międzyregionalnej Interreg IVC. — W związku 
z tym, że zakończyliśmy jeden z największych pro-
gramów dotyczących ochrony środowiska w Polsce, 
czyli budowę kanalizacji sanitarnej, miastu złożono 
propozycję udziału w projekcie opartym na wymia-
nie doświadczeń. Jego celem ma być przygotowanie 
i wdrożenie w obszarach miejskich pilotażowych 
badań w zakresie określenia zasad i standardów, 
jakim powinny odpowiadać miasta w Europie  
w zakresie zrównoważonego zarządzania gospo-
darką wodną — wyjaśniał J. Koper. Program ma 
trwać 2 lata i będzie współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
12 instytucji i miast z całej Europy (Hiszpanii, 
Malty, Grecji, Włoch, Finlandii, Anglii, Francji, 
Holandii, Węgier i Polski) wypracuje wspólnie 
program rozwiązań w zakresie zarządzania wodą 

i ściekami, który zostanie rozpropagowany jako 
wzorzec dla innych miast europejskich. Polskę 
reprezentować będzie Główny Instytut Górnictwa 
oraz Rybnik: — Już samo zaproszenie miasta, jako 
jedynego w Polsce, jest wyróżnieniem. A jeżeli uda 
się pozyskać środki i program „wypali”, możemy 
liczyć na kolejne pozytywne efekty — mówił J. Ko-
per. Uczestnicząc w takim programie miasto ma 
szansę otrzymać certyfikat potwierdzający, że jest 
miastem wzorcowym w zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej, a z takim dokumentem Rybnikowi 
łatwiej będzie ubiegać się o środki pomocowe.  
To również element promocji i reklamy dla mia-
sta. Partnerzy projektu muszą sfinansować 15% 
działań, co oznacza koszt rzędu 14,5 tys. euro, 
czyli ok. 60 tys. zł. Jednak środki te nie obciążą 
budżetu miasta. Poniesie je Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, które ma być part-
nerem miasta w tym programie. I to właśnie 
wzbudziło najwięcej uwag radnych. B. Drabiniok 
szczerze przyznał, że jak widzi w uchwale PWiK to  
„…wierzcie mi, sierść mi staje”. Radny przekony-
wał, że kwota 60 tys. zł dla PWiK może nie jest 
spora, ale „…dla tych, co płacą wodę i ścieki to 
dużo”. Poza tym Rybnik niczego nie zyska oprócz 
prestiżu, a zaproszenie do udziału w programie  
z międzynarodowym gremium nie może być przy-
padkowe: — Nie wierzę, że ktoś zaprosił rybnickie 
wodociągi, bo są takie wspaniałe… Kupiliśmy to 
zaproszenie… Nie czarujmy się, są znamienitsze 
ośrodki badawcze, instytuty czy uniwersytety, które 
mogłyby w tym programie uczestniczyć, ale tego nie 
robią. Dlaczego więc ma w nim uczestniczyć PWiK 
z podrzędnego miasta? Bo przecież nie jesteśmy 
metropolią. Nie chce mi się wierzyć, że chcą nas 
do międzynarodowej współpracy. Wypowiedź 
radnego PO o „podrzędnym mieście” wywołała 
ożywioną dyskusję. — Jak się okazuje najtrud-
niej znaleźć uznanie u swoich… — skwitował  
J. Koper i argumentował, że Rybnik jest bardzo 
pozytywnie postrzegany na zewnątrz: — W trakcie 
realizacji budowy kanalizacji przyjeżdżało do nas 
pół Polski uczyć się, jak prawidłowo zarządzać taką 
inwestycją, a PWiK jest podpatrywane w innych 
miastach. Najtrudniej przyznać, że ktoś może do-
strzec w tym, jak pan powiedział … „podrzędnym 
mieście” osoby, które mają coś do powiedzenia… 
By nie szukać daleko J. Koper przypomniał swój 
awans na stanowisko generalnego dyrektora 
dróg krajowych oraz Adama Zdziebły na funk-
cję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego. — Nie jest więc tak, że nas nie 
doceniają. Tym bardziej, że w skali kraju jesteśmy 
jednym z nielicznych miast, które zakończyło 
budowę kanalizacji, dlatego jesteśmy ekspertami  
w tej dziedzinie — mówił pełnomocnik. Potwier-
dził też, że zaproszenie do udziału w programie 
nie wiązało się z żadną opłatą. Dla miasta też 
było to pewne zaskoczenie, a będzie… problem, 
bo oznacza kolejną pracę do wykonania. — Do-
świadczenie, jakim możemy się podzielić z innymi 
partnerami w Polsce i Europie, wbrew pozorom jest 
spore. I to ono legło u podstaw takiej propozycji dla 
miasta — tłumaczył pełnomocnik. Oczywiście 

Rybnik może odmówić udziału, ale, jak mówił 
J. Koper, koszty wydatkowane na okres dwóch 
lat, nie są zbyt wysokie, a można zyskać prestiż, 
zareklamować miasto, a nawet opracować plan, 
który ostatecznie przekona niektórych radnych, 
że sposób zarządzania wodą i ściekami w naszym 
mieście może być wzorcowy, co potwierdzą mię-
dzynarodowe instytucje. Radny PO przyznał,  
że przytaczane argumenty do niego nie trafiają,  
a podjęcie decyzji utrudnia mu fakt, że nie wie, 
ile zysku udało się wypracować PWiK w roku ub.  
J. Koper wyjaśniał, że takie dane będą dostępne 
po zakończeniu posiedzenia zgromadzenia wspól-
ników i zapewnił, że wydatek 60 tys. zł nie będzie 
miał wpływu na cenę wody i ścieków, bo firma ma 
odrębne fundusze na promocję. Tą wypowiedzią 
rozwiał wątpliwości radnej M. Krakowczyk-Pio-
trowskiej, a B. Kołodziejczyk zauważył, że nieza-
przeczalnym atutem programu jest jego nazywa, 
która może pomóc w reklamie, ale wymiernych 
efektów raczej nie należy się spodziewać, a takimi 
byłyby, zdaniem radnego PO, pstrągi pływające  
w Nacynie i Rudzie i I klasa czystości wód w zale-
wie rybnickim. — A być może w konsekwencji uda 
się stworzyć konkurencję dla PWiK? — zastanawiał 
się St. Jaszczuk, a Krzysztof Szafraniec (PO) nie 
negował korzyści promocyjnych z udziału w pro-
gramie, ale zastanawiał się dlaczego w uchwale 
upoważnia się PWiK do reprezentowania Ryb-
nika: — W ten sposób będziemy promować firmę, 
a nie miasto — mówił radny. J. Koper wyjaśniał, 
że uczestnikiem programu jest Rybnik, który 
musi podpisać akces do udziału, a kto zostanie 
wyznaczony do reprezentacji, jest mniej istotne, 
bo i tak będzie występować w imieniu miasta. 
A udział PWiK jest uzasadniony, bo firma od 
momentu podpisania umowy z EBOR-em była 
zaangażowana w program budowy sieci i pracują 
w niej fachowcy z tej branży. Zdaniem M. Chmie-
lińskiego, PWiK jest nowoczesną i dobrze zarzą-
dzaną firmą, co potwierdza zminimalizowanie 
strat wody do poziomu 8%: — Proszę mi pokazać 
drugie takie przedsiębiorstwo w Polsce — mówił. 
Radni nie mogli też przejść obojętnie wobec uwa-
gi radnego Drabinioka o „podrzędnym mieście”. 
Jan Mura (BSR) zauważył, że dla niego Rybnik 
to „najlepsze miasto w Polsce i Europie”: — Boli 
mnie określenie, że jesteśmy miastem podrzędnym 
— mówił. — Jeżeli radny Rybnika tak podchodzi 
do swojego miasta … To przerażające… Wynika 
z tego, że nie wierzy pan w to, co robi… Z kolei 
Józef Skrzypiec (BSR) zwrócił uwagę, że Rybnik 
nie może być „podrzędnym miastem”, skoro już 
niebawem znajdzie się na planszy światowej gry 
„Monopoly”. Dyskusję zakończył Fr. Kurpanik, 
zgłaszając propozycję jej zamknięcia, a całą 
uchwałę przyjęto przy 3 głosach przeciwnych  
i 1 wstrzymującym się. 

Best-Eko na wiele lat...
Oczyszczalnia ścieków spółki Best-Eko 

obsługuje teren dzielnicy Kłokocin i część 
Boguszowic-Osiedla. Firma ta przedstawiła 
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radnym wieloletni plan rozwoju i moderni-
zacji swoich urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2011-2015, co jest szczególnie ważne 
w kontekście planów budowy w Kłokoci-
nie kanalizacji sanitarnej. Przedstawiając 
projekt uchwały w tej sprawie pełnomocnik  
J. Koper podkreślił, że w związku z  inwestycją 
w Kłokocinie, oczyszczalnia musi przygotować 
się do odbioru zwiększonej ilości ścieków, a więc 
i do działań modernizacyjnych, podnoszących 
standard przedsiębiorstwa. Ich koszt wyniesie do 
2015 roku prawie 3 mln zł. Ponadto firma musi 
się starać o nowe zezwolenie wodno-prawne,  
bo dotychczasowe upływa w 2013 r. Odpowia-
dając na pytanie radnego Sz. Musioła, J. Koper 
zapewnił, że uciążliwa dla mieszkańców Bogu-
szowic zlewnia ścieków w tej dzielnicy zostanie 
zlikwidowana, a radni plan rozwoju firmy Best-
Eko zaakceptowali jednogłośnie.

Ręce do góry... 105 razy!
Ponad sto razy radni podnosili ręce  

i naciskali przycisk, by uchwalić zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla określonych terenów 
Rybnika. Dotyczyły one obszaru na wschód 
od ul. Wodzisławskiej do ul. Mikołowskiej. 
Każda uwaga do wyłożonego publicznie planu 
zgłoszona przez indywidualnego mieszkańca 
musi być, zgodnie z przepisami, głosowana od-
rębnie. Okresowe zmiany w planie są niezbędne 
w związku z rozwojem gminy, głównie z wytycza-
niem nowych dróg, uzbrajaniem terenu w sieć 
kanalizacyjno-wodociągową czy pozyskiwaniem 
terenów budowlanych. Plan zagospodarowania 
przestrzennego podlega wyłożeniu publicznemu, 
by mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i wnieść 
swoje uwagi. Po pierwszym wyłożeniu omawia-
nego planu zgłoszono ok. 180 uwag, z których 
50% została przez prezydenta uwzględniona. 
Pozostałe, nieuwzględnione, przedstawione 
przez przedstawicieli wykonującej plan Pracowni 
Projektowej w Rybniku, były przedmiotem gło-
sowania, podobnie jak 14 uwag, które wniesiono 
po drugim wyłożeniu. Uwagi dotyczyły głównie 
planowanych zmian w dzielnicach: Boguszowice, 
Kłokocin, Popielów, Chwałowice, Gotartowice, 
Paruszowiec-Piaski, Radziejów i Ligota-Ligocka 
Kuźnia. Mieszkańcy wnoszą najczęściej o likwida-
cję planowanych dróg  lub zmianę ich przebiegu, 
wnioskują też o przekwalifikowanie działek,  
a brak zgody na te wnioski podyktowany jest głów-
nie  koniecznością obsługi planowanej zabudowy 
i zachowaniem stanu zgodnego z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Wiele uwag dotycz zmiany 
przeznaczenia działek np. rolnych, leśnych (lub 
przeznaczonej pod zalesienie) czy tzw. zieleni 
urządzonej pod zabudowę mieszkaniową lub 
działalność gospodarczą, jednak planiści, w ra-
mach utrzymywania równowagi między terenami 
zabudowanymi, a przyrodniczymi, w niektórych 
przypadkach na takie zmiany się nie godzą. 

Przebieg głosowań był bardzo sprawny i tylko  
w niewielu przypadkach radni mieli swoje uwagi. 
W sumie cała uchwała została podjęta jednogło-
śnie, jednak w poszczególnych przypadkach radni 
mieli odrębne zdanie.

Związek z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego miała też kolejna 
uchwała, ale dotyczyła ona przystąpienia do 
sporządzania takich zmian dla określonych 
terenów. Uchwała dotyczy terenu przy ul. Dy-
gasińskiego (ok. 48 ha), a zmiany związane są  
z eksploatacją górniczą. Z uwagi na bogate na tym 
terenie złoża węgla, przewiduje się eksploatację 
górniczą na ok. 40 lat. Kompania Węglowa wnio-
skuje wprowadzenie zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, pozwalających na 
współistnienie interesów kopalni, jak i właścicieli 
nieruchomości na terenach objętych oddziały-
waniem eksploatacji górniczej. Zmiana powinna 
umożliwiać kopalni eksploatację, a mieszkańcom 
tych terenów utrzymanie nieruchomości, ich 
rozbudowę czy wreszcie odtworzenie, w przy-
padku nadmiernego zużycia. Uchwała obejmuje 
również zmiany czterech niewielkich fragmentów 
śródmieścia. Radnych zainteresował głównie 
teren lokalizacji myjni samochodowej przy stacji 
Neste, gdzie zapis planu jest niezgodny z jego 
rzeczywistą funkcją, co uznano za niedopatrzenie, 
które należało „wyprostować”. Obawy radnej  
K. Stokłosy czy w takich okolicznościach firma 
miała pozwolenie na budowę myjni zostały 
rozwiane, a radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Rozdzielić nieruchomości...
Stały punkt o zbyciach, nabyciach czy 

dzierżawach nieruchomości, przebiegający 
zazwyczaj bez emocji, tym razem wzbudził 
ożywioną dyskusję i to związaną zarówno  
z meritum projektu uchwały, jak i jej formą.  
W uchwale wnoszono m.in. o zniesienie współwła-
sności nieruchomości przy ul. Wolnej (w planie 
miejscowym cmentarze, ogródki działkowe, 
fragmenty zieleni parkowej  i publicznych dróg 
dojazdowych. Następny paragraf dotyczył bez-
przetargowej sprzedaży (wcześniej dzierżawy) 
niezabudowanej nieruchomości przy ul. Braci 
Nalazków (skarpa) właścicielom przyległej pose-
sji. Miasto postanowiło również wydzierżawić na 
10 lat gminne nieruchomości przy ulicach Zwy-
cięstwa w Chwałowicach i Gen. Janke Waltera 
w centrum, gdzie mieszkańcy wybudowali sobie 
(ze środków własnych) garaże. Miasto chce też 
zwrócić się do Kompanii Węglowej o przejęcie  
w formie darowizny niewielkich skrawków gruntu, 
zlokalizowanego najczęściej w pasie dróg publicz-
nych, będących dotąd w użytkowaniu wieczystym 
Kompanii Węglowej. Chodzi m.in. o ul. 1 Maja, 
Rajska, Błękitną, Kożdoniów, Ogrodową, Prze-
wozową i kilka innych. I powyższe punkty nie 
wywołały specjalnej dyskusji. 

Pojawiła się ona natomiast przy punkcie do-
tyczącym zamiaru sprzedaży wielolokalowego 
budynku przy ul. Rynkowej 5 wraz z działką.  

W kamienicy tej znajdują się dwa lokale użytkowe, 
dwa wolne mieszkania i jeden lokal wynajmowany 
z tzw. czynszem wolnym. W projekcie uchwały 
zaznaczono, że przed ogłoszeniem przetargu na-
jemca lokalu będzie miał możliwość skorzystania 
z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu 
mieszkania. I to właśnie sytuacja lokatora Ryn-
kowej 5 i jego rodziny wzbudziła zainteresowanie 
radnych. Fr. Kurpanik chciał poznać powierzchnię 
całego budynku, (wynosi ona ponad 630 m kw.), 
pytano też czy czynsz wolny jest waloryzowany, co 
przedstawiający uchwałę wiceprezydent M. Śmi-
gielski potwierdził. K. Stokłosowa wyraziła zanie-
pokojenie, że wobec braku możliwości sprzedaży 
z bonifikatą, lokator jedynego zasiedlonego w tym 
budynku mieszkania nie będzie w stanie kupić 
mieszkania, w którym m kw. może kosztować od 
3 do 3,5 tys. zł. M. Śmigielski wyjaśnił, że najemca, 
z którym już rozmawiano, jest zdecydowany ra-
czej na skorzystanie z propozycji miasta zamiany 
lokalu na inne mieszkanie komunalne. Ostatni  
z punktów odnoszących się do sprzedaży, doty-
czył przetargów na dwa wolne lokale użytkowe  
w budynku przychodni przy ul. Śląskiej 1 w Chwa-
łowicach. Trwa tam sprzedaż lokali użytkowych 
na rzecz najemców, którzy prowadzą działalność 
w zakresie opieki medycznej. O szczegóły pytały 
radne K. Stokłosa i M. Krakowczyk-Piotrowska, 
która przy okazji podjęła temat sprzedaży lokali 
przy ul. Kościuszki, gdzie również działają pod-
mioty związane z usługami medycznymi (więcej 
na ten temat w ostatnim punkcie).      

Radna K. Stokłosa zwróciła uwagę na nieprzej-
rzyste i mało szczegółowe uzasadnienie projektu 
uchwały, co utrudnia radnym rozeznanie w spra-
wie. Prosiła zatem, by na przyszłość zobligować 
urzędników do większej staranności w przedsta-
wianiu okoliczności sprawy będącej przedmio-
tem uchwały. Podobne odczucia miała radna 
M. Krakowczyk-Piotrowska, która zgadzała się  
z częścią zapisów uchwały, a do niektórych punk-
tów miała obiekcje. Jak powiedziała, taka sytuacja 
utrudnia głosowanie zgodne z własnym osądem  
i sumieniem.

W tej sytuacji rozważano rozbicie w przyszłości 
podobnych uchwał na kilka punktów zbieżnych 
merytorycznie, co ułatwiłoby radnym podjęcie 
decyzji co do głosowania. Jedną z propozycji zgło-
szonych przez wiceprezydenta Śmigielskiego był 
ewentualny podział na uchwały związane z nieru-
chomościami niezabudowanymi (czyli gruntem) 
i zabudowanymi. Cała uchwałę radni przyjęli 16 
głosami za, przy 6 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Zwolnieni od zwrotu bonifikaty
Trzy kolejne uchwały były wprawdzie gło-

sowane odrębnie, dotyczyły jednak tej samej 
sprawy – wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania przez miasto zwrotu bonifikaty, 
jakiej miasto udzieliło przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych trzem najemcom. A chodzi  
o lokale (przy ulicach: Za Torem, Śląskiej  
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i Kilińskiego) wykupione z 90% bonifikatą, w któ-
rych zarejestrowano, w każdym przypadku inną, 
działalność gospodarczą. Może to być przyczyną 
zmiany charakteru lokalu na użytkowy, a co za 
tym idzie – niepodlegający sprzedaży z bonifi-
katą. We wnioskach o zgodę na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty właściciele mieszkań 
tłumaczyli, że środki na uruchomienie działal-
ności otrzymali w ramach pomocy Powiatowego 
Urzędu Pracy, a w tym przypadku trzeba podać 
adres prowadzenia firmy. Jednak charakter 
wykonywanej pracy (sklep internetowy, projek-
towanie grafiki komputerowej i biuro taxi dla 
osób niepełnosprawnych) nie wyklucza funkcji 
mieszkaniowej lokalu, co potwierdziły oględziny 
przedstawicieli Urzędu Miasta i PUP. Generalnie 
chodzi o ochronę przed praktykami wykorzy-
stywania preferencyjnych warunków nabywania 
mieszkań do ich sprzedaży z zyskiem. Ponieważ 
takie praktyki zostały wykluczone, radni wszystkie 
3 uchwały przyjęli jednogłośnie.

Czym zajmują się komisje?
Na początku kadencji radni ustalili liczbę 

i rodzaj komisji stałych (zwanych inaczej 
branżowymi) Rady Miasta, w których zajmu-
ją się rozpatrywanymi przez RM kwestiami. 
Teraz należało podjąć uchwałę w sprawie przed-
miotu działania tychże komisji. I tak, by wymienić 
kilka przykładów, przedmiotem działania Komisji 
Finansów jest w szczególności opiniowanie spraw 
związanych z budżetem miasta i jego zmianami, 
zaciąganiem wszelkich zobowiązań finansowych, 
przyznawaniem dotacji, lokalnymi podatkami 
i opłatami; Komisja Gospodarki Komunalnej 
zajmuje się m. in. mieszkalnictwem, gospodarką 
odpadami i... opieką nad zwierzętami; Komisja 
Samorządu i Bezpieczeństwa opiniuje sprawy 
dotyczące statutu miasta, dzielnic, wyborów, 
nazw ulic czy ...wznoszenia pomników, zaś Ko-
misja Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej opiniuje gospodarowanie mieniem 
komunalnym, planowaniem i zagospodarowa-
niem przestrzennym, ochroną dóbr i rewitalizacją 
miasta. Radny B. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że 
w tekście projektu uchwały brakuje zapisu, że zo-
stał on zaopiniowany przez komisje, czego radca 
prawny nie uznał za błąd, tłumacząc, że wynika 
to z poprzedniej uchwały o powołaniu komisji. 
Widać to wyjaśnienie nie wszystkich radnych usa-
tysfakcjonowało, bo zaakceptowali oni przedmiot 
działań komisji, których są członkami 18 głosami 
za i przy 5 wstrzymujących się. 

Tuż po tym głosowaniu dowiedzieliśmy się 
czym m. in. zajmuje się Komisja Rewizyjna. 
Tym razem rekomendowała ona Radzie Miasta, 
by skargę na opieszałość w działaniu dyrektora 
Ośrodka Opieki Społecznej uznać za bezzasadną. 
Skargę złożyła osoba, której wniosek do OPS, 
o zakup biletów na dojazd na szkolenie, został 
rozpatrzony odmownie. Po zapoznaniu się z 
dokumentami, członkowie KR uznali, że wnioski 

osoby skarżącej były rozpatrywane prawidłowo, 
co potwierdziło Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze, od którego opinii skarżący się nie odwołał. 
Radni rekomendację KR przyjęli jednogłośnie.

Pytania ze środy na czwartek... 
Mimo zbliżającej się północy, radni ani 

myśleli w ostatnim punkcie odpuścić. Było  
wiele pytań, wniosków, interpelacji i... gorą-
ca atmosfera. Ta ostatnia głównie za sprawą 
polemiki radnych Fr. Kurpanika i St. Jaszczuka 
związanej z aktualnie przeprowadzanymi zebra-
niami sprawozdawczo-wyborczymi w dzielnicach. 
Nim jednak do tego doszło, przewodniczący RM 
Andrzej Wojaczek przedstawił roczny harmono-
gram prac związanych z budżetem i absolutorium, 
a także plan działań komisji branżowych, w tym 
Komisji Rewizyjnej; przypomniał też o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych. Poinformował 
również o trzech protestach związanych ze wspo-
mnianymi już wyborami do rad dzielnic. Jeden  
z nich dotyczył wyborów na Zamysłowie, w których 
startował m.in. radny Fr. Kurpanik (więcej na str. 
14). Efektem przemyśleń związanych z wyborami  
w tej dzielnicy był jego wniosek o zmianę ordynacji 
wyborczej, polegającej na bezpośrednim wyborze 
przewodniczącego zarządu dzielnicy i rozdzieleniu 
wyborów od zebrań sprawozdawczych, co, według 
radnego, spowoduje podniesienie rangi rad dziel-
nic i wzmocni samorządność. Radny Kurpanik 
wyraził również zdanie, że Rada Dzielnicy nie 
jest miejscem uprawiania wielkiej polityki, ale 
rozwiązywania problemów mieszkańców. I pewnie 
ta zasada jest słuszna, jednak niekonsekwencji 
radnego Kurpanika w tej kwestii doszukał się wi-
ceprzewodniczący RM St. Jaszczuk, wypominając,  
że to lokalni politycy PO sprawili, że „wielka poli-
tyka” trafiła do dzielnicy Zamysłów. Przypomniał 
ich udział w odwołaniu z funkcji przewodniczącego 
ZD Ireneusza Jajki, który nie dopuścił do spotka-
nia działaczy PO z mieszkańcami poprzez struktury 
dzielnicowe. Z kolei Fr. Kurpanik uważa, że to 
działania ówczesnego przewodniczącego miały 
motywy polityczne. Jak odpowiedział St. Jaszczuk, 
ostatecznie to społeczność Zamysłowa dokonała 
weryfikacji i odwołany samorządowiec mógł  
w wyborach mówić o sukcesie. Do dyskusji włączył 
się radny H. Cebula, przypominając Fr. Kurpani-
kowi, że już wcześniej, w Komisji Samorządności, 
były sugestie, by oddzielić wybory od zebrań spra-
wozdawczych, jednak wtedy ugrupowanie radnego 
Kurpanika było przeciwne. 

M. Krakowczyk-Piotrowska zwróciła się 
pisemnie do prezydenta miasta o umożliwienie 
zakupu po preferencyjnych cenach lokali użyt-
kowych w budynku przy ul. Kościuszki 59 i 61 
ich najemcom. Radna pisze, że sprzedaż tych 
lokali innym podmiotom może oznaczać dla wielu 
aktualnych najemców utratę źródła utrzymania, 
a dla pracowników – pracy. Najemcy świadczą  
w tym miejscu usługi (m.in. stomatologia, prote-
tyka, naprawa sprzętu RTV, bar mleczny z tanimi 
posiłkami) od wielu lat, są cenieni przez klientów 

i regularnie opłacają czynsz. Radna M. Krakow-
czyk-Piotrowska przypomina, że miasto dało już 
taką szansę innym najemcom lokali użytkowych 
uchwałą RM z kwietnia 2009. Wniosek w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali od 
najemców z Kościuszki 59 i 61 wpłynął też na ręce 
przewodniczącego Rady Miasta A. Wojaczka, 
który skierował go do prezydenta.

Ponadto pojawiły się tradycyjne „wiosenne” 
tematy czyli dziurawe drogi – miasto przeznaczyło 
na naprawę pozimowych wyłomów 800 tys. zł  
(o 100% więcej niż w ub. r.). Wyłoniona w przetar-
gu firma i RSK, już zabrały się za lepienie dziur, 
a prace te powinny się zakończyć do czerwca br. 
Były też pytania o naprawy gwarancyjne dopiero co 
wyremontowanych dróg,  m.in. ul. Niedobczyckiej. 
Trwa również pozimowe czyszczenie miasta. Rad-
nych niepokoi niedobór miejsc w przedszkolach 
(pytanie dotyczyło Boguszowic Starych), a wice-
prezydent Kryszczyszyn zapewniła, że to problem 
przejściowy, który da się we znaki jedynie w tym 
roku z powodu dodatkowego rocznika 5-latków, 
które od września będą w przedszkolu przygotowy-
wać się do przyszłorocznego obowiązku szkolnego. 
Stąd apel do rodziców 6-latków, by posyłali dzieci 
do szkoły, bo to zwiększy pulę miejsc w przedszko-
lach dla młodszych dzieci. O odpowiedź na kilka 
pytań związanych z górnictwem, m.in. rekultywacją 
hałdy, wiceprezydent M. Śmigielski odesłał do 
komisji samorządowo-kompanijnej, odpowiedział 
też, że zmiany w planie przestrzennego zagospoda-
rowania terenu od ul. Wodzisławskiej na zachód, 
wprowadzane przez firmę z Wrocławia, jeszcze nie 
zostały zatwierdzone. Nie tylko radni są zaniepoko-
jeni stanem prywatnej posesji przy ul. Zamkowej,  
w pobliżu UM, która wręcz straszy swoim wy-
glądem – miasto już podjęło pewne działania… 
Nie tylko niepokój, ale wręcz oburzenie wywołały  
u radnych wielkie kolejki do kas UM tuż przed 
upłynięciem terminu płatności podatków. Nałożył 
się on na moment zmiany banku i kont, a zamie-
szanie to miało wpływ na czas obsługi. Skarbnik 
Bogusław Paszenda tłumaczył, że rozstrzygnięcie 
przetargu przypadło właśnie na czas płatności 
i apelował o większe wykorzystywanie elektro-
nicznej formy płatności zobowiązań. Było pytanie 
o termomodernizację SP 20 w Gotartowicach, 
uciążliwości związane z remontem ul. Żorskiej  
i objazdem przez Boguszowice i Gotartowice. 
Radni wnioskowali o przyspieszenie rozdziału 
betonitów dla dzielnic (trzeba zachować pełne 
procedury przetargowe) i prac nad planem 
przestrzennego zagospodarowania dla Golejowa  
i Kamienia (gdzie „wylądowały” dinozaury znad 
Zalewu Rybnickiego i radni mają zastrzeżenia 
co do estetyki ich zagrody). Padło też pytanie czy  
w rocznicę katastrofy smoleńskiej miasto wywiesi 
flagi narodowe. Z autopsji wiemy, że tak się stało. 
Środowa sesja znalazła swój finał w czwartek…

(m), (S), (r)

Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 
4 maja br., o godz. 16.00.
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cd. na stronie 12

Meksyk
Meksyk to jedna z dwóch (obok Maroka-

Nowin) dzielnic miasta, o nazwie pochodzącej 
wprost od innego państwa. Na próżno jednak 
szukać tu elementów przywołujących na myśl 
Meksyk. Jedynym wydaje się być dworzec kolejowy 
stanowiący północną granicę dzielnicy, a raczej 
kolej jako instytucja. Mieszkańcy i dzielnicowi dzia-
łacze powtarzają od lat, że ich zmagania z koleją to 
prawdziwy... Meksyk! Najlepszym potwierdzeniem 
takiego stanu rzeczy jest fakt, iż mimo zaproszenia 
wystosowanego przez przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Stanisława Kuźnika, żaden przedstawiciel 
kolei na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym się 
nie pojawił.

Kiedyś samorządowcy z Meksyku kruszyli kopię 
w sprawie remontu przejścia podziemnego pod 
peronami rybnickiego dworca PKP, którym mogli 
chodzić na skróty do centrum miasta (ostatecznie 
remont wykonało miasto). Dziś walczą o to, by kolej 
zadbała o należący do niej skwer przy ul. Kolejowej. 
— To puszcza w środku miasta; trawy nie koszono 
tam od kilku lat. To wstyd dla miasta. Byliśmy u pana 
Śmigielskiego w tej sprawie w 2009 roku, ale nic nie za-
łatwiliśmy — narzekał Stanisław Kuźnik. — Ten skwer 
należy do tzw. terenów zamkniętych PKP. Ukaraliśmy 
kolej mandatami za nieporządek, ale kolej zapłaciła 
mandaty i nic się tam nie zmieniło. Coś jednak drgnęło; 
PKP pozbywa się gruntów niepotrzebnych, być może 
więc problem ten uda się w końcu rozwiązać — odpo-
wiedział obecny na zebraniu mieszkańców zastępca 
prezydenta miasta Michał Śmigielski, który dodał, 
że w tegorocznym budżecie miasta są pieniądze na 
wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej.  

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które 
odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych, zjawiło się 
nieco ponad stu mieszkańców, w samych wyborach 
udział wzięło 106 osób. Zebranie poprowadziła rad-
na PO Krystyna Stokłosowa. Do 15-osobowej Rady 
Dzielnicy kandydowało 23 mieszkańców, w tym 
dziesięciu dotychczasowych jej członków. Do nowej 
rady mieszkańcy wybrali ośmiu dotychczasowych 
radnych i siedmiu nowych. W samej radzie doszło 
do małego przewrotu, bo choć znaleźli się w niej do-
tychczasowi przewodniczący zarządu i rady dzielnicy, 
to w wyniku głosowania samych radnych, funkcje te 
powierzono innym osobom. W czasie liczenia głosów 
czteroletnią kadencję ustępującej rady podsumował 
Roman Widerski, przewodniczący Zarządu Dziel-
nicy. Jak wyliczył, Rada Dzielnicy zebrała się w tym 
czasie 72 razy i wystosował w imieniu mieszkańców, 
głównie do urzędu miasta, 104 pisma urzędowe. 
Do osiągnięć zaliczył: monitorowanie budowy ka-
nalizacji sanitarnej w dzielnicy w latach 2007-2008, 
organizowanie festynów rodzinnych z okazji Dnia 
Dziecka w parku na Kozich Górach i dorocznych 
spotkań dla seniorów z dzielnicy w hotelu Rondo. 
W tych ostatnich, jak mówił, każdorazowo bierze 
udział ok. 100 mieszkańców mających 75 lat i wię-
cej. Roman Widerski wspomniał też o problemach, 
których radzie nie udało się rozwiązać. To brak  

w dzielnicy ogólnodostępnego boiska sportowego, 
zepsute kratki ściekowe w jezdniach dróg, cieknący 
wiadukt kolejowy w sąsiedztwie ronda chwałowickie-
go, z którego woda kapie na głowy przechodniów, 
fatalny stan wspomnianego przejścia podziemnego, 
należącego do PKP, wreszcie zbyt mała liczba latarń 
przy dzielnicowych drogach. Widerski wspomniał, że 
w tym roku pięć, może sześć nowych latarń pojawi 
się przy ul. Świerklańskiej. 

Na pytania dotyczące sprawozdania członkowie 
starej rady się nie doczekali, nie doczekał się ich 
również dzielnicowy Meksyku, asp. sztab. Tomasz 
Chmielewski z komisariatu w Boguszowicach. Jedna 
z mieszkanek wyraziła tylko zdziwienie, że dzielnica, 
która praktycznie sąsiaduje z miejską komendą 
policji, podlega odległemu komisariatowi. Żadne 
pytanie nie padło też pod adresem obecnego na 
spotkaniu przedstawiciela kop. „Chwałowice” inż. 
Jacka Kubiny. 

Również w tej dzielnicy wiceprezydent Michał 
Śmigielski przedstawił prezentację kilku planowa-
nych inwestycji, jednak mieszkańców interesowała 
bardziej przyszłość zapadającej się ul. Prostej. Jak 
wyjaśnił wiceprezydent, magistrat wspólnie z odpo-
wiedzialną za osiadanie terenu Kompanią Węglową, 
przygotuje projekt przebudowy ul. Prostej. Według 
aktualnych założeń, na usytuowanym po zachodniej 
stronie tej drogi składowisku gruzu miałby powstać 
nowy węzeł komunikacyjny. W przyszłości będzie on 
z jednej strony rozprowadzał ruch z istniejącej już 
ul. Świerklańskiej łączącej Rybnik z przebiegającą 
właśnie przez Świerklany autostradą A1, a z drugiej 
– z nieistniejącej jeszcze drogi Pszczyna-Racibórz.

Z sali padło kilka dość rewolucyjnych propozy-
cji, jak zniesienie opłat za korzystanie z miejskich 
parkingów czy likwidacja Straży Miejskiej. Jak na 
każdym chyba spotkaniu pytano również o wysokie 
ceny wody i odprowadzania ścieków. Odpowiadając 
na nie M. Śmigielski wspomniał m.in. o diametralnie 
różnych funkcjach policji i Straży Miejskiej. — Mia-
sto na pewno nie będzie w przyszłości płacić kar za 
brak kanalizacji. W niedalekiej przyszłości ceny wody  
i odbioru ścieków będą u nas wzrastały już tylko z tytułu 
inflacji, ale nie będziemy ich już drastycznie podnosić 
ze względu na potrzebę budowy kanalizacji — mówił. 
Odnosząc się do pytania o boisko, poinformował, że 
w tym roku magistrat ma pieniądze na wybudowanie 
tylko jednego takiego boiska. — Decyzja, gdzie po-
wstanie jeszcze nie zapadła. Pod uwagę będziemy brać 
względy związane z edukacją i napełnieniem szkół — 
usłyszeli mieszkańcy Meksyku. W czasie zebrania za 
wieloletnią pracę w radzie dzielnicy podziękowano  
w sposób szczególny 82-letniemu nestorowi Witol-
dowi Culicowi; pracował w niej przez 16 lat. 

Rada Dzielnicy: Marian Fojcik (przewodni-
czący RD), Celina Kaczmarczyk (przewodni-
cząca ZD), Anna Gorzawska, Romana Grolik, 
Izabela Henzel, Ewa Kłosek, Jolanta Kotas, 
Stanisław Kuźnik, Helmut Pfaifer, Jerzy Piełka, 
Jarosław Preś, Jerzy Tkocz, Jolanta Wawocz-
ny, Halina Wawrzyniak, Roman Widerski.

Zebraniem w dzielnicy Rybnik-Północ 18 
kwietnia zakończy się cykl zebrań sprawoz-
dawczo-wyborczych w 27 dzielnicach Rybnika. 
To ważne dla dzielnicy wydarzenie – wybrani na 
4-letnią kadencję do rad dzielnic (jednostek po-
mocniczych miasta) mieszkańcy są naturalnymi 
przedstawicielami lokalnej społeczności, mającymi 
wiele możliwości pośredniczenia w rozwiązywaniu 
problemów w samej dzielnicy, jak i na linii władza 
samorządowa – mieszkańcy. Rady dzielnic są też 
organizatorami życia społeczno-kulturalnego  
w dzielnicy oraz przedsięwzięć integracyjnych. 

W tym numerze publikujemy relacje z zebrań, 
jakie odbyły się między 21 marca a 4 kwietnia, 
kolejne w numerze majowym. Zebrania we 
wszystkich dzielnicach mają podobny przebieg, 
a dzielnicowych samorządowców organizacyjnie 
wspierają pracownicy Biura Obsługi RM. Na każ-
dym zebraniu obecni są przedstawiciele władz 
samorządowych, a niełatwą rolę reprezentowania 
miasta pod nieobecność prezydenta i odpowiada-
nia na dziesiątki pytań, a bywa, i zarzutów oraz 
prezentacji polityki miasta w wielu aspektach, 
wzięli na siebie wiceprezydent Michał Śmigielski 
i pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki 
komunalnej Janusz Koper, w kilku zebraniach wzię-
ła też udział wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. 
Uczestniczą w nich zainteresowani problemami 
danej dzielnicy radni, w większości zebrań bierze 
udział przewodniczący RM Andrzej Wojaczek.

W tym roku stałym elementem spotkań jest 
prezentacja zapoznająca mieszkańców Rybnika 
z planami dotyczącymi perspektywicznych, ale 
ważnych dla rozwoju miasta inwestycji: budowy 
Drogi Ekspresowej Pszczyna-Racibórz, zagospo-
darowaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w sąsiedztwie elektrowni „Rybnik” (ok. 18 
ha) oraz strefy Przemysłowej w Kłokocinie (40-60 
ha), planów rozbudowy lotniska w Gotartowi-
cach i przystosowanie go do powietrznego ruchu 
biznesowego, a także zagospodarowania placów  
w centrum Rybnika – za Urzędem Miasta i przy  
ul. Hallera i terenów w pobliżu CH Carrefour.

Przebieg zebrań już skłania do pewnych refleksji. 
Z dużej frekwencji (w większości dzielnic) wynika, 
że mieszkańcy coraz chętniej uczestniczą w życiu 
publicznym swojej lokalnej społeczności i wierzą, 
że wybrani przez nich radni będą rzecznikami ich 
interesów. Z kolei liczba zgłaszanych kandydatów, 
którzy na kandydowanie muszą wyrazić zgodę, 
oznacza, że wierzą oni w możliwości wspierania 
dzielnicowej samorządności i rozwiązywania 
problemów. Pewne konflikty i „okołowyborcze” 
polemiki świadczą natomiast o powadze z jaką 
te wybory są traktowane. Okazuje się, że władza, 
choćby na najniższym szczeblu, wzbudza emo-
cje... Oznaką tego są też wznoszone protesty,  
a dotąd były trzy: w dzielnicy Meksyk protest dotyczył 
nieprawidłowości w przeliczaniu głosów i udziału 
krewnych kandydatów do RD w komisji skrutacyjnej; 
w Niedobczycach oprotestowano brak możliwości 
prezentacji sylwetek kandydatów; na Zamysłowie – 
zakłócenie procedury rejestracji wyborców. Wszystkie 
protesty zostały odrzucone jako bezzasadne. 
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Chwałowcie
— Ależ pan się napracował… — podsumowała 

prowadząca zebranie radna Anna Gruszka,  
a oceniła nie tylko wyczerpujące sprawozdanie 
przedstawione przez przewodniczącego ZD 
Andrzeja Wojaczka, ale i zakres prac, jakie  
w ubiegłym roku udało się wykonać w dzielnicy. 
— Taka jest właśnie moja rola… — skwitował 
przewodniczący. 

Zaangażowanie docenili również uczestnicy 
spotkania – A. Wojaczek zdobył największe 
poparcie spośród 23 kandydatów do RD (142 
głosów na 165 głosujących). Ale zanim doszło do 
wyborów, przewodniczący ZD podkreślał, że tak 
wiele udało się w dzielnicy osiągnąć dzięki dobrej 
współpracy z miastem i służbami miejskimi (RSK  
i ZZM), Spółdzielnią Mieszkaniową „Centrum” 
czy kopalnią „Chwałowice”. Współpraca ta przy-
niosła wymierne korzyści dla dzielnicy, choćby  
w postaci dróg wykonanych systemem gospodar-
czym (jak boczna ul. Zwycięstwa czy Krupińskiego), 
czy dróg, które w ramach szkód górniczych napra-
wiła kopalnia (jak ul. Kożdoniów). Utwardzono 
też alejki w parku za Domem Kultury, naprawiono 
teren przy placu zabaw obok budynku przy ul. Ślą-
skiej 23, wykonano nową nieckę basenu, trybunę 
krytą na stadionie GKS Pierwszy Chwałowice  
i boisko do gry w piłkę plażową, wyremontowano 
Rodzinny Dom Dziecka i wymieniono wodociąg 
na ul. 1-go Maja. A to tylko część zadań, o których 
w swoim sprawozdaniu mówił A. Wojaczek. Oczy-
wiście są też problemy, z którymi dzielnica musi 

sobie radzić: — To dzikie wysypiska śmieci. Dlatego 
proszę o czujność i walkę z tymi, którzy wysypują 
śmieci na obrzeżach naszej dzielnicy. Inna ważna 
sprawa dotyczy właścicieli psów, którzy nie zwracają 
uwagi na czystość w miejscach publicznych — mówił 
A. Wojaczek, a problemy te sygnalizowali również 
inni uczestnicy spotkania. Podobnie, jak potrzebę 
likwidacji niskiej emisji na osiedlach Śląska, 1 Maja, 
Szulika, A. Stefek czy Pukowca. A. Wojaczek za-
pewniał, że w przypadku tego ostatniego, sprawa 
jest bliska finalizacji, a przy okazji wiceprezydent 
Michał Śmigielski zwrócił uwagę na koszty dopro-
wadzenia ciepła do budynków, na które nie zawsze 

lokatorzy chcą się zgodzić: — Staramy się wspierać 
uciepłowienie miasta, ale istnieje bariera cenowa, 
którą mieszkańcom jest trudno przekroczyć. Uczest-
nicy spotkania poruszali też kwestie perspektyw dla 
dzielnicy, budownictwa mieszkaniowego czy szkód 
górniczych. — Zawalicie nas tymi hałdami! — 
grzmiał jeden z mieszkańców apelując o rewitaliza-
cję dzielnicy, a M. Śmigielski tłumaczył, że kopalnia, 
która zapewnia miejsca pracy, musi gdzieś lokować 
kamień dołowy. Obecnie jest to teren na Mośniku 
i Kielowcu, który kop. powinna zrekultywować,  
a w dalszej perspektywie kamień lokowany będzie 
na ul. Prostej. — Czemu Urząd Miasta podwyższa 
ceny wody? — pytał jeden z mieszkańców, a peł-
nomocnik prezydenta Janusz Koper tłumaczył, 
że UM nie jest odpowiedzialny za podwyżki, a na 
cenę wody wpływ miały dwa wskaźniki – wzrost 
podatku VAT i ceny, za którą trzeba wodę kupić. 
Przekonywał też, że Rybnik nie ma najdroższej 
wody, przyznał za to, że cena ścieków rzeczywiście 
jest dużo wyższa niż w innych gminach, ale to 
pochodna budowy kanalizacji. — Kiedy ościenne 
miasta wybudują sieć, też będą mieć drożej. Spójrzmy 
na Żory – obecnie mają niższą cenę, ale nie mają 
sieci, którą dopiero zaczynają budować… Dyskusja 
otarła się również o płace prezesa PWiK – było o za-
glądaniu do portfela i osiągnięciach szefa wodocią-
gów, który sieć unowocześnił, co zmniejszyło straty 
wody. Mieszkańcy narzekali też na fatalną jakość 
usług medycznych w przychodni przy ul. Śląskiej, 
na samochody parkujące przed SP nr 35 (szansą 
na rozwiązanie problemu mogą okazać się garaże 
za byłym Domem Górnika, o budowę których 
zabiega RD) oraz na złą nawierzchnię parkingu 

przy ul. Hallera. — Będzie poprawa 
— zapewnił J. Koper tłumacząc, że 
są pieniądze na remonty 3 miejskich 
parkingów (przy ul. Hallera, 3 Maja  
i M. Skłodowskiej). — Obszary jezd-
ne zostaną ułożone z płyt betonowych, 
które można będzie zdemontować, 
gdy znajdą się inwestorzy, a miejsca 
parkingowe będą wyłożone płytami 
ażurowymi. Tak więc będą zmiany… 
Niestety, na razie nic nie zmieni się 
jeżeli idzie o straszący od wielu lat 
mieszkańców Chwałowic niedo-
kończony budynek mieszkalny przy  
ul. Krupińskiego, bo, jak wyjaśniał 
A. Wojaczek, teren kupił wprawdzie 
prywatny właściciel, ale nie ma on 

środków na dalsze działanie: — Zabezpieczy teren… 
i, jak mówi, poczeka na lepsze czasy. Lepsze czasy 
czekają za to miłośników letnich kąpieli, bo udało 
się pozyskać 2 mln zł na budowę stacji uzdatniania 
wody: — Będziemy mieć najlepszy basen w Rybniku 
— mówił z dumą A. Wojaczek, ale to nie jedyne 
plany, o jakich myślą w Chwałowicach. To m.in. 
dalszy remont ul. Śląskiej, naprawa nawierzchni 
ul. Zwycięstwa od bramy południowej kop. Chwa-
łowice do drobnej sprzedaży, dokończenie budowy 
parkingów na osiedlu Śląska 9 i 17, a także… bu-
dowa obwodnicy, skate parku dla młodzieży, dużej 
hali sportowej czy boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Czy nowa RD podejmie wyzwanie? Widząc jej 
dotychczasowe działanie z pewnością…   

Rada Dzielnicy: Andrzej Wojaczek (prze-
wodniczący ZD), Joanna Cichecka (przewod-
nicząca RD), Mateusz Strużek, Zofia Wilim, 
Kazimierz Rybka, Marian Podleśny, Zofia 
Marek, Kamil Kojder (wyłoniony w dodatko-
wym głosowaniu), Teresa Dzierżęcka, Henryk 
Machulik, Hubert Rupik, Wojciech Kiljańczyk, 
Irena Achtelik, Maria Polok, Jan Jankowski. 

Maroko-Nowiny
225 – tyle kart do głosowania wydano  

w czasie spotkania sprawozdawczo-wyborczego 
w dzielnicy Maroko-Nowiny. Jak na najliczniej-
szą dzielnicę Rybnika, mającą ponad 20 tys. 
mieszkańców, liczba ta nie jest imponująca. 
Skromnie prezentowała się także lista zgłoszonych 
do rady dzielnicy kandydatów. Znalazły się na niej 
24 nazwiska; do rady – zgodnie z przepisami – wy-
brano 21 osób. 

Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Jaszczuk, a sprawozdanie 
z ubiegłorocznej działalności RD dzielnicy przed-
stawił dotychczasowy przewodniczący zarządu Lech 
Kuźniak. Wyjaśnił zebranym mieszkańcom, w jaki 
sposób rada wykorzystała przyznane jej fundusze  
w wysokości nieco ponad 20 tys zł. Kwota ta została 
przeznaczona na bieżącą działalność rady oraz 
organizowane przez nią przedsięwzięcia. A tych 
nie brakowało. Współfinansowanie Klubu Seniora, 
odwiedzanie z drobnymi upominkami mieszkań-
ców dzielnicy Maroko-Nowiny przebywających  
w Domu Opieki Społecznej, organizacja tradycyjne-
go spotkania Marokanów, dorocznego dzielnicowe-
go festynu i spotkań opłatkowych osób samotnych, 
a także pomoc w organizacji akcji Lato… i Zima 
na Nowinach – to tylko część z szeregu inicjatyw 
podejmowanych przez RD. Wiele z tych przed-
sięwzięć realizowanych jest dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maroko 
Nowiny, pozyskującym środki finansowe z konkur-
sów grantowych. Inicjatywy udało się urzeczywistnić 
także dzięki współpracy z działającymi w dzielnicy  
Młodzieżowym Domem Kultury, ośrodkiem Bu-
shido czy Zespołem Szkół nr 3.

Jak informował zebranych Lech Kuźniak,  
w ub.roku w dzielnicy Maroko-Nowiny działo się 
wiele: w dzielnicy znacznie poprawiła się jakość 
dróg i chodników. Remont ulic: Zebrzydowickiej, 
Budowlanych, Energetyków i Żołędziowej, prze-
budowa chodników na Hibnera i Kominka – to 
inwestycje, dzięki którym dzielnica zyskała nowe 
oblicze. Stworzenie miejsc postojowych, termo-
renowacja budynku na Westerplatte, wyremonto-
wane schody zewnętrzne na Zebrzydowickiej – to 
efekty podejmowanych prac. Intensywne roboty 
podejmowano także w dzielnicowych placówkach 
edukacyjnych. Najbardziej spektakularnymi 
obiektami są oczywiście ZSE-U i ZS nr 3, gdzie 
przeprowadzana jest termomodernizacja. — Nie 
ma w dzielnicy ani jednej placówki edukacyjnej,  
w której nie przeprowadzono by remontu w mniejszym 
lub większym zakresie — mówił Kuźniak. Dzięki  
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organizowanym od marca do września ubiegłego 
roku dodatkowym patrolom policji, finansowanym 
z budżetu miasta, zanotowano wzrost bezpieczeń-
stwa. Do jego zwiększenia przyczyniła się także 
poprawa oświetlenia. Obecni na spotkaniu miesz-
kańcy wskazali jednak sporo problemów, które ich 
zdaniem należy jak najszybciej rozwiązać. Najwięcej 
narzekań było oczywiście na stan dróg, zarówno 
tych głównych, jak i osiedlowych. — W związku  
z budową obwodnicy stan dróg w dzielnicy na pewno 
się poprawi — wyjaśniał pełnomocnik prezydenta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper. 
Sama budowa obwodnicy także wzbudziła sporo 
emocji. Jeden z mieszkańców sugerował, że jego 
zdaniem w niektórych miejscach powstaną zbyt 
duże zwężenia, powodujące utrudnienia w ruchu. 
Jak jednak zapewniał J. Koper, inwestycja realizo-
wana jest zgodnie z przygotowanymi planami, więc 
obawy mieszkańców w tym względzie są nieuzasad-
nione. Pełnomocnik poinformował także o rozpo-
częciu realizacji wieloletniego programu naprawy 
dróg wewnątrzosiedlowych. Jeden z mieszkańców 
postulował zamontowanie przy ulicach Dąbrówki 
i Chabrowej miernika natężenia dźwięku i wybu-
dowanie strefy dźwiękoszczelnej, a przynajmniej 
ochronnego pasa zieleni. — Normy są przekraczane 
w całym Rybniku. Jeżeli ktoś zdecydował się mieszkać 
w mieście, musi się liczyć z tego typu utrudnieniami. 
Kwestie związane z posadzeniem pasa zielonego trze-
ba rozpoznać — wyjaśnił Janusz Koper. Mieszkańcy 
dopytywali  także o tzw. Księżok, na terenie którego 
miał powstać minipark. Jak wyjaśnił L. Kuźniak, 
ustawiono tam już kilka ławek, jednak postawienie 
kolejnych napotyka na przeszkody natury prawnej. 
Teren jest bowiem gruntem prywatnym, stanowią-
cym element Cysterskiego Parku Krajobrazowego, 
postawienie jakichkolwiek obiektów wymaga tam 
zgody konserwatora, a uzyskanie jej jest trudne. Jest 
to jednak pole do popisu dla nowej RD – zaznaczył 
Kuźniak. Podniesiono także kwestię zaniedbanych, 
opuszczonych budynków. Zdaniem mieszkańców, 
posprzątanie takich terenów nie powinno stanowić 
większego problemu dla służb miejskich, a kosztami 
należałoby zaś obciążyć właściciela. — Nikomu nie 
wolno wejść na czyjąś posesję bez nakazu sądowego. 
Procedura nakazuje najpierw wezwanie właściciela, 
aby uprzątnął nieruchomość — wyjaśnił Michał 
Śmigielski. Przedstawicieli władz miasta zapytano 
także o możliwość budowy sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum nr 2. — Jest gotowy projekt, ale niestety 
nie ma źródeł finansowania tej inwestycji. Potrzebna 
byłaby tu dotacja ze środków zewnętrznych, której 
zdobycie na razie jest niemożliwe — poinformował 
wiceprezydent Michał Śmigielski. Zapytano go tak-
że o możliwość budowy kolejnych boisk. Ten jednak 
wyjaśnił, że w budżecie na 2011 rok uwzględniono 
budowę tylko jednego takiego obiektu w mieście. 
Powstanie on więc tam, gdzie na boisko będzie 
największe zapotrzebowanie. Mają to zaś wskazać 
prowadzone specjalistyczne analizy. Pojawiły się 
ponadto postulaty budowy nowych placów zabaw. 
Co ciekawe, mieszkańców najliczniejszej dzielnicy 
Rybnika równie mocno, co problemy ich najbliższe-
go otoczenia, nurtowały sprawy dotyczące kwestii 

związanych z funkcjonowaniem całego miasta. 
Pytali zastępców prezydenta np. o stan rybnickiej 
oświaty i ewentualne zmiany w tym zakresie, 
zwłaszcza o to, czy zwiększy się maksymalna ilość 
uczniów w szkolnych klasach, co zdecydowanie 
zdementowała wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn. Nie zabrakło także pytań o sprawę niezwykle 
bulwersującą społeczność naszego regionu, czyli 
o planowane przez Ministerstwo Infrastruktury 
wprowadzenie opłat za korzystanie z autostrady A1. 
W kontekście przedstawianych przez władze miasta 
planów rozwoju miasta pytano np. o zabezpieczenie 
terenów bezpośrednio sąsiadujących z planowanym 
lotniskiem przed nadmiernym hałasem i szanse 
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Nie 
zabrakło narzekań pod adresem „wlepiającej” 
mandaty straży miejskiej, ale także bardziej kon-
struktywnych postulatów, odnoszących się np. 
do konieczności planowania zagospodarowania 
miasta z uwzględnieniem tradycyjnych dla Rybnika 
przestrzeni zieleni. — Mogę zapewnić, że miasto dba  
o tereny zielone i ich rozwój. Krystalizują się np. plany 
stworzenia tzw. terenów zielonych na terenie od Ze-
społu Szkół Wyższych, aż do ul. Kotucza. Politechnika 
Śląska złoży projekt zagospodarowania terenu nad 
Nacyną jako parku edukacyjno-rekreacyjno-sporto-
wego — informował  Michał Śmigielski. Mieszkańcy 
dzielnicy Maroko-Nowiny pytali także o sytuację 
na rynku pracy w kontekście przybywającej liczby 
absolwentów studiów i szkół średnich. — Bezrobo-
cie w Rybniku jest niskie, współczesny rynek pracy 
wymaga zaś mobilności, nie jest bowiem powiedzia-
ne, że pracę trzeba znaleźć w mieście, w którym się 
mieszka. Miasto nie zapewnia wprost miejsc pracy, 
ale staramy się je tworzyć poprzez realizację polityki 
proinwestycyjnej — podkreślał Śmigielski. Dyskusję 
zakończyło ogłoszenie wyników wyborów. 

Rada Dzielnicy: Maria Polanecka-Naba-
gło (przewodnicząca RD), Jadwiga Lenort 
(przewodnicząca ZD), Aneta Bokuniewicz, 
Wiesława Ciesiecka, Edward Dobrzeniecki, 
Zdzisław Drążewski, Bolesław Jackowski, 
Barbara Jakubiak, Marek Kawałko, Dariusz 
Kowalczyk, Roman Kowalski, Lech Kuźniak, 
Henryk Kuźnik, Wiesław Lis, Edyta Mamczyń-
ska, Paweł Mitura-Zielonka, Ryszard Pachuc-
ki, Jan Ryszka, Zygmunt Rzaczek, Sławomir 
Walento, Piotr Wistuba.

Niedobczyce
Zebranie zgromadziło rekordową liczbę 

mieszkańców – do remontowanego Domu 
Kultury przybyło ponad 380 osób (choć do 
wyborów wytrwało ok. 340), co stworzyło orga-
nizatorom spory problem. Uporano się z nim 
dostawiając wiele krzeseł i ławek. Prowadzący 
zebranie przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
Wojaczek cieszył się z tak wielkiej frekwencji, 
jednak, jak się mówiło w kuluarach, ten stan 
rzeczy dowodził nie tylko aktywności społecznej 
mieszkańców dzielnicy, ale był również pokłosiem 
konfliktów w RD w ub. kadencji oraz podziału 
lokalnej społeczności na dwie grupy mające różną 
wizję Niedobczyc. Mieszkańcy przybyli zatem tłum-

nie, by, tym razem w wyborach, dać wyraz swoim 
racjom. Dzięki temu więcej osób wysłuchało spra-
wozdania RD oraz miało możliwość bezpośredniej 
dyskusji o problemach dzielnicy z ustępującą radą 
oraz z wiceprezydentem Michałem Śmigielskim, 
który szerzej omówił plany inwestycyjne miasta.  
W zastępstwie nieobecnego przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy Bronisława Degenhardta (który 
miał żal do UM o brak zgody na przesunięcie zebra-
nia) sprawozdanie odczytała jego zastępczyni Ilona 
Holona-Czaja; podobnie jak w innych dzielnicach, 
pieniądze będące w dyspozycji RD przeznaczono 
na dofinansowanie integracyjnych spotkań miesz-
kańców – opłatka, spotkania noworocznego oraz 
innych imprez: balu charytatywnego, festynów  
w parku Czempiela, koncertów czy tradycyjnego 
biegu krwiodawców. Ponieważ Niedobczyce są 
dzielnicą szczególnie narażoną na szkody związane 
z eksploatacją górniczą kop. „Marcel”, specjalne 
sprawozdanie z działań RD na rzecz mieszkańców 
poszkodowanych przez szkody górnicze przedsta-
wił członek RD Janusz Giza. Rada, konsultując 
się z Urzędem Górniczym, kopalnią i władzami 
miasta, starała się w sposób przejrzysty tłumaczyć 
mieszkańcom problemy związane ze szkodami 
górniczymi. A ich skala jest spora, bo tylko w 2010 r. 
 kopalnia wykonała w dzielnicy 105 remontów, w 
tym współfinansowała remonty budynków publicz-
nych, jak Dom Kultury, siedziba Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik”, Gimnazjum nr 11, a także kilka 
domów wielorodzinnych przy ul. Andersa oraz ulic. 
Mieszkańcy muszą się liczyć z faktem, że osławiony 
pokład 712 będzie eksploatowany do 2017 r. Radny 
i dotychczasowy członek Zarządu Dzielnicy Henryk 
Ryszka przedstawił zrealizowane przez miasto w ub. 
roku inwestycje, o które RD zabiegała i realizacji 
których pilnowała. Największą z nich było oczywi-
ście zakończenie kanalizacji, do której podłączyło 
się już ok. 30% indywidualnych mieszkańców 
i wszystkie budynki spółdzielcze. W związku  
z tą inwestycją wyremontowano kilkadziesiąt ki-
lometrów nawierzchni dzielnicowych dróg, zaś na 
utwardzenie dróg metodą gospodarczą w 2010 r. 
 wykorzystano m.in. ponad 25 tys. betonitów. Do po-
ważniejszych robót drogowych zaliczyć trzeba remont 
części ul. Górnośląskiej, trwa modernizacja Domu 
Kultury, której koszt ma wynieść prawie 6 mln zł,  
a radny zapewnił, że dzielnica będzie miała obiekt o 
„europejskim standardzie”. Budynek starej szkoły 
górniczej będzie wyburzony, a w miejscu tym ma 
powstać na parterze biblioteka elektroniczna, a na 
piętrze salki dla zespołów DK – roboty są planowa-
ne po zakończeniu remontu DK. W Niedobczycach 
zlokalizowany został jedyny w mieście „Orlik”, a tuż 
obok powstaje drugie boisko, które przeznaczone 
będzie dla trampkarzy i uczniów klasy sportowej 
z Gimnazjum 11 przy ul. Górnośląskiej. Zmoder-
nizowane zostało również tzw. boisko „dolne”, 
które zresztą budzi spore kontrowersje. Ważne  
i kosztowne prace przeprowadzono w szkołach  
– w SP 22 zlikwidowano azbest, budynek ocieplono 
i otynkowano, a w SP 21 przebudowano schody, 
powstała stołówka, salki zabaw dla najmłodszych 
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uczniów, wyremontowano też świetlicę. H. Ryszka 
z żalem przedstawił też plany, których zrealizować 
się nie udało, m.in. zagospodarowanie boiska 
„Parys” czy terenu b. targowiska, wydzielenie 
dróg lokalnych na terenach poprzemysłowych  
i przekazanie ich miastu czy ugaszenie hałdy. I to te 
właśnie problemy były głównym tematem ożywio-
nej dyskusji. Nim jednak ona nastąpiła, H. Ryszka 
podziękował wszystkim współpracownikom, miastu 
i instytucjom zlokalizowanym w dzielnicy (od szkół 
do parafii) i zapowiedział wycofanie się po 25 latach 
z działalności w Radzie Dzielnicy. Mimo ogromne-
go zaangażowania w rozwiązywanie dzielnicowych 
problemów, inicjowanie przedsięwzięć, pilnowanie 
realizacji inwestycji i występowanie do władz miasta 
o kolejne, on sam, jak i ustępująca RD usłyszał 
wiele gorzkich słów od mieszkańców, których nie 
wszystkie oczekiwania zostały spełnione...   

Liczenie ponad trzystu głosów trwało dość długo, 
zatem było sporo czasu na pytania, a głównie skargi, 
do ustępującej RD, a potem do wiceprezydenta 
Michała Śmigielskiego. Mieszkańcy Niedobczyc 
zwrócili m.in. uwagę na uciążliwy problem palą-
cej się hałdy, z której wydobywa się „cała tablica 
Mendelejewa”, a M. Śmigielski przyznał, że po-
dejmowane przez fachowców z wielu ośrodków 
naukowych próby jej ugaszenia kończyły się dotąd 
niepowodzeniem. Ale to problem, którego rozwią-
zania musi się podjąć Kompania Węglowa, a miasto 
może jedynie wywierać presję, by stało się to jak 
najszybciej. Kością niezgody jest niewykorzystane 
ponoć „dolne” boisko, na którym, według miesz-
kańców, grają oldboy’e, a nie pozwala się korzystać 
z niego młodzieży. Jeszcze większe emocje wyzwala 
położony tuż obok teren dawnego targowiska, które 
na czas budowy kanalizacji zostało zlikwidowane, 
a dziś wykorzystywane jest przez „szkołę jazdy”. 
Mieszkańcy Niedobczyc podzielili się na zwolenni-
ków powrotu targowiska oraz tych, którzy woleliby, 
by w dzielnicy powstał choć jeden market, a teren 
przeznaczony został na parking. Były też głosy, że 
można pogodzić i targowisko, i parking. Wytknięto 
też zaniedbane boisko „na Paryżu” i krzywy od 40 
lat chodnik przy ul. Hetmańskiej prowadzący do 
centrum dzielnicy, a więc i do Szkoły Podstawo-
wej nr 21; pojawił się też wniosek o przejście dla 
pieszych na wysokości osiedla „Karolinka”. Jedna  
z mieszkanek energicznie domagała się odbudowy 
zniszczonych przez budujących kanalizację ścieżek 
wokół krzyża przy ul. Leszczyńkiego. Poruszono 
też kwestię zniszczonej, za sprawą złej jakości 
robót, nawierzchni dopiero co wyremontowanej 
ul. Niedobczyckiej. Wiceprezydent tłumaczył, że 
wygrywające w przetargu firmy nie zawsze wy-
wiązują się ze swoich zobowiązań, a drogę muszą 
naprawić w ramach gwarancji. Mieszkańcy skarżyli 
się na uciążliwość związaną z intensywnym ruchem 
ciężarówek jednej z lokalnych firm budowlanych, 
sugerowali też, by „Orlika” oddać pod zarząd 
Rady Dzielnicy, krytykując harmonogram zajęć 
ustalony przez MOSiR. M. Śmigielski tłumaczył 
też podwyżkę cen wody i odbioru ścieków oraz 
fakt sprzedaży udziałów w spółce „Wrębowa”, co 

nie jest jednoznaczne ze „sprzedażą” mieszkań  
z mieszkańcami… 

Rada Dzielnicy: Czesław Dobrowolski 
(przewodniczący RD), Adam Niespodziany 
(przewodniczący ZD), Jacek Byczek, Henryk 
Cebula, Ilona Czaja-Holona, Jolanta Duda, 
Janusz Giza, Joachim Herman, Grzegorz 
Juzek, Jadwiga Leonarska, Marek Lipiński, 
Roman Niestroj, Eugeniusz Syrnik, Weronika 
Szendzielorz, Stanisław Wodecki. 

Zamysłów
Spotkanie w Zamysłowie zdominowały 

pytania o stan dróg w tej dzielnicy. Temat, jak 
wiadomo, nie należy do łatwych, dlatego też 
chwilami dyskusja z przedstawicielami UM 
była naprawdę gorąca…

Zebranie, na które przyszło ok. 160 osób, prowa-
dził wiceprzewodniczący RM Stanisław Jaszczuk, 
a prezydenta reprezentowali jego zastępcy: Joanna 
Kryszczyszyn, Ewa Ryszka i Michał Śmiegielski. 
Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca ustę-
pującego Zarządu Dzielnicy, Urszula Pluta. Prace  
i zadania wykonane w ostatnim roku to m.in: 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, wiosenny i 
jesienny przegląd rzek i cieków wodnych, wykona-
nie systemem gospodarczym dróg (ul. Stolarskiego 
i bocznej Niedobczyckiej), naprawa ul. Polnej, 
Pełczyńskiego, Dolnej i wycieku 
na ul. Franciszkańskiej, zamon-
towanie lamp na ul. Stolarskiego 
i Pod Szybem itp. Pełna lista 
zrealizowanych przedsięwzięć  
i szczegółowe wyliczenia finanso-
we znajdują się na stronie www.
dzielnicazamyslow.pl. — RD 
Zamysłów dwa razy zwróciła 
się pisemnie do Nadleśnictwa 
Rybnik o wykonanie rogatek na 
wjazdach do lasu od ul. Pod Szy-
bem i Jagodowej, lecz do tej pory 
ich nie ma — zwróciła uwagę U. 
Pluta. Burzliwie dyskutowano  
o drogach. Mieszkańcy zwracali 
uwagę na konieczność naprawy 
ul. Ujejskiego, brak chodników i związane z tym 
bezpieczeństwo najmłodszych przy ul. Pod Lasem 
– zebrani zagrozili nawet blokadą tej ostatniej drogi, 
jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie lepiej jest na 
ul. Pełczyńskiego: — Nie będę się już skarżyć, zapra-
szam państwa, żebyście się choć raz przejechali drogą, 
którą my codziennie dojeżdżamy do naszych domów 
— mówiła do przedstawicieli prezydenta jedna z 
mieszkanek. Okazało się, że problem jest złożony, 
bo tereny, na których znajdują się ul. Ujejskiego i 
Pełczyńskiego, należą do PKP, które dopiero nie-
dawno rozpoczęły regulacje prawne. Pytano także 
o termin rozpoczęcia remontu ul. Wodzisławskiej. 
Wiceprezydent Śmigielski odpowiedział, że prace 
zaczną się najwcześniej jesienią. Mieszkańcy zwra-
cali także uwagę na niebezpieczeństwo podczas 
przechodzenia przez tę ulicę. Padła propozycja 
zamontowania „przejścia na żądanie”. 

Poruszano też inne kwestie. — Zamysłów to 

jedna z najbardziej rozwijających się dzielnic Ryb-
nika, przybywa nam mieszkańców, a do tej pory 
nie posiadamy własnego zaplecza. Najwyższy czas, 
by pomyśleć o budowie jakiegoś centrum kultury w 
naszej dzielnicy — zaproponował jeden z miesz-
kańców. Pomysł nagrodzono oklaskami. Przy tej 
okazji St. Jaszczuk zaapelował o nową siedzibę 
dla „Przygody”. Z oburzeniem komentowano 
przeniesienie zamysłowskiej filii PiMBP do SP 34 
przy ul. Reymonta. Wiceprezydent Kryszczyszyn 
tłumaczyła: — Biblioteka nie miała odpowiednich 
warunków, mieściła się w piwnicy. Przyczyną jej 
przeniesienia było zagrzybienie lokalu i zawilgocenie 
księgozbioru. Mieszkańcy nie przyjęli tych wyja-
śnień. — Zapewnialiście, że nie będzie połączenia 
z inną filią, że jest to przeniesienie chwilowe na czas 
remontu. Biblioteka nie została przeniesiona, została 
zabrana! — denerwował się jeden z obecnych. Po 
pełnej emocji dyskusji spośród 32 kandydatów 
wybrano nową RD, która z pewnością będzie miała 
co robić…

Rada Dzielnicy: Michał Wojaczek (przewod-
niczący RD), Ireneusz Jajko (przewodniczący 
ZD), Marcin Bierza, Ewa Cichecka, Paweł 
Dębski, Danuta Hanak, Bernard Kufieta, Fran-
ciszek Kurpanik, Krzysztof Morawiec, Piotr 
Morgała, Michał Pawlaszczyk, Urszula Pluta, 
Michał Zydek, Stefan Zydek, Wojciech Zydek.

Niewiadom
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które 

odbyło się w dzielnicowym domu kultury, 
przebiegło w nadzwyczaj spokojnej atmos-
ferze. Większe emocje wywołała jedynie krótka 
wymiana zdań na temat cen wody i ścieków oraz 
opłat za przyłącza kanalizacyjne. Na zebraniu 
zjawiło się blisko 90 mieszkańców, a w wyborach 
nowej rady dzielnicy głosowało 86 osób. O miejsce 
w nowej 15-osobowej radzie dzielnicy ubiegało się 
w sumie tylko 18 mieszkańców. Zanim prowadzący 
zebranie radny Henryk Ryszka zarządził odczytanie 
wyników wyborów, sprawozdanie z ostatniego roku 
działalności ustępującej rady dzielnicy złożył prze-
wodniczący jej zarządu Tadeusz Białous. Najwięcej, 
bo ok. 3.700 zł wyłożono na zorganizowany latem 
jubileuszowy festyn z okazji 670-lecia dzielnicy  
i 95-lecia miejscowego klubu sportowego Polonia 
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Niewiadom. Kiedyś w ramach klubu działały sekcje 
badmintona i kobiecej piłki nożnej, ale dziś to już 
wyłącznie piłka nożna i grająca w klasie B drużyna 
piłkarzy. Na różnego rodzaju nagrody i konkursy 
rada dzielnicy wydała 2.585 zł, zaś na utrzymanie 
samego biura i telefon 1.350 zł. Jak mówił przewod-
niczący, w czasie czteroletniej kadencji RD spotkała 
się 38 razy i skierowała 142 pisma z interwencjami 
dotyczącymi spraw mieszkańców. Były one zwią-
zane z budową kanalizacji, odśnieżaniem dróg  
i chodników. W tym czasie w dzielnicy przybyły 23 
uliczne latarnie; na postawienie pięciu ostatnich 
dzielnica czeka od listopada ubiegłego roku. Po 
staraniach Rady Dzielnicy i dyrekcji Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 miasto w miejscu 
dawnego szkolnego boiska zbudowało wielofunk-
cyjny kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, 
a kopalnia „Rydułtowy-Anna” wyłożyła kostką 
brukową chodniki w sąsiedztwie szkoły.

Na jedynym w dzielnicy osiedlu, dzięki współ-
pracy ze spółdzielnią mieszkaniową Orłowiec, 
powstają chodniki, a wkrótce również miejsca 
postojowe dla samochodów przy jednym z bloków. 
— Spółdzielnia wykonuje prace ziemne, a resztą, czyli 
ułożeniem kostki brukowej, zajmuje się RD. Niestety, 
spółdzielnia mieszkaniowa Centrum zbudowaniem 
takich miejsc postojowy przy jej blokach nie jest 
zainteresowania — relacjonował T. Białous. Pytań 
dotyczących samego sprawozdania nie było, żad-
nego pytania nie zadano też kandydatom do nowej 
Rady Dzielnicy. W tej nie doszło do większych 
przetasowań – znalazło się w niej ośmiu członków 
poprzedniej rady i siedmiu nowych. Obecny na 
spotkaniu zastępca prezydenta Michał Śmigielski, 
nie tylko przedstawił najpoważniejsze inwestycje 
planowane przez miasto, ale też odpowiedział na 
pytania mieszkańców. Pierwsze z nich dotyczyło 
ilości miejsc parkingowych w centrum miasta. 
Padło, bo kilka chwil wcześniej M. Śmigielski 
mówił o planach sprzedaży dwóch dużych działek 
inwestycyjnych w centrum miasta, usytuowanych 
przy ulicach Miejskiej i Hallera. — Po zagospo-
darowaniu tych działek ilość miejsc parkingowych 
nie będzie mogła być mniejsza od obecnej, takie 
warunki postawimy inwestorom. Przy ul. Miejskiej,  
w ramach planowanej zabudowy, powstanie być 
może parking piętrowy, z kolei przy ul. Hallera pla-
nowane jest stworzenie małego rynku z parkingiem 
podziemnym — mówił Michał Śmigielski. Przed-
stawił też mieszkańcom plany urządzenia nowego 
parkingu przy ul. Reymonta, naprzeciw gmachu 
ZUS-u, w miejscu dzisiejszej automyjni i wieko-
wego budynku mieszkalnego. Najpierw powstanie 
tam zwykły plac parkingowy, później miasto będzie 
go chciało sprzedać pod budowę parkingu wielo-
poziomowego. — Czy poza urządzeniem klombu, 
ułożeniem chodnika czy ustawieniem lampy, coś się 
będzie tu u nas, w Niewiadomiu, działo? — zapytał 
jeden z mieszkańców. M. Śmigielski opowiedział 
wtedy o planach zagospodarowania terenu zabyt-
kowej kopalni „Ignacy”, kopalnianej hałdy i terenu 
o powierzchni 15 hektarów przy ul. Sportowej. Przy 
Sportowej miałyby powstać tereny inwestycyjne 
pod budownictwo mieszkaniowe i w mniejszym 

stopniu usługowe. Wszystkim tym ma się zająć 
spółka zawiązana przez miasto Rybnik, Kompanię 
Węglową oraz Górnośląską Agencję Przekształceń 
Przedsiębiorstw. — Na razie czekamy na Kompanię 
Węglową, która musi mieć zgodę Ministra Skarbu 
Państwa na wniesienie do tej spółki należących do 
niej gruntów — poinformował zastępca prezydenta. 
Chwilę później tłumaczył już mechanizm podwy-
żek cen wody i odbioru ścieków. Wyjaśniał m.in., 
że wpływ na wysokość opłat za ścieki mają duże 
koszty amortyzacji nowych sieci kanalizacyjnych 
wybudowanych z pomocą finansową Unii Euro-
pejskiej, a przejętych na majątek Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Mieszkaniec 
ul. Szymanowskiego pytał, jak to możliwe, że jego 
przyłącze do studzienki kanalizacyjnej będzie 
kosztować 12 tys. zł: — Tyle pieniędzy! Głowa boli! 
Czy tych kosztów nie można było uśrednić? — pytał 
zdenerwowany. Michał Śmigielski odpowiedział, iż 
zgodnie z prawem, koszt wykonania przyłącza spada 
na właściciela posesji, a długość tych przyłączy jest 
często uzależniona od charakteru sąsiedzkich relacji. 
Jeśli kanalizacyjną rurę trzeba prowadzić tak, by 
omijała posesje sąsiadów, koszty rosną. Pytano też, 
dlaczego za wykonanie ostatniego metra przyłącza 
kanalizacyjnego, co jest regułą, PWiK inkasuje więcej 
niż prywatne firmy. Śmigielski wytłumaczył, że popu-
larne „wodociągi” ponoszą m.in. koszty administra-
cyjne nanoszenia zmian w zasobach geodezyjnych. 

Rada Dzielnicy: Brunon Baszczok (przewod-
niczący RD), Tadeusz Białous (przewodniczący 
ZD), Jacek Kolorz, Adam Kopka, Bogusław 
Lalko, Julia Lubańska, Zenon Miera, Andrzej 
Oleś, Józef Potoczny, Krzysztof Procek, Stani-
sław Pyszny, Czesław Seidel, Gabriela Tomiczek, 
Ryszard Woźniak, Ilona Zientek.

Paruszowiec-Piaski
Szybko i sprawnie – tak w skrócie można 

podsumować przebieg spotkania sprawozdaw-
czo-wyborczego, jakie odbyło się w Paruszow-
cu-Piaskach. W sali Szkoły Podstawowej nr 3 
zasiadło 68 mieszkańców tej liczącej niemal 
4,5 tys. osób dzielnicy. 

Zasady głównego punktu spotkania, czyli wy-
boru nowych władz dzielnicy omówił prowadzący 
zebranie, radny Szymon Musioł. Nim jednak urna 
wypełniła się głosami, mieszkańcy Paruszowca-
Piasków wysłuchali sprawozdania przewodniczącej, 
kończącego czteroletnią kadencję zarządu dzielni-
cy, Heleny Szuleki, która podsumowała działalność 
paruszowickich władz w minionym roku. 

W 2010 r. RD dysponowała kwotą ponad 10 tys. zł,  
którą w głównej mierze wykorzystała na organizację 
imprez integrujących mieszkańców Paruszowca-
Piasków. Opłat kowe spotkania seniorów, paczki 
świąteczne dla mieszkańców dzielnicy przeby-
wających w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Żużlowej, festyny, imprezy dla dzieci z rodzin 
potrzebują cych wsparcia, wycieczki i konkursy,  
a także udział w korowodzie dzielnic – to tradycyjne 
pro pozycje rady, które po raz kolejny spotkały się  
z ciepłym przyjęciem mieszkańców tej części miasta. 
H. Szuleka wspomniała również o inwestycjach, 

jakie przeprowadzono na Paruszowcu-Piaskach  
w 2010 r. Choć nie były one tak spektakularne, jak 
w latach poprzednich, to udało się zmodernizować 
budynek „Rybaczówki”, wyremontować ogrodze-
nie boisk do siatkówki i tenisa oraz urządzić plac 
zabaw przy ul. Kosmonautów. Wykonano także 
projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej wzdłuż ul. Kruczej. Sporo z ponad 6 
mln 297 tys. zł wydatkowanych przez miasto w dziel-
nicy pochłonęły prace drogowe. Na sumę 812.792 zł 
złożyły się m.in. remont chodnika i skarpy przy ul. 
Przemysłowej, bieżące utrzymanie dróg i sygnaliza-
cji świetlnej oraz dostawa betonitów. Niemało, bo 
niemal 793 tys. zł kosztowały remonty przeprowa-
dzone w należących do miasta budynkach mieszkal-
nych. Chodzi m.in. o malowanie klatek schodowych 
w bloku przy ul. Przemysłowej 17, remont dachu na 
ul. Słonecznej 8, czy remont schodów w budynku 
położonym przy ul. Przemysłowej 19. H. Szuleka 
mówiła również o wydatkach zaplanowanych 
na 2011 r., w tym na drogi (ponad 567 tys. zł),  
gospodarkę mieszkaniową (ponad 640 tys. zł),  
SP nr 3 (niemal 2. 630 tys. zł), czy opiekę spo-
łeczną (ponad 677 tys. zł). — Jest jeszcze wiele do 
zrobienia i mam nadzieję, że będziecie Państwo  
o nas pamiętać — zakończyła H. Szuleka, której 
sprawozdaniu przysłuchiwali się również obecni 
na zebraniu przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
Wojaczek, wiceprezydent Michał Śmigielski oraz 
pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki 
komunalnej Janusz Koper. To do nich uczestnicy 
spotkania skierowali większość pytań i uwag. Wśród 
najważniejszych kwestii pojawiły się sprawy zwią-
zane ze zbliżającymi się zmianami zasad odbioru 
odpadów komunalnych, a także, chyba najczęściej 
przywoływana, sprawa remontu dróg. Pytano  
o modernizację ulic Przemysłowej i Wodnej,  
a także skrzyżowania Mikołowskiej z Wielopolską 
i Stawową. Jak wyjaśniał J. Koper, ul. Mikołowska, 
podobnie jak Rudzka, ma zostać wyremontowana 
za 2-3 lata, kiedy to zakończona zostanie przebu-
dowa ul. Wodzisławskiej i Raciborskiej. — Nie mo-
żemy zablokować wyjazdu z miasta, dlatego do tego 
czasu na Mikołowskiej ograniczymy się do łatania 
dziur — mówił J. Koper, który wspomniał również 
o nowych koncepcjach rozwiązania ruchu w rejonie 
skrzyżowania Mikołowskiej z ulicami Wielopolską 
i Stawową. Nieco bardziej skomplikowana oka-
zuje się kwestia modernizacji ul. Przemysłowej.  
— Chcielibyśmy w tym roku przeprowadzić kapitalny 
remont tej drogi, jednak pojawił się nieprzewidziany 
problem z kanalizacją, co z pewnością znacznie pod-
wyższy koszt tych prac — wyjaśniał wiceprezydent 
Śmigielski, który w odpowiedzi na uwagi jednego  
z mieszkańców zapowiedział kontrolę działającej 
na rybnickich Błoniach kotłowni. W trakcie dyskusji 
głos zabrał także radny i członek dzielnicowych 
władz Andrzej Oświecimski, który dziękując za 
dotychczasową współpracę poprosił przedstawi-
cieli miasta o wybudowanie boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w rejonie SP 3 i poinformował  
o planach remontu pomnika znajdującego się 
przy ul. Przemysłowej. Z kolei za współpracę  

cd. na stronie 16
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z ustępującą Radą Dzielnicy dziękowała dyrektor 
SP 3 Elżbieta Migas, a kierownik działającej w 
Paruszowcu-Piaskach biblioteki Bogumiła Zioł-
ko-Napieralska wyraziła wdzięczność za pomoc 
w ratowaniu placówki, która ucierpiała w wyniku 
ubiegłorocznej powodzi. Jednak to wybory nowych 
władz dzielnicy przykuły największą uwagę zebra-
nych. Spośród 16 zgłoszonych kandydatów naj-
większe poparcie otrzymał Andrzej Oświecimski, 
a finałową „piętnastkę” wyłoniono po przeliczeniu 
66 oddanych, ważnych głosów.

Rada Dzielnicy: Andrzej Oświecimski (prze-
wodniczący RD), Helena Szuleka (przewod-
nicząca ZD), Ewa Bech, Paweł Chowaniec, 
Łukasz Cofalik, Krystyna Ignac, Krzysztof 
Kucjas, Wiesław Kuźniak, Dawid Legierski, 
Antoni Machnik, Tadeusz Matuszek, Zofia 
Mokry, Barbara Morawska, Andrzej Sikora  
i Zofia Szymura.  

Śródmieście 
By pomieścić wszystkich uczestników ze-

brania w dzielnicy Śródmieście, do liczącej 
100 miejsc sali Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej przy ul. Szafranka trzeba było 
wnieść awaryjnie kilkanaście krzeseł. Zebranie 
poprowadził radny Henryk Cebula, a sprawozdanie 
z działalności ustępującej rady przedstawił prze-
wodniczący Zarządu Dzielnicy Józef Gawliczek. 
Rozpoczął je od podkreślenia dobrej współpracy  
z instytucjami mającymi siedzibę w dzielnicy – po-
licją, cechem rzemiosł, biblioteką, gdzie odbywały 
się spotkania z mieszkańcami, szkołami, domem 
dziecka. RD była organizatorem tradycyjnych spo-
tkań z seniorami i imprez sportowych, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży: biegów (wspólnie z MOSiR-
em) i turnieju piłkarskiego, czy też regat na Zalewie 
Rybnickim. Szerzej o turnieju piłkarskim, w którym 
bierze udział ok. 20 drużyn, a więc ponad 200 dzieci, 
mówił członek RD Franciszek Wrana. Podkreślił on 
dobrą współpracę z radnym Wojciechem Piechą  
i jego wsparcie dla dzielnicowych inicjatyw. Z kolei 
radny Piecha przyznał, że współpraca była wzorowa, 
a to ze względu na apolityczność dzielnicowych 
samorządowców i działania na rzecz mieszkańców. 
Jak mówił J. Gawliczek, RD na bieżąco reagowała 
na wszelkie nieprawidłowości i zgłaszała je od-
powiednim służbom: zły stan chodników, śmieci, 
zakłócanie ciszy nocnej itp. Przypomniał również 
miejskie inwestycje, m.in. remonty ulic Staszica, 
Kraszewskiego i Saint Vallier (z zastrzeżeniem, że 
ulica ta mogła zostać poszerzona) czy przedłuże-
nie ul. Chrobrego przez tereny „Ryfamy”. Rada 
Dzielnicy energicznie zabiega o obniżenie tzw. 
niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez 
działania, w porozumieniu z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej, na rzecz przyłączania śród-
miejskich budynków do sieci ciepłowniczej,  
a przewodniczący Gawliczek wyraził nadzieję, że 
nowa RD będzie to przedsięwzięcie kontynuowała. 
Były pytania o symulację kosztów takiego przyłącza, 
a J. Gawliczek przyznał, że problem niskiej emisji 
jest problemem ekonomicznym – dopóki węgiel 

czy muł będzie najtańszym paliwem, ta kwestia nie 
zostanie rozwiązana. Przedstawił też sugestie co do 
działań, jakie powinny zostać podjęte w dzielnicy, 
w tym zagospodarowanie terenu po „Ryfamie”, 
gdzie np. można by zlokalizować lodowisko. Jak 
wyjaśnił wiceprezydent Michał Śmigielski, teren ten 
nie należy do miasta i na razie nie ma oficjalnych 
informacji, co do jego przyszłości.   

Zarówno w dyskusji nad sprawozdaniem RD, 
jak i w pytaniach do wiceprezydenta Michała 
Śmigielskiego, dominował temat parkingów,  
a raczej... ich braku. Nauczycielka z SP 1 skarżyła 
się, że projektując modernizację ul. Chrobrego nie 
przewidziano, że wiele dzieci jest przywożonych do 
szkoły samochodami i brakuje choćby zatoczki, by 
uczniowie bezpiecznie wysiedli z auta. Pomysłów 
na rozwiązanie tego problemu było kilka, ale nie 
wszystkie są możliwe do zrealizowania, choćby ze 
względów własnościowych, jak np. wyżej wspo-
mniany teren d. „Ryfamy”. W tym kontekście 
mieszkańcy chcieli zweryfikowania informacji, 
jakoby w miejscu boiska miała powstać gazownia, 
co M. Śmigielski zdementował. A przy okazji upo-
mniano się o boisko ze sztuczną nawierzchnią dla 
pobliskiej SP 1. 

Podobnie jak na wszystkich innych zebraniach, 
również w Śródmieściu, w trakcie przeliczania 
głosów wiceprezydent M. Śmigielski przedstawił 
plany kilku kluczowych, choć perspektywicznych 
inwestycji, w tym zagospodarowania dwu śród-
miejskich placów – za Urzędem Miasta i przy ul. 
Hallera, pełniących dziś funkcję dość kiepskich 
parkingów. Koncepcje te bardzo się mieszkańcom 
dzielnicy spodobały, aczkolwiek dość sceptycznie 
wypowiadali się na temat możliwości ich realizacji. 
Jak mówił wiceprezydent, jest nadzieja, że jesienią 
pojawią się inwestorzy, których oczywiście nie 
można zmusić, by dokładnie zrealizowali wizję 
miasta, ale w przetargowej specyfikacji można 
zawrzeć pewne warunki, które inwestor musi speł-
nić, jak przeznaczenie obiektu i utrzymanie miejsc 
parkingowych. Podzielił się też planami pozyskania 
dodatkowych parkingów w Śródmieściu. Jeszcze 
w tym roku powstanie parking np. ZUS-u, a także 
wzdłuż nasypu kolejowego na północ od ronda 
Chwałowickiego. W dalszej perspektywie miasto 
planuje budowę parkingów wielopoziomowych 
na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego 
w kilku punktach dzielnicy, jak choćby przy ul. 
Skłodowskiej-Curie czy naprzeciw Zespołu Szkół 
Technicznych. Mieszkańcy optowali także za 
parkingami z większą niż teraz rotacją (np. na 15 
minut) za niedużą kwotę. Szersze wykorzystanie 
parkingu na ul. Brudnioka uniemożliwia złe sko-
munikowanie tego miejsca. Zdaniem mieszkań-
ców, zbyt dużo (związanych z Bankiem Śląskim) 
samochodów parkuje na pieszym trakcie, jakim 
powinna pozostać ul. Wieniawskiego. Mieszkańcy 
apelowali też o przywrócenie funkcji deptaka dla 
spacerowiczów Rynkowi, na którym parkuje zbyt 
dużo samochodów, a w odpowiedzi prezydent 
zapewnił o zmianie organizacji ruchu na Rynku  
i zaostrzeniu przepisów (które już weszły w życie). 
W kontekście przeniesienia się ruchu pieszego na 

oś „Plaza” – „Focus”, padło nawet śmiałe (i chyba 
przesadzone) stwierdzenie, że „centrum umiera”... 
Padł również wniosek o zamontowanie sygnalizacji 
świetlnej na ul. Kościuszki, na wysokości Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej i Politechniki Śl. Jeden  
z mieszkańców zwrócił uwagę na zmniejszenie 
się poczucia bezpieczeństwa w mieście i dzielnicy,  
a to w kontekście wyjętych ze statystyki SM danych 
o zwiększeniu się ilości wykroczeń. Jak wyjaśniał 
wiceprezydent, wiele z nich to mandaty za złe par-
kowanie, więc taka statystyka nie jest miarodajna. 
Nie obyło się też bez krytyki działań miejskich 
strażników, a M. Śmigielski tłumaczył, że o bez-
pieczeństwo dba policja, zaś SM o porządek, w tym  
o prawidłowe parkowanie (a przecież mieszkańcy 
Śródmieścia wiedzą najlepiej, co się dzieje, gdy te 
przepisy są łamane). Były również głosy starszych 
mieszkańców, dla których konieczność używania 
(bądź nie) e-biletu, nawet w przypadku darmowego 
przejazdu, była niezrozumiała. (Jak zauważyliśmy, 
indywidualnych konsultacji po zebraniu udzielała 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn.)

Rada Dzielnicy: Stefania Forreiter (prze-
wodniczący RD), Józef Gawliczek, Lesław 
Konkol, Paweł Konkol, Monika Krakowczyk-
Piotrowska, Kazimierz Lewczuk, Tadeusz Mu-
sioł, Karol Paszek, Wojciech Piecha, Urszula 
Pietruszek, Agnieszka Podleśny, Małgorzata 
Pomykalska, Małgorzata Szymańska, Maria 
Wnęk, Franciszek Wrana. 

Grabownia 
Podczas spotkania sprawozdawczo-wybor-

czego mieszkańcy Grabowni dowiedzieli się 
m.in. dlaczego dzielnica na razie nie ma szans 
na budowę kanalizacji. Plany i decyzje UM 
przedstawił wiceprezydent Michał Śmigielski. 
W spotkaniu, które prowadził radny Bronisław 
Drabiniok, wzięło udział 38 osób z liczącej ok. 
700 mieszkańców Grabowni. Zaczęto od podsu-
mowania ostatnich czterech lat. — Utwardzono 
drogi dojazdowe przy ul. Poloczka i Skowronków, 
poszerzony został parking przy OSP. Przybyły nam 
dwa przystanki i trzy lampy uliczne — mówił  
w sprawozdaniu Bogdan Kotyrba. Z ważniejszych 
inwestycji wymienił również meliorację rowów od-
wadniających przy ul. Skowronków i wokół boiska, 
wymianę słupów energetycznych oraz przewodów 
w rejonie od lasu do kaplicy, wykonanie drewnianej, 
zadaszonej sceny (której głównym sponsorem jest 
Krzysztof Kijowski), wyasfaltowanie terenu przed 
sceną, trwającą modernizację boiska i obiektów 
sportowych (rozbudowa zaplecza socjalnego  
i szatni, prace wykończeniowe wewnątrz budynku), 
utwardzenie rowu odprowadzającego wodę z krat 
ściekowych przy ul. Poloczka.

W dyskusji pojawiły się pytania o kanalizację. — 
Grabownia, podobnie jak Stodoły, ma rozrzuconą 
zabudowę i niskie zaludnienie, co znacznie podnosi 
koszt. Kalkulacja pokazuje, że na razie jest to inwe-
stycja nieopłacalna, więc Unia jej nie sfinansuje. 
Dziś rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia 
ścieków, która może być dotowana z budżetu 
miasta — wyjaśniał wiceprezydent M. Śmigielski. 
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Budowa kanalizacji w dzielnicy nie jest problemem 
technicznym, lecz ekonomicznym. Innym kłopotem 
mieszkańców Grabowni jest nieprzyjemny zapach z 
elektrowni „Rybnik”. — To coś okropnego, śmierdzi 
i nic nie można z tym zrobić — irytowano się na spo-
tkaniu. Wiceprezydent doradził wystosowanie zbio-
rowego wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Zastanawiano się także, czy 
jest szansa na ogrzewanie z ER. — Jest szansa, tylko 
kto za to zapłaci? — pytał wiceprezydent i odwołał 
się do przykładu Rybnickiej Kuźni, gdzie liczba 
rzeczywistych przyłączeń jest znacznie mniejsza niż 
początkowe zainteresowanie. — Trzeba wszystko 
dobrze policzyć, bo ciepło nie będzie nikomu dane, 
tylko zapłacone w taryfie. Najpierw sprawdźmy koszt, 
a potem zainteresowanie — zauważył M. Śmigielski. 
Dodał też, że za kilka lat pojawi się możliwość tego 
typu podłączenia, ponieważ Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej zacznie brać energię również z ER, 
więc źródło ciepła będzie bardzo blisko. Wicepre-
zydent omówił także ruszające instalacje solarów. 
W tym roku miasto musi ich wykonać co najmniej 
100. — Nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń, 
nie wiemy jak się zachowają ludzie, firmy, operator. 
W następnych latach będziemy wnioskować o taką 
dotację, która umożliwi wykonanie zaplanowanych 
instalacji w danym sezonie — przyznał M. Śmigiel-
ski. Zastrzeżenia mieszkańców budzą także opłaty 
za odpis licznika wody. Na koniec padło pytanie  
o internet szerokopasmowy. Wiceprezydent 
wyjaśnił, że polskie prawo nie dostosowało się w 
odpowiednim czasie do przepisów unijnych – nie 
zostały ustalone zasady tzw. pomocy publicznej. 
Wysokość dofinansowania z UE wymaga negocjacji 
polskiego rządu z Komisją Europejską, a to proces, 
który jeszcze się nie zakończył. 

Rada Dzielnicy: Kornelia Ibrom (przewodni-
cząca RD), Bogdan Kotyrba (przewodniczący 
ZD), Alfred Dudek, Teresa Dudek, Grzegorz 
Dzik, Barbara Gardyjas, Stanisław Ibrom, Gra-
żyna Kuczera, Stefan Machoczek, Piotr Morci-
niec, Dorota Neuman, Stanisław Nieszporek, 
Piotr Niewelt, Marta Setla, Stanisław Szulik.

Ochojec
— Zaczyna być gorąco… — mówił prowa-

dzący zebranie Benedykt Kołodziejczyk kiedy 
lista kandydatów na dzielnicowych radnych 
zatrzymała się na 12 nazwisku i… nie chciała 
się zwiększać. Ale naprawdę gorąco zrobiło 
się kiedy Krzysztof Szafraniec zaproponował 
przerwanie zebrania i wyznaczenie nowego 
terminu wyborów.   

— Przecież nie możemy nikogo na siłę zmuszać 
do pracy! — tłumaczył radny, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ochojec, gdy kolejne zgłaszane 
osoby odmawiały kandydowania – nawet do-
tychczasowy przewodniczący zarządu Janusz 
Bernacki podziękował za propozycję współ-
pracy. Wizja przełożenia wyborów była realna, 
bo do ich przeprowadzenia wciąż brakowało 4 
chętnych. Dopiero wniosek formalny K. Sza-
frańca o zwołanie kolejnych wyborów w innym 
terminie, podziałał na uczestników mobilizująco 

i ostatecznie udało się zgłosić 16 kandydatów  
z grona 47 uczestników zebrania. Na czym polega 
praca w RD mówił K. Szafraniec w sprawozdaniu 
podsumowującym 4-letnią kadencję ustępującej 
Rady. Z multimedialnej prezentacji mieszkańcy 
dowiedzieli się m.in. o najważniejszych zadaniach, 
jakie zrealizowano w dzielnicy – wybudowano 
prawie 20 km kanalizacji grawitacyjnej i 1,1 km 
tłocznej, do sieci przyłączyło się 395 posesji, a po 
robotach odtworzono nawierzchnie dróg: — Rada 
Dzielnicy pełniła społeczny nadzór nad realizacją tej 
inwestycji, zgłaszała uwagi i uczestniczyła w odbio-
rach poszczególnych odcinków — wyjaśniał K. Sza-
franiec. Zmodernizowano również drogę krajową 
nr 78 na odcinku biegnącym przez dzielnicę (ul. 
Rybnicką), ale pojawiło się kilka mankamentów, 
które zgłaszała RD – to wyjazd z ul. Cystersów na 
ul. Rybnicką, prawoskręt w ul. Łukową czy brak 
przejścia dla pieszych na ul. Młynek: — Może 
nowa RD pomoże w rozwiązaniu tych problemów? 
— zastanawiał się przewodniczący RD. A to, że 
problemy są, sygnalizowali także uczestnicy spo-
tkania, zwracając szczególną uwagę na utrudniony 
wyjazd z ul. Cystersów: — To bardzo niebezpieczne 
skrzyżowanie — mówił jeden z mieszkańców. 
Wiceprezydent Michał Śmigielski wyjaśniał, że 
na obecnym etapie finalizacji projektu, musi 
zostać tak jak jest, ale temat jest w mieście znany. 
Inny z mieszkańców mówił o niedociągnięciach 
modernizacyjnych ul. Rybnickiej – zapadających 
się studzienkach, krzywych krawężnikach i chod-
nikach, a swoje uwagi i wątpliwości zgłaszał do in-

spektora nadzoru, jednak bez rezultatu. Zdaniem 
uczestników spotkania, nie jest to odosobniony 
przypadek, co pozwala wysnuć wniosek, że miasto 
niedostatecznie kontroluje realizowane w Rybniku 
inwestycje. M. Śmigielski wyjaśniał, że wiele zależy 
od uczciwości i fachowości wykonawcy, bo nie ma 
możliwości, by inspektor nadzoru przez cały czas 
patrzył na ręce pracownikom firmy. 

Z multimedialnej prezentacji K. Szafrańca 
mieszkańcy dowiedzieli się również o uporządko-
waniu terenu przy zbiorniku wodnym potocznie 
nazywanym „Kałuża”, o 11 nowych punktach 
świetlnych, wycince drzew, czyszczeniu rowów 
odwadniających i utrzymaniu cieków wodnych. 
Mówił też o negocjacjach z ZOZ w Pilchowicach 

w sprawie poprawy funkcjonowania punktu 
lekarskiego w Ochojcu i pracach wykonanych 
na boisku LKS „Płomień” Ochojec. Przypomniał  
o nadaniu nazw trzem nowym ulicom – Imbi-
rowej, Laurowej i Oliwkowej oraz o słynnej już 
ulicy Sezamkowej, której proces nazwania wciąż 
się toczy: — Nowa RD powinna doprowadzić 
sprawę do końca tak, by wszyscy byli zadowole-
ni — mówił K. Szafraniec. Przypomniał też, że 
RD musiała zareagować na sytuację związaną 
z budynkiem domu kultury, gdyż pod koniec 
2008 r. ogłoszono przetarg na wynajem jednego 
z pomieszczeń, a następnie – na wynajem sali 
głównej z przeznaczeniem na działalność han-
dlowo-gospodarczą. RD złożyła w tej sprawie 
protest, pod którym podpisało się prawie 600 
mieszkańców. Ostatecznie prezydent przetarg 
unieważnił i zaproponował przekazanie obiektu 
w nieodpłatne użyczenie OSP Ochojec. — Od 
tego czasu dużo się tutaj zmieniło – wyremonto-
wano dach, instalację odgromową i oblachowanie, 
pojawiły się nowe rynny i kominy, wymieniono piec, 
instalację CO oraz okna, a budynek podłączono 
do kanalizacji — mówił K. Szafraniec i dzięko-
wał również OSP za zaangażowanie w prace. 
Zwrócił też uwagę, że mieszkańcy nie szczędzili 
wysiłku w innych pracach społecznych – 50 osób 
położyło 11 tys. betonitów, by utwardzić parking 
obok kościoła. Ale przecież nie samą pracą żyje 
człowiek… Dlatego K. Szafraniec sporo miejsca 
poświęcił na omówienie działalności kultural-
no-sportowej i szeregu imprez, jakie w czasie 

minionej kadencji mia-
ły miejsce w Ochojcu,  
a o sytuacji finansowej 
dzielnicy opowiedział 
przewodniczący zarządu 
J. Bernacki. 

W czasie krótkiej dys-
kusji mieszkańcy pytali 
jeszcze kiedy dzielnica 
doczeka się nowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego (najwcześniej 
we wrześniu) i rozwią-
zania problemów dzi-
kich wysypisk (po wejściu  
w życie nowej ustawy). Po-
wrócił też obecny niemal 

na wszystkich dzielnicowych zebraniach temat cen 
wody i ścieków, a mieszkańcy usłyszeli, że podwyżka 
wody wynika z podwyżki VAT-u i ceny u hurtowni-
ka, a dysproporcje cenowe odbioru ścieków zmienią 
się na korzyść Rybnika, kiedy ościenne miasta też 
wybudują sieć kanalizacyjną. Wtedy u nich będzie 
drożej… 

Rada Dzielnicy: Krzysztof Szafraniec (prze-
wodniczący RD), Mariusz Trojan, Antoni 
Piecha, Marian Miczajka, Barbara Wieczorek, 
Edward Dajka, Roman Noga, Piotr Powiecka, 
Janina Piecha, Lidia Kuźnik, Maria Cieślar, 
Władysław Pieńkosz, Henryk Małek, Ryszard 
Bujnowski, Ewa Hoppe-Polak.

(S), (r), (m), (d), (W)

Z grona 47 uczestników spotkania w Ochojcu z trudem udało się wyłonić 16 kandydatów do RD.          Zdj.: s
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Jako eurodeputowany 
zasiada on w Komisji 
Przemysłu, Badań Nau-
kowych i Energii (ITRE) 
oraz Komisji Transportu 
i Turystyki (TRAN). Jest 
znany ze swojego uporu 
i determinacji w pro-
wadzeniu spraw bez-
pośrednio związanych 
z naszym górnictwem  
i gazownictwem. W Ko-
misji TRAN skupia się 
przede wszystkim na 
rozwoju polskich kolei 
dużych prędkości.

— Panie pośle, obec-
na sytuacja polityczna 
w Europie nie jest dla polskiego gór-
nictwa najlepsza. Ogromne pieniądze 
kierowane są w stronę niskoemisyjnych 
źródeł energii. Węgiel do nich nie nale-
ży. Jaki będzie to miało wpływ na nasze 
górnictwo? 

— Staram się zmienić niekorzystny obraz 
polskich kopalń. Wojna domowa w Libii  
i  uszkodzona e lektrownia jądrowa  
w Japonii jasno pokazują, że węgiel jest 
w tej sytuacji paliwem bardzo stabilnym 
cenowo. Jest przy tym wola, by rozwijać 
nowoczesne technologie wykorzysta-
nia węgla. W tej chwili wychwytywanie  
i magazynowanie dwutlenku węgla jest 
bardzo drogie, ale w przyszłości niczego 
nie można wykluczyć. Bez kopalń, które 
mają na pewno niekorzystny wpływ na 
środowisko, okoliczne miasta i gminy będą 
jednak miały utrudniony rozwój, nie zapo-
minając o trudnościach dla pracowników 
tych zakładów i ich rodzinach.

— Czy na Śląsku mamy szansę eks-
ploatować na szeroką skalę popularny 
ostatnio gaz łupkowy?

— Niestety, temat tego paliwa nie 
dotyczy naszego regionu. Natura nie po-
skąpiła nam jednak metanu w węglu. To 
z jednej strony największe zagrożenie dla 
górników, z drugiej – szansa na pozyski-
wanie gazu z rejonów, które nie nadają się  
w tej chwili do eksploatacji, np. obszary 
kopalń Moszczenica, 1 Maja i Morcinek. 
Dla bezpieczeństwa energetycznego waż-
ny dla naszego regionu jest interkonektor, 

który w okolicach Cieszyna 
połączy polską i czeską sieć 
gazową. Docelowo popły-
nie nim blisko 3 mld m³ �
gazu. Jeśli chodzi o tę 
sferę, staram się pracować 
na rzecz całego kraju,  
a nie tylko poszczególnych 
regionów. Ogromnym kro-
kiem w stronę bezpieczeń-
stwa energetycznego jest 
budowany w Świnoujściu 
terminal gazowy.

— Słynny już podatek 
od wyrobisk górniczych 
antagonizuje samorządy 
i branżę górniczą…

— Rozumiem, że budże-
ty gmin górniczych w znacznym stopniu 
opierają się o to źródło finansowania.  
To rozwiązanie nie jest tak naprawdę 
korzystne dla żadnej ze stron. Gminy, 
intensywnie drenując spółki węglowe, 
doprowadzą do ich bankructwa. Z drugiej 
jednak strony, bez kompromisu nie ma 
mowy o zgodzie mieszkańców na prowa-
dzenie eksploatacji w nowych obszarach 
górniczych. Według najnowszych szacun-
ków, spółki stracą (a samorządy zyskają) 
z racji tego podatku blisko 1,5 miliarda 
złotych rocznie. Przy korzystnej koniunk-
turze kopalniom uda się udźwignąć takie 
obciążenie. Jeśli jednak znów dopadnie 
nas kryzys jak w 2009 roku, możemy mieć 
spory problem.  Być może podatek należa-
łoby uzależniać od wyników finansowych 
poszczególnych spółek?

— Tymczasem ogromne ciężarówki 
intensywnie niszczą lokalne drogi. Czy 
możliwe jest, że nie będziemy płacić 
za przejazd południowym odcinkiem 
autostrady A1, o co trwa batalia? 

— Darmowa autostrada na terenie 
aglomeracji to sprawa priorytetowa dla 
wszystkich. Bez względu na opcję po-
lityczną i przekonania. Rozwój regionu 
przy jednocześnie zatłoczonych drogach 
lokalnych będzie znacznie utrudniony. 
Śląsk jako motor polskiej gospodarki po-
trzebuje swoistego doładowania, którym 
będzie zapewne darmowa autostrada A1, 
aż po lotnisko w Pyrzowicach.

Tablica upamiętni...
Doroczna msza św. odprawiana trady-

cyjnie w bazylice św. Antoniego za ofiary 
Golgoty Wschodu, w niedzielę 10 kwietnia 
miała i drugą intencję: za prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię 
oraz pozostałe ofiary przerwanego nad 
Smoleńskiem lotu w pierwszą rocznicę 
tragicznej katastrofy. 

Przed rozpoczęciem nabożeństwa parla-
mentarzyści Prawa i Sprawiedliwości – senator 
Tadeusz Gruszka oraz poseł Bolesław Piecha 

      Smoleńsk,           Katyń – pamiętamy...

Okrutny los sprawił, że w jed-
nym czasie splotły się obchody 
rocznic dwu odległych od siebie 
tragicznych wydarzeń: 71. roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej i 1. rocznicy 
katastrofy smoleńskiej. W Miesiącu 
Pamięci Narodowej, jakim od lat 
jest kwiecień, pojawiła się kolejna 
bolesna data...

Dla lokalnej
społeczności… 

„Naszym” w wielkiej polityce jest rów-
nież senator Tadeusz Gruszka. Jest on 
jednym z tych parlamentarzystów, którzy 
wyróżniają się liczbą inicjatyw realizowa-
nych w mieście, kierowanych do lokalnej 
społeczności, głównie młodzieży. Przed-
sięwzięcia te są często odbiciem wydarzeń, 
wobec których nie można przejść obojętnie. 
Przykładem jest zorganizowana przez se-
natora wystawa w pierwszą rocznicę kata-
strofy smoleńskiej oraz inicjatywa (wspólnie  
z posłem Bolesławem Piechą) ufundowania 
w bazylice tablicy upamiętniającej ofiary tej 
tragedii (o czym piszemy obok).

W tym roku senator Gruszka był rów-
nież inicjatorem konkursu wiedzy o Marii 
Skłodowskiej-Curie (laureaci pojadą do 
Brukseli), a także upamiętnienia 90 rocznicy 
III Powstania Śląskiego poprzez posadzenie 
przez szkoły Drzewka Wolności i konkurs 
plastyczny dla młodzieży (mural) Ściana 
Pamięci.

Wcześniej senator był zaangażowany  
w uczczenie w Rybniku 70. rocznicy śmierci 
Wojciecha Korfantego, w tym również kon-
kursu dla młodzieży, obchodów 5. rocznicy 
wejścia Polski do Unii Europejskiej z kon-
kursem wiedzy o UE, a także Roku Polskiej 
Demokracji z okazji 20-lecia pierwszych 
wolnych wyborów i Senatu RP.    

•   •   •
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Z perspektywy Brukseli
Subregion zachodni woj. śląskiego, jak i sam Rybnik mają swoją reprezentację 

nie tylko w polskim rządzie i parlamencie, ale również w Parlamencie Europej-
skim. Jak więc z perspektywy Brukseli wyglądają problemy ważne dla miesz-
kańców naszego regionu? O to pytamy reprezentującego nas w Parlamencie 
Europejskim, pochodzącego ze Świerklan, Bogdana Marcinkiewicza.

„Nasi” w wielkiej polityce



odsłonili ufundowaną przez siebie pamiątkową 
tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy i zło-
żyli pod nią kwiaty. — Chcemy, by ta tablica na 
zawsze upamiętniła pierwszą rocznicę tragicznej 
katastrofy i jej ofiary, w tym prezydencką parę 
Lecha i Marię Kaczyńskich... — mówił senator 
T. Gruszka, inicjator i współorganizator uroczy-
stości. Przed tablicą pokłonili się również: repre-
zentująca miasto wiceprezydent Joanna Krysz-

czyszyn, przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Wojaczek i jego zastępca Jan 
Mura, a także kilku innych radnych 
oraz przedstawiciele organizacji 
kombatanckich i społecznych, w tym  
koła Związku Piłsudczyków i rybnickiej 
Rodziny Katyńskiej. W asyście kilku ka-
płanów tablicę poświęcił ks. Franciszek 
Skórkiewicz, a uroczystości towarzy-
szyły poczty sztandarowe miejskich 
organizacji i instytucji oraz szkół.

Tablica, projektu rybnickiego 
artysty-plastyka Bogdana Szymury, 
znalazła swoje miejsce w lewym 
przedsionku świątyni. Płaskorzeźba przed-
stawia kontur Polski stylizowany na sylwetkę 
orła z krzyżem i napisem „Smoleńsk 2010.  
W pierwszą rocznicę katastrofy”, nałożony na 
płytę z wyrytymi na niej wszystkimi nazwiskami 
ofiar smoleńskiej tragedii.

Nabożeństwo celebrowali ks. Franciszek 
Skórkiewicz, proboszcz parafii św. Antoniego 
ks. Franciszek Musioł, ks. Teodor Suchoń oraz 
ks. Edward Piegza. Ks. Fr. Skórkiewicz przy-
pomniał w homilii mszę św. sprzed roku, którą 
odprawił w dniu katastrofy: — Powiedziałem 
wtedy, że bazylika św. Antoniego jest dla Ryb-
nika tym, czym Wawel dla Krakowa. Dlatego 
znów spotykamy się tu, by uczcić pamięć ofiar 

Zbrodni Katyńskiej i tych, którzy zginęli w drodze 
do miejsca jej upamiętnienia, by dać świadectwo 
prawdzie. A prawdę o Katyniu trzeba nam roz-
ważać na kolanach i w jasnym świetle Ewangelii 
— mówił, przypominając też o rozpoczynających 
się wielkopostnych rekolekcjach. 

Ks. proboszcz Fr. Musioł dziękując wszyst-
kim obecnym za uczestnictwo we mszy, złożył 
również podziękowanie organizatorom obcho-

dów i fundatorom tablicy, która „...jest znakiem 
poszukiwania prawdy”. 

Część uczestników nabożeństwa przyjęła za-
proszenie do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie można było obejrzeć otwartą 
kilka dni wcześniej okolicznościową wystawę. 
— Przyszedłem tu z żoną oraz dwojgiem dzieci, 
by uświadomić im tragedię, jaka wydarzyła się  
w Smoleńsku, a wcześniej w Katyniu — powie-
dział Tomasz Mikołasek z Rybnika. — Kata-
strofa smoleńska sprawiła, że prawda o Katyniu 
stała się dla naszego pokolenia bardziej wyrazista. 
Dzięki temu, że my ją znamy, nasze dzieci wycho-
wają się w duchu tego co się stało i, być może, 
będzie to miało wpływ na ich postawę w przyszło-

ści. W sali biblioteki pokazany został również 
film dokumentalny „Mgła”, autorstwa Joanny 
Lichockiej i Marii Dłużewskiej, który opowiada  
o wydarzeniach z 10 kwietnia ub. roku z perspek-
tywy byłych urzędników Kancelarii Prezydenta, 
m.in. Jacka Sasina, Marcina Wierzchowskiego  
i Andrzeja Dudy. Mówią oni o przygotowaniach 
lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego na uroczy-
stości do Katynia, o swojej reakcji na informację 
o katastrofie, własnych odczuciach na widok 
żegnających ofiary tłumów na Krakowskim 
Przedmieściu i wydarzeniach podczas pogrzebu 
Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Film 
został wyprodukowany przez „Gazetę Polską” 
i dołączony do numeru 5 kwietnia br.

Wystawa przypomniała...
— To, że muszę w jakiś sposób uczcić 

pamięć tych, którzy zginęli pod Smoleń-
skiem, było dla mnie oczywiste. Zastana-
wiałem się tylko, w jaki sposób to zrobić 
… — mówił senator Tadeusz Gruszka 

      Smoleńsk,           Katyń – pamiętamy...

W uroczystości udział wzięli fundatorzy tablicy,  
przedstawiciele miasta i organizacji społecznych.

Odsłonięcia tablicy dokonali senator Tadeusz Gruszka i poseł Bolesław Piecha.

W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej w bazylice  
św. Antoniego zawisła pamiątkowa tablica.

Ona zapamięta...                                                                  Zdjęcia: r
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w sali wystawowej Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.  

W realizacji pomysłu pomogły mu... gazety, 
jakie ukazały się tuż po tragedii. — Wtedy 
prasa pokazywała z jakim smutkiem, bólem  
i łzami w oczach przeżywa-
liśmy tamte chwile. Media 
pozwoliły nam także poznać 
prezydenta, jakże innego od 
tego, jaki był nam przedsta-
wiany — mówił T. Grusz-
ka. — I mam nadzieję, że 
zapamiętamy ich takimi, 
jacy są na tych zdjęciach. 
Czyli pogodnych i uśmiech-
niętych… Tacy właśnie 
są bohaterowie wystawy 
„Smoleńsk 2010 – Pamię-
tamy”, którą pokazano  
w PiMBP. A zaprezentowa-
no czarno–białe fotokopie 
z „Dziennika Zachodnie-
go” i „Rzeczpospolitej”, 
z wyjątkowymi zdjęciami 
i tekstami. Tytuły wołały 
wtedy: „Polska w żałobie”, 
„Takimi będziemy was pa-
miętać”, „Przeklęty las pod 
Smoleńskiem”, „Cierpienie Marty Kaczyńskiej 
– symbol naszej tragedii”, „Solidarni w bólu”, 
„Polska płacze”… Na wystawie znalazła się 
też instalacja imitująca fragment samoloto-
wego skrzydła, a pod dziennikarską szpaltą 
poświęconą Marii Kaczyńskiej ustawiono kre-
mowe tulipany. Wystawę zwiedzili m.in. poseł 
Grzegorz Janik, wiceprezydent miasta Joanna 
Kryszczyszyn, radny sejmiku wojewódzkiego 
Czesław Sobierajski, radni miejscy z przewod-
niczącym Andrzejem Wojaczkiem, dyrektorzy 
placówek oświatowo-kulturalnych i czytelnicy, 
a Anna Zimna przypomniała sylwetki prezy-

denta Lecha Ka-
czyńskiego, jego 
żony Marii oraz 
senator Krystyny 
Bochenek, wzbo-
gacając je wiersza-
mi, fragmentami 
książek i artyku-
łów prasowych. — 
Wybrałem właśnie 
te trzy osoby, bo 
były mi szczególnie 
bliskie… — wyja-
śniał T. Gruszka 

i dziękował wszystkim, którzy pomogli mu  
w przygotowaniu wystawy, m.in. dyrektorkom 
PiMBP – Halinie Opoce i Stanisławie Adamek. 
Zaprosił też do obejrzenia filmu „Lista pasa-
żerów” Jana Pospieszalskiego i Ewy Stankie-
wicz, a zwiedzających do wspomnień tamtych 
wydarzeń, a przede wszystkim chwil, które 
towarzyszyły Polakom rok temu… 

Musimy przebaczyć...
...ale nie wolno zapomnieć – pod takim 

hasłem uczniowie Gimnazjum nr 1 przypo-
mnieli los polskich oficerów i funkcjonariu-

szy państwowych, którzy zginęli i pochowa-
ni zostali w kilku miejscach „...nieludzkiej 
ziemi” w 1940 roku. Wymordowanie ponad 
20 tysięcy polskich jeńców przez funkcjona-
riusz NKWD z rozkazu Stalina funkcjonuje 
od dawna w naszej świadomości pod nazwą 
Zbrodni Katyńskiej. O jej rocznicy pamięta za-
wsze rybnicka Rodzina Katyńska, organizując 
wspólnie z G nr 1 i Muzeum okolicznościowe 
spotkania. W tym roku, obok przedstawicieli 
rodzin, które straciły na Wschodzie dziadków, 
ojców czy braci, wzięli udział parlamentarzyści 
oraz przedstawiciele władz miasta i miejskich 
instytucji. — Czy musimy obchodzić rocznice 
tragicznych wydarzeń? Czy nie lepiej skupić się 
na dniu dzisiejszym? — pytają gimnazjaliści. 
Pytanie trudne, ale dyrektor G1 Mirosława 
Ćwięczek ma na nie odpowiedź: — Musicie 
wiedzieć, jakie wydarzenia ukształtowały wa-
szych przodków i kształtują was. Cieszycie się 
wolnością, bo poprzednie pokolenia Polaków 
nie zapomniały o swojej przeszłości... 

Symbolem związku obu tragicznych wyda-
rzeń – Zbrodni Katyńskiej i katastrofy, w której 
zginęły osoby mające uczestniczyć w uczczeniu 
pamięci ofiar sowieckiego totalitaryzmu, był 
tulipan, ulubiony kwiat prezydentowej Marii 
Kaczyńskiej, złożony obok innych kwiatów pod 
wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej.

— Naród buduje swoją tożsamość na pamięci 
— mówił dyrektor Muzeum Bogdan Kloch. — 
Dlatego co rok przypominamy wydarzenia, jakie 
miały miejsce wiosną 1940 roku. Od 10 kwietnia 
2010 r. będziemy pamiętać i tę tragiczna datę...

Drogę ofiar Zbrodni Katyńskiej gimnazjalna 
młodzież pokazała poprzez fragmenty prozy, 
zapisy kronikarskie, listy, poezję i muzykę.  
I to nie przypadek, że spotkania te odbywają 
się właśnie w tej szkole, jednej z najstarszych 
w Rybniku. Ofiarami Katynia było również jej 
trzech przedwojennych nauczycieli: Antoni 
Janik, Jan Skoczeń i Alojzy Borgowiec. Na 
zakończenie uroczystości pod tablicą im po-
święconą kwiaty złożyli wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, przewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Wojaczek, przewodnicząca rybnickiej 
Rodziny Katyńskiej Krystyna Lelowicz oraz 
Bogdan Kloch.

(r), (S) Zbrodnię katyńską słowem i muzyką przypomnieli uczniowie Gimnazjum nr 1.                                                                                     Zdj.: r

Na wystawie tytuły 
prasowe z kwietnia 
2010 r. uzupełniła 
instalacja nawiązu-
jąca do katastrofy.

Zdj.: s
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Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w 41. roku życia

Mirosława Bednorza
Zmarły był cenionym perkusistą w lokalnych zespołach muzycznych,  

nauczycielem gry na tym instrumencie. 
Wraz z zespołami występował nie tylko w Polsce,  

ale również w Niemczech, Anglii, Czechach, we Francji i na Słowacji. 
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, życzliwy  
i darzony szacunkiem. Będzie nam Go brakowało.

Ojcu Zmarłego, Longinowi Bednorzowi,  
b. radnemu Rady Miasta Rybnika i całej rodzinie

 oraz wszystkim, których ta śmierć szczególnie dotknęła,  
wyrazy serdecznego współczucia 

składają koledzy i społeczność rybnicko-niedobczycka 

kwiecień-czerwiec 
2011

więcej na 
www.rybnik.eu, 

zakładka BiP

Daj się

spisać!

Zapraszamy wystawców! 

Jarmark Śląski 
Tegorocznym Dniom Rybnika będzie tradycyjnie 

towarzyszył Jarmark Śląski, impreza wystawienni-
czo-handlowa dla wytwórców wyrobów regional-
nych, przedmiotów użytkowych i artystycznych oraz 
naturalnych produktów spożywczych. 

Organizowany w Rybniku od kilku lat Jarmark Śląski 
cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców i na 
stałe wpisał się już w kalendarz corocznych Dni Rybnika 
oraz Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania.  

W tym roku jarmark trwać będzie od 17 do 19 czer-
wca na ul. Rynkowej, w piątek i sobotę w godzinach: 
10.00-20.00, a w niedzielę: 12.00-20.00

Wystawców chętnych do zaprezentowania swo-
ich produktów organizatorzy  zapraszają do udziału  
w tej imprezie. Zgłaszania będą przyjmowane do 20 
maja br. Osoba, bądź firma chcąca wystawiać swoje pro-
dukty, zobowiązana jest do przesłania na adres podany 
w regulaminie wypełnionej Karty Zgłoszenia Wystawcy. 
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.
rybnik.eu. Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Brawo BiP! 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ryb-

nika zajął trzecie miejsce w konkursie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na „Przejrzystą 
Stronę BIP”, zaś wśród miast na prawach powiatu 
nasze miasto okazało się najlepsze.

Do konkursu zgłosiło się ponad 300 jednostek sa-
morządu terytorialnego z całego kraju. Trzecie miejsce 
Rybnika cieszy tym bardziej, że na dalszych pozycjach 
konkursowego rankingu uplasowały się takie miasta jak 
Kraków, Wrocław czy Piekary Śląskie. Konkursowe kryteria 
uwzględniały takie cechy BIP-ów, jak: przyjazność orga-
nizacji strony, łatwość wyszukiwania informacji, zakres, 
kompletność oraz aktualność zamieszczanych danych.

— Przyznana nagroda jest wielkim wyróżnieniem 
dla magistratu oraz docenieniem naszych starań  
w tworzeniu nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi 
urzędu — mówi Angelika Naczyńska-Lyp, naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego UM, która na początku 
kwietnia odebrała w Warszawie z rąk Tomasza Siemo-
niaka, sekretarza stanu w MSWiA, dyplom dla rybnic-
kiego magistratu, potwierdzający spełnienie standardu 
„Przejrzystej Strony BIP”.                Za www.rybnik.eu  

Jak zawsze apelujemy o uczczenie 
Święta Konstytucji poprzez uczestnictwo w obchodach 

i wywieszenie biało-czerwonych flag!

Macierewicz w Rybniku
Na zaproszenie rybnickiego środowiska Prawa 

i Sprawiedliwości oraz klubu „Gazety Polskiej”  
w Rybniku gościł poseł Antoni Macierewicz, kierujący 
sejmową komisją badającą przyczyny katastrofy smo-
leńskiej. W auli Uniwersytetu Ekonomicznego Zespołu 
Szkół Wyższych podzielił się z obecnymi na spotkaniu 
swoją teorią dotyczącą przyczyn tragedii, nie wykluczającą 
spisku czy zamachu. Przedstawił argumenty, które taką 
właśnie teorię mają potwierdzać. Twierdził, że dysponuje 
dowodami, którymi podzieli się z opinią społeczną w tzw. 
Białej Księdze, ponieważ wszyscy, którym ta tragedia nie 
jest obojętna, mają prawo dowiedzieć się prawdy.         
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By wiosną i latem efekty nasadzeń były 
widoczne, gros prac trzeba wykonać o wiele 
wcześniej. Trudno sobie nawet wyobrazić ile 
roślin: drzew i krzewów i traw ozdobnych, 
cebulowych, bylin, róż okrywowych i roślin 
rabatowych trzeba wysadzić, by Rybnik nie 
stracił miana jednego z najbardziej zielonych 
miast Polski.

Mniej wartościowe drzewa 
typu topole zastępowane są 
drzewami ozdobnymi takimi 
jak grab, buk czy tulipanowiec 
(wszystkie kolumnowe!), wiśnia 
ozdobna, klon czerwony, klon 
jesionolistny, platan kulisty  
i kolumnowy, grusza drobno-
owocowa, kolumnowy, miłorząb 
japoński. W sumie takich drzew 
w 2010 r. wysadzono ponad 650 
sztuk. Prawie 400 podobnych, 
upiększy kąpielisko „Ruda”, 
dzielnicę Boguszowice-Osiedle 
(ulice Patriotów i Rajską), teren 
wokół Orlika w Niedobczycach, 
ulice Za Torem i Słoneczną  
w Paruszowcu-Piaskach, ul. Ku-
piecką w Chwałowicach i otocze-
nie Szkoły Podstawowej nr 13,  
a więc głównie tereny dzielnic 
poprzemysłowych, gdzie zie-
leni było najmniej. Pozostałe 
drzewa zostały posadzone na 
terenie parków i zieleńców, 
uzupełniono też miejsca, gdzie 
we wcześniejszych nasadzeniach 
rośliny uległy zniszczeniu.

K r z e w ó w  o z d o b n y c h  
o wdzięcznych nazwach ta-
wuła japońska, pęcherznica 
(kalinolistna odmiana) żółta  
i czarna, krzewuszka cudowna, 
bukszpan, berberys karłowy wysadzono w su-
mie 11.500 sztuk, a dodać jeszcze trzeba róże 
okrywowe (3.000 szt.), rośliny cebulowe, takie 
jak tulipan, krokus, hiacynt (ok. 10.000 szt.) 
oraz trawy ozdobne w kilku gatunkach (500 
szt.), byliny w kilkudziesięciu gatunkach (400 
szt.) i rekordzistki – rośliny rabatowe w ilości 
ponad 100 tys. sztuk w ponad 30 gatunkach na 
kwietnikach i gazonach.

Założono też nowe pasy zieleni przydrożnej 
przy wyremontowanych ulicach (Zebrzydowic-
ka, Mikołowska, Wyzwolenia), gdzie posadzo-
no krzewy ozdobne, a nasadzenia uzupełniono 
przy ulicach Storczyków (czy przy tej ulicy nie 

powinny kwitnąć storczyki?), Kościusz-
ki i Gliwickiej. 

Wiśnią kulistą i różami okrywowymi 
obsadzono nowe rondo im. Powstańców 
Śl. (to z kolorowymi kulami), zaś rondo 
z zegarem w Kamieniu upiększy tawuła 
japońska, bukszpan, berberys czerwony. 
Możemy też być spokojni o rondo na 

skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Mikołowskiej, 
Sybiraków, bo martwił nas nieco mało estetycz-
ny, betonowy krąg. Rondo to zostało obsadzo-
ne różami okrywowymi i ozdobnymi trawami. 

Dwa nowe zieleńce powstały też w Boguszowi-
cach-Osiedlu: przy ul. Rajskiej (otoczenie placu 
postojowego autobusów ZTZ i parking) oraz 
zieleniec im. ks. Marka Drogosza.

Trzeba przyznać, że ilość wysadzonych roślin 
jest imponująca i w tej dziedzinie na szczę-
ście kryzysu nie widać. Podziwiając kwietne 

kobierce pomyślmy czasem o zaangażowaniu 
pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej, bo są 
wśród nich prawdziwi artyści!

(r) 

...na miejskich zieleńcach „wyszły” krokusy, tulipany, hiacynty i inne wio-
senne kwiaty i zaraz zrobiło się weselej. Na rondach, w parkach i klombach 
pojawili się pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej przekopując, podcinając 
i użyźniając...

Wiosenne rabatki przy ul. Piłsudskiego, w okolicy nowego gmachu sądu...
Zdj.: s

... oraz przy  
ul. Zamkowej. 

Zdj.: r

Roboty w okolicy ronda Mazamet (na skrzyżowaniu ulic Budowlanych, Żołędziowej i św. Józefa).                                           Zdj.: s

Wiosna strzeliła pakami...
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— Tata będzie ci musiał zrobić dodatkową półkę na te medale…  
— żartował wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, gdy wspólnie ze St. 
Faberem wręczali Fabianowi Boguszowi z Rybnika aż 5 medali! Uczeń 
III klasy Gimnazjum Sióstr Urszulanek został bowiem laureatem kon-
kursów wojewódzkich z geografii, fizyki, matematyki, chemii i języka 
francuskiego! — Nasze sukcesy są wypadkową naszej pracy, warunków 
stworzonych przez szkołę i wysiłku nauczycieli. W imieniu wszystkich 
laureatów dziękuję więc nauczycielom za poświęcony czas i włożony 
trud, a przedstawicielom kuratorium za organizację konkursów, które 
rozwijają nasze talenty oraz zainteresowania i motywują do większego 
wysiłku — mówił Fabian. — Mam nadzieję, że sukcesy będą nas mobi-
lizować do dalszego rozwoju i zainspirują do 
nowych wyzwań. Życzę wszystkim laureatom 
entuzjazmu w dalszym zdobywaniu wiedzy 
i wierzę, że wszyscy będziemy aktywnymi 
ludźmi, których wiedza i działanie ulepszą 
świat… Wśród „najlepszych z najlepszych” 
było 22 laureatów wojewódzkiego kon-
kursu interdyscyplinarnego dla uczniów 
szkół podstawowych oraz 259 laureatów 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych 
dla uczniów gimnazjów. Wyróżnienia ode-
brała też inna uczennica Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek Marta Chlubek, trzykrotna 
laureatka konkursów z języka polskiego, 
angielskiego i matematyki. Trzy medale 
wręczono też Mikołajowi 
Mroszczakowi z Gimnazjum 
nr 18 (ZS nr 2), laureato-
wi konkursów z j. angiel-
skiego, fizyki i matematyki.  
Z dwoma wrócili z uroczystej 
gali Aleksander Piechota  
i Robert Ostrowski z G nr 
18 oraz Barbara Palka, Piotr 
Chodyko i Przemysław Zię-
tek z G nr 17 (ZS nr 1). Przy-
gotowaniem uczniów, którzy 
wzięli udział w 14 konkur-
sach przedmiotowych, zajęło 
się 221 nauczycieli, a 43  
z nich pomogło więcej niż 
jednemu laureatowi. Naj-
więcej, bo aż 9, uczy się pod 
okiem anglistki Zuzanny Pasierbek z G nr 17. Nieco mniej, 
bo 4 uczniom w zdobyciu tytułu laureata pomogła polo-
nistka Monika Popławska z G nr 18, a 3 – Jolanta Herzyk  
i Agnieszka Kotas z ZSU oraz Romuald Kondys z G nr 18.  
Śląski kurator oświaty St. Faber podkreślał, że liczba 
laureatów tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych jest trzykrotnie wyższa niż rok temu, 
co szczególnie cieszy. Gratulował więc nauczycielom  
i rodzicom uczniów, a młodym ludziom radził, by ten 
pierwszy ważny w życiu sukces zainspirował ich do ko-
lejnych. Zadowolenia z rekordowej liczby finalistów nie 
krył też wojewoda Śląski Z. Łukaszczyk: — To znaczy, 
że mamy zdolną, śląską młodzież! Należą się wam słowa 
uznania. Chapeau bas … Najwięcej, bo aż 72 laureatów 
uczy się w Rybniku, Racibórz ma ich 40, Wodzisław Śl. – 36,  
Mikołów – 23, Żory – 21, Rydułtowy – 12, a Jastrzębie – 
10. Z kolei w zestawieniu szkół najlepiej wypada G nr 1  
w Wodzisławiu, ale za nim plasują się rybnickie placówki 
– G nr 17 (ZS nr 1), które ma 20 laureatów i ZSU – 18. 
Na liście nagrodzonych były też znane nam nazwiska. 

Wśród zdobywców medalu była Ania Krząkała z G nr 18, laureatka 
konkursu z języka niemieckiego, którą do udziału przygotowywał tata, 
poseł Marek Krząkała oraz syn naszego kolegi – dziennikarza Wacka 
Troszki – Jonasz z G nr 17, laureat konkursu z historii. 

Konkursy przedmiotowe cieszą się sporą popularnością ze względu 
na uprawnienia, jakie dają laureatom, czyli: przywilej kontynuowania 
nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, zwolnienie z odpo-
wiedniej części egzaminu gimnazjalnego i szóstka na świadectwie  
z przedmiotu konkursowego.

W rybnickiej gali laureatów wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych zorganizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wzięli udział 

również  rodzice  
i przedstawiciele 
w ładz  pańs two -
wych, oświatowych 
i samorządowych. 
Mimo tak sporej 
l iczby nagrodzo-
nych uczniów i na-
uczycieli, uroczy-
stość przebiegała 
wyjątkowo spraw-
nie, a poprowadzili 
ją przedstawiciele 
kuratorium oświaty 
delegatury w Ryb-

niku Zofia Golińska i Jan Bo-
chenek, który podkreślił, że to 
ogromna satysfakcja patrzeć 
na młodych ludzi, którzy wy-
korzystują swoje talenty, mają 
odwagę, by je rozwijać, a także 
pomnażać podczas spotkań z na-
uczycielem–mistrzem: — Oni są 
radością rodziców i chlubą szkoły, 
a nam pozwalają z optymizmem 
patrzeć w przyszłość…           (S)

Wielki szacun...
… tak, w młodzieżowym stylu, Śląski Kurator Oświaty Stani-

sław Faber gratulował 281 laureatom wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, którzy zebrali się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
by w nagrodę odebrać dyplomy i pamiątkowe medale. Wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Rybniku było wielu zdolnych młodych 
ludzi, ale tylko jeden rekordzista.

Prawdziwy rekordzista rybnickiej gali laure-
atów – Fabian Bogusz zdobywca aż 5 meda-
li, wspólnie z Wojewodą Śląskim Zygmuntem 
Łukaszczykiem (z lewej) i Śląskim Kuratorem 
Oświaty Stanisławem Faberem. 

Wojewoda wręcza medale Marcie Chlubek z ZSU, trzykrotnej laureatce konkursów z języka polskiego, angielskiego  
i matematyki.                                                                                                                                                              Zdjęcia: s.
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Igrzyska pełne serca   
— XV olimpiadę z sercem uważam za otwartą… — tradycyjną 

formułę rozpoczynającą rywalizację wygłosił dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Zdzisław Plisz. 
Był też płonący znicz i roztańczona uroczystość otwarcia. Jak 
na prawdziwej olimpiadzie… 

W SP nr 1 mówią, 
że imprezę organizują 
z potrzeby serca. Stąd 
nazwa olimpiady,  
w której co roku bie-
rze udział ok. 100 za-
wodników ze Szkoły 

Życia, Zespo łu Szkół nr 7, klas 
integracyjnych rybnickich 
szkół oraz Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej. Z. Plisz nawią-
zał też do postawy patrona 
szkoły – pedagoga Janusza 
Korczaka, a zawodnicy, któ-

rzy zwyciężali własne słabości, odwdzięczyli się sercem… A w tym roku 
rywalizowali w kilku zabawo wo–sportowych konkurencjach – rzutach 
do kosza, strzałach na bramkę, skoku w dal, wyścigach przez tunel, 
kręglach… Dla uczestników przygotowano medale, dyplomy i słodki 
poczęstunek, a do rywalizacji przystąpili też zaproszeni goście, którzy 
sprawnościową konkurencją z wężem strażackim i piłeczką golfową, 
zainaugurowali zmagania sportowe. Radny Wojciech Piecha prze-
kazał piłkę do kosza głównej organizatorce imprezy Renacie Gronik  
z SP nr 1 (na zdj.), a ona dziękowała za zaangażowanie nauczycielom 
tej placówki, którzy wcielili się w role sędziów: — Bez was nie byłoby 
tej olimpiady — mówiła. W prowadzeniu poszczególnych konkurencji 
pomagali uczniowie placówki, a dopingowali opiekunowie i rodzice. 
Przypomnijmy: pierwsza edycja „Olimpiady z sercem” odbyła się  
w 1988 r., a przedsięwzię cie kontynuowano przez 8 kolejnych lat. 
W roku 1996 sportowcy spotkali się po raz ósmy, a potem nastąpiła 
kilkuletnia przerwa. Teraz olimpiada na stałe wpisała się do kalendarza 
imprez. Patronat nad tegoroczną, jubileuszową edycją objęli prezydent 
miasta Adam Fudali i poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdana 
Marcinkiewicza.

Miłość niejedno ma imię…
19 osób wzięło udział w finale 4. edycji regionalnego konkursu re-

cytatorskiego pt. „Miłość niejedno ma imię – poezja miłosna XX-XXI 
wieku”, jaki odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. 

Uczniowie reprezentowali 8 szkół ponadgimnazjalnych z Jastrzębia, 
Raciborza, Wodzisławia Śl., Rydułtów, Knurowa, Czerwionki i Ryb-
nika, a oceniało ich jury w składzie: Izabela Karwot, Tadeusz Kolorz  
i Agnieszka Piotrowska-Do, która od czterech lat konkurs organizuje. 
I miejsce otrzymała Paulina Hanak z ZSEU Rybnik za wiersz Agnieszki 
Osieckiej „Scena zazdrości”. II miejsce zdobyła Dagmara Daniel z Ja-
strzębia, a III – Magdalena Śliwa z Knurowa, Natalia Dratwa z Raciborza  
i Aleksandra Szewczyk 
z Rybnika. Najczęściej 
sięgano po wiersze 
W.  Szymborsk ie j  
i A. Osieckiej, ale i po 
M. Komornicką czy  
J. Twardowskiego. 

Dniem czy nocą 
przychodzą nam z pomocą
W Młodzieżowym Domu Kultury spotkali się jurorzy XIII 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”, by wybrać 
laureatów najlepszych prac.

Konkurs ma uświadomić dzieciom i młodzieży różnorodność 
działań strażaków podczas pełnienia służby i znaczenie ich pracy 
dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Uroczyste 
podsumowanie odbyło się w Urzędzie Miasta, a poprzedziło je ob-
rady jury, w składzie: plastyczki Danuta Sarna i Milada Więckowska, 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
UM Janusz Abrahamowicz oraz prezes Zarządu Miejskiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rybniku Józef Sorychta.  

W każdej z 4 grup 
wiekowych (rów-
nież uczniowie i wy-
chowankowie szkół 
specjalnych i innych 
placówek wycho-
wawczych) wybrano 
po 10 prac, które zo-
staną wysłane do wo-
jewódzkiego etapu 
konkursu – po 5 trafi 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz do Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Województwa Śląskiego. Na konkurs nadesłano 161 prac, 
a jury oceniało je pod kątem walorów artystycznych i podejścia do 
tematu zgodnego z główną ideą hasła i estetyki wykonania. Młodym 
artystom gratulowała też wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn…

90. rocznica urodzin patrona 
Poczet sztandarowy oraz delegacja nauczycieli i uczniów re-

prezentowała społeczność Szkoły Podstawowej nr 35 podczas 
miejskich obchodów 90. rocznicy urodzin ks. Franciszka Blach-
nickiego, patrona chwało-
wickiej placówki. Ucznio-
wie świętowali również  
w swoim gronie…  

 25 marca w chwałowickim 
sanktuarium św. Teresy zain-
augurowano dzień patrona 
szkoły, który rozpoczął się od 
uroczystej mszy odprawionej 
przez ks. prałata Teodora Su-
chonia. Po niej, w inscenizacji 
słowno – muzycznej uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia  
z życia ks. Fr. Blachnickiego, a szkolny chór pieśnią „Pięknie żyć” zaakcen-
tował wartości, jakie głosił, a które warto realizować w życiu. Śpiewano 
też znane piosenki oazowe, wśród których nie zabrakło papieskiej „Barki”,  
a dyrektor szkoły Artur Mielczarek ogłosił wyniki plastycznego i literackiego 
konkursu pt. Ks. Franciszek Blachnicki moim przewodnikiem. Wszystkie 
prace znajdą się w szkolnych gablotach, by każdy mógł je zobaczyć  
i przeczytać, a laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. W uroczystościach 
wziął udział m.in. przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek,  
a na zakończenie ks. Grzegorz Wrótniak przeprowadził wśród uczniów 
sprawdzian ze znajomości życia i działalności patrona szkoły. Pytania  
o różnorodnym stopniu trudności nie sprawiły kłopotu uczniom, którzy 
śpiewająco odpowiadali nawet na najtrudniejsze pytania. Dlatego dyrek-
tor szkoły gratulował dzieciom znajomości patrona, wyrażając nadzieję, 
że wartości i idee głoszone przez ks. Franciszka Blachnickiego będą dro-
gowskazem w ich życiu (o obchodach jubileuszu również na str. 40). 
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Poznawali zawody
W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się dni 

otwarte Centrum Kształcenia Praktycznego pod hasłem „Poznaj 
świat zawodów”.

W warsztatach 
s zko lnych  wz ię -
li udział uczniowie 
Gimnazjum nr 4, 
którzy chętnie wyko-
nywali drobne pra-
ce krawieckie. Mieli 
również szansę zaj-
rzeć „pod ziemię” 
– do „sztolni” miesz-
czącej się w warsztacie technicznym. Przypomnijmy: w Centrum 
Kształcenia Praktycznego prowadzone są zajęcia w następujących 
zawodach: technik BHP, mechanik, monter maszyn i urządzeń, ope-
rator obrabiarek skrawających, elektryk, technik elektryk, technik 
elektronik (warsztat mechaniczny), a także elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, krawiec i technik górnictwa podziemnego 
(warsztat techniczny). Kolejna edycja „dni otwartych CKP” już za rok. 

Szkolni „nobliści”
W Społecznym Gimnazjum rozstrzygnięto IX edycję Rybnic-

kiej Młodzieżowej Nagrody Nobla. Konkurs adresowany był 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Rybnika. 

W tej edycji napłynęło 27 prac ze szkół podstawowych oraz 57 prac 
ze szkół gimnazjalnych w IV kategoriach, a uczestnicy prześcigali się  
w pomysłach. Były latające skrzydła, kreacje wprost z wybiegów mody, 
opracowania naukowe i prace literackie… A „Nobla” w kategorii 
humanistycznej zdobyła Anna Klimosz (G nr 13), w kategorii technicz-
nej – Dominik Grabowski (SP nr 2), w kategorii artystycznej – Anna 
Musioł (SP nr 34) i Justyna Budnik (G nr 7). Zwycięzcom gratulujemy!

Obcojęzyczne interpretacje 
„Poezja robi z łez perły…” – takie motto przyświecało 

uczestnikom VI Międzypowiatowego Konkursu Poezji i Prozy 
Obcojęzycznej, który odbył się w Gimnazjum nr 10. 

Do rywalizacji przystąpiło 32 gimnazjalistów z powiatu rybnickiego. 
Każdy uczestnik starał się pokazać swój charakter, indywidualność  
i zdolności interpretacyjne, a wśród nagród był m.in. roczny kurs ję-
zykowy na dowolnym poziomie zaawansowania ufundowany przez 
Agencję Usług Lingwistycznych Logmar. Jury oceniało uczestników  
w 3 kategoriach językowych – w angielskiej I miejsce zdobyła Dominika 
Pawliczek (G nr 10 w Rybniku), w niemieckiej najlepszy był Paweł Kuś-
ka (Zespół Szkół w Rydułtowach), a we francuskiej – Patrycja Tobołka 
(Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Rybniku). Organi-
zatorkami imprezy były nauczycielki języków obcych w G10 – Daria 
Pietrzyk-Winkler i Joanna Moczko-Pająk, a konkurs uświetniły występy 
utalentowanych wokalnie uczennic z G10. Przedsięwzięciu patronowały 
Agencja Usług Lingwistycznych Logmar w Rybniku oraz Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu. 

Maluchy recytowały…
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski, którego tematem 
był „Tajemniczy świat przyrody”.

Wzięły w nim udział 
P nr 5, 9, 42 oraz P nr 1,  
które wraz z Oddzia-
łem dla Dzieci i Mło-
dzieży PiMBP imprezę 
zorganizowało. Dzieci 
nie tylko recytowały 

wiersze, ale brały udział w zabawach integracyjnych, śpiewały piosenki, 
a wyróżnienia – dyplomy i upominki przyznano wszystkim uczestnikom. 
Podziękowania otrzymały również nauczycielki, które przygotowały dzieci 
do konkursu, a całą imprezę zorganizowały Kornelia Kornuta i Dominika 
Pisula-Cyganek z P nr 1 oraz Małgorzata Wojaczek z biblioteki. 

W obronie planety
57 przedszkoli z całej Polski wzięło 

udział w konkursie „Ziemia Moja Planeta”, 
zorganizowanym przez Przedszkole Nr 14  
w Chwałowicach. 

Konkurs ma uświadamiać dzieciom, że 
należy dbać o miejsce, w którym żyjemy: 
— Rozwijanie świadomości ekologicznej  
u dzieci z pewnością zaowocuje w przyszłości 
i przyczyni się do bardziej przemyślanego 
korzystania z dóbr, które daje nam Ziemia 
— ocenia nauczycielka Beata Trybuś. Na kon-
kurs nadesłano 152 prace, które ukazywały 
zarówno piękno planety, jak też wszelkie 
inicjatywy podejmowane przez człowieka na rzecz jej ochrony,  
a nawet szkodliwy wpływ ludzi na Ziemię. Wyłonienie zwycięzców 
nie było łatwe, a jurorki: dyrektor P nr 14 Henrietta Front–Sikora 
i nauczycielki Ewa Laska oraz Iwona Zientek przyznały I miejsce 
ex quo Zuzannie Jakubowskiej z Bydgoszczy, Agnieszce Sąsiadek 
z Gdańska i Weronice Różańskiej z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Wśród nagrodzonych III miejscem była też rybniczanka Martyna 
Dydlińska z Przedszkola Nr 14 (na zdj.). Konkurs objął honorowym 
patronatem prezydent miasta, a pomocna w organizacji okazała 
się też Rada Dzielnicy Chwałowice. Prace pokazano na wernisażu  
w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie publiczność mogła wybrać 
również swojego faworyta.  

Wygrali wyjazd do Brukseli
Mając wiedzę o życiu i pracy Marii Skłodowskiej-Curie można 

trafić do... Parlamentu Europejskiego. Na razie na wycieczkę, 
ale w przyszłości kto wie... Zwiedzanie najważniejszej instytucji 
Unii Europejskiej jest główną nagrodą w konkursie zorganizowanym 
prze senatora Tadeusza Gruszkę. W podróż wybiorą się rybniccy 
uczniowie, którzy zajęli 
I i II miejsce – Daniel 
Pudło (ZSME) i Jakub 
Janeta (ZSE-U). To oni 
mieli największa wiedzę 
o polskiej noblistce. Lau-
reatka trzeciego miej-
sca, Martyna Michalska 
(ZSE-U), odwiedzi gmach 
polskiego parlamentu.  
— Maria Skłodowska-Cu-
rie to wybitna badaczka, wybrana w ankiecie magazynu historycz-
nego„Mówią Wieki” Polką Wszechczasów. Jako senatorzy jesteśmy 
zobligowani do propagowania wiedzy o jej życiu i pracy naukowej 
— mówił senator T. Gruszka. Uczestnicy konkursu obejrzeli także 
film poświęcony słynnej Polce. Wyjazdy do Brukseli pomógł zorga-
nizować europoseł Janusz Wojciechowski. W konkursie startowało 
21 uczniów, także spoza Rybnika.

ZST z sukcesami
W Krakowie odbyła Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elek-

trycznej i Elektronicznej, w której obok uczniów z całej Polski, 
wystartowali również młodzi ludzie z Niemiec, Czech, Ukrainy  
i Słowacji, a z sukcesami wrócili wychowankowie Zespołu Szkół 
Technicznych. cd. na stronie 26
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Podczas dwudniowych zmagań w grupie mechatronicznej znakomi-
cie zaprezentowali się Adam Michna, który został laureatem olimpiady 
i Maciej Molęda, jej finalista. W nagrodę za zajęcie wysokich miejsc 
uczniowie otrzymali zaświadczenia uprawniające do otrzymania stu-
denckich indeksów na dowolne wyższe uczelnie techniczne w całym 
kraju. Tytuł laureata i finalisty olimpiady zwalnia dodatkowo z części 
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

W zawodach, w grupie elektrycznej nieźle poradzili sobie również 
inni uczniowie ZST – Ernest Szendzielorz i Adam Suda, a nad przygo-
towaniem uczniów czuwał Michał Tokarz, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych mechatronicznych.

Matematycznie rzecz biorąc…
Jak matematyka pomaga kaskaderom w wykonywaniu 

karkołomnych ewolucji? Dlaczego niewielkie rośliny mogą 
udźwignąć duży ciężar? Wiedzą uczestnicy konkursu na projekt 
matematyczny, który podsumowano w Zespole Szkół nr 3. 

Wzięło w nim udział ok. 150 uczniów z 11 gimnazjów i 6 szkół ponad-
gimnazjalnych. Młodzi ludzie od grudnia do lutego pracowali nad pro-
jektami badawczymi, a tematami tegorocznej edycji były m.in. ciekawe 
konstrukcje geometryczne, czy zastosowanie matematyki w leczeniu.  

W grupie gimnazjalistów I miejsce zajęli Adam Rojek i Robert Szymań-
ski z Gimnazjum nr 18 (opiekun Karina Łępicka), a w grupie licealistów 
– Natalia Roczniak, Dominika Rosa i Monika Wilk z V LO (op. Grażyna 
Stokowska). Po prezentacjach uczniów odbył się wykład dr Bronisława 
Pabicha pt: „Matematyka jest wszędzie”, a dyrektor szkoły Grzegorz 
Janik wręczył nagrody i dyplomy laureatom. Organizatorem konkursu 
są nauczycielki matematyki z II i V LO, Gimnazjum nr 2  i nr 6, a VI 
finał honorowym patronatem objął prezydent miasta. 

Ekspresem przez szkoły:
Politechnika Śląska obejmie patronatem naukowym Technikum nr 1 

z ZST, które począwszy od roku szkolnego 2011/2012 otrzyma status 
„Technikum Akademickiego” – to efekt podpisanego porozumienia 
o współpracy dydaktycznej • W Zespole Szkół Technicznych gościli 
uczniowie i nauczyciele z Norwegii. Wzięli udział w seminarium „Po-
szerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii – część IV” oraz 
Międzynarodowej Konferencji „Talent + Praca = Sukces” • W Domu 
Kultury w Niedobczycach odbył się Rybnicki Festiwal Przedszkoli „Przed-
szkolaki tańczą i śpiewają” • Policjanci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach spotkali się z uczniami SP nr 12, by przedstawić 
im prelekcję „Sznupek radzi jak być bezpiecznym na drodze”.

(S), (m) 

Jeśli jesteś rodzicem 6-latka i jeszcze się wahasz, czy 
posłać swoje dziecko do szkoły, rozstrzygnij swoje wątpli-
wości i spraw, by przedszkolak stał się uczniem!  

W tym roku rodzice po raz ostatni mogą sami decydować czy ich 
6-letnie dzieci pójdą do przedszkola czy do szkoły, ponieważ od  
1 września 2012 r. wszystkie dzieci 6-letnie zostaną objęte obowiąz-
kiem szkolnym. Najczęstszym argumentem rodziców na „nie” był 
pogląd, że ich pociechom zabierane jest dzieciństwo. Nic bardziej 
mylnego – dzieci z rocznika 2005 uczęszczające do przedszkoli 
realizują obecnie podstawę programową przewidzianą dla najstar-
szej grupy wiekowej w przedszkolu. W razie pozostawienia dziecka  
w przedszkolu będzie ono po raz kolejny realizować ten sam pro-
gram – poszerzony jedynie o pewne dodatkowe treści. Naturalną 
drogą rozwoju dla dzieci jest program nauczania przewidziany dla 
klasy I. Wszystkie placówki są przygotowane na przyjęcie młodszych 
dzieci w klasach pierwszych i mają w tym zakresie już 2-letnie 
doświadczenie – we wszystkich szkołach podstawowych przygoto-
wane zostały tzw. miejsca zabaw dla dzieci z programu rządowego 
„Radosna szkoła” i nauka odbywa się głównie przez zabawę. Nie 
trzeba się bać, że dziecko sobie nie poradzi, bo rozpoczynając naukę 
nie musi umieć czytać, znać literek i cyferek – będzie je poznawać 
w trakcie nauki w klasie I.

Warto jeszcze w tym roku posłać 6-latka do szkoły, bo w roku 2012 
do klasy pierwszej pójdą jednocześnie 2 roczniki (2005 i 2006) –  
w Rybniku jest to około 2.700 dzieci (w ostatnich latach zwykle rozpo-
czynało naukę około 1200 dzieci). Może to spowodować konieczność 
wydłużenia godzin pracy szkoły i tworzenie bardzo licznych klas.  
W perspektywie wieloletniej należy pamiętać, iż taki podwójny 
rocznik będzie konkurować o miejsca w wymarzonej szkole 
średniej czy przy przyjęciu na studia. 

W roku szkolnym 2009/2010 na terenie Rybnika z możliwości 
wcześniejszego wysłania dzieci do szkoły skorzystali rodzice 169 
dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 – rodzice 293 dzieci. W pra-
wie całej Europie naukę w szkole rozpoczynają dzieci 6-letnie,  
a w niektórych krajach nawet młodsze. Nie ma żadnych podstaw 
by sądzić, że polskie dzieci sobie nie poradzą…

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

Z okazji obchodzonego w ub. roku jubileuszu 20-lecia naszej ga-
zety, 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 dorosłych mieszkańców miasta  

i okolic, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przewidzieliśmy jeden tekst, ale osobne kryteria oceny zastosujemy 

do uczniów szkół podstawowych, osobne dla gimnazjalistów. Zwy-
cięży najlepszy w swojej kategorii, będą więc trzy główne nagrody. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy kolegów – dziennikarzy ze wszyst-
kich lokalnych mediów, a także przedstawicieli władz samorządowych, 
w tym radnych i kierowników jednostek miejskich. Wykluczeni z za-
bawy są oczywiście absolwenci filologii polskiej. 

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

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału osobi-
ście w redakcji „GR” (Rynek 12 a) lub w sekretariacie/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 kontak-
towy oraz przynależną kategorię (dzieci i młodzież – klasę).   

Organizatorzy zapewniają materiały piśmiennicze oraz nagrody 
dla najlepszych!

Zostań Rybnickim 
Mistrzem Ortografii!

Zapraszamy do dyktanda 13 maja w piątek! 6-latki do piór!

 Szkoły bez przerwy  Szkoły bez przerwy
cd. ze strony 25
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Jak co roku w Zespole Szkół nr 1 
odbyły się dwie ciszące się uznaniem i 
zainteresowaniem imprezy – XVII Festi-
wal Teatrów Angielskich i VI Warsztaty 
Humanistyczne. 

W festiwalu teatralnym startowało 12 ze-
społów. Wystąpiły grupy z Rybnika, Katowic, 
Wodzisławia Śl., Mikołowa i Tychów. Przegląd 
oceniało jury (angliści, native speakerzy) i oczy-

wiście młodzież, która najbardziej kibicowała... 
swoim. I miejsce zajął monodram „Fairy Tale 
Gone Bad” w wykonaniu Sylwii Borowskiej  
z III LO w Katowicach (op. Beata Zygadlewicz-
Kocus), II – zespół „Powstańców” za sztukę „24 
Hours” (op. Joanna Pawela), a III – młodzież  
z ZS nr 2 w Rybniku za spektakl „Desperate Ho-
usewives” (op. Beata Kocjan). Jurorzy przyznali 
także nagrody indywidualne – dla najlepszych 
aktorów: Sylwii Borowskiej i Kacpra Forreite-
ra (I LO Rybnik), który zdobył również tytuł 
najlepszego aktora komediowego. Za najlepszą 
wymowę nagrodzono Karolinę Szymanek (II 
LO Wodzisław), a za plakat – Karolinę Danel  
i Monikę Prusowską (I LO Rybnik, op. Katarzyna 
Kuś-Siedlecka). Wsparcie finansowe zapewniła 

Rada Rodziców ZS nr 1 i Elektrownia Rybnik 
S.A., część nagród ufundowały wydawnictwa 
Experss Publishing i Pearson Longman oraz 
księgarnia GREG i szkoła językowa Britannia. 
— Impreza się udała, bardzo się cieszymy, że nasz 
festiwal wzbudza takie zainteresowanie, przyjechały 
do nas zespoły z bliższej i dalszej okolicy. Festiwal 
to oczywiście konkurs, ale najważniejsza jest dobra 
zabawa — podsumowuje organizatorka Joanna 

Pawela, której w przygotowaniu tegorocznej 
edycji pomogły Grażyna Kuśka i Alina Kostera. 
Czekamy z niecierpliwością na „osiemnastkę” 
festiwalu, która już za rok!

Kiedy podczas ubiegłorocznych warsztatów 
humanistycznych Kazimierz Kutz wyjaśniał mło-
dzieży nieco nieobyczajną etymologię swojego 

ulubionego śląskiego słowa „fizymatynta” (więcej 
w „GR” z kwietnia 2010), nikt jeszcze nie wiedział, 
że tegoroczną edycję również zdominuje brzydkie 
słowo na „f”... feminizm. Temat „Świat kobiet, 
kobiety w świecie” stał się pretekstem do głębszej 
refleksji nad portretami kobiet w filmie i litera-
turze, ich sytuacją w dawnych i współczesnych 
społeczeństwach oraz teoriami femistyczno-gen-
derowymi. Młodzież z I LO i innych rybnickich 

szkół zobaczyła film „Godziny”, wysłuchała 
wykładu o rolach kulturowych, które są 
przypisywane kobietom i mężczyznom, 
mogła się przekonać, na czym polega 
feministyczna analiza bajek. Ciekawa dys-
kusja wywiązała się po wykładzie Kamili 
Junik (UJ), która mówiła o sytuacji kobiet  
w krajach Wschodu. W Indiach i Pakistanie 
ich codzienność, niestety, bardzo się różni 
od roztańczonych, kolorowych produkcji 

Bollywood... Z młodzieżą 
spotkali się wykładowcy 
akademiccy: Tomasz Siko-
ra (UP Kraków), Ewelina 
Konieczna, Zuzanna Sza-
tanik, Beata Stuchlik-Suro-
wiak oraz Katarzyna Szopa 
(UŚl.). 

— Było wiele ciekawych 
dyskusji, polemik, temat na 
pewno nikogo nie pozosta-
wił obojętnym. Młodzież 
miała okazję poznać inne 
poglądy, rozmawiać o różni-
cach w kwestiach etycznych 
– ale zawsze z szacunkiem 
i tolerancją — podkreśla 

organizatorka warsztatów Aleksandra Kotas. 
Okazało się, że feminizm i gender budzą wśród 
nastolatków kontrowersje... Ale przecież bez 
sporu i wysiłku argumentacji nie ma myślenia 
– o tym wiedzą nie tylko humaniści... Imprezę 
finansowo wsparła Rada Rodziców ZS nr 1 oraz 
Elektrownia Rybnik S.A.                               (m)

VI Warsztaty Humanistyczne to także konkursy. Na zdjęciu laureaci – autorzy najlepszych fotografii  
oraz najciekawszych tekstów krytycznych i literackich.                                                          Zdj.: m

Teatry 

i feminizm 

na wiosnę

O tym, jak przebiega proces uzależ-
nienia i jak można pomóc osobom wal-
czącym z nałogiem mówiono podczas 
konferencji „Życie jest warte tego... 
aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”.

Jak uchwycić moment, kiedy przyzwycza-
jenie przeradza się w nałóg? Jak skutecznie 
pomagać osobom uzależnionym? Od czego 
dzisiaj się najczęściej uzależniamy? Na te  
i podobne pytania odpowiadali prelegenci 
– Anna Naruszewicz-Studnik oraz znana 
psychiatra i psychoterapeuta uzależnień, 
Lubomira Szawdyn. Konferencję zorgani-
zował Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny przy współpracy Regionalnego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. 

Ta ostatnia instytucja wraz z Regionalnym 
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Ryb-
niku zorganizowała również w Państwowej 
Szkole Muzycznej międzynarodową konfe-
rencję „Oporność Antybiotykowa”. Choć 
wygłaszane referaty podejmowały bardzo 
różne kwestie zdrowotne, temat konferencji 
był związany z tegorocznym Światowym 
Dniem Zdrowia, który zwracał uwagę na 
niebezpieczeństwo uodparniania się na an-
tybiotyki, m.in. przez lekceważenie zaleceń 
co do sposobu i czasu ich przyjmowania.

(m)

Dr Lubomira Szawdyn wygłosiła wykład w auli rybnickiego Kampusu.
Zdj.: m

Trzeźwość to zdrowie i życie

Festiwal Teatrów Angielskich to już impreza z tradycjami, w tym 
roku zorganizowano ją po raz siedemnasty.          Zdj.: arch. org.
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Irena 
Irena Pavlova pochodzi ze wsi Kajerany 

w Rejonie Wileńskim na Litwie. Matka ma 
polskie korzenie, ojciec jest Rosjaninem. 
W czasie jednej z pierwszych wizyt rybniczan 
w zaprzyjaźnionej z naszym miastem polskiej 
szkole w Egliszkach, jej dyrektor Zbigniew 
Czech zasugerował objęcie wsparciem, po-
przez umieszczenie w którejś z rybnickich 
szkół, uzdolnionej humanistycznie dziewczynki  
z (w połowie) polskiego domu. Pomysł do 
Rybnika „przywiozły” Maria Smołka (wówczas 
członek władz samorządowych miasta) oraz 
Zofia Golińska – obie zaangażowane w dzia-
łalność powstałego właśnie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik-Europa, przebywające w egliskiej szko-
le z jednym z pierwszych transportów darów. 
Dyrektor Czech był pewien, że Irena sobie 
poradzi, matka Łucja pozostawiła decyzję jej 
samej, uważając, że dla jednej z czterech có-
rek wychowywanych w skromnej rodzinie, to 
szansa na edukację i poznanie kraju przodków.  
W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się 
miasto, a szczególnie ówczesny wiceprezydent 
Marian Uherek, a także Stowarzyszenie Ryb-
nik-Europa. Tak więc po pokonaniu wielu prze-
szkód formalnych, 
głównie wizowych 
(a czasy były przed-
unijne!), pod koniec 
sierpnia 2000 r. Irena 
przyjechała do Ryb-
nika... Jedyną szkołą  
z  internatem był  
(i jest do dziś) Zespół 
Szkół Urszulańskich, 
który przyjął Iren-
kę bardzo życzliwie,  
a miasto zobowiązało 
się pokrywać czesne 
i wypłacać rocznie 
skromną kwotę sty-
pendium. — Jecha-
łam w ciemno — 
mówi po 10 latach, 
wciąż z pięknym, 
wschodnim zaśpie-
wem i charaktery-
stycznym „ł” prawie 
27-letnia Irena, poważna pani magister, 
historyk z dyplomem Uniwersytetu Śląskiego, 
słuchaczka II roku studiów doktoranckich. 
Musiała zaufać ludziom, którzy tu na nią cze-
kali. Byli wśród nich państwo Irena i Wiktor 
Mandryszowie, którzy zobowiązali się zająć 
16-letnią Irenką, kiedy inne dzieci z internatu 
jadą na weekend do domu. Pan Witek był 
wtedy (i jest nadal) pracownikiem Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, był też radnym, 
dlatego sprawa Ireny była mu znana. — To, że 
nasza podopieczna też ma na imię Irena, mu-
siało być znakiem — mówi pani Mandryszowa.  

— Podobnie jak to, że trafiła do nas po raz 
pierwszy w swoje urodziny, 28 sierpnia... Marysia 
Smołka pomyślała o torcie i zaczęliśmy naszą 
wspólną historię od świętowania, co na pewno 
onieśmielonej Irce, a i nam, pomogło przełamać 
pierwsze lody... Irena trafiła zatem do Mandry-
szów i... została do dziś. 

Jednak przed 10 laty nikt nie wiedział, jak 
potoczą się jej losy. Na razie była uczennicą 
liceum sióstr urszulanek i musiała przysto-
sować się do nowych okoliczności: miejsca, 
ludzi, programu nauczania. Pierwszy rok był 
najtrudniejszy, bo choć znała z domu i ze 
szkoły podstawy języka polskiego, nie wszystko 
rozumiała i musiała pracować bardziej niż inni.  
I pracowała, wyznając hasło „co mnie nie zabije, 
to mnie wzmocni...”. Radząc sobie doskonale  
z przedmiotami humanistycznymi, potrzebowała 
wsparcia w ścisłych. Wtedy skorzystała z pomocy 
nauczycielki Krystyny Uherek, która wspólnie 

z mężem Marianem, przyjaźniąc się z rodziną 
Mandryszów, kibicuje i pomaga Irenie od lat. 
Zarówno szkoła, jak i opiekunowie mogli być z 
Ireny dumni – każde świadectwo było wzorowe... 
Życzliwych ludzi nie brakowało – niewielkie, ale 
systematyczne kieszonkowe wypłacał Irence 
dyrektor Domu Kultury w Niedobczycach Ma-
rian Wolny, przez pewien czas dokładało trochę 
Stowarzyszenie Rybnik-Europa, a nieżyjący już 
przedsiębiorca Norbert Kwaśniok podarował jej 
gitarę, bo chciała nauczyć się grać. O Irence przy 
wielu okazjach nie zapominał ówczesny dyrektor 
ZGM Jan Podleśny, pomocy medycznej nigdy 

nie odmówiła dr Elżbieta Gawliczek. Oczywiście 
najbliżej byli Mandryszowie, od początku wujek 
i ciocia... — Gdyby nie ich wsparcie i serdeczność, 
dom, gdzie byłam i jestem traktowana jak córka, 
może bym się w obcym środowisku nie odnalazła. 
To przecież tu, a nie w mojej litewskiej rodzinie, 
dorastałam. Tu kształtował się mój charakter, kry-

stalizowały zainteresowania — mówi nasza bo-
haterka. Oczywiście wciąż pielęgnuje kontakty 
z matką oraz siostrami i jeździ na Litwę co roku 
w czasie letnich wakacji. Kilka razy odwiedzała 
rodzinę z panem Wiktorem, zaangażowanym  
w organizację charytatywnej pomocy wileńskim 
Polakom. Państwo Mandryszowie wspomi-
nają całodzienne wyprawy po wizę dla Ireny,  
a problemy skończyły się dopiero w momen-
cie wejścia obu krajów do Unii Europejskiej.  
— To globalne wydarzenie miało bezpośred-
nie przełożenie na naszą rodzinę... — żartuje  
W. Mandrysz. — Irce zdecydowanie ułatwiło to 

odwiedziny rodziny 
na Litwie, mimo, że 
to kawał drogi, a ona 
była zawsze zapraco-
wana. I ambitna…     

Kolejną cezurą  
w życiu Irki była 
matura. — Zdawa-
liśmy sobie sprawę, 
że pomoc finansowa 
miasta zakończy się 
w momencie zdania 
przez nią egzaminu 
dojrzałości, bo ta-
kie były deklaracje 
i umowa — mówią 
Mandryszowie. Sio-
stry urszulanki su-
gerowały studia na 
Katolickim Uniwer-
sytecie Katolickim, 
jednak Irka posłu-
chała swoich opieku-

nów, którzy podjęli się wspomagać ją jak dotąd 
i nadal traktować jak członka rodziny, pod 
warunkiem, że podejmie studia w rybnickim 
kampusie… — Nie było nas stać, by pomagać 
jej w dalekim Lublinie. Została więc Irenka 
Pavlova studentką historii na Uniwersytecie 
Śl. Dziś przyznaje, że zainteresowania historią 
wzbudziła w niej nauczycielka u sióstr urszu-
lanek, historyczka Grażyna Ryborz-Cebula.  
I znów zarówno litewska, jak i rybnicka rodzi-
na mogły być z niej dumne – nie było roku, by 
nie otrzymała naukowego stypendium. Dziś 
jest na drugim roku studiów doktoranckich, 

Drugi dom Ireny i Włady
Irena i Włada. Różni je kraj pochodzenia i wiek, łączą polskie korzenie, odwaga, 

urszulańskie liceum oraz… drugi dom w Rybniku. Ich historia dowodzi, że part-
nerskie kontakty między miastami mogą być czymś więcej niż sformalizowanymi 
wizytami przedstawicieli władz czy organizacji.   

Irenka z Ireną i Wiktorem Mandryszami oraz Igą.                                                                                                                                                      Zdj.: r
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sama prowadzi zajęcia z akademicką młodzie-
żą i specjalizuje się, jakżeby inaczej, w dziejach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Siedzę w domu państwa Mandryszów  
w Chwałęcicach i nie mogę się nadziwić prze-
mianie Irenki z onieśmielonego, kanciastego 
podlotka w elokwentną, pewną siebie młodą, 
uroczą kobietę o wyrobionym zdaniu i poglą-
dach na wiele tematów. Gołym okiem widać, że 
jest tu u siebie, żyje życiem tego domu… „Wi-
dać” też opiekuńcze skrzydła, jakimi otoczyli 
ją Irena i Wiktor Mandryszowie. Nieskłonni do 
wzruszeń twardzi Ślązacy nie potrafią ukryć, że 
jest dla nich bliską osobą. I wzajemnie… — Ja 
mam dwie rodziny — mówi Irka. — Tam, koło 
Wilna, i tu w Rybniku. Podobnie uważają krewni 
Mandryszów: w Niemczech, w Warszawie, 
Gdańsku i oczywiście babcia w Knurowie, bo 
przecież „Irka jest nasza”. 

To Irka robi w domu drobne naprawy, bo 
„…mo do tego „grajfka”. Dzięki manualnym 
zdolnościom i zgrabnym palcom Irki powstało 
prawdziwe cudo, które pan Witek nie bez tru-
du przynosi z jej pokoju. To ponad metrowej 
długości model „Titanica”, a w planach Irka 
ma jeszcze żaglowiec „Victory”. Klejenie mo-
deli to zabawa i hobby, ale, by dołożyć się do 
domowego budżetu, Irena rozpoczęła pracę 
w ZGM w Czerwionce-Leszczynach. Prawdzi-
wym „cukiereczkiem”, jak mówi pan Witek, 
jest druga, niedawno podjęta przez nią praca. 
I znów pomógł „dobry duch”, pani Krystyna 
Uherkowa. W internecie znalazła ogłoszenie 
szukającej tłumacza polsko-litewskiej firmy 
„Mieszko” w Raciborzu. Irena zna polski, litew-
ski, rosyjski i angielski, mieszka o rzut beretem, 
nadawała się więc idealnie. W raciborskim 
„Mieszku” pomyśleli tak samo i Irka pracę 
tłumacza, na razie firmowych dokumentów, 
wykonuje w domu… Sprawa jest rozwojowa  
i Irenka przymierza się do zrobienia prawa 
jazdy i kupna niewielkiego autka.  

Jak to bywa w rodzinie, Irkę z panem 
Witkiem dzielą poglądy polityczne, ale łą-
czy wspólne oglądanie meczów, a z panią 
Ireną – babskie sprawy omawiane w pokoju  
z kominkiem. Całą trójkę łączy Iga suczka, 
nie do końca rasowa, ale za to bardzo kocha-
na. Iga trafiła do rodziny na prośbę Irki jako 
szczeniak. Miała być psem podwórzowym, ale 
na nic się zdały protesty pana Witka, by jej 
nie wpuszczać do domu. Iga, choć to sporych 
rozmiarów mieszaniec owczarka niemieckiego, 
jest psem… kanapowym. Czyściutka, nie rusza 
się od nogi pani Ireny i podąża za nią krok 
w krok, a Irenka dzieli się z nią miejscem w 
łóżku. W czasie jednego z wyjazdów Irenki, po 
gwałtownej burzy, Iga zaginęła. Dni mijały, psa, 
mimo poszukiwań, nie było… — Co powiemy 
Irce? — martwiła się pani Mandryszowa, znając 
przywiązanie dziewczyny do psa. Cudem Iga się 
odnalazła i dziś, wspólnie z Irenką i państwem 
Mandryszami pozuje do „portretu rodzinnego 
we wnętrzu…”.

Włada
Władysława Tsytsulska z miasta Bar 

na Podolu jest dokładnie w tym miejscu,  
w jakim 10 lat temu była Irena Pavlova. 
Ma 16 lat i od września ub. roku jest uczennicą 
urszulańskiego liceum. Jednak 10 lat zmian 
zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie sprawiło, 
że jej start różni się od trudnych początków 
Irenki Pavlovej. 
Jej  „rybnicka” 
historia jest krót-
sza, zajmuje więc 
mniej miejsca... 
Włada to żywio-
łowa, nowocze-
sna nastolatka 
bez kompleksów, 
z „artystyczny-
mi” planami na 
przyszłość i do-
brą znajomością 
języka polskiego. 
Nie musi liczyć 
na stypendium, 
wsparcie miasta 
czy innych osób, 
bo cały pobyt fi-
nansuje jej ojciec, 
ukraiński przed-
siębiorca o pol-
skich korzeniach 
Artur Tsytsulski. 
Ojciec chce jej 
dać jak najlepsze 
wykszta łcenie , 
chce, by się roz-
wijała, poznawa-
ła nowych ludzi 
i polską kulturę. 
Mama Ljuba jest 
Ukrainką, która 
w wieku 14 lat zo-
stała wraz z rodzi-
ną ewakuowana 
z Czarnobyla po 
awarii elektrowni atomowej do miasta Bar. 
I w tym mieście, znanym w polskiej historii  
z zawiązania słynnej Konfederacji Barskiej  
i z kart „Trylogii” Sienkiewicza, poznali się 
rodzice i urodziła się Włada…  

Od kilkunastu lat Rybnik rozwija z Barem 
partnerskie kontakty, u źródeł których leży 
działalność rybnickiego koła Stowarzyszenia 
Charytatywnego Pomocy Rodzinie Auxilium 
Familiare. Inicjatorem partnerskich kontaktów 
z Rybnikiem ze strony ukraińskiej było Kultu-
ralno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. 
Konfederatów Barskich, zrzeszające ok. 100 
rodzin o polskich korzeniach. Od tego czasu 
miasto Bar wielokrotnie odwiedzali przedsta-
wiciele Rybnika, wśród nich b. wiceprezydent i 
do niedawna radny Romuald Niewelt z Golejo-
wa. Przewodnicząca barskiego stowarzyszenia 

Polaków Małgorzata Miedwiediewa zwróciła 
się do niego o rozważenie możliwości dalszej 
edukacji Włady w Rybniku. Kiedy okazało się 
to możliwe, Romuald Niewelt wraz z rodziną 
zobowiązali się do pełnienia opieki nad dziew-
czyną poza szkołą i internatem w urszulańskim 
liceum. Nim Włada trafiła do tej właśnie szkoły, 
R. Niewelt „przetestował” kilka innych, jednak 
to internat, czyli rybnickie mieszkanie „na 

co dzień”, przesądziło o wyborze. Zarówno 
Włada, jak i rybniccy opiekunowie spotkali 
się tu z dużą życzliwością i pomocą s. dyrektor 
Zuzanny Filipczak i wychowawczyni s. Mał-
gorzaty Lipskiej. Wielopokoleniowa, liczna 
i bardzo otwarta rodzina przyjęła Władkę  
z otwartymi ramionami. Wprawdzie formalnie 
jej głównym opiekunem jest pan Romuald, 
jednak „swój” pokój Władka ma również  
w domu jego córki Kasi. — Dotąd miałam  
w domu samych „chłopów” — mówi pani Kata-
rzyna. — Męża Mariusza oraz dwóch dorosłych 
snów. Dzięki Władce babskie lobby stało się 
trochę silniejsze. Zawsze chciałam mieć córkę 
i... mam. Władka, która jest bardzo dumna 
ze swego, rzadkiego u nas imienia, bo Włada 
znaczy „władza”, szybko się tu zadomowiła  

cd. na stronie  30

Włada pomiędzy Elżbietą i Romualdem Nieweltami, z tyłu ich córka Kasia z mężem Mariuszem i synem Kamilem.
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— Jechałem autobusem i zobaczyłem plakat. 
Już wcześniej chciałem wziąć udział w podobnej 
akcji, ale jakoś się dotąd nie udało. Teraz wy-
korzystałem szansę i mam nadzieję, że inni też 
skorzystają… — mówił uczeń Paweł Wybierek  
z Leszczyn. — Niestety, nie udało mi się namówić 
kolegów. Chyba się wystraszyli… A szkoda, bo dla 
chorego, który czeka na przeszczepienie szpiku 
każdy potencjalny dawca to kolejna szansa na 
życie. Jednak ważne jest również świadome pod-
jęcie decyzji, bo w przypadku, gdy staniemy się 
czyimś genetycznym bliźniakiem, damy choremu 
nadzieję na nowe życie. Łatwo ją odebrać, gdy 
w najważniejszym momencie zrezygnujemy… 
— Gdyby faktycznie okazało się, że mogę oddać 
komuś szpik, pewnie pojawi się wielka radość, ale 
i troszkę stresu, bo jestem… panikarą — szczerze 
przyznaje Monika Czubak z Rybnika. — Przy-
szłam tutaj w zupełnie innej sprawie, ale już pół 
roku wcześniej zdecydowałam się na rejestrację 
w banku dawców i szukałam okazji, by to zrobić. 

Chciałam nawet pojechać 
do Katowic, ale jakoś nie 
było mi po drodze. Wie-
działam jednak, że ten 
moment nadejdzie. I nadszedł, troszkę „przy 
okazji”, ale nie było się nad czym zastanawiać. 
Tego dnia do bazy potencjalnych dawców szpiku 
trafiły kolejne 292 osoby – studenci, pielęgniarki, 
dziennikarze lokalnych mediów oraz najbliżsi 
osób chorych na białaczkę. W ubiegłym roku 
było ich 451, bo to już druga akcja, jaką Fun-
dacja DKMS Polska zorganizowała wspólnie 
z Samorządem Studenckim Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Po-
litechniki Śląskiej. — Dziękujemy wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na naszą akcję i tak licznie 
przybyli do rybnickiego kampusu, aby podzielić 
się najcenniejszym darem – darem życia. Mamy 
nadzieję, że przyszłoroczna będzie cieszyć się jesz-
cze większym zainteresowaniem — podsumowuje 
zastępca przewodniczącej Rady Samorządu 

Studenckiego Wydziału Filologicznego UŚl. 
Katarzyna Niesporek. 

Dzień dawcy szpiku honorowym objęli pa-
tronatem prezydent Rybnika i starosta powiatu 
rybnickiego, a tego samego dnia „krwawo” 
było również w innej części miasta. Przed bu-
dynkiem UM zaparkował bowiem ambulans 
do poboru krwi, a bezpośrednim celem akcji 
było uzupełnianie banku krwi Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu. I to właśnie pracownicy tego 
centrum pobierali krew, a organizatorem akcji 
był Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach. 
Szczegóły dotyczące zasad i warunków oddawa-
nia krwi znajdują się na stronie www.rckik.pl. 

(S)

W niecałą godzinę po rozpoczęciu akcji „Dzień dawcy szpiku 
– Rybnik w walce przeciw białaczce” ponad 40 osób oddało po 4 
ml krwi potrzebnej do przeprowadzania badania genetycznego. 
Pod koniec dnia było ich prawie 300. Przychodzili przypadko-
wo, tak jak pani Monika, lub celowo, jak Paweł, uczeń Zespołu 
Szkół Budowlanych.

„Krwawy” czwartek
Paweł był jedną z 292 osób, które wzięły udział w „Dniu dawcy szpiku – Rybnik w walce przeciw  
białaczce”. Akcja odbyła się na terenie UŚl.                                                                                 Zdj.: s

W Domu Kultury w Chwałowicach odbył się koncert ga-
lowy Międzynarodowych Spotkań Tanecznych „Przygoda  
i przyjaciele”. 

W Rybniku gościli tancerze z kraju i zagranicy: Zespół Tańca „Ro-
manak” z Mińska, Zespół Muzyki Dawnej „Capella Nicopolensis”  
z Mikołowa, Zespół Tańca „Kolo” z Bielska-Białej oraz Zespół Wokalny 
„Pozytywka” z Bytomia. W sumie wystąpiło ponad 170 osób. Orga-
nizatorem tanecznych spotkań jest OPP Zespół „Przygoda”. Artyści 
odwiedzili też rybnicki magistrat (na zdj.), gdzie zaprezentowali krótki 
program taneczno-muzyczny.

Przygoda 
i przyjaciele

i ma z chłopcami – Marcinem i Kamilem – świetny kontakt. — W rodzinie  
jest sporo młodzieży, dlatego nasza podopieczna czuje się tu bardzo 
dobrze. Młodzi ciągną do młodych... — mówi żona pana Romu-
alda, Elżbieta. Włada bardzo lubi towarzystwo i uczestniczy we 
wszystkich rodzinnych uroczystościach, a jest ich sporo. Panu 
Romualdowi przybyły nowe obowiązki, choćby uczestniczenie  
w wywiadówkach... Wie więc, że Władka dobrze sobie w szkole 
radzi i ma wiele planów na przyszłość, w której widzi siebie w jakimś 
artystycznym zawodzie. A ma solidne do tego podstawy: już jako 
kilkulatka była członkiem polonijnego, folklorystycznego zespołu 
tanecznego oraz chóru, wielokrotnie występowała w Polsce, m.in. 
na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, interesuje ją foto-
grafowanie. Dzięki artystycznym trasom poznała wiele polskich 
miast, w których często nie byli jej polscy rówieśnicy. W szkole 
koleżanki przyjęły ją bardzo dobrze, a jej odpowiedź na pyta-
nie: — Skąd jesteś? — Z Baru... już jest anegdotą. — Przecież 
Bar to miasto założone przez królową Bonę. Nie wiedzieliście? 
Nie wiedzieli... Dlatego są jej ciekawi, pytają o Czarnobyl, 
skąd pochodzi mama, o greko-katolickie wyznanie i praktyki 
religijne oraz o zwyczaje rodzinne. Jak na „internetową epokę” 
przystało, Włada, dzięki skype’owi, jest w stałym kontakcie  
z przyjaciółmi w rodzinnym mieście oraz rodziną w Barze, a także 
„w świecie” – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Moskwie, bo 
dziś to globalna wioska. Ona sama czuje się w naszym kraju jak  
u siebie w domu. Bo to przecież również jej dom... Czy zapuści 
tu korzenie jak Irenka Pavlova? 

Wiesława Różańska

cd. ze strony 29
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Uwaga konkurs!

U nos, na Śląsku…
… pod takim hasłem odbędzie się ko-

lejny Regionalny Konkurs Gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po śląsku”. To już XIII 
edycja, ale organizatorzy i uczestnicy nie 
powinni obawiać się pecha… 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych bez względu 
na miejsce zamieszkania, a uczestnicy powinni 
przedstawić jedną lub kilka gawęd śląskich (bez 
zbędnych ozdobników tanecznych czy muzycz-
nych). Występ można wzbogacić regionalnym 
strojem i rekwizytami. Mile widziane będą teksty 
własne (szczegóły i karta zgłoszenia na stronie 
www.dkniewiadom.eu). 

Konkurs rozpocznie się 18 maja od godz. 9.00, 
a zgłoszenia należy nadesłać do 7 maja (listownie, 
pocztą elektroniczną lub faksem na adres organi-
zatora – Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. Mo-
ścickiego 15, 44–273 Rybnik). Warto podkreślić, 
że konkursowi towarzyszyć będą inne imprezy ze 
Śląskiem w tle – 20 maja o godz. 17.15 w DK (tuż 

po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu 
nagród) rozpocznie się przedstawienie „Romeo 
i Julia po śląsku” w wykonaniu zespołu folklory-
stycznego „Moksirki” z Kuźni Raciborskiej, a od 
9 do 27 maja w placówce prezentowana będzie 
wystawa rysunków Kazimiery Drewniok pt. „Mój 
Śląsk”. Zapraszamy! 

… do nauki języków obcych. Potwierdza to Festiwal Pio-
senki Europejskiej, którego IX edycję przygotowały wspólnie 
Centrum Usług Językowych „Albion”, Alliance Française oraz 
Dom Kultury w Chwałowicach, gdzie oklaskiwano laureatów. 

W tym roku uczestnicy postawili na piosenki angielskie, francuskie 
i włoskie, ale śpiewano też w językach hiszpańskim 
i niemieckim. Każdy z wokalistów musiał też doko-
nać językowej autoprezentacji, a chęć poddania się 
ocenie jurorów, w którym zasiedli muzycy i języko-
znawcy, zgłosiło 76 młodych ludzi z całego regionu. 
Sięgali po klasykę i nowości, a zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom artystyczny oraz doskonałe 
przygotowanie językowe. Najlepszymi okazały się 
Natalia Bukowska oraz Karolina Filec z Rybnika, 
które oprócz dyplomów i tytułów otrzymały też 
możliwość udziału w kursach językowych oraz cen-
ne nagrody ufundowane przez europosła Bogdana 
Marcinkiewicza, który objął imprezę patronatem.  
— Ta inicjatywa promuje młode talenty… — na-
pisał B. Marcinkiewicz w liście odczytanym przez 
dyrektora DK w Chwałowicach Michała Wojaczka.  
— … bo śpiew to pasja. Udowodnili to również 
pozostali laureaci – zdobywczyni II miejsca Karo-
lina Nowak z MOK z Radlina, której towarzyszył 
gitarzysta Wojciech Świerczyna oraz nagrodzeni III 
miejscem – Łukasz Wybrańczyk z Tychów, Paulina 
Porszke z OPP „Przygoda” w Rybniku i Magdalena Płonka z ZSE-U. Podczas koncertu 
laureatów odbył się również minirecital ubiegłorocznego zwycięzcy festiwalu Jacka 
Pacholskiego – dziś studenta I roku Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału 
Wokalno – Aktorskiego.  

Za rok jubileuszowa, X edycja festiwalu, w której nagrodą ma być kilkudniowa 
wycieczka do Belgii. Warto więc już teraz szlifować wokal i język…                      (S)

W kinie „Plejada” rusza prze-
gląd filmowy „Nowa Fala Kina 
Rumuńskiego”. W ubiegłym roku 
w Chwałowicach mogliśmy oglądać 
filmy duńskie, w tym roku czas na kinematografię rumuń-
ską. Pierwsza projekcja już w środę, 27 kwietnia o godz. 
18.00 – „California Dreamin”. To ostatni, niedokoń-
czony film Cristiana Nemescu, którego akcja dzieje się  
w 1999 r., podczas wojny w Jugosławii. Filmy będą wyświe-
tlane raz w miesiącu, aż do listopada, na wszystkie seanse 
wstęp wolny. Repertuar został opracowany we współpracy 
z Instytutem Kultury Rumuńskiej i zawiera dziesięć najlep-
szych produkcji rumuńskich ostatniej dekady. Szczegółowy 
repertuar na stronie www.dkchwalowice.pl

Bajeczny 
Dom Kultury

W galerii „W Hallu”, która znajduje się  
w DK w Niewiadomiu prezentowana jest wystawa 
około 60 oryginalnych ilustracji do baśni H. Ch. 
Andersena, autorstwa między innymi Marcina 
Szancera i Janusza Stannego. Z pewnością 
nie tylko dzieci, ale również dorośli chcieliby 
wrócić pamięcią do „Calineczki”, „Królowej 
Śniegu”, czy „Brzydkiego kaczątka” i wielu, 
wielu innych. Zbiór ilustracji udostępniło Biuro 
Wystaw Artystycznych w Zamościu, a ilustracje  
można oglądać do końca kwietnia w godzinach  
od 9.00 do 17.00.                                             (S) 

3 i 4 czerwca odbędzie się 
XII Rybnicki Festiwal Młodych 
Talentów im. Ireneusza Jeszka, 
który honorowym patronatem 
objął prezydent miasta. 

Do udziału w festiwalu organiza-
torzy zapraszają wokalistów, instru-
mentalistów – solistów oraz młodych 
kompozytorów. Jego organizatorem 
jest Śląskie Centrum Muzyczne – Mu-
zyka i Ruch, a partnerami – Urząd  
Marszałkowski, Urząd Miasta Rybni-
ka i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku. 
Zgłoszenia należy składać do 15 
maja (szczegóły na http://www.
republika.pl/centrummuzyczne lub 
tel./fax: 32/422 44 34). Koncert lau-
reatów, na którym wręczone zostaną 
nagrody i wyróżnienia odbędzie się 
4 czerwca w sali koncertowej PSM  
I i II st w Rybniku.

Dom Kultury w Niewiadomiu

Dom Kultury w Chwałowicach

Piosenka jest dobra… 

Masz talent 
– pokaż go!

Natalia Bukow-
ska i Karolina Filec 
(niżej) – laureatki 
Festiwalu Piosen-
ki Europejskiej.      
Zdj.: s

Rumunskie filmy
w Chwałowicach
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Z problemem pękających belek łukowych 
podpierających mury prezbiterium zmagano 
się od dłuższego czasu. Kilkanaście lat wstecz 
wzmocniono je specjalnymi kotwami, a ubytki 
uzupełniono płytkami klinkierowymi. Dziś 
wszystko to jest w fatalnym stanie. — Pełniące 
ważną rolę konstrukcyjną belki łukowe zwyczajnie 
się rozpadają, a efektowne wieżyczki wieńczące 
dolne przypory można rozbierać właściwie gołymi 
rękoma — mówi kierownik robót Ryszard Fra-
nas z rybnickiego Erbudu. Tą część bazyliki bu-
dowlańcy muszą rozebrać i zbudować właściwie 
od nowa. Wyzwanie jest ogromne, bo trudno do 
końca przewidzieć jak zachowają się stare mury. 
By można się było zabrać za rozbiórkę pierwszej 
połowy belek łukowych, mury prezbiterium 
podparto stalowymi, teleskopowymi podpora-
mi wykonanymi na zamówienie przez jedną z 

rybnickich firm. Z dołu belek zbudowano też 
łukowe deskowanie potrzebne do odbudowania 
belki. Jak wyjaśnia Ryszard Franas, dopiero po 
odtworzeniu pierwszej przypory wraz z belką 
łukową zostanie rozebrana druga. Budowlańcy 
mają nadzieję, że pogoda będzie im sprzyjać, 
i że będą mogli pracować bez przestojów tak, 
by nadrobić trzytygodniowy marcowy przestój. 

Na początku marca prace wstrzymano ze 
względu na zaległości w regulowaniu rachun-
ków przez inwestora, czyli parafię. Co prawda 
w grudniu 2010 roku z pomocą katowickiej 
kurii parafia zapłaciła wykonawcy 1,6 mln zł, 

ale pozostało jeszcze ok. 700 tys. zł zaległości. 
Prace wznowiono po trójstronnych rozmowach 
z udziałem przedstawiciela magistratu, gdy 
okazało się, że w niedługim czasie dwie faktury 
opiewające na ok. 715 tys. zł zapłaci miasto. 
W tegorocznym budżecie zabezpieczono taką 
kwotę, by jednak można ją było wydać, koniecz-
na okazała się zmiana uchwały Rady Miasta w 
sprawie finansowania prac konserwatorskich 
w budynkach nie będących własnością miasta. 
Radni zrobili to na lutowej sesji. Potem uchwałę 
musiała zaopiniować Regionalna Izba Obra-
chunkowa, musiała się też ukazać w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, co już 
stało się faktem. Jak informuje zastępca prezy-
denta miasta Michał Śmigielski, na sesji 4 maja 
radni podejmą konkretną już uchwałę o dotacji 
na rzecz remontowanej bazyliki.

Kłopoty parafii św. Antoniego z finansowa-
niem remontu bazyliki to konsekwencja ogromu 
robót, które trzeba wykonać, by zabytkowa ele-
wacja stanowiła zwartą, solidną całość, mogącą 
przetrwać kolejne dziesiątki lat. Trzeba pamię-
tać, że to pierwszy w historii liczącego ponad 
100 lat „Antoniczka” tak poważny, całościowy 
remont jego murów. Parafia z pomocą magistra-
tu zdobyła na gruntowny remont neogotyckiego 

kościoła blisko 5 mln zł z funduszy unijnych. 
Szybko jednak okazało się, że jej mury są w 
gorszym stanie niż przewidywano po oglądnię-
ciu ich przez lornetkę z ziemi. W konsekwencji 
sporządzony kosztorys niewiele ma wspólnego 
z realiami. — Okazało się, że, by wykonać prace 
założone w unijnym projekcie trzeba wykonać 
wiele robót dodatkowych, na które pieniędzy z 
dotacji unii już zwyczajnie nie wystarczy. Zresztą 
i tak nie można z tej dotacji finansować robót, 
których nie obejmował pierwotny projekt — tłu-

maczy M. Śmigielski. Finansowany przez 
UE remont musi się zakończyć do końca 
października tego roku. Już wiadomo, że 
niezbędne prace dodatkowe będą jeszcze 
kosztować przynajmniej 2 mln zł. W czasie 
niedzielnych mszy w bazylice regularnie 
zbiera się ofiary na remont świątyni, ale, jak 
podkreśla proboszcz ks. Franciszek Musioł, 
sama parafia nie jest w stanie udźwignąć 
ciężaru poważnego remontu tak okazałego 
zabytkowego kościoła, który jest przecież 
symbolem całego miasta.

Efekty gruntownego remontu elewacji 
robią wrażenie. Gotowa już wieża po-
łudniowa wygląda prawie, jak nowa. Za 
sprawą okienek widokowych będzie ona 
w niedalekiej przyszłości chyba największą 
atrakcją świątyni i jedną z większych atrak-
cji turystycznych całego Rybnika. Znajdują 
się one na wysokości 45 m, tuż pod najwyż-
szą częścią wieży pokrytą miedzianą blachą. 
Roztacza się stąd interesujący widok nie 
tylko na całe miasto, ale i na pozostałą część 
samej bazyliki. Okna widokowe są bardzo 
wąskie, ale sam podest widokowy bardzo 
przestronny. Kiedyś, by tu dotrzeć, trzeba 
się było wspinać w półmroku po starych 
stalowych drabinach. Dziś jest tu prze-
stronna klatka schodowa, wygodne schody, 

Operacja „prezbiterium”
Gruntowny remont zewnętrznych murów neogotyckiej bazyliki św. Antoniego  

trwa już blisko dwa lata. Kilka tygodni temu rozpoczął się jego najtrudniejszy 
etap – remont będącego w najgorszym stanie prezbiterium.

Roboty na wysokości.

Rozpoczął się najtrudniejszy etap remontu bazyliki – naprawa  
prezbiterium.

Podest widokowy w wieży południowej jest już gotowy.
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Piękne stroje, świetne przygotowanie najmłodszych wykonawców i wiele 
ciekawych opowieści usłyszała publiczność w DK w Chwałowicach podczas 

„Wielkanocnej Niespodzianki”. Na scenie 
wystąpiła również Urszula Kasparek, któ-
ra po śląsku omawiała tradycje i obrzędy. 
Wszystkie zwyczaje prezentowano we 
właściwej kolejności: post, palmy, Zmar-
twychwstanie i stół wielkanocny. — Dzieci 
były solidnie przygotowane, pięknie prze-
brane. Efekt końcowy był zachwycający, 
zapracował na to cały personel. Dziękuję 
paniom z kuchni, nauczycielkom oraz 
wszystkim pracownikom przedszkola. 
Bardzo się cieszę ze współpracy z Kołem 

Gospodyń z Jankowic — mówi dyrektor 
przedszkola Joanna Cichecka. Scenariusz 
przedstawienia opracowali wychowawcy. Trze-
ba przyznać, że najmłodsi aktorzy byli bardzo 
dobrze przygotowani, nie było żadnych po-
myłek, a publiczność wychodziła zachwycona. 
Po występach przyszedł czas na wielkanocny 
stół, który przygotowały kucharki z P 13, wy-
korzystując pomysły i podpowiedzi gospodyń 
z Jankowic.                                                 (m)

Targi pracy i przedsiębiorczości cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem zarówno młodzieży uczącej się, jak  
i bezrobotnych – wzięło w nich udział ok. 
700 osób. Dlatego organizatorzy – Filia 
Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Ryb-
niku oraz Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej CKUoP – postanowili, że im-
preza będzie się odbywać cyklicznie – raz 
w roku. W czasie tej edycji, pracodawcy i 
przedstawiciele młodzieżowych biur pracy, 
Punktu Pośrednictwa Pracy oraz powia-
towych urzędów pracy zaprezentowali 
oferty pracy stałej oraz krótkoterminowej. 
— Były również porady z zakresu zakła-
dania własnej działalności gospodarczej 
oraz pozyskiwania dofinansowania z UE 
i urzędów pracy — opowiada Ewelina 
Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy 
z filii MBP. Uczestnicy targów korzystali 
także z porad doradcy zawodowego, który 
pomagał określić predyspozycje zawodo-
we, podpowiadał jak szukać zatrudnienia 
i przygotować dokumenty aplikacyjne.

E. Marszołek-Polańczyk wspólnie  
z pedagogiem I LO Barbarą Piasecką-
Zaparty zorganizowała także spotkanie, 
podczas którego konsultantka programu 
EduAbroad Anna Hejduk rozmawiała 
z licealistami planującymi dalszą naukę 
zagranicą. EduAbroad jest oficjalnym 
przedstawicielstwem zagranicznych uczel-
ni wyższych w Polsce, a młodzież dowie-
działa się, w jaki sposób złożyć aplikacje 
na studia w Anglii, Irlandii, Szwecji, Danii 
czy Holandii. 

Jak co roku w popularnym „Okrąglaku” 
odbyła się kolejna XII już edycja targów dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Im-
preza pod patronatem prezydenta miasta 
i starosty powiatu rybnickiego przyciągnęła 
wielu zainteresowanych znalezieniem 
zatrudnienia, a wystawiało się 18 firm, 6 
urzędów pracy i 3 młodzieżowe biura pracy 
z całego regionu. — Mam nadzieję, że przy-
najmniej część osób znajdzie tutaj oferty pra-
cy — mówiła dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy Teresa Bierza. — A pracodawcom  

życzę, by zyskali do-
brych pracowników. 
Targi zorganizował 
PUP wspólnie z Ce-
chem Rzemiosł, w ra-
mach projektu współ-
finansowanego ze  
środków UE.                  (S)

oświetlenie i gruntownie odnowione ściany. Idąc w górę mija się 
małe dzwony kurantów i najmłodszy, ale największy dzwon w całej 
bazylice, wykonany z okazji 100-lecia bazyliki. Tylko pierwszych 
18 m trzeba pokonać wąskimi i krętymi kamiennymi schodami. 
Obecnie budowlańcy remontują wieżę północną. Tu zakres robót 
jest znacznie mniejszy, bo obejmuje tylko mury zewnętrzne. We 
wnętrzu jest tylko montowana automatyczna mgłowa instalacja 
przeciwpożarowa, która w przypadku pożaru ma chronić iglice 
obu wież. Dla jej potrzeb na placu kościelnym zbudowano pod-
ziemny zbiornik wody i zainstalowano spalinowy agregat, który w 
przypadku braku prądu, będzie zasilał całą instalację.

Półmetek przekroczyły już prace na dachu bazyliki, gdzie je-
den z podwykonawców przekłada dachówki, układając pod nimi 
specjalną paroprzepuszczalną folię. Konieczna okazała się m.in. 
wymiana części belek więźby nadpalonych w czasie pożaru w 
październiku 1959 roku.

By odnowić dzieło przodków, trzeba było uzupełnić liczne ubytki 
w elewacji, składającej się w sporej części z różnego rodzaju cegla-
nych kształtek, których próżno dziś szukać na rynku. Te wytwarza 
na zamówienie specjalistyczna firma spod Wrocławia. Do tej pory 
zamówiono tam już blisko 35 rodzajów takich kształtek. Więk-
szość jest dodatkowo pokryta ceramicznym szkliwem, które ma 
nie tylko walory estetyczne, ale też zwiększa odporność na opady 
i substancje chemiczne zanieczyszczające powietrze. W czasie 
remontu wykonuje się też szereg niezbędnych, a wymagających 
sporego kunsztu obróbek blacharskich. A dodać trzeba wybudo-
wanie prawie od nowa ogrodzenia, które również „się sypało”...

(W) 

Publiczności bardzo się spodobał występ przedszkolaków.                                    Zdjęcia: m

Stół wiel-
k a n o c n y 
robił wra-
żenie...

Świąteczne tradycje i zwyczaje przedstawiły dzieci z Przedszkola nr 13  
i panie z Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 z Jankowic. 

Targi pracy w popularnym  
„Okrąglaku” cieszyły się 
sporym zainteresowa-
niem...                      Zdj.: s

Targi razy dwa
Poszukujący zatrudnienia mieli w czym wybierać – najpierw w mie-

ście odbyły się targi pracy i przedsiębiorczości, potem – XII już edycja 
targów pracy. W tzw. międzyczasie, licealiści dowiedzieli się, co zrobić, 
by rozpocząć studia na kilku europejskich uczelniach.

Część rozpadających się murów trzeba po prostu rozebrać.                                   Zdjęcia: W

Wielkanocna Niespodzianka
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Godzina dla Ziemi
Galeria rozrywkowo–handlowa Focus 

Mall przyłączyła się do światowej akcji 
„Godzina dla Ziemi” organizowanej 
pod auspicjami organizacji ekologicznej 
WWF. 

26 marca o godz. 20.30 wygaszono oświe-
tlenie elewacji, a także zredukowano o 1/3 
oświetlenie wewnętrzne galerii. Akcja „Go-
dzina dla Ziemi” organizowana jest od marca 
2007 r. i ma na celu zwrócenie uwagi świata 
na postępujące zmiany klimatyczne i ko-

nieczność oszczędzania energii elektrycznej 
na co dzień. W tym roku do akcji przyłączyły 
się miliony osób i instytucji na całym świecie. 
Na godzinę zgasło oświetlenie słynnych 
budynków jak wieża Eiffla, most Golden 
Gate w San Francisco, czy Opera House 
w Sydney. W Polsce wyłączono oświetlenie 
m.in. Pałacu Kultury i Nauki, wszystkich 
mostów w Warszawie i w Krakowie, katowic-
kiego Spodka, Złotej Bramy i Dworu Artusa  
w Gdańsku, czy Sukiennic. Przygasł też Focus 
Mall Rybnik… (więcej informacji o akcji na 
stronie www.wwf.pl).                             

Kurczaki dzieciom 
Do 22 kwietnia w galerii rozrywkowo-handlowej Focus Mall potrwa III edy-

cja regionalnej akcji happeningowej „Kurczaki dzieciom”, której celem jest 
działalność dobroczynna.

„Kurczaki”, czyli dziewczyny w żółtych ubrankach, sprzedają baranki, zajączki  
i kurczaczki, a uzyskane pieniądze trafią do dzieci, które czekają na wsparcie i pomoc. Benefi-
cjentem działań jest kilka organizacji i placówek m.in. rybnickie Stowarzyszenie „Oligos”. Kur-
czaki po raz pierwszy pojawiły się na ulicach Raciborza w 2009 r. (www.kurczakidzieciom.pl),  
a organizatorzy mają nadzieję, że w okresie przedświątecznym rybniczanie otworzą 
swoje serca na potrzebujących, a przy okazji wprowadzą wielkanocny nastrój do swoich 

domów. Stąd również pomysł na kiermasz twórczo-
ści osób niepełnosprawnych zorganizowany w FM 
wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, 
na którym można było kupić stroiki wielkanocne, 
kolorowe pisanki, baranki, zajączki oraz wiele innych 
świątecznych ozdób wykonanych przez podopiecz-
nych m.in. Stowarzyszenia „Oligos” i WTZ nr 1 i 2  
z Rybnika.                                                                 (S)

Superowa zabawa zapowiada się 28 maja  
w Media Markt. Od godz. 12.00 aż do 18.00 na 
terenie całego obiektu zaplanowano moc atrakcji 
dla dzieci od lat 3 do... 103. 

Organizatorzy zapowiadają kilka godzin zabawy  
i sportowej rywalizacji z udziałem 3 wesołych klaunów. 
Będzie można pochodzić na bezpiecznych szczudłach, 
poskakać na 3-metrowej trampolinie, poprzeciskać 
się przez tajemniczy tunel, wziąć udział w wyścigach 
na „doniczkach” oraz w mega wielkich, 6-osobowych 
gaciach czy „ujeżdżaniu” piłek-kangurek, a wraz  
z rodzicami – w konkursie przeciągania liny. Dla mniej 
odważnych – bajkowe kino (również w 3D), malowanie 
buziek i koszulek, baloniki-zwierzaki czy woltyżerka 
talerzami. Zaś dla zaawansowanych technicznie 
– zabawy z bezprzewodowym kontrolerem ruchu 
(KINECT–XBOX 360), cokolwiek by to znaczyło...

Czy ktoś się oprze takiej zabawie? A wszystkie 
dzikie swawole będzie można uwiecznić na zdjęciach 
wywołanych na miejscu.

W Rybniku rusza nowy projekt zatytu-
łowany „Platforma kulturalno-społeczna”, 
w skrócie PK-S. Projekt realizuje młodzież 
Grupy Inicjatywnej, skupionej wokół ma-
gazynu kulturalno-społecznego „Zalew 
Kultury” pod redakcją Katarzyny Dery i 
niezależnej organizacji kulturalno-społecz-
nej „Port Sztuki” Mai Rodzik-Ziemiańskiej. 
Osobowość prawną projektowi nadała Fun-
dacja Elektrowni Rybnik.

Zadaniem Platformy jest ułatwienie młodym 
ludziom mającym problemy natury społeczno- 
ekonomicznej w dotarciu do szeroko rozumianej 
kultury. Realizowane działania mają pomóc im 
w odkrywaniu i realizacji własnych pasji oraz 
zmotywować do większej aktywności. 

W tym celu, w okresie od maja do września br. 
w ramach PK-S-u odbywać się będą różnorodne 
wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle te-
atralne, pokazy multimedialne, wystawy, kabare-
tony, slajdowiska z podróży, spotkania z artystami 
i prelekcje. Te wszystkie atrakcje będą bezpłatne  
i ogólnodostępne. Natomiast warsztaty aktywizacji 
społecznej, które odbędą się już 21 i 22 maja br. 
przeznaczone są dla młodzieży potrzebującej. 
Udział w nich jest bezpłatny, a do uczestnictwa 

organizatorzy zapraszają szczególnie młodzież 
bezrobotną i mającą problemy natury społeczno-
ekonomicznej. W trakcie  warsztatów odbędą się 
m.in.: praktyczne ćwiczenia z public relations, 
zajęcia parateatralne, głosowe, improwizacyjne 
i wiele innych. Zajęcia mają pomóc młodym 
odzyskać poczucie własnej wartości,  doświadczyć 
integracji i współpracy z otoczeniem, a finalnie 
nauczyć łatwiejszego podejmowania własnych 
decyzji w kwestii trudów 

codziennego życia, 
jak przykładowo po-
szukiwanie pracy. 

Zgłoszenia zainteresowanej młodzieży w wieku 
od 18. do 30. roku życia przyjmowane będą do 16 
maja br.: osobiście w sekretariacie Fundacji Elek-
trowni Rybnik, ul. Podmiejska, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-17.00, pod numerem tel. 
32 739 11 74, oraz mailowo: zalewkultury@wp.pl

Na kolejne spotkanie organizatorzy zapraszają 
już 25 czerwca.  Szczegóły programu będą dostęp-
ny początkiem maja br. na: www.zalew.art.pl, 
www.port-ki.art.pl, www.fundacjarybnik.pl 
oraz na plakatach i w lokalnych mediach.

Projekt realizowany ze  środków Programu 
„Młodzież w działaniu”.

11-letnia Julia Szreder i 8-letnia Paulina Kaziród, 
tworzące pod okiem Aldony Kaczmarczyk–Kołuckiej 
w Pracowni Plastycznej „Creatio” działającej w Mło-
dzieżowym Domu Kultury, zdobyły główne nagrody 
w Olimpiadzie Sztuk w USA.  

I w połowie czerwca mają reprezentować Polskę na 
Światowym Festiwalu Dziecięcym w Waszyngtonie, 
gdzie mają odebrać nagrody za swoje piękne rysunki. 
Mają…, gdyż nie wiadomo czy utalentowanym dziew-
czynkom uda się wyjechać za ocean. Największym 
problemem laureatek i ich opiekunów jest znalezienie 
środków finansowych na pokrycie kosztów podróży 
do USA. Stąd apel do osób lub instytucji, które chciał-
by pomóc w zebraniu środków na wyjazd (kontakt  
z sekretariatem Młodzieżowego Domu 
Kultury, tel. 32 42 240 88). 

Olimpiada Sztuk jest częścią Świato-
wego Festiwalu Dzieci organizowanego 
przez Międzynarodową Fundację Sztuki 
Dziecięcej raz na 4 lata. Przeznaczona jest 
dla młodych artystów, a tematyka prac 
zawsze nawiązuje do szeroko rozumianej 
idei sportu i sportowców. Paulina 
wybrała narciarstwo biegowe,  
a Julia – zainspirowała się kajakar-
stwem. W każdej edycji Olimpiady 
Sztuk biorą udział tysiące dzieci  
z prawie 100 krajów. Jury wybiera 
zwycięzców, którzy mają reprezen-
tować swój kraj na festiwalu w Waszyngtonie. Polskę 
mają reprezentować właśnie Paulina i Julia. Czy uda 
im się polecieć. Z naszą pomocą z pewnością!

„Kurczaki” czyli... Iwona i Madzia, kwestowały w Focus Mall.                 Zdj.: s

Pomóżmy im 
reprezentować Polskę!

Światowy sukces 
dwóch rybniczanek

Z okazji Dnia Dziecka

Dzikie żarty i swawole 
w Media Markt 

PK-S, czyli szansa dla młodych

34 Nr 4/478; kwiecień 2011



Jak mówi, pisze od zawsze – najpierw jako 
dziennikarz, teraz również autor science fic-
tion. Andrzej Michał Derwisz, absolwent prawa 
i dziennikarstwa UŚl., współzałożyciel tygodni-
ka „Nowiny Raciborskie”, prowadzi obecnie 
własną agencję dziennikarsko-wydawniczą  
i współpracuje z tygodnikiem regionalnym „No-
winy”. Kosmicznego bakcyla złapał w dzieciń-
stwie, kiedy wraz z rodzicami spędzał wakacje 
w jednym z domów wczasowych w Krynicy. Był 
rok 1969, w sali telewizyjnej panował ogromny 
tłok, bo każdy chciał zobaczyć lądowanie na 
Księżycu: — Armstrong powiedział wtedy, że to 
mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości. 
Dla mnie również był to krok przełomowy, bo 
przesądził o moim zainteresowaniu kosmosem 
— mówił uczestnikom spotkania. Chłonął więc 
wiedzę popularno-naukową, książki i filmy sf. 
Wychował się na twórczości Stanisława Lema,  
a pisanie fantastyki było następstwem fascyna-
cji wszechświatem i wynikało z chęci podziele-

nia się własną wizją obcych 
planet i istot je zamieszkują-
cych. W swojej debiutanckiej 
powieści zabrał więc czytelni-
ka na planetę Pierdołolandia  
w odległej o miliony lat 
świetlnych Galaktyce Smęt-
nej Drogi Skręcającej w Bok, 
gdzie William Maria Jankow-
ski-Johnson pracuje jako 
korespondent. Na planecie, na której wszyscy 
lubią przemawiać, przeżywa mnóstwo przygód. 
Trafia też na… Bąkolandię, słynącą z niewy-
czerpalnych zasobów… gazów. — Mam duże 
poczucie humoru — wyjaśniał A. Derwisz. Tłu-
maczył też, że książka ma być zabawą słowem. 
Znajdziemy w niej kpinę i absurd z podtek-
stami nawiązującymi do naszej rzeczywistości.  
W nielicznym gronie czytelników, którzy wzięli 
udział w spotkaniu w PiMBP, dyskutowano  
o doborze tytułu, pisarskim wizerunku autora  

i rozwiązaniach edytorskich, które zwiększyłyby 
komfort czytania „Pierodołolandii”. — Chcia-
łem ją wydać jak najszybciej… — odpowiadał 
A. Derwisz. Zdradza też, że ma w szufladzie 
kilka opowiadań kryminalnych, a na wyda-
nie czekają dwie kolejne pozycje z gatunku 
sf. – zbiór opowiadań i pełna akcji i pościgów 
powieść pt. „Śledztwo Oskara Roka kontrolera 
układów pozaziemskich”. Czego, jak czego, 
ale wyobraźni autorowi poskąpić nie można… 

(S)

Ko(s)miczne historie 

— Nie kupiłabym książki o takim tytule. Jest wulgarny… — ocenia 
czytelniczka. — Nie przesadzajmy. Nawet Wańkowicz wygłaszał 
wierszyk o dupie — stwierdza inny uczestnik spotkania w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. — Zdania są podzielone 
i oto właśnie mi chodziło… Oczywiście zastanawiałem się nad tym 
tytułem, ale uznałem, że zaciekawi i zachęci do przeczytania — wyja-
śnia rybniczanin Andrzej Michał Derwisz, autor debiutanckiej 
powieści science fiction pt. „Pierdołolandia”. 

„Pierdołolandia” – debiutancka powieść Andrzeja Derwisza to efekt jego zainteresowań  
fantastyką.                                                                                                                          Zdj. s.

Zaprosili nas
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-

bliczna na spotkanie poetyckie z Agatą 
Cichy, Martą Gracz i Jerzym Granowskim 
(18 marca). 

•Port Sztuki wspólnie z partnerami na wy-
stawę Elżbiety Kawulok i koncert grupy 
„Wersja Robocza” (2 kwietnia), na spo-
tkanie o rybnickich Żydach z Małgorzatą 
Płoszaj (10 kwietnia) i wieczór poetycki 
z udziałem Jagody Glińskiej, Anny Bu-
rek i kwartetu Joanny Markowskiej (15 
kwietnia).

• Stowarzyszenie Podróżników Maha-
kam i Dom Kultury w Chwałowicach 
na III Festiwal Podróżników „Rozjazdy” 
(2 i 3 kwietnia). 

• Dom Kultury Boguszowice na premierę 
spektaklu bajkowego pt: „Kapciuszek” 
Teatru „Fik-Mik” (3 kwietnia) oraz na 
„Rockowe Rekolekcje” (9-10 kwietnia). 

• Oddział ZNP w Rybnik na konferencję 
prasową (6 kwietnia). 

• Organizatorzy projektu „Dodajcie nam 
skrzydeł” na kolejne seminarium dla 
przedsiębiorców (7 kwietnia do hotelu 
„Olimpia”).

• Stowarzyszenie Humanistyczne: Euro-
pa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Koło 

Naukowe Historyków UŚ na spotkanie 
„Pomiędzy przeszłością a historią”, pt. 
„Życie na kartki” (7 kwietnia). 

• Katarzyna Kaczmarczyk na wernisaż 
wystawy „Kształtem kobiety” do Kultu-
ralnego Clubu (8 kwietnia).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na VIII 
Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka” 
(13 kwietnia).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na na spotkanie z Jerzym Szczygielskim 
na promocję książki „Olimpijczycy woje-
wództwa śląskiego (1924 – 2010)” (13 
kwietnia).

• Galeria Sztuki Rybnickiego Centrum Kul-
tury na wystawę „Japonia bliżej nas” (14 
kwietnia, więcej w następnym numerze). 

• Scenarzystka i reżyserka Joanna Grabo-
wiecka na „Reszta nie jest milczeniem” na 
podstawie „Pamiętnika Dawida Rubinow-
icza” do Teatru Żydowskiego w Warszawie 
(14 kwietnia). 

• Focus Mall Rybnik na „Smaki wiosny” 
i kulinarne pokazy Pascala Brodnickiego 
(16 kwietnia). 

• Dom Kultury w Chwałowicach na kon-
cert promujący najnowszą płytę Damiana 
Holeckiego „Złote Przeboje” (16 kwietnia).

Adam 
na dzień dobry?

23-letni rybniczanin Adam Giza, prezen-
ter TVS-u, jako jedyny ze Śląska znalazł 
się w finałowej dziesiątce, która powalczy 
o stanowisko prezentera prognozy pogody 
programu „Dzień dobry TVN”. 

— Cieszę się, że udało mi się zakwalifikować 
do najlepszej dziesiątki. Produkcja programu 
podaje, że na castingu było aż ... 3000 ludzi! Do-
dam, że nie będzie łatwo, gdyż w finale znalazły 
się osoby, których doświadczenia medialne są 
spore — komentuje Giza. Rybniczanin będzie 
rywalizował m.in. z Michaliną Twarowską 
znaną z „You Can Dance”, Katarzyną Krupą 
z „Tańca z gwiazdami” czy Miss Polski 2006 
Aleksandrą Ogłazą! Zapytany o zasady pro-
gramu A. Giza wyjaśnia: — W każdym odcinku 
odpada jedna osoba. Nie mogę zdradzić szcze-
gółów, dodam tylko, że niektóre konkurencje 
będą przypominały program TVN „Agent”. 
Zmagania z udziałem Adama Gizy można 
śledzić na antenie TVN w każdą środę  
w porannym programie „Dzień dobry 
TVN”. Zwycięzcę reality show poznamy 1 
czerwca. Trzymamy kciuki! 

(S)

Światowy sukces 
dwóch rybniczanek
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— Nie mieć pasji, to nie mieć życia — mówi Iza (z prawej). Pasją do tańca  
zaraziła ją Ewa...                                                                                                             Zdj.: s

Najtrudniejszy pierwszy krok
Taniec wkroczył w ich życie dość zwyczajnie… 

na balu. A właściwie… baliku. Ewa miała wtedy 
jakieś 5 lat i wspólnie z rok starszym bratem Jac-
kiem próbowała swych sił na parkiecie: — Mama 
była zrozpaczona kiedy zobaczyła, jak się poruszamy 
i wtedy zdecydowała, że wyśle nas na zajęcia rytmiki 
prowadzone przez panią Renatę Hupkę — wspomina 
Ewa Barska. Potem ona i brat związali się z zespołem 
„Przygoda”. Tańczyli tam 10 lat. Szukali też innej for-
my rozrywki i znaleźli – u Janusza Jurcimierskiego, 
który uczył ich tańca towarzyskiego. Jacek odziedzi-

czył po ojcu – pilocie zainteresowanie lotnictwem  
i z czasem wybrał inną drogę – został instruktorem, 
pilotem samolotowym, szybowcowym i balonowym. 
Do dzisiaj jednak pozostaje „lwem parkietu”, 
bo jak mówi jego siostra, taniec zostaje we krwi.  
U niektórych na dłużej ... tak, jak w przypadku Ewy 
i jej 11 lat młodszej siostry Izy, która swoją taneczną 
przygodę rozpoczęła jeszcze w przedszkolu, gdzie 
córka R. Hupki, Anita Geratowska, prowadziła 
zajęcia rytmiki. To ona „zwerbowała” ją do dziecięcej 
rewii „Abecadło”. Kiedy Iza zamieniła występy na 
jazdę konną, wydawało się, że na parkiet już nie 
wróci. Również Ewa, mimo zainteresowań tańcem, 
nigdy nie wiązała z nim swojej zawodowej przyszło-
ści. Skończyła Liceum Medyczne, zaczęła pracę 
w szkole, gdzie prowadziła również zajęcia kółka 
tanecznego. Zawodowo zajęła się choreografią  
i uczeniem tańca, kiedy przyjaciółka poprosiła ją  
o pomoc w pracy z zespołami tanecznymi w Klubie 
Energetyka. Wspólnie zaczęły prowadzić kursy tańca 
towarzyskiego, a wkrótce założyły tam dziecięcą gru-
pę tańca rewiowo-estradowego „Kaprys”. — Chcia-
łam wciągnąć do zespołu Izę, ale ona wolała jazdę 
konną. Myślałam już, że na stałe zrezygnuje z tańca. 
Jednak wszystko zmieniło się po obozie tanecznym, 
na który Iza pojechała razem z Ewą i jej zespołem. 
Spodobało się jej i już została: — W domu byłam sio-
strą, a na zajęciach uczennicą Ewy. Taka była umowa 
i uważam, że to było bardzo uczciwe — wspomina. 
Szybko okazało się, że Iza ma to coś. Potwierdzała to 
na konkursach choreograficznych, które dla uczest-
ników zajęć wymyśliła Ewa: — Izka już w wieku 14 lat 
przygotowała tak dobrą choreografię, że korzystałam 
z niej, opracowując układ dla całego zespołu. Nic 
dziwnego, że jeszcze jako licealistka poprowadziła w 
Klubie Energetyka własną grupę taneczną. Iza miała 
już plany na życie, a Ewa chociaż nadal nie chciała 
uwierzyć, że hobby może stać się pracą zamieniła 
pracę w szkole na OPP „Przygoda”: — Nigdy nie 
zakładałam, że można się przez całe życie bawić… — 

mówi. Odtąd prowadziła kursy tańca towarzyskiego 
i dziecięce zespoły taneczne w KE oraz grupy tańca 
ludowego i nowoczesnego w „Przygodzie”.

Krok po kroczku…
Co roku, siostry na zakończenie sezonu przy-

gotowywały duży spektakl taneczno-teatralny,  
w którym prezentowały dorobek wszystkich grup 
oraz wszechstronne talenty swoich podopiecznych. 
Nie chciały jednak ograniczać się wyłącznie do 
prowadzenia grup tanecznych. Marzyły o czymś 
więcej, a do kolejnego kroku zmobilizowała ich 

oczywiście mama: — Cały czas 
wierciła nam dziurę w brzuchu 
— wspominają. Maria Barska 
widziała jak świetnie radzą sobie 
jej córki i była pewna, że sprostają 
większemu wyzwaniu: — Dlaczego 
nie zrobicie teatru tańca? — pytała. 
Pomyślały więc „…czemu nie” 
i z KE przeniosły się do Teatru 
Ziemi Rybnickiej, gdzie we wrze-
śniu 2003 r. stworzyły Mały Teatr 
Tańca. Zaczynały pracę z grupą 38 
młodych ludzi, jednak ich liczba 
topniała kiedy podnosił się po-
ziom i wymagania w stosunku do 
tańczących. Repertuar MTT był 
formą pośrednią między teatrem 
tańca a rewią. Instruktorki wykorzystywały różne 
techniki – poza tańcem współczesnym, jazzowym  
i klasycznym, sięgały także do tańców nowoczesnych, 
czy towarzyskich. — Kiedy pracowałyśmy razem, były 
między nami wojny, ale jedynie na pomysły… — mówi 
Ewa. — Gdybyśmy się przez cały czas zgadzały, to 
pewnie nie wszystko by nam tak wychodziło. Wspól-
nie przygotowały kilka spektakli, ale z największym 
sentymentem wracają do tego pierwszego. Zresztą 
nie tylko one. Z łezką w oku widowisko „Obok” 
o dziewczynach-kloszardach wspominają też jego 
tancerki, dziś już dorosłe kobiety. Iza: — Niedawno 
obejrzałyśmy wspólnie ten spektakl, a dziewczyny po-
kładały się ze śmiechu patrząc, jakie były nieporadne. 
Dziś są już dużo lepsze technicznie… Jednak wówczas 
było to dla nich nie lada wyzwanie – przeskok z tań-
czonych dotąd 5 minutowych układów do dużego, 
spójnego spektaklu, w którym swój znaczący udział 
miała też Maria Barska: — Bo mama, mimo że jest 
bankowcem, ma też maszynę do szycia i talent w rę-
kach, a przede wszystkim to coś, czego nie mają inne 
krawcowe – odczytuje moje myśli. Oczywiście przed 
każdym kolejnym spektaklem zastrzegała, że nigdy 

więcej tego nie zrobi, więc próbowałam pracować  
z innymi krawcowymi, ale to już nie było to. Z mamą 
działamy na zasadzie telepatii – ona zawsze przygotuje 
stroje tak, jak sobie wymyślę. 

Marzeniem Izy Barskiej-Kaczmarczyk były studia 
taneczne, a mogła je zrealizować dopiero kilka lat 
temu, kiedy wreszcie w Polsce ruszył taki kierunek. 
Studia w Kielcach przerwała, kiedy urodziły się jej 
córeczki, ale zamierza ukończyć je w przyszłym 
roku, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności 
zdobyte m.in. w trakcie dwuletniego studium tańca 
w Krakowie. Ewa również skończyła podobny kurs  

kwalifikacyjny oraz pedagogikę resocjalizacyjną. 
Mówi, że lubi wyzwania – pracowała już z dziećmi, 
ludźmi starszymi, a także osobami niepełnospraw-
nymi, co okazało się sporym przeżyciem: — Oni 
bardzo mnie inspirują często sami podsuwają tematy 
programów. Po wizycie w stadninie koni zapropo-
nowali, że chcą tańczyć country, a jak zachwycili się 
filmem „Zatańcz ze mną”, przygotowaliśmy tango. 
Praca z tańcem, choć była spełnieniem marzeń, 
okazała się dla Ewy zbyt absorbująca. Kiedyś musiała 
powiedzieć pas: — Pracowałam w kilku szkołach, 
„Przygodzie” i Teatrze. Byłam zajęta od ósmej do 
ósmej, również w soboty… A kiedy chce się mieć 
również życie prywatne trzeba z czegoś zrezygnować… 
— przyznaje. Łatwo nie było. Decyzję o ograniczeniu 
zajęć wciąż odkładała, bo z każdą grupą wiązała 
się emocjonalnie. Spędzała z nimi nawet wakacje. 
Kiedy już miała odejść, rosła kolejna grupa tancerzy, 
której nie chciała zostawić. Bo przecież traktuje ich 
jak swoje własne dzieci: — Wszystko planowałam  
z myślą o nich… — mówi Ewa. — Kiedy o nich opo-
wiadam, zawsze mówię: „Moje dzieci to... Moje dzieci 
tamto…”, więc zwykle pytają mnie: to ile ty masz tych 

Pasjonaci są wśród nas

Tanecznym krokiem przez życie
Iza mogła zostać mistrzynią jeździectwa, albo piosenkarką… Ewa 

świetnie sprawdziłaby się w pracy z małymi pacjentami, skończyła 
przecież „Medyk”. Nie jest to jednak opowieść o zmarnowanych szan-
sach i niewykorzystanych okazjach. Przeciwnie! To historia sióstr, 
które udowodniły, że w życiu trzeba mieć pasję. Wtedy wszystko jest 
możliwe…
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dzieci? W każdej grupie jakieś 20 – odpowiadam… 
Kiedy trzeba było podjąć decyzję, teatr zostawiła 
Izie… Teraz sama oczekuje narodzin syna, ale za-
powiada, że do „Przygody” wkrótce wróci.

Krok w samodzielność
Rybniczanki mają powody do dumy – wychowały 

wielu instruktorów, tancerzy i osób, dla których 
taniec stał się pasją lub sposobem na życie. Odna-
leźli się w wielu technikach tańca od jazzu przez 
taniec towarzyski aż po break dance. Uczą się, 
pracują, tańczą w teatrach, formacjach tanecznych, 
część przejęła grupy taneczne działające w TZR.  
— Mamy wielu instruktorów, którzy u nas zaczynali  
i zakochali się w tańcu — wyjaśnia Ewa. — Mówią, 
że ich „zwichnęłam”, ale są  za to wdzięczni. Nigdy 
nie zdawałam sobie sprawy, że mogę mieć na nich 
taki wpływ... Te opinie mają dla nas ogromne znacze-

nie, bo potwierdzają sens tego, co robimy. Sukcesy na 
festiwalach nie są bowiem wyznacznikiem. Najważ-
niejsze jest to z czym dzieci pójdą w życie. Dlatego 
siostry uczą wszechstronności, twórczego podejścia 
do tańca i szukania inspiracji, a nie kopiowania 
układów tanecznych podpatrzonych w internecie 
czy w popularnych programach tanecznych. — 
Przejęłam od siostry i wciąż kontynuuję jedną ważną 
zasadę – nie mówię swoim tancerzom: tańczycie 
tylko u mnie, jak robi wielu innych instruktorów, 
ale jestem bardzo zadowolona, kiedy oni szkolą się 
również gdzieś indziej. Chciałabym żeby poznali jak 
najwięcej technik tanecznych, zarówno hip hop, 
salsę, taniec współczesny, jazzowy czy towarzyski… 
Zachęcam moich tancerzy do tego żeby się rozwi-
jali, sama organizuję dla nich warsztaty, na które 
zapraszam instruktorów prezentujących odmienne 
techniki  taneczne — mówi Iza. A jak sobie radzą, 
mieli okazję przekonać się widzowie najnowszego 
spektaklu Teatru Tańca Vivero inspirowanego 
Negro Spirituals i gospel „Do Ciebie Panie – mo-
dlitwy współczesnych niewolników”: — Każdy jest 
zniewolony… przez nałogi, tradycję, układy rodzinne. 
I o tym właśnie jest nasza taneczna historia — mówi 
Iza. Instruktorka już żałuje, że „Vivero”, który 
dziś tworzą w większości maturzystki, prędzej czy 
później się rozpadnie. A szkoda, bo jak mówi, 

dziewczyny są tak dobre, że kilka z nich miałoby 
zapewnione miejsce w finale „You can dance”. — 
Wprawdzie scenariusz i pomysł jest mój, podobnie 
jak trzy choreografie zbiorowe, ale reszta to dzieło 
dziewczyn. Z ponad półgodzinnego spektaklu tylko 
11 minut jest moje. 

Z pasji do tańca 
— Nie mieć pasji, to nie mieć życia… — mówi Iza, 

a Ewa dodaje: — Mama zawsze uważała, że dzieci 
powinny mieć zainteresowania. Ja i brat byliśmy też 
instruktorami harcerskimi, co dało nam świetne pod-
stawy do pracy z młodymi ludźmi… Nauczono nas, że 
największym wrogiem jest czas wolny i nuda. Dzieci 
lubią być zajęte i nasze takie były. Dlatego umieją 
zrobić sobie makijaż sceniczny, zaprojektować strój 
do występu, same wymyślają układy taneczne… Sio-
stry nie zostały zawodowymi tancerkami, ponieważ  

w Rybniku nie było ku temu odpowiednich warun-
ków. Zajęły się choreografią i instruktażem i nie 
żałują, że poświęciły się nauce innych. Przeciwnie. 
Widać, jak wiele daje im to radości i satysfakcji. Bo 
tańczyć można nauczyć każdego, nawet opornych 
chłopców, którzy najbardziej podlegają presji środo-
wiska. Nie pomagają im ojcowie, dla których taniec 
to… takie niemęskie zajęcie. Tymczasem pomaga on 
w nawiązywaniu przyjaźni, uczy odpowiedzialności, 
pracy zespołowej, dobrych manier: — W Społecznym 
Gimnazjum prowadziłam zajęcia tańca i podczas 
komersu, po polonezie uczniowie tańczyli walca ze 
swoimi rodzicami. Niektóre z mam uczyły się walca, 
a na komersie pękały z dumy, gdy ich synowie prosili 

je do tańca, kłaniali się, brali za rękę i prowadzili na 
parkiet… — opowiada Ewa. O tym, że tańczyć moż-
na nauczyć każdego przekonała się kiedy pracowała 
jeszcze w KE. Udało się to nawet z grupą chłopaków 
z osiedla: — Wchodzili na salę i próbowali przerwać 
nasze zajęcia tańca towarzyskiego. Zamiast wezwać 
ochronę poprosiłam, by przyłączyli się do nauki. Chcąc 
zrobić na złość … zostali i tańczyli, a jeden z nich ład-
nych parę lat — wspomina. Taniec sprawdza się też 
w relacjach damsko-męskich. Tak było w przypadku 
Izy. Swojego męża Łukasza Kaczmarczyka z Kabare-
tu Młodych Panów poznała kiedy poproszono ją, by 
przygotowała choreografię do jednego z ich skeczy. 
Skończyło się przed ołtarzem… Iza próbowała 
nakłonić Łukasza do nauki tańca, ale na próbach 
się skończyło: — On ma swój wyjątkowy sposób 
poruszania i nie chcemy tego zmieniać… — ocenia. 

Radość z tańca czerpią nie tylko najmłodsi. 3 lata 
temu Ewa namówiła swoich teściów na kurs tańca. 
Tańczą do dziś. I to jak! — Są naprawdę „zakręceni” 
na tym punkcie. Nie sądziłam, że w tym wieku można 
z taką pasją zaangażować się w taniec. Jak widać,  
w każdym wieku można, nawet bardzo młodym… 
Tak, jak córka Izy – dwuletnia Lilka – której mama 
pracowała do późnej ciąży, a z niemowlakiem po-
jawiała się na próbach. Ewa wspomina, że Lilce nie 
przeszkadzała nawet głośna muzyka, a budziła się 
dopiero kiedy po próbach opuszczały TZR. Iza do 
dziś pamięta, jak jej starsza córka podczas występu 
w Krakowie słodko spała do momentu, gdy usły-
szała muzykę znaną z prób: — Od razu się obudziła  
i zaczęła podskakiwać. Ewa i Iza mówią, że taniec 
to nałóg… Trudno się z niego wyzwolić i wciąż chce 

się więcej i więcej. Iza marzy o tym, by wystawić w 
Rybniku musical z prawdziwego zdarzenia. Opty-
mizmem napawają warsztaty musicalowe, jakie 
zorganizowała, ale problemem są muzycy, którzy 
podjęliby się komponowania. 

Zanim stawią czoło kolejnym wyzwaniom, siostry 
Barskie cieszą się z tego, że mogą robić to, co lubią.  
A nie każdy ma to szczęście… Iza: — Mamy nadzieję, 
że uda się nam dożyć późnej starości i nadal robić 
to, co sprawia nam taką przyjemność. — Izka, jak 
myślisz? Właściwie, jak długo można to robić? — pyta 
Ewa i nie czekając na odpowiedź stwierdza: — Pani 
Renia robiła to do końca życia… 

Sabina Horzela-Piskula

Z łezką w oku pierwszy spektakl „Obok” wspominają nie tylko 
tancerki...

Spektakl „Anioły” z 2007 roku.                                                                                                                                                Zdjęcia: arch. „GR”
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POLECA!
„Lalki…” 
– premiera Teatru Tańca Furio
Rybnicka grupa taneczno-teatralna zapra-

sza na premierę „Lalek, czyli snu o dorastaniu”  
w reżyserii Izabeli Barskiej-Kaczmarczyk. 
Spektakl opowiada o dziewczynce, której 
matka nie pozwala dorosnąć…

8 maja, godz. 18.00

„Weekend z R.”
Spektakl w reżyserii Kry-

styny Jandy, z gwiazdorską 
obsadą. Więcej w Kultural-
nym Informatorze.

9 maja, godz. 20.00

„Nie teraz kochanie”
Z a b a w n a  k o m e d i a  

w wykonaniu Teatru Ślą-
skiego z Katowic. Splot 
miłosnych perypetii, intryg 
i dużo humoru. Polecamy!

13 maja, godz. 19.00

„Wesoła wdówka”
Spektakl w wykonaniu Gliwickiego Teatru 

Muzycznego. Realizacja operetki Franza Le-
hára doceniona przez krytyków i publiczność.

15 maja, godz. 18.00

Zaśpiewa Janusz Radek
Zapraszamy na koncert 

jednego z najpopularniej-
szych wykonawców piosen-
ki poetyckiej, mającego w 
repertuarze m.in. piosenki 
Piwnicy Pod Baranami oraz 
projektu kabaretowego „Królowa Nocy”.

20 maja, godz. 19.30

Szukał nas...
„Jan Paweł II. Szukałem 

Was…” to dokument o życiu 
i przesłaniu Papieża Polaka. 
Film ukazuje jego wyjątkowe 
miejsce w historii Kościoła i 
świata oraz to, jak niezwykła osobowość, na-
turalność, otwartość i poczucie humoru Jana 
Pawła II łączyły ludzi na wszystkich kontynen-

tach - niezależnie od ich statusu społecznego, 
wieku, wyznawanych wartości czy religii.

21, 22 maja, godz. 18.00
23 maja, godz. 9.00, 17.00
24, 26 maja, godz. 9.00, 18.00

Dzień Matki z operetką
„W 80 minut dookoła świata” – program, 

który pozwoli publiczności odbyć muzyczną 
podróż po świecie pełnym muzyki i przepięk-
nych arii operowych oraz operetkowych. Wy-
stąpią: Iwona Socha (sopran), Maciej Bartczak 
(baryton), Bartosz Urbański (bas/baryton), Woj-
ciech Stysz (fortepian) oraz kabaret Noł Nejm.

25 maja, godz. 18.00

Koncert symfoniczny
Wystąpi Filharmonia Rybnicka im. Braci 

Szafranów pod dyrekcją Mirosława Jacka 
Błaszczyka oraz uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku – laureaci 
ogólnopolskich konkursów muzycznych. W 
programie utwory Mieczysława Karłowicza, 
Jana Sibeliusa, Ferdynanda Davida, Ronalda 
Binge i Astora Piazzoli.

29 maja, godz. 17.00

poniedziałek, 30 maja 

Dzień z tańcem – otwarte zajęcia warsztatowe

• Sala kameralna – dzieci 2-6 lat – prowadzenie Anna Kiermaszek
 godz. 16.00 – animacje muzyczno-ruchowe dla maluchów 
 godz. 16.45 – Wiosenny Bal Przebierańców
• Sala baletowa – dzieci 7-12 lat – prowadzenie Karolina Olkowska
 godz. 16.00 – lekcja tańca
 godz. 16.45 – gry, zabawy i konkursy ruchowe
• Sala widowiskowa – Izabela Barska-Kaczmarczyk
 godz. 17.50 – spektakl TT FURIO pt. „Lalki” – bilet 5 zł
 
wtorek, 31 maja 

„Teatralna tęcza” – dzień z teatrem
• Sala kameralna, baletowa i widowiskowa oraz Galeria  

„Oblicza” – prowadzenie Izabela Karwot
 godz. 16.00 – konkursy, zabawy i animacje teatralne, a także 

wycieczka po zapleczu teatru i możliwość zdjęć w kostiumach 
teatralnych.

Program otwartych zajęć teatralnych dla dzieci
• Sala kameralna
 16.00 i 16.30 – „Czarodziejski kociołek” – animacje z przed-

miotem, gra z przedmiotem, zabawa z przedmiotem
 17.00 i 17.30 – „Teraz zagadeczka: Jaka to bajeczka” – konkursy 

i quizy bajkowe, pokazy etiud o tematyce bajkowej
• Sala baletowa
 16.00 i 16.30 – „Wyginaj śmiało ciało” – zabawy pantomimicz-

ne, animacje teatralne oraz gry i zabawy ruchowe

 17.00 i 17.30 – „Marzenia do spełnienia” – „I ja mogę zostać…” 
– odgrywanie różnych postaci bajkowych, odgrywanie scenek, 
etiudy teatralne.

• Galeria „Oblicza”
 16.00 i 16.30 – „Wierszyki Myszki Miki” – konkurs recytatorski 

dla najmłodszych
 17.00 i 17.30 – „Zaczarowana garderoba” – przymierzanie 

kostiumów teatralnych, możliwość zrobienia zdjęcia w kostiumie 
scenicznym

• Sala widowiskowa
 18.15 – Spektakl bajkowy pt: „INNE KACZĄTKO” w wykonaniu 

Teatru Dziecięcego „GUZICZEK” – bilet 5 zł
 19.00 – Odkrywamy tajemnice sceny i poznajemy zakamarki 

teatru 

środa, 1 czerwca 

Dzień Dziecka w RCK

• Pracownia plastyczna RCK – prowadzenie Barbara Budka
 godz. 16.00 – warsztaty plastyczne dla dzieci
• Sala widowiskowa RCK
 godz. 10.00 i 18.00 „Kopciuszek” – baśń taneczno-muzyczna  

w wykonaniu zespołu SALAKE, zespołu Carrantuohill oraz Kata-
rzyny Sobek – bilet 15 zł

w sobotę, 4 czerwca, o godz. 11.00 – zapraszamy na 
Konkurs Młodego Choreografa – wstęp wolny

Dni otwarte RCK z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Na wszystkie zajęcia wstęp bezpłatny, jedynie na spektakle obowiązują bilety.
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poniedziałek, 2 maja, godz. 19.00
UPROWADZONA ALICJA CREED
prod. Wlk. 
B r y t a n i a 
2009, Dra-
mat/Krymi-
nał/Thriller, 
9 8  m i n . , 
scen. i reż . 
J. Blakeson, 
obsada: Gemma Arterton, Martin 
Compston, Eddie Marsan.
Dwóch mężczyzn postanawia 
uprowadzić córkę bogatego biz-
nesmena i zażądać za nią dużego 
okupu. Szybko jednak wychodzi 
na jaw, że Alice nie ma zamiaru 
poddać się bez walki i stać się ich 
źródłem dochodu. 

wtorek, 10 maja, godz. 19.00
JAN PAWEŁ II - SZUKAŁEM WAS
prod. Polska 
2011, Doku-
mentalny/Reli-
gijny, 90 min., 
scen.: Jaro-
sław Szmidt, 
Mariusz Wi-
tuski, reż.: J. 
Szmidt, narrator Krzysztof Ziemiec.
Pełnometrażowy dokument ja-
kiego jeszcze nie było o życiu  
i przesłaniu, jakie pozostawił po 
sobie papież-Polak, który zajął wy-
jątkowe miejsce w historii Kościoła 
i świata. Film zrealizowany w 13 
krajach, na 4 kontynentach, m.in. 
w Polsce, Włoszech, Izraelu, Turcji, 
Jordanii, Meksyku, Boliwii.

poniedziałek, 16 maja, godz. 19.00
POŻEGNANIA
prod. Japo-
nia  2008, 
Dramat oby-
czajowy/Ko-
media, 130 
min., reż.: 
Yojiro Takita.
Z d o l n y 
wiolonczelista traci pracę, gdy 
rozwiązuje się jego orkiestra. 
Postanawia wraz z żoną powrócić 
do rodzinnego miasteczka i tam 
poszukać dla siebie nowej pracy 
i nowego życia. Zostaje tzw. „no-
kanshi” (osobą, która składa ciało 
zmarłego do trumny). Oscar 2009 
dla najlepszego filmu nieangloję-
zycznego. 

poniedziałek, 23 maja, godz. 19.00
127 GODZIN
USA/Wlk. Bry-
tania 2010, 
Biograficzny/
Dramat/Przy-
godowy, 94 
min., scen.: 
Danny Boyle 
(„Slumdog”), 
Simon Beaufoy, reż.: D. Boyle, obsada 
James Franco, Kate Mara.
Atrakcją filmu jest sama fabuła 
oparta na faktach, ze słynną 
kluczową sekwencją ucinania 
sobie ręki. Ale nie tylko. To przede 
wszystkim niezwykła uczta dla 
oka. Napięcie nie słabnie ani na 
chwilę. Emocje, emocje...

poniedziałek, 30 maja, godz. 19.00
CZARNY ŁABĘDŹ
prod. USA 
2010, Dra-
mat/Psycho-
l o g i c z n y , 
108 min . , 
reż.: Darren 
Aronofsky, 
obsada: Na-
talie Portman (Oscar 2011, Złoty 
Glob – kreacja życia), Mila Kunis  
i Winona Ryder.
Fascynujący wizualnie, zaska-
kujący niekonwencjonalnymi 
rozwiązaniami thriller o zaciętej 
rywalizacji dwóch tancerek bale-
towych, z których każda zdaje się 
skrywać mroczną tajemnicę.

„Czerwone maki” w wykonaniu czerwonoarmistów? Biorąc pod uwagę 
względy historyczno-ideologiczne, wydaje się to mało prawdopodobne. 
A jednak! 

Tej kultowej pieśni, związanej nierozerwalnie z armią gen. Andersa, publiczność 
Teatru Ziemi Rybnickiej wysłuchała (a i zaśpiewała) z łezką w oku, na stojąco. 
Jak hymnu. Wzruszeń, jakie dał słuchaczom koncert rosyjskiego chóru pod dy-
rekcją Aleksandra Pustovalowa, było więcej. Najbardziej ujmowała bliska nam 
słowiańska „szczipatielnaja dusza” w rzewnych pieśniach ludowych, ale i inne 
w nastroju przyśpiewki, pieśni wojskowe czy popularne: „Kalinka”, „Katiusza”, 
„Oczy czarne”... Tych nie mogło zabraknąć. Nie zabrakło też polskich „Sokołów” 
wyśpiewanych wspólnie z publicznością. I te głosy: niskie czy wysokie, wszystkie 
jak dzwon! Chór występuje w wiernych replikach mundurów Armii Czerwonej, dziś 
budzących już tylko nostalgię... Śpiewakom towarzyszy orkiestra z obowiązkową 
bałałajką i akordeonem.

Chór Armii Aleksnadra Pustovalowa, wszechstronnie wykształconego muzyka, 
jest kontynuacją artystycznej drogi światowej sławy Chóru Armii Czerwonej,  
a ideą – chęć ocalenia od zapomnienia tych pięknych pieśni. Zaangażowani przez 
pochodzącego z Leningradu (dziś Sankt Petersburg) Pustovalowa artyści, to naj-
lepsze głosy z kilku miast byłego ZSRR, wiele uznanych na najlepszych scenach 
operowych. Na scenie poddają się wojskowemu drylowi i dowództwu dyrygenta 
(z przymrużeniem oka), tak by wszyscy wiedzieli kto tu gra pierwsze skrzypce...  (r)

… i chcą spróbować swoich sił w 56. Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim. 

Eliminacje powiatowe odbyły się w Rybnickiem Centrum 
Kultury, gdzie 25 kandydatów przesłuchiwała komisja w składzie: 
dr Zbigniew Kadłubek (przewodniczący), Izabela Karwot i Jaro-
sław Hanik. W kategorii młodzieżowej I miejsce zajęły ex aequo 
Karolina Filipowska i Paulina Hanak, w kategorii „Wywiedzione 
ze słowa” – Florian Dąbrowski, a w kategorii poezji śpiewanej – 
Mateusz Piecowski. Wszyscy oni zakwalifikowali się do eliminacji 
regionalnych w Katowicach. Ponadto przyznano także II nagrodę 
Annie Nowak oraz wyróżnienia Filipowi Janikowi, Julii Macho-
czek, Paulinie Średniawie, Wiktorii Zawadzkiej, Magdalenie 
Kelner, Justynie Zielonce oraz Piotrowi Tłustochowiczowi. Juro-
rzy przyznają, że tegoroczne eliminacje wypadły bardzo dobrze. 
Teksty były bardzo różnorodne – od kilkakrotnie recytowanych 
wierszy Szymborskiej, Poświatowskiej, Pawlikowskiej-Jansno-
rzewskiej, po poezję Tuwima, Gałczyńskiego, Miłosza, teksty 
Słonimskiego… — Uczestnicy zaprezentowali naprawdę wysoki 
poziom, a przede wszystkim wybierali dobre utwory, które mówili 
w sposób świadczący o głębokim rozumieniu wypowiadanych 
słów — podsumował dr Z. Kadłubek. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszych etapach konkursu.                               (m)

(m) 

W duszy zagrało...

Recytowali i śpiewali, 
bo lubią…

Rosyjski chór zachwycił publiczność...                                                                                                                   Zdj.: r
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— Najgorzej to się zadawać z wariatami — tak, z właściwym 
sobie poczuciem humoru, wyraził się o ks. Franciszku Blach-
nickim Jan Paweł II, wspinając się do kościoła w Krościenku, 
duchowej stolicy stworzonego przez ks. Franciszka ruchu 
oazowego.     

Ten wyjątkowy kapłan, sługa boży, którego proces beaty-
fikacyjny trwa, przyszedł na świat w Rybniku. I to właśnie  
w naszym mieście, na terenie kampusu, odbyły się uroczystości 
z okazji 90. rocznicy jego urodzin, zorganizowane przez Ruch 
Światło-Życie, Duszpasterstwo Akademickie DAR i Uniwer-
sytet Ekonomiczny, na budynku którego zawisła pamiątkowa 
tablica. Jak podkreślił duszpasterz akademicki ks. dr Rafał 
Śpiewak, obchody mają miejsce na jedynym w Polsce kampusie, 
na terenie którego znajduje się czynna kaplica...  

Miejsce upamiętnienia ks. Blachnickiego nie jest przypadko-
we – nie tylko urodził się on dokładnie w tym budynku, ale przez kilka 
lat mieszkał z rodzicami nieopodal, w służbowym mieszkaniu na terenie 
szpitala, w którym jako pielęgniarz pracował jego ojciec. 

Drogę duchową ks. Franciszka poprzez wspomnienia osób, które się 
z nim zetknęły, w tym uczestniczącego w uroczystości ks. arcybiskupa 
Damiana Zimonia, została przedstawiona w filmie „Gwałtownik boży” 
Adama Kraśnickiego. Tytuł został zaczerpnięty z kolejnej, niekonwen-
cjonalnej wypowiedzi naszego papieża Jana Pawła II, który tak określił 
osobowość ks. Blachnickiego: Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś 
szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy 

Królestwa Bożego. Budował 
je modlitwą, apostolstwem, 
cierpieniem i budował z taką 
determinacją, że słusznie 
myślimy o Nim jako o ,,gwał-
towniku” tego Królestwa…

Jako człowieka wyjątko-
wego – dynamicznego, odważnego, o niezwykłej sile i umiejętności 
przekonywania do swoich idei – odbierały go także wypowiadające 
się w filmie osoby, z którymi się stykał i współpracował: moderatorzy 
Ruchu Światło-Życie, znajomi księża i osoby świeckie. Postać ks. 
Blachnickiego nie ma tajemnic przed ks. dr. Adamem Wodarczykiem, 
moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie i postulatorem jego 
procesu beatyfikacyjnego. W barwny sposób przybliżył on sylwetkę 
ks. Franciszka, upatrując symbolicznie zapowiedź jego losów w wy-
darzeniach z dzieciństwa. Jako sześciotygodniowe niemowlę przyszły 

Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 
marca 1921 roku  w wielodzietnej rodzinie Józefa 
Blachnickiego i Marii z domu Miller. Po kilku latach 
rodzina przeniosła się z Rybnika do Tarnowskich 
Gór, gdzie Franciszek ukończył gimnazjum, a 1938 
roku zdał maturę. W latach szkolnych był mocno 
zaangażowany w harcerstwo. Brał udział w Kam-
panii Wrześniowej 1939 r. Po kapitulacji rozpoczął 
działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku, został 
aresztowany i po kilku tygodniach przesłuchań wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Przebywał tam, jako „nr 1201”, przez 14 miesięcy. 
We wrześniu 1941 roku przewieziony do więzienia 
śledczego w Zabrzu, potem w Katowicach. W marcu 1942 roku został 
skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw 
hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie 
wyroku został ułaskawiany, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia 
po zakończeniu wojny. 

W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne 
nawrócenie, połączone z decyzją oddania życia w służbę Bogu. W latach 
1942-45 F. Blachnicki przebywał w różnych niemieckich obozach i więzie-
niach. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie i studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uzyskawszy magisterium z teologii, 25 czerwca 1950 roku,  
otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował kolejno w kilku 
parafiach diecezji katowickiej, m.in. w pobliskich Rydułtowach. W pracy 
duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. 
Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych pod nazwą Oaza 
Dzieci Bożych.

W latach 1954-56, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich uczestniczył 
w pracach tajnej kurii w Katowicach. Przez rok przebywał poza diecezją  
w Niepokalanowie, studiował tam duchowość i metody pracy apostolskiej  
o. Maksymiliana Kolbego. Po politycznej „odwilży”, w październiku 1956 roku  
uczestniczył w organizowaniu powrotu biskupów do diecezji. W tym samym 

roku rozpoczął pracę w referacie duszpasterskim 
kurii diecezjalnej w Katowicach i w redakcji ,,Gościa 
Niedzielnego”. Zorganizował i prowadził Ośrodek Ka-
techetyczny, a od 1957 r. społeczną akcję przeciwalko-
holową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która 
przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, 
opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. 
Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepo-
kalana zwycięża”. W sierpniu 1960 roku  władze 
państwowe zlikwidowały centralę Krucjaty Wstrze-
mięźliwości w Katowicach, a w kilka miesięcy później 
został aresztowany jej inicjator. Po ponad 4 miesiącach 
aresztu w więzieniu w Katowicach, ks. Blachnicki  

otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata. 
W październiku 1961 roku ks. F. Blachnicki podjął dalsze studia na Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie później, w latach 1964-1972 pracował 
w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizując m.in. Instytut Teologii 
Pastoralnej. W 1972 r. zrezygnował z etatu na KUL-u na znak protestu wobec 
niezatwierdzenia jego habilitacji przez Ministerstwo Oświaty. W tym okresie 
działalności naukowej opublikował ok. 100 prac naukowych i popularnych. 
Opracował, w oparciu o naukę Soboru Watykańskiego II, personalistyczno-
eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej i z tej tematyki prowadził 
wykłady w różnych miastach Polski. Wypracował koncepcję i podwaliny 
metodologiczne pod katechetykę fundamentalną i teologię pastoralną 
ogólną. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność 
w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył Lubelski Zespół 
Liturgistów i przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od 
roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował 
koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji 
oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji „przeżyciowych” zastosował 
stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca 
formacyjna, zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana  
w małej grupie w parafiach. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany 

dziś Ruchem Światło-Życie. Celem ruchu obejmującego ludzi każdego wieku 
i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i realizowanie soborowej 
wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. Mimo różnych trudności ruch rozwijał 
się w Polsce, przenikając również na Słowację, do Czech, a nawet Boliwii  
i podejmując z inicjatywy ks. Blachnickiego nowe wyzwania: w roku 1979 
– Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu  
i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej 
Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do 
każdego człowieka w Polsce. 

W okresie rewolucji „Solidarności” ks. F. Blachnicki powołał do istnienia 
Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę 
,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki 
społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.

Stan wojenny zastał ks. Franciszka w Rzymie. Nie wrócił do Polski i w 1982 r.  
osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w Niemczech i rozpoczął 
tam organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-
Życie. Prowadził w nim pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów. 
Kontynuując pracę społeczno-wyzwoleńczą, wydawał biuletyn ,,Prawda-
Krzyż-Wyzwolenie”, a w czerwcu 1982 roku założył Chrześcijańską Służbę 
Wyzwolenia Narodów – stowarzyszenie skupiające Polaków i przedstawicieli 
innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności 
wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Tę działalność 
społeczno-wyzwoleńczą prowadził z pobudek religijnych, inspirowany 
nauką Jana Pawła II, wierny zasadzie ,,światło-życie”.

Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą, nawiązywał kontakty eku-
meniczne z różnymi ruchami odnowy. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 
1987 r. Spoczywa w kościele pod wezw. Dobrego Pasterza w Krościenku, 
uważanym za centrum ruchu oazowego. Ks. F. Blachnicki jest ojcem du-
chowym nie tylko Ruchu Światło-Życie, ale i związanych z nim wspólnot 
życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, 
i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.

W 1994 r. ks. Blachnicki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, w maju 1995 r. – Krzyżem Oświęcimskim; 
a w grudniu 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Boży gwałtownik...
90. rocznica urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

cd. na stronie 48

Tablicę pamiątkową na budynku Uniwer-
sytetu Ekonomicznego odsłonił prorek-
tor UE Robert Tomanek, a poświęcił arcy-
biskup Damian Zimoń.                          Zdj.: r
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Traktem profesora    cz. III

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 41

W 110. rocznicę urodzin Innocentego Libury

Wojna
Wybuch II wojny światowej zastał Innocen-

tego Liburę w stopniu porucznika. W ramach 
mobilizacji miał udać się do swej jednostki  
w Chorzowie. Zdołał jeszcze schronić kocha-
ną rodzinę na wsi, bo „wieś zawsze wyżywi”.  
Z dostaniem się do jednostki były kłopoty, które 
jednak zwyczajny do ich przezwyciężania czło-
wiek pokonał. Pojawiły się nowe – w Chorzowie 
nie było już jego pododdziału. W czasie jego po-
szukiwań jacyś wojskowi zatrzymali go i oddali  
do najbliższej jednostki jako dywersanta z zale-
ceniem natychmiastowego aresztowania. Sami 
zniknęli. Nietrudno odgadnąć, kto krył się za 
polskimi mundurami. Porucznik Libura zdołał 
jednak udowodnić swą tożsamość i przydział. 
Pomimo chaosu dotarł do swej kompanii, któ-
rej objął dowództwo. Jego pododdział był czę-
ścią batalionu, który w panującym rozgardiaszu 
gdzieś zgubił dowódcę. I tak porucznik Libura 
stanął na czele frontowego oddziału. Pierwsze 
co zrobił, to za pomocą żelaznej dyscypliny 
zaprowadził ład. Wysłał łączników do wyższego 
szczebla. Umiejętnie porozstawiał warty i czuj-
ki. Kiedy okazało się, że są otoczeni z trzech 
stron zdołał wyprowadzić swoich żołnierzy  
z okrążenia. Jego batalion wyszedł też obronną 
ręką z potyczki z niemieckim oddziałem pan-
cernym. Innocenty Libura do końca życia nie 
zapomniał, mimo doświadczeń z 1920, wyrazu 
twarzy młodego, może osiemnastoletniego 
chłopca w niemieckim mundurze, leżącego na 
rozbitym wozie pancernym. Niebieskie oczy 
wpatrywały się w niebieskie niebo. Przecież 
już w wojnie z bolszewickim najeźdźcą doznał 
szoku, gdy musiał skonfrontować swe szczytne 
idee z tragicznym obrazem pola walki. 

Po walce próby znalezienia kontaktu z inny-
mi polskimi oddziałami okazały się daremne, 
na szczęście las dał schronienie polskim żoł-
nierzom. Zmęczeni, z resztkami prowiantu  
i amunicji spędzili część nocy w lesie. W tym 
czasie, po analizie wszystkich za i przeciw, 
dowódca podjął decyzję o rozwiązaniu oddzia-
łu. Po zakopaniu broni frontowi towarzysze 
pożegnali się i pojedynczo opuścili oddział. 
Pojedynczo mieli większą szansę natrafienia 
na polskie wojsko czy po prostu przedostania 
się i przeżycia. 

Kiedy świtało, na miejscu był już tylko po-
rucznik Innocenty Libura. Jako ostatni ruszył 
przed siebie. Wkrótce napotkał polskich 
żołnierzy pod niemiecką strażą. Poruczni-
ka Liburę osadzono jako jeńca w obozie w 
Braunschweigu (1940), a potem w Oflagu II C  
w Waldenbergu-Neumark tj. Nowa Marchia, 

dziś na terenach Polski. Gdyby wrócił do Ryb-
nika, za sprawą szowinistycznie nastawionych 
niektórych miejscowych Niemców, z pewnością 
czekałby go obóz koncentracyjny lub śmierć. 
Jako zapalony polski harcerz-patriota, dla 
tych Niemców „za dużo miał na sumieniu”.  
A przecież ten wspaniały pedagog, znawca 
wielu dziedzin życia, nie czuł nigdy do Niemców 
nienawiści, wręcz przeciwnie cenił ich wirtschaft 
i ordnung, ich kulturę. W oflagu spędził czas aż 
do 1945 roku. Możemy zapoznać się z opisem 
obozowego życia skreślonym przez prof. Libu-
rę. Kiedy zdarły się w Waldenbergu ich polskie 
mundury, szwajcarski Czerwony Krzyż zafun-
dował im mundury oficerów... amerykańskich.  
Pisał listy do rodziny na ul. Zebrzydowickiej  
w Rybniku, bo Niemcy wypędzili Liburów z ich 
własnego domu.

Czas powojenny
W napisanej przez siebie książce Innocenty 

Libura utrwalił wielu ludzi i ich czyny, które 
uległyby zapomnieniu, gdyby nie jego prze-
można wiara, że powinno się prawdziwe skarby 
ocalić od zapomnienia. W 1945 na rybnickich 
ulicach znów pojawiła się charakterystyczna 
postać profesora. Paradował w amerykańskim 
mundurze. Los nie szczędził mu jednak bólu. 
Żona zachorowała na raka. Zmarła młodo, 
pozostawiając pod jego opieką dzieci. Niejeden 
z „czerwonych” rodaków z chęcią wydałby go 
NKWD czy potem UB, gdyby tylko znaleziono 
na niego „haka”. 

Będąc przez jakiś czas samotnym ojcem, 
prof. ożenił się ponownie. Dalej uczył w I LO  
im. Powstańców Śląskich w Rybniku, bo 
edukacja przyszłych pokoleń była dla niego 
priorytetem. Jeszcze przed aresztowaniem 

przez UB redaktora Knapczyka, zdołał u nie-
go wydać „Księgę Pamiątkową Gimnazjum”. 
Obok wielu innych, zamieścił w niej kilka swych 
bezcennych artykułów-wspomnień. W pracy  
z młodzieżą wykorzystywał idee harcerskie. 
Od czasów własnego dzieciństwa zapatrzony 
w idee Baden Powella, pragnął je zakorzeniać 
w kolejnych pokoleniach, bo widział jak dobre 
owoce przynoszą. 

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski nie spoczywał na 
laurach. Do końca życia brał aktywny udział 
w pracy pedagogicznej, nawet na emeryturze 
uczył w I i II LO w Rybniku. Pośród różnych 
przedmiotów nauczał także łaciny. Być może 
jego byli uczniowie czytali dzieje Ulissesa  
i Hektora w oryginale. Nigdy nie zapominał też 
o nauczaniu młodych szacunku dla przyrody. 
Działał niezwykle aktywnie zarówno w Lidze 
Ochrony Przyrody jak i PTTK. Uczył dbałości  
o zdrowie. Przy spotkaniu z profesorem 

jego charak-
t e r y s t y c z n a 
b r o d a  z d a -
wała się być 
czosnkowym 
o g r ó d k i e m . 
Niemniej i on 
pod  koniec 
swego praco-
witego żywo-
ta chorował. 
Dla kogoś tak 
a k t y w n e g o , 
ruchl iwego, 
wiecznie żąd-
nego ogląda-
nia i uczenia 
s i ę  B o ż y c h 

cudów, człowieka pełnego energii, musiało to 
być niezwykle dokuczliwe. Kiedy w podeszłym 
wieku, schorowanego, lekarze „…by nie psuć 
sobie statystyk” wypisali go ze szpitala, córka 
Maria zabrała ojca samochodem do Wrocławia, 
jeszcze wtedy zebrał siły i z naciskiem poprosił 
o zmianę trasy, aby ostatni raz zobaczyć rene-
sansowe cudeńko – zamek śląskich Piastów  
w Brzegu.

Zmarł pierwszego maja 1993. Po mszy św. do 
wiecznej kwatery w Rybniku odprowadzały go 
tłumy. Organizacją uroczystości zajął się wspo-
mniany w poprzednich odcinkach Józef Krupa. 
Prof. Innocenty Libura spoczął obok matki 
swoich dzieci. Pozostawił po sobie tylko to,  
co dobre i mądre. Napisał kiedyś o odrodzonej 
Polsce: „Może nie zawsze jest taka promienna 
jak wymarzony ideał, ale żywa i wielka.”

Michał Palica
opr. W. Różańska



Ponbóczkowe zandale
Moim ulubionym zajęciem w dzieciństwie było oglądanie obrazków w starych biblijkach i żywotach świę-

tych. Było to w czasach, gdy jeszcze nie chodziłem do szkoły i nie potrafiłem czytać, dlatego moja babcia 
Agnieszka musiała mi całymi godzinami te biblijkowe historyjki opowiadać. Ponieważ w naszym domu 
mieszkała też ciotka Maryj, która wieczorami zakładała okulary i czytała „Żywoty świętych”, ja stawałem 
z boku i co oglądałem? Obrazki!

Pewnego dnia, gdy ciotka Maryj jak 
zawsze czytała książkę, zauważyłem  
w niej rycinę, przedstawiającą czło-
wieka unoszącego się w powietrzu. 
Gdy o to zapytałem, ciotka wyjaśniła 
mi, że to jest – Ponbóczek, Pon Jezus. 
Dowiedziałem się też, że jak Chrystus 
zmartwychwstał w Niedzielę Wiel-
kanocną, jeszcze jakiś czas potem 
ukazywał się apostołom, uczniom i 
Matce Boskiej, aż w końcu wstąpił do 
nieba. Ja jednak zauważyłem na ob-
razkach pewien szczegół i zapytałem: 
Dlaczego Ponbóczek, jak nauczał, 
miał na nogach zandale – jak po ślą-
sku mówi się na sandały – a podczas 
wniebowstąpienia był bez zandali? Ta 
sprawa obuwia Chrystusa tak mnie za-
interesowała, że odtąd sprawdzałem 
na wszystkich rycinach oraz na obra-
zach w naszym parafialnym kościele, 
co Ponbóczek ma na nogach. I tutaj 
najwięcej miałem do oglądania na 
obrazach przedstawiających Drogę 
Krzyżową. Wszędzie tam Ponbóczek 
był zawsze w owych zandalach. Za-
nudzałem więc wszystkich w domu 
tym biblijnym obuwiem i pytałem, 
czy w czasach biblijnych chodzili w 
innych szczewikach, pantoflach czy 
też guminiokach. Niestety, na te wątpliwości 
nikt nie potrafił mi udzielić wyczerpującej  
i biblijno-teologicznej odpowiedzi. Aż w końcu 
kiedy podszedłem do ciotki kolejny raz i zaga-
dałem o Ponbóczkowe zandale, otrzymałem 
bardzo praktyczną odpowiedź: — Ponbóczek 
wstąpił do nieba po bosoku, bo se zapomnioł 
oblyc zandali. Ta odpowiedź mnie wówczas za-
dowoliła i tak skończył się pierwszy etap moich 
biblijno-obuwniczych poszukiwań.

Minęło kilka tygodni i ciotka sama z siebie 
zagadała o zandalach. Przypomniała sobie bo-
wiem, że dawno temu, jeszcze za niemieckich 
czasów, jej nauczyciel opowiadał, że te Pon-
bóczkowe zandale są przechowywane gdzieś w 
Niemczech, ale nie wiadomo gdzie. I tej miej-
scowości nie udało się ciotce ustalić. A kiedy 
zapytałem mamę lub tatę: — Czy to prawda, że 
zandale od Ponbóczka są w Niymcach? Oni bez 

należytego zrozumienia powagi moich poszuki-
wań odpowiadali: — Oczywiście! W Niymcach 
są tyż cytryny kwaśniejsze i cukier słodszy! Widać 
więc z tego, jak trudno być biblistą w młodym 
wieku, zwłaszcza gdy się jeszcze nie potrafi 
czytać. Ale na tym nie koniec historii.

Minęło czterdzieści lat. W zeszłym roku, 
kiedy w moim domu w Rybniku robiłem 
porządek z butami, natknąłem się na stare 
sandały. Chciałem je schować, ale żona po-
wiedziała: — Wyrzuć te dziadowskie sandały 
i kup sobie nowe! I wtedy przypomniała mi 
się historia z dzieciństwa o Ponbóczkowych 
zandalach. Zacząłem się śmiać sam do siebie. 
Potem jednak podszedłem do komputera  
i w internecie w niemieckiej wyszukiwarce 
www.google.de, wstukałem trzy wyrazy: sanda-
len, reliquien, Christus. Po dwóch sekundach 
jakbym wrócił do problemu z dzieciństwa, 
jednocześnie go rozwiązując. Proszę zrobić  

to samo u siebie w komputerze. Wyskoczyła 
wiadomość z niemieckiej Wikipedii, że relikwie 
sandałów Chrystusa są w niemieckiej miejsco-
wości Prüm, w regionie Nadrenia-Palatynat, 
koło granicy niemiecko-belgijskiej, 1100 km 
od Rybnika. Eureka! Jednak ciotka godała 
prowda! A ponieważ nie jestem marzycielem, 
ale jako Ślązok specjalizuję się w realizowaniu 
pomysłów, to trzy dni później byłem już w tej 
miejscowości. Na własne oczy zobaczyłem  
w kościele relikwię w postaci Ponbóczkowych san-
dałów, które przechowywane są tam od 752 roku.  
I kiedy oglądałem te zandale, pomyślałem  
o ciotce Maryj. Ale moja ciotka już nie żyje, jest 
w niebie. A w niebie wiadomo... Tam wszyscy, 
jak Ponbóczek, chodzą bez zandali, po bosoku. 
Pożyjecie, zobaczycie!

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Fragmenty sandałów Chrystusa, które od 752 roku przechowywane są w kościele w niemieckiej miejscowości Prüm.
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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. 86)Wielki album Rybnika
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Zdjęcie 86/3
To zdjęcie otrzymaliśmy również 

od wspomnianego wyżej Zygmunta 
Basisty z dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 
Fotografia pochodzi z jego albumu 
rodzinnego i jest podpisana „Przejazd 
wojsk niemieckich przez Rybnik-Ligotę 
1 września 1939 roku”. O ile się nie 
mylę, to jest to jedyna fotografia 
pokazująca niemiecki czołg w pierw-
szym dniu drugiej wojny światowej na 
terenie Rybnika. Proszę więc znawców  
o komentarz na temat wyjątkowości tej 
fotografii oraz typu tego pojazdu. Na 
koniec dodajmy, że w tle widoczna jest 
posesja rodziny Basistów w Ligocie. Nie 
ma tu mowy o fałszerstwie...

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

86/3

Zdjęcie 86/1 
Oto niezwykły eksponat i taki trochę wielkopiątkowy. Otóż jest 

to gwóźdź o długości około 16 cm wykuty w Hucie Żelaza na 
Paruszowcu, nazwanej później Hutą Silesia. Gwóźdź ten przecho-
wał się w domu rybniczanina z „Piosków” – Zygmunta Basisty. 
Dzięki dociekliwości i dobrej pamięci, pan Zygmunt dowiedział 
się przed laty, że norma kowola na paruszowickiej hucie w 1800 
roku wynosiła 120 gwoździ dziennie i miał na to 12 godzin – tyle 
bowiem trwała wówczas dniówka. Kiedy jednak stwierdziłem, 
że kształtem gwóźdź ten przypomina relikwię prawdziwego 
gwoździa Chrystusa (przechowywanego w rzymskiej bazylice 
Santa Croce in Gerusalemme), wówczas mój rozmówca przy-
pomniał sobie, że starzyki, którzy mu o tej kowalskiej robocie 
dawniej opowiadali, nazywali ten wzór kutego ręcznie gwoździa 
– gwoździem rzymskim. To niezwykła historia, do której jeszcze 
wrócimy w kolejnych numerach GR. 

Zdjęcie 86/2 
Zdjęcie awersu i rewersu tego medalu udostępnił nam 

Roman Mazurek z Rybnika. Odznaczenie to otrzymał jego 
pradziadek Johan Mazurek, który został powołany do 
niemieckiej, a właściwie pruskiej, armii na wojnę z Francją 
w latach 1870/1871 i wówczas walczył m.in. w bitwie pod 
Sedanem. Pisaliśmy o tej wojnie w styczniu i w lutym br. 
na okoliczność opisywania dawnego pomnika, zwanego 
„Studnią sedańską”, jaki stał w Rybniku na dzisiejszym 
Placu Wolności w latach 1882-1935/6. 

86/1

86/2



Ekstraklasa jest wciąż nasza?
W ubiegłą sobotę w Poznaniu, już po zamknięciu aktualnego wydania 

„GR” rozstrzygnęła się sprawa utrzymania przez koszykarki UTEX ROW 
Rybnik miejsca w ekstraklasie. Jeżeli w ostatniej kolejce rozgrywek (Utex  
w niej pauzuje) w Poznaniu miejscowa Inea przegrała swój mecz z Odrą 
Brzeg dla rybniczanek oznacza to 
niestety spadek z ligi. 

Podopieczne Mirosława Orczyka 
nie wykorzystały szansy, aby w ostat-
nim spotkaniu sezonu zapewnić sobie 
utrzymanie w gronie najlepszych drużyn  
w kraju. Przed własną licznie zgromadzo-
ną publicznością przegrały z Ineą Poznań 
75:82 choć do 35 min. prowadziły. Do 
pełni szczęścia zabrakło 5 minut sku-
tecznej gry. Końcówkę spotkania lepiej 
rozegrały przyjezdne, które tym samym 
zrewanżowały się za porażkę, poniesioną 
kilkanaście dni wcześniej w Poznaniu. 

Niezależnie od końcowych rozstrzygnięć, które zapadły w Poznaniu w całym 
zakończonym już sezonie Ford Germaz Ekstraklasy Utex rozegrał 32 spotkania  
i zdobył w nich 40 punktów (8 zwycięstw i 24 porażki). Niewątpliwie gwiazdami 
zespołu ale i całej ligi były dwie Amerykanki – liderki najlepiej punktujące ekstraklasy: 
Laurie Koehn i Rebecca Harris. Pierwsza z nich zdobyła dla Utex-u 590 punktów,  
w tym 435 rzutami za 3 punkty. Harris zdobyła 496 punktów (63 razy trafiła za 3 punkty, 
93 punkty zdobyła z rzutów wolnych). Ponadto dla Utex-u punkty w całym sezonie 
zdobyły: A.Brown 194, A. McLean 184, K. Suknarowska 164 (na zdj.), K. Stanek 155,  
B. Głocka 104, P. Rozwadowska 49, A. Semmler 28 i A. Miszkiel 20 (obydwie zawod-
niczki w grudniu 2010 r. rozwiązały umowy z klubem), N. Przekop 5.

— Chciałem podziękować za cały sezon swoim zawodniczkom, za ich trud włożony 
w ten bardzo ciężki sezon, w którym balansowaliśmy w okolicach 11 miejsca, które daje 
utrzymanie w ekstraklasie. Dziękuję najlepszej w naszym kraju rybnickiej publiczności, 
która była z nami na dobre i na złe, i stwarzała naprawdę wspaniałą atmosferę na 
naszych pojedynkach. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie na meczach 
koszykarek — mówił na ostatniej w tym sezonie konferencji pomeczowej trener 
Utex-u Mirosław Orczyk.

Ruch na szachownicach
Martyna Konopacka (na zdj.), 12-letnia 

zawodniczka Miejskiego Klubu Szachowego 
Rybnik, została wicemistrzynią rozgrywanych 
w Mielnie Mistrzostw Polski Juniorek do lat 
12. Rybniczanka w 9 rundach zdobyła 7 punktów. 
W czasie tygodniowego turnieju uczennica SP nr 
34 pokonała m.in. zwyciężczynię Mistrzostw Ve-
ronikę Gazikową z Silesii Racibórz. To już drugi 
srebrny medal Martyny w szachowej karierze. 
Pierwszy zdobyła równo 6 lat temu, będąc jeszcze 
przedszkolakiem. Medalowe miejsce w Mistrzo-
stwach Polski dało rybnickiej szachistce przepustkę 

do reprezento-
wania Polski w 
Mistrzostwach 
Europy i kwa-
lifikację na dwa 
lata do Mło-
dzieżowej Aka-
demii Szacho-
wej Polskiego 
Związku Sza-

chowego. W mistrzostwach wystąpili również inny 
zawodnicy MKSz Rybnik. Wiktoria Cieślak zajęła 
20 miejsce (4. w swoim roczniku), a Kamil Kozioł 
– 7 miejsce (wśród rocznika 2000 był najlepszy)  
i również pojedzie na Mistrzostwa Europy. Dawid 

Klementowski został sklasyfikowany 
na 22. miejscu. 

Całkowitą dominacją Miejskiego 
Klubu Szachowego Rybnik zakończyły 
się rozgrywki Ligi Wojewódzkiej Junio-
rów, będące zarazem Drużynowymi Mi-
strzostwami Śląska Juniorów. Ostatnie 
3 mecze odbyły się w SP nr 2 w Rybniku. 
Juniorzy MKSZ Rybnik, występujący 
w składzie: Przemysław Matuszczyk, 
Kamil Cichy, Patrycjusz Cieślak, Kamil 
Kozioł, Angelika Dziodzio, Martyna 
Konopacka oraz dodatkowo Mar-
cin Smołka i Dawid Klementowski, 
wygrali wszystkie mecze i wywalczyli 
złote medale. Na szczególną uwagę zasługują:  
K. Cichy – złoty medal na 2 szachownicy, K. Kozioł – 
złoty medal na 4 szachownicy i 1. miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej (9 zwycięstw z 9), A. Dziodzio – złoty 
medal na 5 szachownicy i 2. miejsce w klasyfikacji in-
dywidualnej (8.5 pkt./9) oraz M. Konopacka – srebrny 
medal na 6 szachownicy.

Również w SP nr 2 odbył się IV Międzyszkolny 
Drużynowy Turniej szachowy dla uczniów klas I-III 
rybnickich szkół podstawowych. W turnieju wzięło 
udział 5 szkół: 2,6,11,20,ZS-P4 oraz gościnnie Przed-
szkole nr 43. W kategorii klas pierwszych 1. miejsce 
zajęła SP 2 (Mateusz Grzesista, Jacek Łuc), 2. miej-
sce P 43 (Kinga Zelek, Patrycja Pietryga), a 3. miejsce 

SP 6 (Anna Piekorz, Maciej Golda). W kategorii klas 
drugich 1. miejsce dla SP 11 (Arkadiusz Szybiński, 
Szymon Bednarek), 2. i 3. miejsca zajęli gospodarze 
turnieju SP 2 – Mateusz Górecki i Dominik Janczak 
oraz Jacek Małek i Kamil Ryś.

W kategorii klas trzecich 1. miejsce zajęli kolejni 
uczniowie SP 2 (Mateusz Rakszawa, Andrzej Kieł-
basa), 2. miejsce – SP 11 (Jakub Latocha, Amelia 
Kubat), 3 miejsce – P 43 (Kornel Musiatowicz, 
Maciej Piasecki). W klasyfikacji indywidualnej  
w klasach pierwszych zwyciężyła K. Zelek (P 43), 
wśród drugoklasistów najlepszy okazał się A. Szy-
biński (SP 11), a w klasach trzecich zwyciężył jego 
szkolny kolega J. Latocha.  

Atuty własnego toru
Żużlowcy KS ROW Rybnik w inaugurującym pierwszoligowy sezon 

w Rybniku spotkaniu pokonali ubiegłorocznego ekstraligowca Polonię 
Bydgoszcz 48:42. Tydzień wcześniej przegrali w 1. kolejce rozgrywek – na torze 
beniaminka w Łodzi 43:46.

Po rozegraniu kilku punktowanych treningów z ekstraligowymi zespołami  
z Wrocławia, Częstochowy i Tarnowa, podbudowani zwycięstwami na własnym 
torze, podopieczni trenera Adama Pawliczka przystąpili do ligowych zmagań. 
W Łodzi od 2. biegu tracili do beniaminka kilka punktów (maksymalnie 7 pkt.). 
Po 13. biegu strata ta zmalała do 3 punktów, jednak dwa ostatnie remisowe 

biegi zapewniły zwycięstwo 
gospodarzowi spotkania.  
W Rybniku inauguracja wy-
padła niezwykle okazale. Były 
emocje, dramaturgia i upadki, 
na szczęście bez większych 
zdrowotnych konsekwen-
cji. Na dwa dni przed tym 
spotkaniem, z Włókniarza 
Częstochowa do rybnickiej 
drużyny wypożyczony zo-
stał weteran polskich torów 
Sławomir Drabik, który w 

zespole wzmocni krajowych seniorów. W swoim rybnickim debiucie Drabik 
spisał się znakomicie i zdobył 8 punktów. Spotkanie z Bydgoszczą rozpoczęło 
się od 5 remisowych biegów, również po biegu 9. na tablicy wyników widniało 
27:27. Jednak wygrane podwójnie przez rybnicką parę biegi 10. i 14. zapewniły 
drużynie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Na kolejne rybniccy żużlowcy 
muszą poczekać co najmniej do lanego poniedziałku – 25 kwietnia w Poznaniu 
zmierzą się z miejscowym PSŻ. Kolejne mecze ligowe odbędą się w Rybniku: 
1 maja z Wybrzeżem Gdańsk i 22 maja z GTŻ Grudziądz. 8 maja rybnickich 
zawodników czeka daleki wyjazd na Łotwę do Daugavpils, a dzień wcześniej na 
rybnickim torze ma się odbyć turniej pamięci Łukasza Romanka.   

Po dwóch rozegranych spotkaniach w barwach ROW-u klasą dla siebie jest 
Szwed Antonio Lindbaeck, który w 11 startach stracił tylko 1 punkt (18+14). Kroku 
próbują mu dorównać A. Karpow (8+10) oraz R. Schlein (9+10).

Od lewej: M. Konopacka, P. Cieślak, A. Dziodzio, K. Kozioł, K. Cichy, P. Matuszczyk oraz  
 T.  Dziodzio – kierownik drużyny.
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W Skierniewicach odbył się Puchar Polski 
juniorów młodszych w judo. Polonia Rybnik 
wystąpiła tam tylko w męskim gronie. Dawid 
Kuwaczka w wadze do 60 kg, Piotr Kuczera  
w wadze do 73 kg, Dawid Manczyk i Przemek 
Jeremicz w wadze do 66 kg. Był to pierwszy, 
a zarazem ostatni sprawdzian formy ryb-
nickich zawodników przed zbliżającą się 
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, która 
odbędzie się w majowy weekend w Białym-
stoku. Olimpiada to oficjalnie Mistrzostwa 
Polski juniorów młodszych. D. Kuwaczka  
i P. Kuczera potwierdzili swoje bardzo dobre 
przygotowanie do tak ważnych zawodów. 
Dawid wygrał wszystkie walki w drodze do 
finału, ale niestety, w finale musiał uznać 
wyższość zawodnika gospodarzy i zdobył 
srebrny medal. Piotr również przegrał jedną 
walkę – ale o finał i, jak się później okazało,  
z triumfatorem tej wagi. Obaj swoimi wal-
kami pokazali, że są kandydatami do pozycji me-
dalowej w zbliżającej się olimpiadzie. Pozostałym 
zawodnikom, pomimo dobrych i mocnych walk, 
nie udało się dojść do strefy medalowej. 

Dwóch utalentowanych dżudoków Polonii 
Rybnik Anna Borowska i Adrian Wala wyjedzie 

na dwutygodniowy obóz do Japonii – ojczyzny 
judo. Kilkanaście dni temu odbył się finał licytacji 
pamiątkowego medalu, który podczas jubileuszu 

50-lecia istnienia judo w Rybniku otrzymał były za-
wodnik, a aktualnie trener Artur Kejza. Pozyskane 
tą drogą środki finansowe w części pokryją wyjazd 
młodych sportowców. Licytację pamiątkowego 
medalu wygrał Andrzej Szczepanek. 

Po bardzo udanym sezonie zawodnik  
RMKS-u Rybnik Krystian Fajkis zakwalifi-
kował się do Mistrzostw Świata kadetów w 
szermierce w szpadzie męskiej. Krystian zajął 
2. miejsce w klasyfikacji generalnej Polskiego 
Związku Szermierczego, a razem z kolegami: 

Mateuszem Rokiem z T.S Górnika Radlin 
oraz Sebastianem Majgierem z Piasta 
Gliwice reprezentował Polskę na MŚ 
kadetów. Turniej indywidualny kadetów 
odbył się w Mer Morte w Jordanii. W 
turnieju startowało 81 szpadzistów z 
całego świata. W eliminacjach Krystian 
wygrał 3 walki z 6 (pozostałe przegrał 1 
trafieniem). Do walk pucharowych nasz 
zawodnik przystępował z numerem 37. W 
pierwszej walce pucharowej o „32” Fajkis 
spotkał się z zawodnikiem ze Szwecji 
Danielem Haglundem i, niestety, po bardzo wy-
równanym pojedynku  przegrał 13:15, tym samym 
kończąc turniej na 44. miejscu. To pierwszy start 
Krystiana Fajkisa w Mistrzostwach Świata i był on  
nieco lepszy od startu w Mistrzostwach Europy, 
gdzie Krystian zajął 55. miejsce. — Mam nadzieję, 
że doświadczenie, które zdobył w tym sezonie, starty 

w najważniejszych imprezach w swojej kategorii 
wiekowej, przydadzą się w przyszłym roku w kategorii 
juniora (do 20 lat) — mówił po mistrzostwach 
trener A. Fajkis.

Warto również dodać, że w Mistrzostwach 
Świata Juniorów brał udział jeszcze jeden 

rybniczanin, wychowanek klubu, 
aktualnie trenujący w AZS AWF 
Kraków Wojciech Sworowski. 

Wojtek w turnieju indywidualnym zajął 37. miej-
sce, natomiast w drużynie wraz z Mateuszem 
Antkiewiczem z Muszkietera Gliwice, Rafałem 
Szwalbe i Sewerynem Brzozowskim z STSzerm 
Legia Warszawa, zajął bardzo dobre 5. miejsce  
w stawce 26 drużyn,  przegrywając o strefę meda-
lową z drużyną Francji 29:45. 

Puchar Dyrektora po raz XII
W pierwszą sobotę kwietnia w hali sportowej w Bo-

guszowicach odbył się XII Turniej Bokserski o Puchar 
Dyrektora MOSiR-u. W zawodach udział wzięła rekordo-
wa liczba zawodników – 129 z 27 klubów z województw ślą-
skiego, małopolskiego, opolskiego oraz 2 drużyny z Czech. 
Drużynowo I miejsce zdobyli zawodnicy RMKS-u Rybnik 
z dorobkiem 47 pkt. Rybniczanie o 12 pkt. wyprzedzili zaj-
mującą drugą lokatę drużynę z Knurowa, a o 20 pkt. ekipę z 
Jaworzna. Najlepszym zawodnikiem turnieju w wadze do 46 
kg wśród kadetów wybrano Krzysztofa Kowalaka z RMKS, 
który w bardzo ciekawym i emocjonującym pojedynku 
pokonał na punkty zawodnika z Żywca Kacpra Zemczaka. 
Najmłodszym zawodnikiem turnieju okazał się Fabian 
Szmid z Rybnika. Na ringu zawodnikom sekundowali 
Zbigniew Gąsiorowski i Wojtek Podgórny. Po oficjalnym 

otwarciu 
turnieju 
o d b y ł a 
się pre-
zentacja 
zawodni-
ków, któ-
rzy roze-
grali mecz 
I ligi mło-
dzieżowej 
pomiędzy 
Śląskiem 
Rybnik , 
a Gwar-

kiem Łęczna. Stoczono 10 regulaminowych walk i mecz 
zakończył się wynikiem 16:13 dla Śląska. Gośćmi tych zawo-
dów byli: mistrz olimpijski Marian Kasprzyk, mistrz świata 
Henryk Średnicki oraz pierwszy medalista Mistrzostw 
Świata Zbigniew Kicka. Wspólnie z dyrektorem rybnickiego 
MOSiR-u mistrzowie wręczali zawodnikom nagrody.

Octagon z medalami
Klub Sportowy Octagon Team może pochwalić 

się ogromnym sukcesem swoich zawodników, którzy  
w Skale pod Krakowem wzięli udział w trzynastej edycji 
polskiej ligi brazylijskiego jiu jitsu, w której zmagało 
się prawie 300 zawodników z całej Polski. Octagon Team 
pokazał się z jak najlepszej strony, zdobywając aż 15 medali. 

Klub zawdzięcza sukces Grzegorzowi Jarząbkowi, 
który niedawno otrzymał z rąk Brazylijczyka Joe Moreira 
czarny pas w tej dyscyplinie. Dzięki wyjątkowej atmosferze 
na treningu, zdyscyplinowaniu, zaangażowaniu i pasji do 
sportów walki, trener kształci nie tylko przyszłe pokolenie 
zawodowych sportowców, ale i młodych ludzi, którzy  
w sposób kreatywny spędzają wolny czas i wykorzystują swój 
potencjał w walce sportowej.

Złote medale zdobyli: Paweł Zasada, Bartosz Tajak, Mi-
chał Pacuła, Dawid Kareta i Dawid Kurkowski. Na drugim 
stopniu podium ze srebrnymi medalami stanęli: Ewelina 
Arendarska, Sandra Pniak, Jarek Ogiegło, Michał Szczotka 
i Mateusz Kowolik, a brązowe medale wywalczyli: Robert 
Henek, Tymoteusz Frydrych, Marcin Wilk, Michał Murawski 
i Marek Kłoskowicz.

Octagon Team zdobył również kolejne medale podczas 
Mistrzostw Polski w NO-GI (bez kimon) z zasadami CBJJ 
(takimi jak w kimonach), jakie odbyły się w Poznaniu. 2 
złote krążki wywalczyli Karol Salomon i Dawid Kurkowski, 
a brąz – Damian Czyż. W zawodach wystartowało prawie 
400 zawodników z całej Polski.

Awans kadetów
Kadeci TS Volley wygrali rozgrywany w Wieluniu turniej 1/8 finału Mistrzostw Polski.
W turnieju poza gospodarzem i rybnicką drużyną wzięli jeszcze udział Czarni Połaniec i Dunajec 

Nowy Sącz. Nasi młodzi siatkarze wygrali wszystkie pojedynki. Najpierw po pięciosetowym pojedynku 
pokonali gospodarza turnieju, a w kolejnych dwóch meczach rybniczanie odnieśli łatwe zwycięstwa po 
3:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dawida Małysza, a najlepszym rozgrywającym Toma-
sza Brzezinę. Zajmując 1. miejsce rybniccy siatkarze awansowali do 1/4 finału Mistrzostw Polski, który 
zostanie rozegrany na początku maja w Bydgoszczy. Rywalami Volleya w tym turnieju będą: Chemik 
Bydgoszcz, AZS UWM Olsztyn oraz MMKS Kędzierzyn Koźle, czyli zaplecze klubów PlusLigi. Rybni-
czanie jednak nie zamierzają składać broni i postarają się sprawić niejedną niespodziankę... 

W Mistrzostwach Świata lepiej

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

empik

Hity na kwiecień

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od czwartku 21 kwietnia 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

By rozwiązać nasz konkurs wystarczy wybrać się na świą-

teczny spacer i przyjrzeć dokładniej kilku kamieniczkom  

w centrum miasta, na ulicach Zamkowej i Sobieskiego 

oraz na pl. Wolności. Do oznaczonych literami A, B, C, D na-

rysowanych kamieniczek należy dopasować daty umieszczone  

w świątecznych pisankach w prawym, dolnym roku rysunku. 

Być może  w czasie spaceru usłyszymy bicie dzwonów – je-

den z nich (rysunek górny) znajduje się w  odnawianej obecnie 

rybnickiej świątyni. Drugą częścią rozwiązania będzie podanie, 

jaki to obiekt i kiedy został zbudowany (data rozpoczęcia lub 

zakończenia budowy).

Życzymy miłego świątecznego spaceru!

Na rozwiązania konkursu, przysłane lub przyniesione do 

redakcji, czekamy do 23 maja br.      

Wśród czytelników, którzy przyślą prawidłowe odpowiedzi, 

rozlosujemy nagrody, za które darczyńcom serdecznie dzię-

kujemy!  

Jacek Dehnel, Saturn, 
W.A.B., Warszawa 2011.

W serii „Archipelagi” ukazała się 
najnowsza powieść Jacka Dehnela. Tym 
razem pisarz rekonstruuje biografię 
wybitnego hiszpańskiego malarza Fran-
cisco Goi. Powieść przedstawia skompli-
kowane relacje artysty ze swoim synem. 
Rzecz o trudnym życiu z człowiekiem, 
który przytłacza i wywiera presję na najbliższych. Goya to 
geniusz i niszczyciel równocześnie, jego osobowość fascynuje  
i przeraża, a szaleństwo kreatora łączy się ze zwykłą bufonadą… 

•   •   •
Odkrywca, kwiecień 

2011, Instytut Badań Hi-
storycznych i Krajoznaw-
czych sp. z o.o.

„Odkrywca” to czasopismo dla 
poszukiwaczy przygód, zainteresowa-
nych historycznymi ciekawostkami.  
W kwietniowym numerze obszerny 

tekst o tajemnicach maszyny szyfrującej „Enigma”, której histo-
ria daje nowe spojrzenie na polskie międzywojnie i kształtującą 
się w tym okresie lwowską szkołę matematyczną. Poza tym 
także interesujące artykuły o górach oraz coś dla miłośników 
kolekcjonowania oręża. 

•   •   •
CD Aretha Franklin, The 

Great American Songbo-
ok, Sony Music Entertain-
ment 2011.

Aretha Franklin, amerykańska „królo-
wa soulu”, laureatka 18 nagród Gram-
my, jest na scenie od 50 lat. Z okazji jubileuszu nagrała jede-
naście płyt CD i DVD, które obszernie prezentują jej twórczość. 
Album, który polecamy, zawiera 17 piosenek – największych 
amerykańskich hitów z muzyką Billy’ego Strayhorma, Cole’a 
Portera, Irvinga Berlina, George’a Iry Gershwina, Johnny’ego 
Mercera czy Hanka Williams’a. 

•   •   •
DVD The Social Ne-

twork, reż. David Fincher, 
Imperial CinePix 2011.

Nagrodzony trzema Oskarami film o 
twórcy Facebooka, Marku Zuckerbergu, 
najmłodszym miliarderze świata, który 
fortunę zawdzięcza temu, że przeniósł 
ludzkie relacje do sieci. Historia zaczyna 

się na Harvardzie w 2003 roku, a jej finał wszyscy znamy: dziś 
konto na najpopularniejszym portalu społecznościowym ma 
ponad 500 milionów internatów. Film Finchera pokazuje rów-
nież bolesne kulisy powstawania FB – przyjaźń jego założycieli 
kończą negocjacje prawników…

2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

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

1 pozycja książkowa

Produkty
Benedyktyńskie

ul. Kościelna 4, 
Rybnik

tel. 32 42 77 097

2 kosze prezentowe

Rozwiązanie Foto – zagadki z nr 3. 
Tym razem nasza foto–zagadka okazała się bardzo trudna – nadesłano tylko dwie pra-

widłowe odpowiedzi! A na zdjęciu zaprezentowaliśmy żyrandol w sali im. Władysława 
Webera w Urzędzie Miasta Rybnika.      

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Anna Ślęczka z Wodzisławia Śl. (Empik) 
i Monika Durakiewicz z Rybnika (Świat wody).

Konkurs świąteczny

Rejestracja  
koncertu

Carrantuohill
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sługa boży znalazł się w wirze walk 
powstańczych w Rybniku, tak jak  
w ciągu całego życia znajdował się w 
wirze walki o wartości chrześcijań-
skie i etyczne. Jako młody chłopiec, 
już w Tarnowskich Górach, mimo 
lęku przeskakiwał z drzewa na drze-
wo w miejskim parku, by stawić czoła 
trudnościom i podejmować nowe 
wyzwania. Tak jak czynił to przez 
całe życie, doświadczając, również 
jako kapłan, wielu dramatycznych 
przejść... Swoją charyzmą sprawił, 
że w komunistycznym kraju, a nawet 
przekraczając jego granice, powstał 
dwumilionowy ruch religijny. Kiedy 
już wydawało się, że stan wojenny go 
zdławi, pod nieobecność głównego 
moderatora, oazy zgromadziły pra-
wie 80 tys. młodych ludzi...

Uroczystości w Rybniku zakoń-
czyła msza św. pod przewodnictwem 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia  
i wykładem ks. dr. Piotra Pawlukiewi-
cza – znawcy teologii pastoralnej, re-
kolekcjonisty i kaznodziei, znanego 
m.in. z homilii w czasie nabożeństw 
nadawanych przez radio z kościoła 
Św. Krzyża w Warszawie.      

Jak powiedział abp Damian Zimoń,  

dzieło ks. Blachnickiego trwa do 
dzisiaj. Podobnie uważa proboszcz 
Sanktuarium św. Teresy od Dzię-
ciatka Jezus w Chwałowicach ks. 
prałat Teodor Suchoń, diecezjalny 
moderator „rodzinnej gałęzi” Ruchu 
Światło-Życie. — Ruch zaczął się od 
młodzieży, ale dziś tamta młodzież to 
dojrzali ludzie, kontynuujący duchową 
formację we wspólnotach rodzinnych 
jak np. Domowy Kościół — mówi ks. 
Suchoń. — Często się zdarza, że wraz 
z odejściem inicjatorów ich przedsię-
wzięcia się rozpadają. W przypadku 
Ruchu Światło-Życie tak się nie stało. 
Mimo śmierci ks. Blachnickiego,  
jego idea nie tylko nie przepadła, 
ale się rozwinęła, przenikając nawet 
zagranicę. Diakonii mających źródło 
w ruchu jest bardzo dużo. I na tym 
polega charyzmat twórcy Ruchu 
Światło-Życie, która jest nie tylko 
ludzką, ale boską sprawą. Tak szczę-
śliwie się złożyło, że inicjatywa księży 
Suchonia i Śpiewaka uczczenia 
tego wybitnego kapłana zbiegła się  
z ideą Uniwersytetu Ekonomicznego 
ufundowania tablicy pamiątkowej na 
ścianie budynku, w którym się uro-
dził. Dzięki wspólnie zorganizowanej 
uroczystości postać ks. Blachnickiego 
została przypomniana.

(r)

Kowalski i Nowak na bruku
Na wyrzucone dokumenty zawiera-

jące dane osobowe natknęli się strażni-
cy miejscy kiedy patrolowali ul. Powstańców 
Śląskich. W workach ze śmieciami pod jedną  
z kamienic w pobliżu bazyliki, znajdowały się wyciągi 
z kont oraz dokumenty dotyczące kredytów hipo-
tecznych zaciągniętych przez mieszkańców naszego 
miasta. W kartonie znajdowały się adresy, kwoty 
wynagrodzeń, a nawet numery telefonów klientów! 
Dokumentacja jest własnością jednej z instytucji 
finansowych mieszczących się w Rybniku, do której 
udali się funkcjonariusze SM. Na miejscu usłyszeli, że 
dokumenty … wyrzuciła sprzątaczka. Sprawcę zaśmie-
cenia ukarano mandatem, a informacja z materiałem 
dowodowym popełnienia przestępstwa trafi do policji. 

Jak widać czasem można wyczyścić za dużo. Dobrze, 
że nie nasze konta…

Taaaaakie zakupy!
Co takiego kupił właściciel pewnego czworono-

ga, że zapomniał zabrać go sprzed sklepu, w którym 
robił zakupy? Zwierzak czekał kilka godzin przywiąza-
ny do barierki pod „Biedronką” przy ul. Św. Maksymi-
liana, a o losie czworonoga poinformował SM anoni-
mowy mężczyzna. Strażnicy zabrali psa do schroniska, 
skąd wkrótce wrócił do roztargnionego właściciela. Ten  
z  pewnością znalazł w torbie z zakupami … karmę 
dla psa.  

 Właściciele pod lupą
Strażnicy z Rybnika skontrolowali największe 

osiedla i sprawdzali, jak wła-
ściciele psów wywiązują się 
ze swoich obowiązków. I tylko 
w niespełna 6 godzin trwania 
akcji wykryli 19 nieprawidłowo-
ści! Opiekunowie czworonogów 
wciąż nie widzą niczego złego 
w wypuszczaniu psa bez opieki. 
Jedna z właścicielek była zbul-
wersowana postawą strażników, 
którzy próbowali wyjaśnić jej, 

jakie zagrożenia niesie niestosowanie się do art. 
77 kodeksu wykroczeń. Kobieta argumentowała  
„…przecież tam biega więcej psów”. Przypomnijmy, 
każdy właściciel czworonoga zobowiązany jest przez 
kodeks wykroczeń do prowadzenia swego psa na smy-
czy, a w przypadku ras agresywnych, dodatkowo w ka-
gańcu. Za nieprzestrzeganie przepisów Strażnik Miejski 
może nałożyć karę w wysokości od 50 do 250 zł.  
Wiadomo, że na pupila można wydać każde pieniądze, 
ale po co przeznaczać je na mandaty?  

Co ty na to?
Znane są już pierwsze opinie mieszkańców Ryb-

nika na temat zmian wprowadzonych w minionym 
tygodniu w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej.

Najczęstsze uwagi, z jakimi spotykają się strażnicy 
prowadzący akcję informacyjną w strefie, dotyczą … na-
dziei związanych z rzeczywistym ograniczeniem ruchu  
i postoju pojazdów. Mieszkańcy chwalą przepis 
umożliwiający wjazd w rejon Rynku rowerzystom,  
a przyjezdni – czytelny sposób zamieszczenia informa-
cji pod znakami. Przypominamy, że akcja informacyjna 
prowadzona przez funkcjonariuszy na wjazdach do 
RSŚ potrwa do końca miesiąca. Nie ma to jak rzetelna 
informacja… (o RSŚ szerzej w poprzednim numerze 
„GR”)

Opr.: (S)

cd. ze strony 40

— Juwenalia w Rybniku są wyjątkowe, ponieważ to nie 
tylko impreza studencka, ale również miejska, która na stałe 
wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych całego 
regionu. Poza tym maj to czas na dobrą zabawę – do sesji 
jeszcze daleko, a wiosenne słońce pobudza do studenckiego 
życia — mówi główny koordynator tegorocznych Juwena-
liów Dorian Dyrcz. Co w tym roku proponują organizatorzy?

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z sa-
morządami trzech rybnickich uczelni proponują coś dla ciała i ducha.  
Trzydniową imprezę, która ruszy 11 maja, zainauguruje Akademicki 
Dzień Sportu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Ruda” przy ul. Gliwickiej. Wieczorem zaś, nie tylko sportowców, 
czeka impreza studencka w klubie „Imperium”. 12 maja studenci 
zawładną miastem – barwny korowód przejdzie ulicami Rybnika do 
Urzędu Miasta, gdzie tradycji stanie się zadość i żacy otrzymają od 
prezydenta klucze do bram miasta. Tego dnia odbędą się również 
warsztaty tańca w auli CKI Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54, 
a po nich, w pubie „Żelazna”, odbędzie się koncert. Ostatni dzień 
tegorocznych Juwenaliów – trzynastego w piątek (studenci nie są 
przesądni!) na kampusowej estradzie zagrają „Strachy Na Lachy” 
oraz znany i lubiany zespół  „IRA”. — Gramy muzykę, która sprawia 
nam przyjemność i myślę, że będzie sprawiała przyjemność również 
fanom — zachęca lider Artur Gadowski. Czy tak będzie na rybnickim 
koncercie?                                                                                   (S)

Święto 
(nie tylko) studentów

Przyjdźcie i przekonajcie się sami! 
11-13 maja – rybnickie Juwenalia 
(Szczegóły na www.juwenalia.rybnik.pl)

Boży gwałtownik...
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Z notatnika strażnika miejskiego

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



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

Program zajęć

Pani Danuta dziękuje…
Kończąca swoją „przygodę” z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  

w Rybniku, inicjatorka tego przedsięwzięcia i kierująca klubem UIIIW 
przez 9 lat Danuta Mrozek, w ramach suplementu do wywiadu, który 
ukazał się w marcowej „GR”, pragnie serdecznie  podziękować wszyst-
kim osobom i instytucjom, z którymi miała zaszczyt współpracować  
i którzy darzyli życzliwością Uniwersytet i jej osobę. Żywi też głęboką 
nadzieję, że okazywana jej do tej pory życzliwość pozostanie niezmienna 
i obejmie nową prezes – Marię Białek.

Trwają przygotowania do XVIII Rybnickich Dni Promocji Zdro-
wia, które odbędą się 28 maja br. w siedzicie PCK w Rybniku 
przy ul. Chrobrego 16. W godzinach od 900 do 1300 odbędą się tam 
konsultacje lekarskie, badania profilaktyczne, degustacje żywności, 
wykłady, wystawy, pokazy itp. Organizatorzy – PSSE Rybnik i RTOZ 
Rybnik – proszą osoby, organizacje społeczne i instytucje zaintere-
sowane udziałem w imprezie o kontakt z oświatą zdrowotną PSSE 
Rybnik (tel.: 32 42 24 009 wew. 120). 

Fundacja Zielony Horyzont zaprasza do udziału w akcji „Drugie 
życie elektrośmieci”, która ma zwrócić uwagę na problem, jaki 
stanowią źle składowane zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.

Zbiórka elektrośmieci i zużytych baterii odbędzie się 10 maja od 
08.00 do 18.00 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ulicy 
Kościuszki 23, w ramach konkursu „Drugie życie elektrośmieci”, w który 
zaangażowali się uczniowie tej placówki. Zachęcamy do udziału…

Zbiórka baterii

Drugie życie elektrośmieci

Rybnickie Dni Promocji 
Zdrowia tuż, tuż…
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• 2.05., poniedziałek – dzień wolny;
• 3.05., wtorek – udział w miejskich obchodach rocznicy 3 Maja;
• 5.05., czwartek, godz. 11.00 – Wykład: 90-lecie Powstań Ślą-

skich – inż. Tadeusz Galisz;
• 9.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy sędzia Ewa 

Trzcina, godz. 14.00 – Konkurs wiedzy o Plebiscycie i Powsta-
niach Śląskich;

• 10.05., wtorek, godz. 8.00 – wycieczka do Milówki; wyjazd 
spod Kampusu;

• 12.05., czwartek, godz. 11.00 – Wspomnienia z podróży po 
Australii i Nowej Zelandii – Maria Lipa;

• 16.05., poniedziałek, godz. 13.00 – instruktaż Nordic Walking;
• 19.05., czwartek, godz. 11.00 – Wykład „Piękno, sprawiedliwość 

i dobroć jako filary Europy” – mec. Gerard Kuźnik;
• 20.05., piątek – „Dni wody, ziemi i powietrza” – szczegóły podane 

zostaną w późniejszym terminie;
• 23.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – mec.

Szczepan Balicki; godz. 14.00 – „Sprzątanie świata” połączone 
z piknikiem na Kozich Górkach;

• 25.05., środa, godz. 12.00 – „Pierwsza pomoc w nagłych wy-
padkach” – ratownik medyczny Mirella Marek

• 26.05., czwartek, godz. 11.00 – Wykład „Energia geotermalna” 
– inż. Roman Pustułka;

• 31.05., wtorek, godz. 6.30 – wycieczka do Ojcowa i Pieskowej 
Skały – wyjazd spod Kampusu, godz. 14.00 – spotkanie sole-
nizanckie;

We wtorki i czwartki – godz.13.00 – gimnastyka rehabilitacyjna.
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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

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

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Gabinety Le kar skie
Rybnik, 

ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

rejestracja internetowa:

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

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. 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

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, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
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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, tel. 503 756 281.

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

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

393 299. Oferujemy pomoc mieszkańcom w każdej sprawie.

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

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

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

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

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

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

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

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



• 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




