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30 listopada – II TURA WYBORÓW PREZYENTA RYBNIKA!
Adam FUDALI – Piotr KUCZERA



Największa sala w rybnickim magistracie, środek nocy z niedzieli na poniedziałek. To tu kolejne komisje 
obwodowe przekazują członkom miejskiej komisji wyborczej protokoły z wynikami głosowań w obwodach

Wybory samorządowe 2014

Urząd miasta, sobota 15 listopada g. 8.30. Rozpoczyna się ostatni etap 
przygotowań do wyborów. Dziesiątki, a nawet setki kartonów z kartami do 
głosowania trzeba dostarczyć do obwodowych lokali wyborczych

W organizację wybo-
rów zaangażowana jest 
spora grupa magistrac-
kich urzędników, którzy 
muszą dopilnować, by 
do obwodowych komi-
sji trafiły też m.in. spi-
sy wyborców, mate-
riały biurowe, formu-
larze wyborczych pro-
tokołów oraz pieczątki  
i identyfikatory

D o  r o z w o ż e n i a 
wyborczych druków 
w y k o r z y s t u j e  s i ę 
furgonetki będące na 
wyposażeniu miejskich 
jednostek, głównie 
straży miejskiej

W większości lokali wyborczych najwięcej wyborców zjawiło się po niedzielnych mszach

Urząd miasta, 17 listopada g. 4.10. Kolejne obwodowe komisje zdają worki z kartami do głosowania, które 
następnie są plombowane i trafiają do zamkniętego, również plombowanego pomieszczenia Zd
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Drodzy Rybniczanie,

W odbywającej się 30 listopada II turze 

wyborów ponownie kandyduję na stanowisko 

Prezydenta Miasta Rybnika. Dlatego tym 

razem nie będę jak co miesiąc zabierał na 

tej stronie głosu na temat spraw związanych  

z naszym miastem. Nie chciałbym spotkać 

się z ewentualnym zarzutem nadużywania „Gazety Rybnickiej”  

na potrzeby kampanii wyborczej.

Pragnę tylko gorąco zachęcić Państwa do wzięcia udziału  

w tych wyborach i oddania głosu na najlepszego, Państwa zdaniem, 

kandydata. Życzę jednocześnie, by ten wybór przyniósł pożytek 

naszemu miastu.

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika 
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Kolejny numer „GR” ukaże się 21 grudnia



Sesje rady miasta – 29 października i 12 listopada

Obrady końcowe
W czasie dwóch ostatnich sesji rady miasta minionej już kadencji, które 

odbyły się 29 października i 12 listopada, radni zdecydowali m.in., że plac, przy 
którym jest usytuowany wracający do dawnej nazwy Teatr Ziemi Rybnickiej, 
będzie się nazywał placem Teatralnym.

Jednak najważniejszym dorobkiem tych 
dwóch ostatnich sesji jest osiem uchwalo-
nych przez radę większych i mniejszych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego mia-
sta, o czym szerzej piszemy w osobnym ma-
teriale na str. 6.

Rada w starym jeszcze składzie po raz 
ostatni skorygowała tegoroczny budżet, 
uchwaliła zmieniony statut Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Rybniku oraz uchwali-
ła stawki opłat za usunięcie pojazdu i jego 
przechowywanie.

Poświęcone bieżącym sprawom miasta tra-
dycyjne wystąpienie prezydenta Adama Fu-
dalego w czasie październikowej sesji było 
wyjątkowo krótkie. Prezydent ograniczył się 
do informacji na temat miejsc pracy przy-
gotowanych na wniosek sądu dla osób ska-
zanych, w miejskich jednostkach i zakła-
dach.  W piśmie prezesa sądu rejonowego  
w tej sprawie zapotrzebowanie na przyszły 
rok określono na 200 miejsc pracy, przy 
czym liczba godzin pracy jednego skazane-
go nie powinna przekraczać w miesiącu 24. 
Prezydent wyznaczył następujące jednostki 
miejskie: Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnic-
kie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, Dom Kultury w Chwałowi-
cach i miejską spółkę Hossa. Dodatkowo pre-
zydent wskazał Rybnickie Służby Komunalne 
jako ten zakład, w którym orzeczoną przez 
sąd karę, będą mogli odpracować skazani nie-
pełnosprawni dotknięci niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim. W żadnym natomiast miej-
skim zakładzie nie ma warunków do tego, by 
trafili tam skazani z niepełnosprawnością  
w stopniu umiarkowanym. 

Topniejący deficyt
Raz jeszcze radni dokonali zmian w bu-

dżecie miasta. O ponad 1,4 mln zł zmniej-
szono deficyt budżetowy, który po tej ko-
rekcie wynosi nieco ponad 41 mln zł.

Planowane dochody budżetu zmniejszo-
no per saldo o 98,3 tys. zł, w tym dochody 
bieżące zwiększono per saldo o 300 tys. zł,  
a wydatki majątkowe zmniejszono per saldo 
o 398,5 tys. zł. Planowane wydatki zmniej-
szono per saldo o nieco ponad 1,5 mln zł,  
w tym wydatki bieżące zwiększono per saldo 
o 209 tys. zł, zaś wydatki majątkowe zmniej-
szono o ponad 1,7 mln zł. Dokonano też 
przeniesienia wydatków bieżących między 

działami na łączną kwotę blisko 695 tys. zł. 
Budżetowe poprawki przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym. Wcześniej w czasie 
dyskusji radna Krystyna Stokłosa (PO) pyta-
ła m.in. o przyczyny zmniejszenia o 317 tys. 
zł kwoty przeznaczonej na posiłki dla przed-
szkolaków i uczniów rybnickich szkół. Do-
pytywała, czy przypadkiem ceny tych posił-
ków nie są dla rodziców dzieci zbyt wysokie. 
Odpowiedzialna za sprawy oświaty w mie-
ście wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn wy-
jaśniła, że zmniejszenie kwoty przeznaczo-
nej na posiłki wiąże się przede wszystkim  
z rezygnacją z części planowanych posił-
ków w tych przedszkolach, w których uru-
chomiono tzw. grupy popołudniowe. To ro-
dzice mieli zdecydować, czy po pięciu go-
dzinach spędzonych w przedszkolu dzieci 
będą jeść obiad w przedszkolu czy może już 
w domu. Zauważyła też, że dzieci z rodzin, 
których nie stać na obiady, jedzą obiady do-
finansowywane przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Z kolei wiceprezydent Michał Śmi-
gielski, odpowiadając na pytanie radnej Mo-
niki Krakowczyk-Piotrowskiej (PO), wyja-
śnił dlaczego miasto zrezygnowało z budo-
wy „zeroemisyjnego” budynku przedszkola 
przy ul. Sztolniowej. — Chcieliśmy zbudo-
wać taki budynek, ale okazało się, że dofi-
nansowanie, jakie na taki obiekt można zdo-
być, jest bardzo małe, tymczasem koszty bu-
dowy są praktycznie dwukrotnie większe niż 
w przypadku zastosowania tradycyjnej tech-
nologii. Dlatego zdecydowaliśmy, że zbudu-
jemy budynek nie „zeroemisyjny”, tylko ni-
skoemisyjny — wyjaśnił wiceprezydent Mi-
chał Śmigielski.

Poprawki w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta radni przyjęli jednogłośnie, po-
dobnie jak chwilę później, poprawkę czeskie-
go matematycznego błędu (w numerze po-
rządkowym uchwały) w jednej  z uchwał pod-
jętych na poprzedniej sesji.   

Teatr przy placu Teatralnym
Nie mający dotąd swojej nazwy plac 

przed Teatrem Ziemi Rybnickiej będzie 
od początku 2015 roku nazywać się pla-
cem Teatralnym.

Nowa nazwa placu położonego u zbiegu 
ulic: Saint Vallier, Wysokiej i Stromej, jak za-
pisano w uzasadnieniu uchwały, ma ułatwić 
gościom i artystom dotarcie do największego  

w mieście przybytku kultury. Obecnie TZR 
jest przypisany do stosunkowo krótkiej i mało 
znanej ul. Saint Vallier, co nastręcza nieraz 
sporo kłopotów, gdy zdążające do teatru oso-
by pytają o taki właśnie adres przypadkowych 
przechodniów. 

Uchwałę w sprawie nadania nazwy placo-
wi radni przyjęli jednogłośnie. 

Pytania i podziękowania
W czasie październikowych obrad część 

sesji przeznaczona na wnioski, oświad-
czenia, interpelacje i pytania radnych 
trwała 33 minuty i po raz ostatni mia-
ła charakter „roboczy”, bowiem w czasie 
ostatniej, listopadowej sesji były to już ra-
czej podziękowania i pożegnania radnych.

Radna Krystyna Stokłosa wróciła do po-
ruszanej już kiedyś przez nią sprawy uciąż-
liwości (emisja hałasu i pyłów kamiennych) 
jednego z zakładów kamieniarskich, na któ-
rą poskarżył się jeden z mieszkańców ul. Bu-
chalików. Wojciech Kiljańczyk (PO) zapytał 
prezydenta Adama Fudalego o pomysły na 
społeczną i ekonomiczną rewitalizację dep-
taka w ciągu ulic Powstańców Śl. i Sobie-
skiego. — Pomysłów mamy więcej niż moż-
liwości finansowych — odpowiedział prezy-
dent, zaznaczając, że nie chce ich zdradzać. 
Radny Franciszek Kurpanik (PO) raz jesz-
cze pytał o plenerową siłownię w dzielnicy 
Zamysłów, wybudowaną w ramach budżetu 
obywatelskiego. Chciał wiedzieć m.in. dla-
czego urzędnicy z magistratu zmienili spe-
cyfikację przetargową bez wiedzy wniosko-
dawców z dzielnicy. Prezydent zapewnił, 
że otrzyma odpowiedź na piśmie. Henryk 
Ryszka (BSR) dopytywał się o uzupełnie-
nie asfaltowej nawierzchni ulic Górnoślą-
skiej i Rymera w Niedobczycach po zakoń-
czeniu budowy kanalizacji deszczowej tych 
ulic. Bronisław Drabiniok (PO) zwrócił z ko-
lei uwagę na kilka opustoszałych budynków 
przy ul. Hallera, które straszą swym wido-
kiem. — Albo mamy koncepcję, albo to wy-
burzmy i zostawmy przyszłemu inwestorowi 
pusty plac — przekonywał radny PO. Józef 
Piontek (BSR) z Kamienia poinformował  
o pladze dzików w swojej dzielnicy; te nie do 
końca już dzikie zwierzęta pojawiają się tam 
już na głównych ulicach. Michał Chmieliń-
ski (BSR) złożył prezydentowi dwie propo-
zycje: zamiana terenu lotniska w Gotarto-
wicach w strefę ekonomiczną i przeniesie-
nie Aeroklubu ROW na inne lotnisko oraz 
uruchomienie szybkiego szynowego połącze-
nia Rybnika z Gliwicami. Radny Chmieliński 
wywołał też temat inwestowania francuskie-
go EDF-u w rybnicką elektrownię w kon-
tekście ostatnich decyzji Unii Europejskiej  
w sprawie pakietu klimatycznego.

Wojciech Piecha (PiS) pytał z kolei o taryfę 
opłat, jaka będzie obowiązywać na parkingu  

4 Nr 11/521; listopad 2014



urządzanym właśnie w sąsiedztwie zmoder-
nizowanego zieleńca POW obok bazyliki św. 
Antoniego. Prezydent Fudali odpowiedział, 
że pierwsze dwie godziny parkowania będą 
tam darmowe.

Statuty i opłaty
W czasie listopadowej sesji radni 

uchwalili zmieniony statut Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku.

Jak tłumaczyła wiceprezydent Ewa Rysz-
ka, dokument ten trzeba było dostosować do 
obowiązujących przepisów, które zmieniły 
się po nowelizacji dwóch ustaw; jedną z nich 
jest ustawa O cudzoziemcach. Radni przyję-
li też jednolity tekst uchwały nadającej statut 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.

Również w czasie listopadowej sesji radni 
przyjęli uchwałę ustalającą stawki opłat za 
usuwanie pojazdów z drogi oraz ich „prze-
chowywanie” na parkingu strzeżonym. Pre-
zydent miasta zaproponował przyjęcie stawek 
na poziomie 80 proc. maksymalnych stawek 
określonych w ministerialnym obwieszczeniu. 
Usunięcie roweru bądź motoroweru będzie 
kosztować 90 zł (16 zł za każdą rozpoczętą 
dobę parkowania na parkingu strzeżonym);  

usunięcie motocykla 177 zł (21 zł za parking), 
a samochodu osobowego 388 zł (32 zł za par-
king). Dla cięższych samochodów stawki za 
usunięcie rosną od 485 zł (41 zł za parking) 
do 1012 zł (108 zł za parking) w przypad-
ku pojazdów ważących ponad 16 ton. Zgod-
nie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, róż-
nego rodzaju pojazdy mogą zostać usunię-
te z dróg publicznych na polecenie policji, 
straży miejskiej bądź osoby dowodzącej ak-
cją ratunkową.  

Przyjęto również uchwałę o zwolnieniu  
z opłaty za wydanie prawa jazdy osoby, któ-
ra musi ubiegać się o wydanie nowego pra-
wa jazdy w związku ze zmianą adresu, niebę-
dącą efektem np. przeprowadzki, ale zmian 
administracyjnych.

W czasie listopadowej sesji radni podjęli 
również ostatnie w mijającej kadencji uchwa-
ły gruntowe, traktujące o nabyciu i zbyciu nie-
ruchomości. W drodze przetargu miasto spie-
nięży jeden niezamieszkały lokal mieszkalny 
w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy  
ul. Komuny Paryskiej 3 (z 18 mieszkań sprze-
dano już 11), a także trzy niezabudowane nie-
ruchomości – dwie przy ul. Wolnej i jedną, 
również niezabudowaną, przy ul. Sygnały.  

Radni zdecydowali również o ustanowie-
niu służebności gruntowej na nieruchomo-
ści gminnej; dzięki niej prywatni właściciele 
nieruchomości zyskają prawny dostęp do dro-
gi publicznej, czyli ul. Wierzbowej.

Ostatnia część sesji, już po wyczerpaniu po-
rządku obrad, upłynęła głównie na podzię-
kowaniach i pożegnaniach. Z radą miasta 
pożegnali się: Józef Piontek, Zygmunt Gaj-
da i Henryk Ryszka, trzej doświadczeni sa-
morządowcy Bloku Samorządowego Rybnik, 
którzy na tej kadencji postanowili zakończyć 
swoją pracę w radzie miasta. Szefowie po-
szczególnych klubów radnych: Piotr Kuczera 
(PO), Jan Mura (BSR) oraz Stanisław Jasz-
czuk (PiS) podziękowali za współpracę pre-
zydentowi miasta Adamowi Fudalemu oraz 
najważniejszym urzędnikom magistratu – se-
kretarz miasta Danieli Lampert oraz skarb-
nikowi Bogusławowi Paszendzie, prosząc też 
o przekazanie tych podziękowań pozostałym 
pracownikom urzędu miasta. Samym radnym 
za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców 
dziękowali z kolei prezydent Adam Fudali  
i przewodniczący rady Andrzej Wojaczek, 
wręczając każdemu z nich pamiątkowe miej-
skie upominki.                                     (WaT)

12 listopada 2014 roku, ostatnia sesja kończącej się kadencji i ostatnie pamiątkowe zdjęcie rady miasta w składzie, który już się nie powtórzy. W czasie 52 sesji radni podjęli 790 różnego rodzaju uchwał. Od lewej, 
siedzą: Kazimierz Salamon, Jan Mura, Andrzej Wojaczek, Stanisław Jaszczuk, Anna Gruszka; stoją: Henryk Frystacki, Michał Chmieliński, Józef Skrzypiec, Zygmunt Gajda, Andrzej Oświecimski, Józef  Piontek, Leszek 
Kuśka, Henryk Ryszka, Franciszek Kurpanik, Monika Krakowczyk-Piotrowska, Dariusz Laska, Krystyna Stokłosa, Wojciech Kiljańczyk, Wojciech Piecha, Łukasz Kłosek, Henryk Cebula, Piotr Kuczera, Krzysztof Szafraniec, 
Benedykt Kołodziejczyk, Bronisław Drabiniok
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W czasie październikowej sesji rada 
miasta uchwaliła siedem planów. Cztery  
z nich dotyczą dużych obszarów, obej-
mujących prawie całe dzielnice: Kamień, 
Rybnicką Kuźnię, Wielopole i Chwałę-
cice; dwa kolejne, znacznie już mniej-
sze fragmenty Śródmieścia i Orzepowic,  
a ostatni, złożony z siedmiu części, nie-
wielkie tereny (łącznie ok. 13 hektarów)  
w różnych częściach miasta. W czasie listo-
padowych obrad przyjęto natomiast plan 
zagospodarowania obejmujący zurbanizo-
waną część dzielnicy Ochojec (MPZP 14). 
Do zakończenia wszystkich procedur pla-
nistycznych, których początek dała uchwa-
ła jeszcze poprzedniej rady miasta z 18 lu-
tego 2009 r., pozostało uchwalenie trzech 
planów obejmujących dzielnice Gole-
jów, Grabownia i Rybnik-Północ. W trak-
cie opracowania  jest także plan dzielni-
cy Orzepowice.

Jak tłumaczy Janusz Orzeł, naczelnik 
wydziału architektury w urzędzie miasta, 
przyjęte nowe plany generalnie mają cha-
rakter zachowawczy, często uwzględniają 
wcześniejsze wnioski mieszkańców oraz 
dostosowują plany zagospodarowania do 
dokumentu nadrzędnego, jakim jest Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Rybnika. 

W czasie ostatnich wyłożeń projektów 
nowych planów do publicznego wglądu 
złożono w sumie 141 uwag, z których nie 
uwzględniono 88. Np. w przypadku pla-
nu MPZP 9 obejmującego Kamień na 61 
uwag nie uwzględniono 47. Do dwóch pla-
nów MPZP nr 4 i 6 (Śródmieście i Orze-
powice) nie zgłoszono żadnych uwag; do 
dwóch kolejnych nr 7 i 10 (Rybnicka Kuź-
nia i Chwałęcice) – łącznie pięć i wszyst-
kie uwzględniono. Do planu MPZP 15 
(siedem różnych obszarów o łącznej po-
wierzchni ok. 13 hektarów) zgłoszono 
sześć uwag, z których pięć odrzucono.  
W przypadku planu MPZP nr 8 (Wielopole)  

na 13 złożonych uwzględniono trzy, zaś  
w przypadku MPZP nr 14 (Ochojec) na 56 
uwag przyjęto  30.

Jak wyjaśnia Janusz Orzeł, duża część 
nieuwzględnionych uwag dotyczyła po-
stulatu przekształcenia różnych terenów 
na tereny pod budownictwo mieszkanio-
we, co w tych konkretnych przypadkach 
było niezgodne ze studium. — Gdyby zo-
stały uwzględnione, istnieje spora obawa, że 
spowodowałoby to stwierdzenie nieważności 
uchwał przez wojewodę, bo plany  miejsco-
we  nie mogą być sprzeczne ze studium — 
mówi naczelnik Orzeł. Część nieuwzględ-
nionych uwag mieszkańców, zwłaszcza Ka-
mienia, dotyczyła też przyjętych rozwią-
zań komunikacyjnych. Te, jak tłumaczy da-
lej naczelnik „architektury” miały na celu 
poprawę połączeń drogowych wyłącznie  
w obrębie konkretnej dzielnicy.

Plany miejscowe obszarów dzielnic 
uchwalone w październiku zostały już opu-
blikowane w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z dnia 12 listopada br.  
i wejdą w życie po upływie 30 dni od tej daty.

W dniach od 27 października do 25 li-
stopada w urzędzie miasta były wyłożone 
do publicznego wglądu trzy kolejne nowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go miasta: MPZP nr 16 obejmujący teren  
w dzielnicy Smolna położony między uli-
cami: Kotucza, Zabrzydowicką i Racibor-
ską; MPZP nr 17 obejmujący teren przy ul. 
Gajowej, Zebrzydowickiej i Budowlanych  
w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz MPZP 
nr 19, obejmujący trzy różne obszary w róż-
nych częściach miasta: teren przy ul. Hut-
niczej w Śródmieściu; teren przy ul. Gotar-
towickiej w Gotartowicach oraz teren przy 
ulicach Gliwickiej i Karłowicza w dzielni-
cy Rybnik-Północ. Uwagi do tych trzech 
projektów planów zagospodarowania 
mieszkańcy mogą składać w urzędzie 
miasta do 9 grudnia. 

(WaT)

Miasto w skrócie
w Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLE-

KO w Poznaniu wręczono nagrody laureatom konkursu Panteon 
Polskiej Ekologii. Rybnik został wyróżniony za realizację programu 
dofinansowującego modernizację systemów ogrzewania w mie-
ście. Nagrody przyznawane są przedsiębiorcom i samorządom za 
działalność proekologiczną, przyczyniającą się do poprawy jako-
ści środowiska naturalnego. 

w Sejm wprowadził zakaz sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkolnych 
sklepikach. W Rybniku podobne założenia przyjęto już w 2007 r., inicju-
jąc akcję „Zdrowo jem”, w ramach prowadzonego w mieście programu 
„Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. Celem akcji było propago-
wanie zasad zdrowego odżywiania i wycofanie ze sklepików tzw. „nie-
zdrowej żywności”. Wtedy dyrektorzy kilku rybnickich szkół (m.in. dzie-
więciu podstawówek, trzech gimnazjów i czterech szkół średnich) usta-
lili listę produktów, jakie mogą być sprzedawane na terenie ich szkół. 

w W rybnickim muzeum można kupić zestawy pocztówek bożonaro-
dzeniowych i noworocznych, przedrukowanych z muzealnych zbio-
rów. Koszt dziesięciu pocztówek to 4 zł. Od 4 listopada w placów-
ce można też nabyć najnowsze muzealne wydawnictwo – „Szki-
ce z dziejów Zieleni Miejskiej w Rybniku”. W czterech bogato ilu-
strowanych szkicach autorzy – Jakub Abrahamowicz, Dawid Kel-
ler i Bogdan Kloch – przedstawili dzieje terenów zieleni w mieście. 
Książka ukazała się w ramach Zeszytów Rybnickich nr 19 i po-
wstała we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Kosztuje 15 zł. 

w 9 grudnia podczas gali w Domu Kultury w Boguszowicach poznamy naj-
lepszych rybnickich wolontariuszy roku. Konkurs „Wolontariusz miasta 
Rybnika” po raz kolejny zorganizuje rybnickie stowarzyszenie Oligos. 
—  Pozwoli on nagrodzić wyróżniających się wolontariuszy i wyjątko-
we akcje dobroczynne  — wyjaśnia Elżbieta Piotrowska. Prezes Oligo-
su podkreśla też, że działalność wolontariuszy nie ogranicza się dziś 
jedynie do działania w obszarach pomocy społecznej, czy służby zdro-
wia, ale prowadzona jest również w kulturze i sporcie. Dodatkowo po-
jawia się też wolontariat pracowniczy, czy e-wolontariat. Kandydatów 
do rybnickiego konkursu zgłaszano do końca listopada, 3 grudnia ma 
się zebrać kapituła i przyznać nagrody. Zwycięzców poznamy podczas 
koncertu z udziałem rybnickiego wokalisty Damiana Maliszewskiego.

w W sezonie grzewczym strażnicy miejscy przypominają o zagroże-
niu, jakim jest czad. — Czad to cichy zabójca, zbierający co roku 
swoje żniwo. Podczas kontroli posesji będziemy zwracali nie tylko 
uwagę na to, co jest spalane w przydomowych kotłowniach, ale 
również przypominali, jak zabezpieczyć się przed czadem — infor-
muje Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich strażników i zachęca do 
pamiętania o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa: za-
pewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń; stosowanie mi-
krowentylacji okien i drzwi; dbanie o drożność kratek wentylacyj-
nych; okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i insta-
lacji wentylacyjnej; zainstalowanie czujników dwutlenku węgla w 
pomieszczeniach zwłaszcza w sypialniach; zakaz spalania czego-
kolwiek w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane. 

w 8 listopada Ruch Autonomii Śląska zorganizował w Rybniku hap-
pening pod nazwą „Kołym na beztydziyń”. Członkowie rybnickiego 
koła RAŚ przejechali rowerami spod dworca PKP, ulicami Kościusz-
ki, Piasta, Gliwicką, Kotucza i Rudzką na rybnicki rynek. Wszyst-
ko po to, by zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania rowe-
ru w codziennych dojazdach do pracy i szkoły. — Chcemy promo-
wać jednoślad jako zdrową, bezpieczną alternatywę i uzupełnie-
nie dla innych środków transportu, jednocześnie zwracając uwa-
gę na prowadzenie spójnej polityki rowerowej w mieście — wyja-
śnia Wadim Filiks z RAŚ. 

Dla upamiętnienia siódmej rocznicy śmierci Józefa Cyrana, 5 grudnia  
o godzinie 18.00 w kościele w Zamysłowie odprawiona zostanie msza św.  
w intencji tego cenionego samorządowca, wieloletniego radnego  
i wiceprezydenta Rybnika. 

Do udziału w nabożeństwie wszystkich chętnych zaprasza rodzina. 

P l a n y  n a  f i n i s z u

W czasie dwóch ostatnich sesji rady miasta minionej już kadencji 
radni najwięcej czasu poświęcili uchwalaniu ośmiu cząstkowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta, bo ich przyjęcie poprzedzały 
głosowania w sprawie nieuwzględnienia części uwag zgłoszonych przez 
mieszkańców. Odrzucenie każdej kolejnej wymagało osobnego głosowania.

Pamięci Józefa Cyrana
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Miasto w skrócie
w Mokre liście zalegające na chodnikach mogą stanowić 

zagrożenie. Strażnicy miejscy przypominają, że ich usu-
nięcie to obowiązek właściciela nieruchomości. Zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta Rybnika właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. Dopełnianie tego obowiązku jest szczegól-
nie ważne jesienią i zimą, kiedy nieuporządkowane chod-
niki mogą być przyczyną nieszczęśliwego upadku. Zanie-
czyszczenia należy gromadzić w sposób niezakłócający 
ruchu tak, aby mogły je uprzątnąć odpowiednie służby.

w W dzień Wszystkich Świętych kilka osób postanowiło 
uczcić pamięć zmarłego… toastem na cmentarzu. Po  
g. 22 strażnicy odebrali zgłoszenie anonimowej osoby  
o zakłócaniu porządku i spokoju na cmentarzu. Po przy-
byciu na miejsce strażnicy wylegitymowali sześć osób, 
które tłumaczyły, że przyszły się spotkać z przedwcze-
śnie zmarłym kolegą. Dwoje z tej grupy spożywało al-
kohol na terenie cmentarza. Po interwencji patrolu „bie-
siadnicy” opuścili nekropolię. Jak informują strażnicy, był 
to jedyny incydent podczas świątecznego weekendu. 

w 4 i 7 grudnia Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi im. ks. Niedzieli zorganizuje w Rybniku Wampi-
riadę, czyli cykliczną akcję poboru krwi. W dniu górni-
czego święta rozpocznie się ona na parkingu przy UM 
Rybnika (od g. 9 do 13), a 7 grudnia – przy bazylice 
(od g. 8 do 13.30). Akcja połączona będzie ze zbiórką 
czekolad dla najuboższych dzieci z naszego regionu.

w 1 listopada nad ranem w jednym z budynków przy ul. 
Lompy w dzielnicy Boguszowice-Osiedle dobrze zna-
ny policji 29-letni Łukasz P., karany dotąd za drobne 
kradzieże, kilka razy śmiertelnie ugodził nożem 43-let-
niego Jarosława Z., w mieszkaniu którego od dnia po-
przedniego trwała libacja. W jej trakcie kilku mężczyzn 
spożywało alkohol i to w bardzo różnej postaci. Poli-
cję zaalarmowała ekspedientka sklepu, do którego już 
po wszystkim wybrał się zabójca. Jej uwagę zwróciło 
jego nienaturalne zachowanie, zakrwawiona odzież  
i nóż, który próbował ukryć. Policjanci zatrzymali 29-lat-
ka jeszcze w sklepie, a ten od razu opowiedział co się 
stało. W mieszkaniu kryminalni zastali jeszcze jedne-
go 32-letniego, kompletnie pijanego uczestnika tra-
gicznej biesiady, któremu prokuratura postawiła za-
rzut „nieudzielenia pomocy”. Tymczasowo areszto-
wany Łukasz P. usłyszał zarzut zabójstwa. Wiadomo,  
że między zabójcą i jego ofiarą doszło do kłótni, ale co 
było jej przedmiotem praktycznie nie sposób ustalić. 

w Okres Wszystkich Świętych minął na rybnickich dro-
gach względnie spokojnie. W czasie trzydniowej poli-
cyjnej akcji „Znicz” odnotowano 18 kolizji i jeden wy-
padek, w którym ucierpiał 33-letni motocyklista, który 
2 listopada ok. 14 zderzył się na ul. Rudzkiej z seatem.

w 3 listopada ok. 11.15 na szlaku kolejowym przy  
ul. Kwiatowej pod kołami pociągu jadącego z Katowic 
do Raciborza zginął 57-letni rybniczanin. Z relacji ma-
szynisty wynika, że mężczyzna rzucił się pod pociąg. 
Ruch pociągów na odcinku pomiędzy stacją Rybnik 
Towarowy a rybnickim dworcem został na kilka go-
dzin wstrzymany.

Ranking „Sukces kadencji” jest zestawieniem fi-
nalnym, podsumowującym ocenę danego miasta bądź 
gminy w czterech innych zestawieniach: sukces fi-
nansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny i edukacyj-
ny. Sukces finansowy oceniano sprawdzając m.in., jak  
w latach 2009-2013 zmieniał się potencjał bieżących do-
chodów własnych wraz z udziałem w podatkach cen-
tralnych (część podatków PIT i CIT, zasilających gene-
ralnie budżet państwa pozostaje w gminach, to odpo-
wiednio 48 i 8 proc.). Sukces ekonomiczny mierzono 
natomiast kontrolując m.in., jak w ciągu kadencji zmie-
nił się odsetek bezrobotnych mieszkańców i ile przy-
było w mieście prywatnych podmiotów gospodarczych.  
O wymiarze sukcesu infrastrukturalnego świadczyć 
miał z kolei m.in. wzrost liczby mieszkańców, korzy-
stających z kanalizacji sanitarnej, ale też ilość ścieżek 
rowerowych w przeliczeniu na powierzchnię gminy.  

Z kolei sukces edukacyjny w wymierny sposób oce-
niono biorąc pod uwagę wyniki sprawdzianu na ko-
niec szkoły podstawowej w czasie całej kadencji,  
a także m.in. zmianę odsetka dzieci w wieku od trzech 
do pięciu lat objętych wychowaniem przedszkolnym.  
W zestawieniach dotyczących „sukcesu infrastruktural-
nego” i „sukcesu edukacyjnego Rybnik sklasyfikowa-
no odpowiednio na miejscu pierwszym i trzecim, na-
tomiast w rankingach traktujących o sukcesie finanso-
wym i ekonomicznym nasze miasto znalazło się poza 
pierwszą piętnastką. 

W zestawieniu głównym – „Sukces kadencji” Rybnik 
sklasyfikowano na miejscu czwartym, za Zamościem  
(1 m.), Tarnowem i Jelenią Górą. Dalsze miejsca zajęły 
m.in. inne miasta z naszego województwa: Bielsko-Bia-
ła (5.), Mysłowice (7.), Dąbrowa Górnicza (8.), Tychy 
(10.) i Gliwice (14.).    (WaT)

Obowiązują już nowe zasady poruszania się 
w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej. Co prawda, 
ze względu na problemy natury informatycznej nie-
możliwe okazało się uruchomienie systemu chowają-
cych się w jezdni słupków, blokujących wjazd do stre-
fy, ale mimo to nowe zasady, sprzyjające zwłaszcza pie-
szym, obowiązują.

W godzinach między 6 a 11 do strefy mogą wjeż-
dżać dostawcy towarów, mieszkańcy oraz osoby nie-
pełnosprawne. Poza tymi godzinami do ścisłego cen-
trum miasta będą mogli wjeżdżać mieszkańcy i pracow-
nicy mający miejsca parkingowe w bramach i na dzie-
dzińcach kamienic, czyli poza rynkiem i ulicami stre-
fy i posiadający kartę typu „A”. Wjechać będą mogli 
również niepełnosprawni, legitymujący się tzw. kartą 
parkingową, a oprócz nich również konwoje bankowe  
i pracownicy ochrony mienia. W sytuacjach nadzwyczaj-
nych służby ratunkowe i mundurowe oraz osoby nie-
pełnosprawne będą mogły wjechać do strefy zgłaszając 
taki zamiar dyżurnemu strażnikowi miejskiemu przy 
użyciu „domofonów”, zainstalowanych przy wszyst-
kich wjazdach do strefy śródmiejskiej. Przypominamy,  

że po zmianie zasad ruchu w RSŚ, m.in. ul. Powstań-
ców Śl. (od bazyliki do świateł) oraz górny odcinek  
ul. Sobieskiego są drogami jednokierunkowymi.

— Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany przy-
czynią się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użyt-
kowników rybnickiego rynku, uporządkowania ruchu 
pojazdów oraz zostaną zaakceptowane przez wszystkich 
zainteresowanych rozwojem i poprawą funkcjonowania 
tej części naszego miasta — napisał w wystąpieniu do 
mieszkańców prezydent Adam Fudali. 

— Mamy podobny problem jak Państwowa Komisja 
Wyborcza, system się zawiesza, więc by nie wypaść tak źle 
jak komisja wyborcza, testujemy system w różnych wa-
runkach — mówił Michał Śmigielski, wiceprezydent 
miasta. Przypomnijmy, że system ów ma m.in. sczyty-
wać samochodowe rejestracje. Jeśli do strefy podjedzie 
samochód zarejestrowany w systemie np. należący do 
Rybnickich Służb Komunalnych albo do mieszkańca 
mającego możliwość zaparkowania go na tyłach ka-
mienicy, słupki mają się chować automatycznie otwie-
rając wjazd do strefy. 

(WaT)

Strefa śródmiejska już po nowemu

Ranking dokonań minionej kadencji
Dwutygodnik „Wspólnota”, będący pismem samorządu terytorialnego, po raz 

czwarty opracował i opublikował ranking sukcesów samorządów lokalnych minionej 
kadencji. Osobne zestawienia przygotowano dla miast wojewódzkich, miast na 
prawach powiatu, takich jak Rybnik oraz małych miast i gmin wiejskich. 

Schowane jeszcze w jezdni słupki wkrótce, w wyznaczonych 
godzinach, będą blokować wjazd do strefy śródmiejskiej 
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Miasto w skrócie
w 3 listopada około 20.30 w dzielnicy Boguszowi-

ce Osiedle po awanturze z pijaną matką, siostry  
w wieku 10 i 13 lat postanowiły uciec do mieszka-
jącej kilkaset metrów dalej babci. Widok dziewczy-
nek przemierzających osiedle w samych kapciach  
i pidżamach zaniepokoił sąsiadów; jeden z nich 
zaalarmował policję. 38-letnia matka, mieszkająca 
w jednym z bloków przy ul. Żurawiej wydmucha-
ła na policyjnym alkomacie 2,2 promila. Za nara-
żenie swoich dzieci na niebezpieczeństwo grozi jej 
kara nawet pięciu lat więzienia. O sytuacji małolet-
nich zostanie również powiadomiony sąd rodzinny. 

w 4 listopada przedstawiciele miasta i Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej podpisali umowę, na mocy której fun-
dusz udzieli miastu unijnego dofinansowania  
w kwocie 70 tys. zł (85 proc. kosztów) do opraco-
wania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla mia-
sta Rybnik. Prace nad takim planem rozpoczęto 
w sierpniu tego roku; dokument ma być gotowy 
w lipcu. Posiadanie planu pozwoli miastu pozyski-
wać unijne dotacje na przedsięwzięcia mające na 
celu poprawę jakości powietrza w mieście i w re-
gionie. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie za-
wierać m.in. bazę danych pozwalającą ocenić spo-
sób gospodarowania energią na terenie Rybnika.  

w Od 1 grudnia pasaż łączący parking przy ul. 
Brudnioka z ul. Sobieskiego będzie zamknię-
ty dla pieszych. Przez dwa i pół miesiąca przej-
ście to będzie gruntownie remontowane i mo-
dernizowane.

w Już 30 osób zdecydowało się na zakup tzw. biletu 
zrównoważonego komunikacji miejskiej. Nabija-
ny na imienną e-kartę bilet na 200 przejazdów 
kosztuje 184 zł (ulgowy 92 zł), ale warunkiem 
korzystania z niego jest posiadanie przy sobie 
dowodu rejestracyjnego swojego samochodu 
z ważnym badaniem technicznym, co ma gwa-
rantować, że pasażer faktycznie zrezygnował  
z jazdy prywatnym samochodem na rzecz miej-
skiego autobusu. Więcej szczegółów na stronie 
internetowej Zarządu Transportu Zbiorowego. 

w Sześć pożarów w trzy dni gasili strażacy w fa-
milokach przy ul. Ogrodowskiego w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski. W budynkach nr: 7A, 3, 9A 
i 1 paliło się w sumie pięć piwnic i jedno pod-
dasze, a właściwie składowane na nim meble. 
Pierwszy pożar wybuchł w sobotę 22 listopa-
da ok. 21, a ostatni w poniedziałek 24 listo-
pada ok. 5.20. Łączne straty wyliczono wstęp-
nie na 8 tys. zł. Strażacy nie mają wątpliwości,  
że były to podpalenia.

w Jeśli aura dopisze, 6 grudnia ma zostać urucho-
mione sezonowe, sztuczne lodowisko usytu-
owane między kąpieliskiem Ruda, a kompleksem 
boisk piłkarskich. Harmonogram sesji na lodzie 
oraz aktualne ceny biletów będzie można zna-
leźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji.

Rada miasta
W wyborach do rady miasta najwięcej, dziesięć man-

datów (o jeden więcej niż przed czterema laty) zdobył 
Komitet Wyborczy Adam Fudali Blok Samorządowy 
Rybnik. Osiem mandatów (o trzy więcej niż w 2010 
roku) zdobyło PiS (koalicjant BSR-u); sześć (o cztery 
mniej niż przed czterema laty) PO, a jednego radne-
go wprowadziło do rady, debiutujące w wyborach sa-
morządowych Forum Obywateli Rybnika. Jaki będzie 
ostatecznie skład rady przekonamy się dopiero po dru-
giej turze wyborów prezydenckich, bowiem obaj kan-
dydaci Adam Fudali (BSR) i Piotr Kuczera (PO) star-
towali również w wyborach do rady i zdobyli manda-
ty. Mandat tego, który zostanie wybrany na prezyden-
ta wygasi wydając stosowne postanowienie komisarz 
wyborczy, a w radzie miasta zastąpi go, kolejny kandy-
dat z jego listy z największą liczbę głosów. Ci dwaj rad-
ni rezerwowi, oczekujący na rozstrzygnięcia II tury to 
Henryk Frystacki (BSR) i Wojciech Kiljańczyk (PO).

Mandaty radnego zdobyło aż dziesięciu kandyda-
tów, którzy nie byli radnymi w poprzedniej kadencji; 
ośmiu z nich to debiutanci, a dwóch nowych radnych 
– Maria Polanecka-Nabagło (BSR) i Jerzy Lazar (PiS) 
sprawowało już mandat we wcześniejszych kadencjach. 
Czterech radnych-debiutantów jest w drużynie BSR
-u, trzech w klubie PiS-u, natomiast klub radnych PO 
będą tworzyć wyłącznie kandydaci, którzy byli radny-
mi w poprzedniej kadencji.

Z trzech do siedmiu wzrosła liczba kobiet w radzie; 
cztery są w BSR, trzy w PiS-ie, jedna w PO, ale i tu sy-
tuacja może się zmienić po wyborze prezydenta mia-
sta, bowiem w tym kobiecym gronie jest Ewa Rysz-
ka, która do tej pory była zastępcą prezydenta Ada-
ma Fudalego. Gdyby ponownie miała pełnić tę funk-
cję, w RM zastąpi ją doświadczony radny BSR-u Ka-
zimierz Salamon. 

Królem polowania …na głosy, podobnie, jak czte-
ry lata temu został Andrzej Wojaczek (PiS); na do-
tychczasowego przewodniczącego rady miasta swo-
je głosy w okręgu nr 3 oddało 1.407 wyborców. Dru-
gi wynik wyborów, w tym samym zresztą okręgu, uzy-
skał Piotr Kuczera (PO) – 1.108 i tylko ci dwaj kandy-
daci przekroczyli w Rybniku granicę tysiąca głosów. 
Byli też kandydaci, na których nie oddano ani jedne-
go głosu, to dwie kandydatki komitetu Nasz Wspólny 
Śląski Dom, startujące w okręgu nr 2.

Podobnie jak przed czterema laty w składzie rady 
znalazł się również radny-rodzynek. Mariusz Wiśniew-
ski to jedyny kandydat Forum Obywateli Rybnika, któ-
ry zdobył mandat. Liderowi tego ugrupowania, który 

brał również udział w wyborach prezydenckich, Piotro-
wi Masłowskiemu, ta sztuka się nie udała. Przed czte-
rema laty w podobny sposób mandat zdobył Leszek 
Kuśka, kandydat Samorządnego Rybnika 2010, któ-
rego lider Marek Jędrośka przegrał i wybory na pre-
zydenta, i wybory do rady miasta.      

Pierwsza sesja nowej rady miasta odbędzie się w ma-
gistracie w poniedziałek 1 grudnia o 16 (zgodnie z pra-
wem musi się odbyć w ciągu siedmiu dni od daty ogło-
szenia oficjalnych wyników wyborów przez Państwową 
Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 
24 listopada). A zatem za sprawą opóźnienia w licze-
niu głosów przez PKW, nowo wybrani radni spotkają 
się na pierwszej sesji, gdy już będzie wiadomo kogo 
rybniczanie wybrali na prezydenta miasta.  

Średnia wieku nowo wybranych radnych jest nie-
co wyższa od średniej wieku osób, które swą kadencję 
rozpoczynały przed czterema laty. Teraz wynosi ona 53 
lata, a w 2010 roku były to niespełna 52 lata. Najstar-
szym radnym, podobnie jak przed czterema laty, jest 
Andrzej Oświecimski z Bloku Samorządowego Rybnik 
(75 lat), który jest o 44 lata starszy od najmłodszego, 
31-letniego Łukasza Kłoska (PO). W nowej kadencji 
radę miasta współtworzą: jeden siedemdziesięciolatek, 
po ośmiu sześćdziesięcio- i pięćdziesięciolatków oraz 
po czterech czterdziesto- i trzydziestolatków. Te pro-
porcje mogą ulec niewielkiej zmianie po drugiej turze 
wyborów prezydenckich.   

Prezydent miasta
I tura wyborów prezydenckich nie przyniosła roz-

strzygnięcia, bo żaden z kandydatów nie przekroczył 
progu 50 proc. ważnych głosów. A zatem o tym, kto 
będzie prezydentem miasta rybniczanie zdecydują w 
II turze wyborów 30 listopada, w której zmierzą się 
urzędujący prezydent Adam Fudali i kandydat PO 
Piotr Kuczera. Zwycięży ten kandydat, który w skali 
całego miasta zdobędzie więcej głosów. Gdyby obaj 
kandydaci zdobyli tę samą liczbę głosów, co wydaje 
się praktycznie niemożliwe, zwycięży ten kandydat, 
który wygra w większej liczbie obwodowych komi-
sji; w całym mieście jest ich 70.

W wyborach prezydenta Rybnika poszczegól-
ni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
Adam FUDALI (BSR) – 20.545 (47,71 proc.); Piotr 
KUCZERA (PO) – 11.661 (27,08 proc.); Piotr MA-
SŁOWSKI (FOR) – 5.485 (12,74 proc.); Aleksander 
LARYSZ (RNM) – 2.639 (6,13 proc.); Jan LUBOS 
(RAŚ) – 1.659 (3,85); Stefan DĄBKOWSKI (SLD 
LR) – 1.071 (2,49 proc.)

Rada miasta:
BSR – 10, PiS – 8, PO – 6, FOR – 1

16 listopada wybraliśmy nową radę miasta i naszych przedstawicieli do sejmiku 
województwa. Prezydenta Rybnika, podobnie jak przed czterema laty, wybierzemy 
w drugiej turze wyborów – 30 listopada, bo w pierwszej żaden z kandydatów 
nie przekroczył progu 50 proc. ważnych głosów, co było warunkiem zwycięstwa. 
Frekwencja wyniosła 39,99 proc. i była o 0,54 proc. wyższa niż w czasie poprzednich 
wyborów samorządowych 

Wybory na półmetku
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Miasto w skrócieSejmik Województwa 
Śląskiego

Wspólnie z mieszkańcami Jastrzębia 
Zdroju i Żor oraz powiatów: rybnickiego, 
wodzisławskiego i raciborskiego (okręg wy-
borczy nr 3) z grona 171 kandydatów wybra-
liśmy siedmiu radnych sejmiku. Zostali nimi: 

PSL: Bronisław KARASEK (4.942 gło-
sy/ w Rybniku 395); PiS: rybniczanin Ta-
deusz GRUSZKA (16.171/ 6.705), Julia 
KLOC (13.724/ 2.146) i Adam GAWĘDA 
(5.506/ 197); PO: Gabriela LENARTO-
WICZ (21.311/ 4.279) i rybniczanin Grze-
gorz WOLNIK (7.122/ 2.792); RAŚ: Janusz 
WITA (8.164/ 1.301).

A zatem PiS zdobył w naszym okręgu  
3 mandaty, PO 2, PSL 1 i Ruch Autonomii 
Śląska 1 (przed czterema laty: PiS 2, PO 4, 
RAŚ 1, SLD 1). W naszym okręgu na 580.182 
uprawnionych głosowało 250.665 wyborców, 
co daje frekwencję 43,2 proc. W całym wo-
jewództwie oddano aż 39.899 głosów nie-
ważnych (w Rybniku 4.991). Generalnie  
w sejmiku 17 mandatów zdobyła PO, 16 PiS, 
5 PSL, 4 RAŚ i 3 SLD. 

To co zapamiętamy z tych wyborów, to przede 
wszystkim długie oczekiwanie na wyniki, niewydol-
ność systemu informatycznego Państwowej Komisji 
Wyborczej i zakałapućkanie się w całej sytuacji tego 
szacownego gremium, nie wspominając o politycznej 
burzy wokół PKW i wyników wyborów.

W Rybniku obwodowe komisje wyborcze sporzą-
dziły protokoły w wersji elektronicznej i przesłały 
je do PKW oraz Miejskiej Komisji Wyborczej urzę-
dującej w magistracie. To na ich podstawie opraco-
wano w urzędzie miasta zbiorcze zestawienie wyni-
ków. Najpierw poznaliśmy wyniki wyborów na pre-
zydenta miasta oraz nowy skład rady miasta. MKW 
ustaliła zatwierdziła wyniki we wtorek 18 listopa-
da o g. 15. Zestawienie wyników wyborów do sej-
miku województwa przyjęła w czwartek 20 listopa-
da przed południem.   

Rzeczą charakterystyczną dla tych wyborów jest 
stosunkowo duża liczba głosów nieważnych. W Ryb-
niku w wyborach prezydenta miasta było ich 672 (na 
169 kartach wyborcy postawili dwa i więcej „krzyży-
ków”, a na 467 kartach żadnego); w wyborach do 
rady miasta 3.554, a w wyborach do sejmiku 4.991. 
Dość powszechna jest opinia, że to przede wszyst-
kim efekt przygotowania kart do głosowania w for-
mie broszury. Zrobiono tak, by osoby niewidome mo-
gły głosować przy użyciu nakładki brajlowskiej. Para-
doks polega na tym, że np. w Rybniku w ten sposób 
nie głosował ani jeden (!) wyborca. Mając do czynie-
nia z kilkunastostronicową broszurą, część osób mo-
gła opacznie zrozumieć wyborczą instrukcję: „Gło-
sować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x”  
w kratce  z lewej strony obok nazwiska jednego z kan-
dydatów z tej listy”.

W całym Rybniku 12 wyborców oddało swe głosy 
korzystając z instytucji pełnomocnika.

Wacław Troszka

w Z końcem października Aniela Wlizło niespo-
dziewanie pożegnała się ze stanowiskiem dy-
rektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 3 w Rybniku Orzepowicach. Zarząd 
województwa powierzył jej to stanowisko  
w maju ubiegłego roku po tym, jak w konkur-
sie pokonała dziesięciu innych kandydatów. 
Zapowiedziano wtedy, że jej dyrektorska ka-
dencja potrwa sześć i pół roku. Teraz poinfor-
mowano jedynie o rozbieżnych wizjach prowa-
dzenia rybnickiego szpitala. Z początkiem listo-
pada obowiązki dyrektora tymczasowo prze-
jęła Bożena Mocha-Dziechciarz, która przed 
rozpoczęciem pracy w Rybniku kierowała Wo-
jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1  
w Tychach i brała udział w jego przekształce-
niu, a następnie likwidacji. Sytuacja finanso-
wa rybnickiego szpitala jest trudna; tzw. zo-
bowiązania wymagalne wynoszą 21,5 mln zł, 
co stanowi 18,5 proc. rocznych przychodów 
szpitala z podstawowej działalności. — Naj-
większym problemem jest narastające za-
dłużenie oraz strata na bieżącej działalności.  
To efekt zbyt niskiego, jak na potencjał pla-
cówki kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia — ocenia. Swe działania chce skon-
centrować na powstrzymaniu przyrostu zadłu-
żenia, restrukturyzacji długów oraz na wery-
fikacji kadry i sprzętu, jakim dysponuje lecz-
nica. — Sprawdzę zasadność  poszczegól-
nych kosztów, ale planuję też zakupy nowe-
go sprzętu, co z pewnością poprawi warunki 
pracy. Niedawno otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Zdrowia ponad trzy miliony złotych dofinan-
sowania na zakup tomografu komputerowe-
go — mówi Bożena Mocha-Dziechciarz, któ-
ra jest siódmym dyrektorem szpitala w Orze-
powicach od 2004 roku. Lecznicą ma kiero-
wać do czasu rozstrzygnięcia przez urząd mar-
szałkowski kolejnego konkursu na dyrektora. 

w 2 grudnia w szkółce Nadleśnictwa Rybnik 
przy ul. Wielopolskiej w dzielnicy Paruszo-
wiec-Piaski ma się rozpocząć sprzedaż świą-
tecznych choinek (świerków i sosen). Drzew-
ko mierzące od 1m do 1,5 m będzie kosz-
tować 25 zł, a od 1,6 m do 2,5 m 30 zł.  
W tygodniu szkółka jest otwarta od 8 do 16,  
a w soboty do 13. Świąteczne iglaki będzie 
też można kupić w wybranych leśniczów-
kach. W ubiegłym roku nadleśnictwo sprze-
dało łącznie 3.788 choinek.  

w Sąd Rejonowy w Rybniku bez rozprawy wydał 
wyrok w głośnej sprawie 3-letniej dziewczyn-
ki, która 10 czerwca tego roku zmarła zosta-
wiona w rozgrzanym samochodzie. Jej ojciec, 
który przez zapomnienie, idąc do pracy zosta-
wił dziecko w samochodzie, przyznał się do 
winy i dobrowolnie poddał się karze. Sąd na 
wniosek prokuratury skazał go na rok pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 
nakazał mu też pokrycie kosztów sądowych.

W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie w wyborach Pre-
zydenta Miasta Rybnika. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych 
lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r. 

Kandydatami na prezydenta miasta w ponownym głosowaniu są:
 1) Fudali Adam 
      zgłoszony przez KW Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik;
 2) Kuczera Piotr Paweł
      zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP.

Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania formatu A5 w kolorze różowym, na której  
w porządku alfabetycznym wymienieni będą kandydaci na Prezydenta Miasta Rybnika.
GŁOS WAŻNY: znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. 
GŁOS NIEWAŻNY: znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk obu kandydatów; niepostawienie 
znaku „x” w żadnej kratce; postawienie innego znaku niż znak „x” w obrębie kratki bądź zamazanie kratki. 

Punktualnie o godzinie 21.00 komisja wyborcza w Chwałęcicach opróżniła 
urny i zaczęła liczyć głosy

WYBORY PREZYDENTA MIASTA 
– PONOWNE GŁOSOWANIE
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Nowa Rada

I

I

II

TADEUSZ 
BiAŁOUS 

(56 l.) – Niewiadom, ren-
cista, od 12 lat członek  
i przewodniczący zarzą-
du dzielnicy. 571 głosów.

MARiA 
POLANECKA
-NABAGŁO

(62 l.) – Maroko-Nowiny, 
emerytka, od 15 lat w ra-
dzie dzielnicy, od 2011 
jej przewodnicząca. 476 
głosów.

KRySTyNA 
WAŁACH

(52 l.) – Chwałęcice, 
obecnie nie pracuje za-
wodowo, od 15 lat w ra-
dzie dzielnicy, od 2011 
przewodnicząca zarzą-
du dzielnicy. 581 głosów.

MARiUSZ 
WęGLORZ

(32 l.) – Niedobczyce, pra-
cuje w urzędzie marszał-
kowskim, w latach 2006-
2008 członek zarządu 
rady dzielnicy. 553 głosy.

MAŁGORZATA 
PiASKOWy

(46 l.) – Kamień, nie pra-
cuje zawodowo, od 2011 
roku członek i przewod-
nicząca zarządu dzielni-
cy. 547 głosów.

EWA 
RySZKA

(56 l.) – Maroko-Nowi-
ny, od 2002 r. zastępca 
prezydenta miasta. 603 
głosy.

ADAM 
FUDALi 

(63 l.) – Rybnik Północ, 
od 1998 r. prezydent 
miasta. 580 głosów.

MiCHAŁ 
CHMiELińSKi 

(61 l.) – Maroko-Nowiny, 
bankowiec, w kadencji 
2007-2011 członek rady 
dzielnicy. 454 głosy.

V

ANDRZEJ 
OŚWiECiMSKi

(75 l.) – Paruszowiec-Pia-
ski, emeryt, wieloletni 
członek rady dzielnicy, a w 
obecnej kadencji jej prze-
wodniczący. 454 głosy.

III

JAN 
MURA 

(66 l.) – Boguszowice Stare, 
emeryt, wieloletni członek 
rady dzielnicy, a w obecnej  
kadencji jej przewodniczą-
cy. 491 głosów.

IV

I V I

ŁUKASZ 
DWORNiK 

(37 l.) – Maroko-Nowi-
ny, doradca eurodepu-
towanego Bolesława Pie-
chy. Niezwiązany dotąd  
z samorządem lokalnym. 
502 głosy.

ANNA 
GRUSZKA 

(52 l.) – Boguszowice Sta-
re, nauczycielka, 576 gło-
sów.

HENRyK 
CEBULA 

(56 l.) – Niedobczyce, 
emeryt, członek rady 
dzielnicy od 2007. 804 
głosy.

III I II
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MARiUSZ
WiŚNiEWSKi

(50 l.) – Boguszowice 
Osiedle, wychowawca-
pedagog, od 2003 r. 
członek i przewodniczą-
cy rady dzielnicy. 814 
głosów. 

KRZySZTOF
SZAFRANiEC 

(45 l.) – Ochojec, pracu-
je w JSW Koks SA, od 11 
lat w radzie dzielnicy, od 
2007 r. jej przewodniczą-
cy. 511 głosów.

KRySTyNA
STOKŁOSA 

(68 l.) – Maroko-Nowiny, 
emerytka. 442 głosy.

FRANCiSZEK
KURPANiK 

(61 l.) – Zamysłów, przed-
siębiorca, wieloletni czło-
nek rady dzielnicy. 813 
głosów. 

PiOTR
KUCZERA

(37 l.) – Popielów, na-
uczyciel, od 2007 r.  
w radzie dzielnicy. 1108 
głosów.

BENEDyKT
KOŁODZiEJCZyK
(56 l.) – Kamień, sekre-
tarz gminy Marklowice, 
członek rady dzielni-
cy od 2003-2011. 741 
głosów.

ŁUKASZ
KŁOSEK

(31 l.) – Boguszowice Sta-
re, dyrektor biura posel-
skiego Marka Krząkały. 
600 głosów.

ARKADiUSZ 
SZWEDA 

(43 l.) – Radziejów, agent 
ubezpieczeniowy. Nie 
związany dotąd z samo-
rządem lokalnym. 413 
głosów.

MiRELA 
SZUTKA 

(42 l.) – Gotartowice, 
nauczyciel-dyrygent,  
od 8 lat w radzie dzielni-
cy, od 2011 jej przewod-
nicząca. 546 głosów.

ANDRZEJ 
WOJACZEK 

(62 l.) – Chwałowice, emeryt,  
w ostatniej kadencji przewodniczą-
cy rady miasta, wieloletni członek 
rady dzielnicy, obecnie przewod-
niczący jej zarządu. 1407 głosów.

WOJCiECH
PiECHA 

(56 l.) – Śródmieście, nad-
sztygar BHP w kopalni 
Jankowice. Od 2006 r. 
w radzie dzielnicy. 811 
głosów.

JERZy
LAZAR

(62 l.) – Orzepowice, 
emeryt, od 24 lat w ra-
dzie dzielnicy. 848 gło-
sów.

II III I I

II III III III

IV

VI II I

Kadencje i głosy
Obok prezentujemy sylwetki osób, 
które 16 listopada w wyborach sa-
morządowych zdobyły mandat rad-
nego bądź radnej miasta Rybnika.  
W krótkich notkach informujemy m.in. 
o ich doświadczeniu samorządowym,  
i liczbie otrzymanych głosów. Rzymskie 
cyfry na tle zdjęć oznaczają liczbę kaden-
cji w radzie miasta, przy czym uwzględ-
niliśmy tu zarówno rozpoczynającą się 
właśnie kadencję 2014-2018, jak i niepeł-
ne kadencje, które ma na swoim koncie 
kilka z prezentowanych osób. Na zielo-
no oznaczyliśmy radnych-debiutantów. 
Przypominamy, że po II turze wyborów 
prezydenckich w składzie rady mia-
sta nastąpi przynajmniej jedna zmiana.

Zdjęcia: Wacław Troszka 

Miasta Rybnika
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— Ślubuję uroczyście pracować dla dobra i po-
myślności młodzieży miasta Rybnika, działać za-
wsze zgodnie z prawem oraz intencjami młodzie-
ży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wybor-
ców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił 
do wykonywania zadań rady — powtarzali słowa 
przysięgi nowi radni – uczniowie dziesięciu szkół 
ponadgimnazjalnych. W 25-osobowej radzie za-
siada 19 nowych młodzieżowych radnych, wśród 
nich przewodniczący Marek Stanek z Zespołu 
Szkół Budowlanych. — Pomyślałem, że to świet-
ny pomysł, bo zawsze interesowałem się polityką, 
jestem osobą otwartą, lubię działać, a poza tym nie 
ma chyba niczego lepszego niż pomoc dzieciom,  
z jakiej słynie MRM. Nie sądziłem, że zostanę wy-
brany przewodniczącym rady, ale jestem bardzo za-
dowolony, że radni mi zaufali i postaram się, jak 
najlepiej sprawdzić się na tym stanowisku. My-
ślę o polityce, więc pracę w radzie potraktuję rów-
nież jako naukę na przyszłość — zapowiada Ma-
rek Stanek, który poprowadził pierwszą oficjal-
ną sesję w UM z udziałem wiceprezydent Joan-
ny Kryszczyszyn i dyrektorów kilku szkół śred-
nich. Mówi, że chciałby wprowadzić nową ja-
kość do MRM i rozpocząć „z pazurem”. Podob-
nie, jak cała rada, która już zaangażowała się  
w kilka inicjatyw (charytatywny „Bieg po busa”, 
w którym młodzieżowi radni pomagali jako wo-
lontariusze i sami pobiegli oraz konkurs „Master 
of CV”, który współorganizowali w ramach VI 
Rybnickich Dni Kariery) i już planuje kolejne. To 
przede wszystkim realizacja marzeń trójki poważ-
nie chorych rybnickich dzieci w ramach akcji cha-
rytatywnej „Marzysz ty, spełniamy my”. Ustalo-
no już model tabletu dla 11-latka i szczegóły wa-
kacyjnego, dwutygodniowego wyjazdu nad pol-
skie morze, poruszającej się na wózku dziewię-
ciolatki, choć wciąż otwarta jest sprawa jej trans-
portu. Młodzież pra-
cuje też nad kosztory-
sem marzenia o kolo-
rowym pokoju dla sze-
ściolatki. Podczas se-
sji pokazano wizuali-
zację pomieszczenia 
po remoncie. — Kolo-
ry farb na ścianach po-
winny być żywe, a do-
brym pomysłem będzie 
z pewnością fototape-
ta ze słoniem na szczę-
ście, którą po niższej ce-
nie wykona dla nas jed-
na z katowickich firm 
— mówił Marek Sta-
nek. Najwięcej miej-
sca radni poświęcili 

swojej sztandarowej akcji – Czapce św. Mikoła-
ja, która ruszy 1 grudnia w Focusie i Realu, gdzie 
młodzież zbierać będzie dary i datki. Dyrektor-
ka ZST Grażyna Kohut zapowiedziała, że kosz 
na żywność, artykuły szkolne, czy zabawki stanie 
też w „Tyglu”, a dyrektorka ZS nr 3 na Nowinach 
Grażyna Szynol-Kowacka, że sztab akcji po raz 
13 może mieścić się w tej szkole. Młodzieżowi 
radni opracowali też strategię rozmów ze spon-
sorami oraz muzykami, którzy mają wystąpić na 
dwóch koncertach charytatywnych. Dyskutowa-
li też o zakupie nowych puszek do kwestowania, 
plakacie promującym „Czapkę” i rozwozie da-
rów, w którym ma wziąć udział więcej młodych lu-
dzi, tak by mogli się przekonać, jak wiele radości 
niosą innym. Ustalono też szczegóły flash mobu 
(sztuczny tłum, który pojawia się nagle w wybra-
nym miejscu, by przeprowadzić określoną akcję, 
zaskakującą dla przypadkowych obserwatorów), 
którym młodzież 29 listopada w Focusie zaini-
cjuje akcję. — Wielu osobom wydaje się, że bycie 
w MRM to wyłącznie prestiż, tymczasem to cięż-
ka praca. Jednak niewykluczone, że w przyszłości 
ktoś z was będzie chciał zostać radnym Rybnika, 
a praca w MRM jest dobrym sposobem na przygo-
towanie się również do tej roli, polegającej na re-
prezentowaniu jakiegoś środowiska. Ważne byście 
chcieli pracować i zmieniać nasze miasto, zaczy-
nając od swojej szkoły czy dzielnicy, może również 
w ramach budżetu obywatelskiego? Wierzę, że bę-
dziecie sypać pomysłami, prężnie działać i uczyć 
się tutaj, w przyszłości stać się dobrymi radnymi 
już w dorosłej radzie — zachęcała Joanna Krysz-
czyszyn, wiceprezydent miasta. Pierwsza oficjal-
na sesja Młodzieżowej Rady Miasta zakończyła 
się dyskusją na temat opracowania i wydrukowa-
nia identyfikatorów dla radnych. 

(S)

W czasie chłodnych, jesienno-zimo-
wych dni, przebywający na terenie mia-
sta bezdomni mogą skorzystać z bez-
płatnych noclegów i darmowej żywności.  

Podobnie jak w poprzednich latach, bez-
domni mężczyźni kierowani są do schroni-
ska św. Brata Alberta w Przegędzy (ul. Mi-
kołowska 78), Domu Nadziei w Niewiado-
miu przy ul. Sportowej 136/1, albo do jed-
nego z dwóch czteroosobowych mieszkań 
chronionych. W tym roku niewiadomski 
Dom Nadziei przyjmuje również bezdom-
ne kobiety z dziećmi, na które czekają tak-
że „Przytulisko” Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 
16 oraz Centrum Matki z Dzieckiem „Maja”  
w Raciborzu (ul. Sempołowskiej 5). W Ryb-
niku funkcjonują również dwa, zarezerwo-
wane dla kobiet, mieszkania chronione  
o charakterze rotacyjnym. Pomoc osobom 
bezdomnym zapewnia też Polski Czerwo-
ny Krzyż. W siedzibie PCK przy ul. Chro-
brego 16 bezdomni mogą otrzymać pie-
czywo, używaną odzież i środki czystości  
(w poniedziałki, środy i piątki, g. 9-15). 
Ośrodek pośredniczy również w przekazy-
waniu mebli, sprzętu RTV i AGD oraz słu-
ży bezpłatną pomocą prawną. Ciepły posi-
łek bezdomni mogą zjeść w ochronce św. 
Mikołaja, przy boguszowickiej parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ma-
łachowskiego 18 ( od poniedziałku do piąt-
ku, g. 13.30-14.30). Od początku paździer-
nika w Rybniku funkcjonuje również schro-
nisko dla mężczyzn (ul. 3 Maja 48b), pro-
wadzone przez Stowarzyszenie im. Jana 
Pawła II Pomoc Potrzebującym.

W listopadzie pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rybniku wraz ze Stra-
żą Miejską rozpoczęli objazdy miejsc, w któ-
rych przebywają bezdomni. Zastanym tam 
osobom przekazują informacje o możliwo-
ści skorzystania z bezpłatnego noclegu w 
schroniskach oraz o pomocy żywnościowej.

Wszelkie informacje o noclegach i wy-
żywieniu bezdomni mogą otrzymać pod 
całodobowym, bezpłatnym numerem te-
lefonu: 800 100 022. Na potrzebujących 
czekają także pracownicy Zespołu ds. 
bezdomności OPS pod numerem telefo-
nu 32/42-63-551 oraz w siedzibie przy ul. 
Białych 7 (II piętro) w poniedziałki, śro-
dy i czwartki od 7 do 15, we wtorki od 7 
do 16 oraz w piątki od 7 do 14. 

(D)    

Bezdomni
nie tylko
pod chmurką

Młodzież zaprzysiężona
Niektórzy radni mają już za sobą pierwszą uroczystą sesję i ślubowanie.  

30 października w sali urzędu miasta zebrała się nowa Młodzieżowa Rada Miasta 
Rybnika. 

W czasie pierwszej oficjalnej sesji młodzieżowi radni podsumowali kilka akcji, w jakie już się zaangażowali,  
m.in. konkurs Master of CV, o którym mówił Gilbert Wojaczek, sekretarz MRM
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W tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 
9 do 6, Jolanta Groborz (65.l), najmłodsza w 
gronie 15 radnych seniorów, pokonała dr Hen-
ryka Kaletkę (72 l.), który został wiceprzewod-
niczącym Rybnickiej Rady Seniorów. — Dzię-
kuję wam za zaufanie. Znam problemy osób 
starszych i chcę im pomagać. Sama niewie-
le zdziałam, ale z wami z pewnością się uda. 
Skoro chcemy pomagać seniorom, sami musi-
my być pozytywnie nastawieni do życia, bo tyl-
ko wtedy nie stracimy sensu i zapału do poma-
gania innym. Mam nadzieję, że nie zabraknie 
mi takiej pozytywnej energii, a nam wszystkim 
radości życia — powiedziała po wyborze Jo-
lanta Groborz, z wykształcenia inżynier au-
tomatyki, nauczycielka, lektorka języka fran-
cuskiego, ławniczka sądowa, która od trzech 
kadencji zasiada też w zarządzie sekcji eme-

rytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Te-
raz do swoich obowiązków dorzuci szefowanie 
Rybnickiej Radzie Seniorów, której czterolet-
nia kadencja rozpoczęła się wraz z pierwszym 
posiedzeniem. Do momentu wyboru prze-
wodniczącej sesję prowadził najstarszy rad-
ny – Maksymilian Tarabura (83 l.). Radni se-
niorzy za swoją pracę nie będą pobierać diet. 
Mogą zgłaszać inicjatywy, wnioski i postula-
ty, wspierać aktywność seniorów, ułatwiać im 
dostęp do edukacji i kultury, zapobiegać ich 
marginalizacji i przełamywać stereotypy na 
temat ludzi w podeszłym wieku. Rada ma też 
doradzać władzom miasta. — Powstanie ta-
kiej rady to ważne wydarzenie w życiu miasta. 
Kulturę społeczeństwa poznaje się po tym, jak 
traktowani są seniorzy. Stary człowiek może 
być skarbem; to ktoś od kogo można się wiele  

nauczyć. I prezydent miasta to rozumie. Powo-
łując radę udowadnia, że seniorzy mogą być 
ważni i potrzebni — powiedział dr Henryk 
Kaletka, wiceprzewodniczący rady. O korzy-
ściach z istnienia rady seniorów i poprawie ja-
kości życia osób starszych w Rybniku mówiła 
też goszcząca na sesji wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. — Mamy coraz więcej mieszkań-
ców w wieku dojrzałym, więc jesteście państwo 
naszą forpocztą. Chcemy, by dzięki wam mia-
sto stało się przyjazne nie tylko dla młodych, 
ale również dla osób wchodzących w jesień ży-
cia — mówiła wiceprezydent. — Miasto i pre-
zydent mogą liczyć na radę seniorów — zapo-
wiedział Henryk Ryszka, były już radny mia-
sta, a obecnie – radny senior. 

Opiekę merytoryczną nad Rybnicką Radą 
Seniorów z ramienia miasta sprawować będzie 
Maria Ledwoń z wydziału edukacji. Seniorzy 
będą się spotykać na sesjach co najmniej raz na 
kwartał. Kolejną, na której mają paść pierwsze 
propozycje działań na rzecz rybnickich senio-
rów, zaplanowano na 8 grudnia. 

(S)

Uczniowie rybnic-
kich szkół ponadgim-
nazjalnych i przed-

stawiciele MRM (łącz-
nie prawie 100 osób),  

z identyfikatorami wy-
danymi przez UM Ryb-

nika, codziennie od 9 do 
19 będą kwestować w obu 
centrach (z wyjątkiem nie-
dziel!). Tradycyjnie już zbie-
rana będzie żywność, słody-
cze, artykuły szkolne, zabaw-
ki i drobne sprzęty (wyłącz-
nie nowe) oraz pieniądze. 
Jak co roku sztab Czapki 
św. Mikołaja mieścić się bę-

dzie w Zespole Szkół nr 3 na 
Nowinach, gdzie 19 grudnia 
rozpocznie się wielkie pako-
wanie. Dzień później wolon-
tariusze MRM w czapkach 
św. Mikołaja odwiedzą ro-
dziny potrzebujące wsparcia 
i wręczą dzieciom świątecz-
ne prezenty. W ramach ak-
cji młodzież planuje też or-
ganizację dwóch koncertów 
charytatywnych – 11 grudnia 
o 19 w Zakątku Pod Teatrem 
zabrzmi poezja śpiewana, 
a dzień później o tej samej 
porze w klubie Labirynt na 
Nowinach – hip-hop. 29 li-

stopada (już po zamknięciu 
tego wydania GR) Czapkę 
św. Mikołaja miał wypromo-
wać rynkowy flash mob, czy-
li sztuczny tłum, który poja-
wia się nagle w wybranym 
miejscu, by przeprowadzić 
określoną akcję, zaskakując  
w ten sposób przypadkowych 
obserwatorów. Dodatkowo, 
5 grudnia młodzieżowi rad-
ni zaplanowali też organi-
zację „mikołajków” z zaba-
wami i konkursami dla pod-
opiecznych placówki wspar-
cia dziennego na Nowinach. 

(S)

Sen io r zy  już  obradu ją

13 listopada, dzień po ostatnim posiedzeniu rady miasta, w sali sesyjnej 
rybnickiego magistratu zebrali się radni-seniorzy, by wziąć udział w swojej pierwszej 
sesji. Odebrali od prezydenta nominacje na radnych, złożyli ślubowanie i wybrali 
pierwszego przewodniczącego rady seniorów. Przez cztery lata funkcję tę pełnić 
będzie Jolanta Groborz.

Rybnicka Rada Senio-
rów – od lewej stoją: 
Zygmunt Gajda, Henryk 
Ryszka, Barbara Natka-
niec, Wanda Korzuch, 
Korneliusz Gliwa i Ali-
cja Dziwoki. W drugim 
rzędzie od lewej: Józef 
Piontek, Henryk Adam-
czyk, Alfred Frelich, Ry-
szard Fuchs i Urszula 
Pietruszek. Siedzą od 
lewej: Andrzej Oświe-
cimski, Jolanta Groborz 
(przewodnicząca), Hen-
ryk Kaletka (wiceprze-
wodniczący) i Maksymi-
lian Tarabura

Dorzuć się 
do Mikołaja

1 grudnia rusza kolejna Czapka św. 
Mikołaja, czyli 13. akcja charytatywna 
młodzieżowej rady miasta. Podobnie jak 
przed rokiem, młodzi ludzie kwestować 
będą w Focusie i Realu. Do pobicia 
jest ubiegłoroczny rekord – 23 tys. zł  
i  ponad 700 paczek, jakie przed 
ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem 
trafiły do potrzebujących wsparcia dzieci 
i ich rodzin.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 13
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Zapewne dopiero wiosną przekonamy się, 
czy było to chwilowe zainteresowanie i zwykła 
ciekawość czy też urządzony na nowo plac Jana 
Pawła II z fontanną i sąsiadujący z nim zieleniec  
z placem zabaw staną się dla wielu mieszkańców 
miejscem ulubionym.

Ze względu na zbliżającą się zimę i coraz niż-
sze temperatury wyłączono już fontannę i spusz-
czono z niej wodę. W przeciwieństwie do pozo-
stałych nie zostanie na zimę niczym przykryta, 
a niewykluczone, że przez cały czas będzie czyn-
ne jej wielobarwne oświetlenie, co np. w czasie 
opadów śniegu może dać bardzo ciekawy efekt. 

Co prawda z fasad budynków zdjęto już barw-
ną iluminację, ale wybrane, efektowne fragmen-
ty kilku kamienic podświetlono na stałe, co przy 
subtelnym oświetleniu nowych ulicznych latar-
ni dodaje deptakowi uroku. — Projektując dep-
tak chodziliśmy tam z architektami i plastyka-
mi, ale i konserwatorem zabytków. W ten sposób  

powstała lista obiektów, które zamierzaliśmy na 
stałe podświetlić. Gdy jednak zaczęliśmy odwie-
dzać właścicieli wybranych budynków, okazało 
się, że większość z nich nie zgadza się na montaż 
oświetlenia. Momentem przełomowym było otwar-
cie deptaka i towarzyszący mu festiwal światła. 
Okazało się, że oświetlenie kamienicy daje nową 
jakość i przyciąga wzrok. Wtedy właściciele kamie-
nic zaczęli przychodzić do urzędu z propozycją, by 
zainstalować oświetlenie ich budynków zgodnie  
z wcześniejszym projektem. Co prawda nie wszy-
scy właściciele zmienili zdanie, ale większość ka-
mienic ujętych w projekcie została podświetlona 
— mówi Michał Śmigielski, wiceprezydent mia-
sta. Wszystko wskazuje na to, że z biegiem czasu 
podświetlonych elementów fasad będzie przyby-
wać. Co ważne, właściciele kamienic nie ponie-
śli i nie ponoszą żadnych kosztów, bo podświe-
tlenie budynków jest podłączone do oświetle-
nia ulicznego. Jak podkreśla Michał Śmigielski,  

obecne ledowe oświetlenie uliczne deptaka i ka-
mienic zużywa dziesięć razy mniej energii niż po-
przednie tradycyjne uliczne latarnie. 

Wiceprezydent Śmigielski zwraca uwagę,  
że zastosowane rozwiązanie z rynną pośrod-
ku zdaje egzamin w czasie ulewnych deszczy, 
bo z płaskich powierzchni bardzo szybko spły-
wa woda. — Odśnieżanie tych ulic i ewentualna 
walka z gołoledzią będzie teraz tam dużo łatwiej-
sza niż poprzednio — mówi Michał Śmigielski. 

Już po otwarciu deptaka zakończono prace na 
placu przed Starym Kościołem. Cała inwestycja 
została już zakończona, odebrana i zapłacona. 
Miasto ma trzyletnią gwarancję, z której skorzy-
sta, gdy np. zimowa aura odsłoni błędy w wyko-
naniu jakichś elementów. Z kolei unijną dota-
cję pozyskaną na sfinansowanie części nakładów 
magistrat musi rozliczyć do końca 2015 roku. 

(WaT)  

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

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

17 i 19 października odbyło się otwarcie zrewitalizowanych ulic Jana III 
Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wielu osób, przygotowano szereg niespodzianek i atrakcji dla mieszkańców. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, instytucjom  
i firmom, które przyczyniły się do organizacji i uświetnienia tego wielkiego  
i niecodziennego wydarzenia, a w szczególności:

Mieszkańcom za tak liczne przybycie na otwarcie deptaka
Sponsorom tego wyjątkowego wydarzenia: firmie TAURON Dystrybucja 

S.A. oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A.
Handlowcom za to, że do późnych godzin nocnych wytrwali na swoich 

stanowiskach pracy
Firmom piekarniczo-cukierniczym: Pierchała, Harazim, Król, Kristof oraz 

PSS Społem za hojne wsparcie imprezy i przekazanie wyrobów cukierniczych
Aktorom następujących grup teatralnych: Supełek, Fik-Mik, Supeł, 

Guziczek, Tara-Bum i Rondo oraz ich opiekunowi pani Izabeli Karwot,
Właścicielom i pracownikom galerii Córka Sztygara i Pod Manekinem, 

naleśnikarni Cynamonka, firmie BioStudio, Salonu Firan Majus s.c., 
paniom z projektu „Mazelonka” oraz pasjonatom starej motoryzacji z grupy 
Rybnickie Klasyki Nocą za wystawienie samochodów z czasów PRL-u,

Właścicielom lokali przy deptaku za udostępnienie witryn sklepowych,  
w których prezentowane były historyczne fotografie Rybnika.

Malkontenc i 
mogą narze-
kać, ale subtel-
ny urok tej czę-
ści miasta trud-
no chyba kwe-
stionować
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Projekt pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na ob-
szarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką 
Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem” otrzymał 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VI „Zrówno-
ważony rozwój miast”. Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych”. Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja  - duże Miasta”. 

Całkowita wartość projektu: 11.408.232,07 zł; dofinansowanie 
w kwocie: 9.255.985,42 zł  co stanowi 55 proc. wydatków kwa-
lifikowanych projektu. Wkład własny miasta: 4.165.193,44 zł (45 
proc. wydatków kwalifikowanych projektu).

Urok deptaka
Po głośnym i tłumnym otwarciu, deptak biegnący ulicami Powstańców Śl. i Sobieskiego 

zdecydowanie zyskał na popularności. 
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W ostatnim czasie znów wiele mówi się 
o górnictwie – protesty w siedzibie Kom-
panii Węglowej, walka o zachowanie przy-
działu węgla dla emerytów, strajki w obro-
nie miejsc pracy, zapowiedzi blokowania 
importu tańszego węgla, tragiczny wybuch 
metanu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Jak 
postrzegana jest ta branża?

Chciałbym podkreślić pewną dwuznaczność 
w ocenie górników i górnictwa. Z jednej strony 
Polacy pytani o najbardziej prestiżowe i szano-
wane zawody przywrócili wysoką rangę górni-
kowi, który znalazł się w pierwszej piątce. Bar-
dzo często jednak spotykam się też z krytyczny-
mi ocenami postaw roszczeniowych górników, 
a zwłaszcza związkowców. Są one niezrozumia-
łe szczególnie w biedniejszych częściach Pol-
ski – proszę sobie wyobrazić, co mogą myśleć 
byłe włókniarki z Łodzi czy Częstochowy, które 
straciły pracę bez żadnych odpraw, a wiedzia-
ły, że odchodzący dobrowolnie z kopalń górni-
cy dostawali od 44,4 tys. zł do 55,5 tys. zł brut-
to. Co może sobie pomyśleć pół miliona byłych 
pracowników Państwowych Gospodarstw Rol-
nych, czyli pegeerów, którzy także stracili pra-
cę bez żadnego finansowego wsparcia. Stąd po-
czucie krzywdy i społecznej niesprawiedliwości. 
Bardzo ważnym głosem w dialogu o górnictwie 
było wystąpienie prezydenta Nowej Soli Wadi-
ma Tyszkiewicza, który przypomniał, że kiedy w 
jego mieście upadały kolejne zakłady, nikt się 
tym nie interesował, a miasto zostało zostawio-
ne samo sobie. Prezydent Tyszkiewicz dosad-
nie i czytelnie sformułował odczucie niespra-
wiedliwego traktowania. Wypowiedź ta zosta-
ła entuzjastycznie przyjęta przez internautów, 
także przez polityków i dziennikarzy. 

Zmiany w górnictwie są konieczne. Wy-
muszają je ekonomia, gospodarka, polity-
ka energetyczno-klimatyczna…

Po 25 latach badań mam świadomość, że bez 
zasadniczych, fundamentalnych zmian i odważ-
nych decyzji, górnictwo nie zachowa obecnego 
stanu posiadania. Jesteśmy rok przed wyborami 
parlamentarnymi, więc przypuszczam, że rząd 
nie zdobędzie się na poważne rozstrzygnięcia 
i reformy w imię spokoju politycznego, który 
na Śląsku, w górnictwie, gdzie można zmobili-
zować do protestów tysiące ludzi, jest bezcen-
ny. Nawet jeśli teraz rządzący nie podejmą ini-
cjatywy zmian, powinny być one przygotowane 
na tuż po wyborach, tak aby powyborcza od-
waga pozwoliła na wdrożenie naprawdę trud-
nych reform. Kondycja wszystkich trzech naj-
większych spółek górniczych – Jastrzębskiej, 
Holdingu i Kompanii Węglowej jest kiepska 
(choć poziom trudności jest zróżnicowany). 
Pojawiają się informacje, że może być problem 
z grudniowymi wypłatami, a przecież Kompa-

nia Węglowa sprzedała za pół-
tora miliarda złotych kopalnię 
Knurów-Szczygłowice. Czyż-
by to oznaczało, że pieniądze w 
całości poszły na pensje, a nie 
inwestycje? To pytania, które 
trzeba odważnie stawiać także 
przed Barbórką, uszanowawszy 
ten niebezpieczny zawód, o czym 
przypomniały ostatnie, tragiczne wydarzenia w 
Mysłowicach. Sam dla higieny naukowej raz w 
roku zjeżdżam na dół – nie turystycznie, ale by 
poczuć zapach, wilgoć, temperaturę kopalni. 

Mówiąc o koniecznych zmianach dostrzeż-
my też pozytywne elementy. Kopalnia Jadwiga 
w Czechowicach wypracowuje zysk. Pierwotnie 
„Jadwigę” sprzedano braciom Czechom jako 
kopalnię nierentowną, lecz ich roztropna po-
lityka sprawiła, że jest rentowna. Nie wspo-
mnę już o Bogdance. Polska głębinowa kopal-
nia może być rentowna, ale nie powinno być 
tak, że te rentowne utrzymują kopalnie, któ-
re wyczerpały węgiel. Przypadek kopalni Ka-
zimierz-Juliusz z Sosnowca to przypadek poli-
tyczny. Bardzo się cieszę, że górnicy mają pra-
cę, ale pamiętajmy, że tam nie ma węgla – na-
wet jeśli pokopią kilka, kilkanaście miesięcy, 
to w końcu trzeba będzie dokonać przesunięć 
załogi do innych zakładów. Odwlekanie w cza-
sie i kupowanie spokoju sprawia, że im później 
będą wdrażane zmiany, tym mogą być trudniej-
sze. Nigdy w górnictwie nie było takiego bałaga-
nu, jaki jest teraz, w tym braku nadzoru założy-
cielskiego ze strony państwa. A przecież górnic-
two wciąż zatrudnia tysiące osób, dla których 
nie ma alternatywnych miejsc pracy w regionie.

Jaki jest bilans programu odpraw gór-
niczych?

Nasze badania objęły blisko 30 tys. pracow-
ników, którzy w ramach górniczego pakietu 
socjalnego wzięli jednorazowe odprawy. Bar-
dzo kosztowne przedsięwzięcie zagwaranto-
wało spokojne zmniejszenie liczebności za-
łogi, a porozumienie i spokój to duże warto-
ści społeczne. Pamiętamy gwałty i niepokoje 
w górnictwie angielskim, w Polsce obeszło się 
bez pałowania i policji. Pojawiły się mity, że te 
30 tys. osób przejadło odprawy. To krzywdzą-
cy obraz. Konsumpcyjnie sprawę potraktowa-
ło 40 proc. – kupili mieszkania, meble, samo-
chody, pojechali na wczasy. 10 proc. okazało 
się biznesmenami – zakładali własne firmy lub 
doposażyli firmy już istniejące. Często były to 
firmy w granicach finansowych odpraw, czy-
li małe sklepy motoryzacyjne, piwiarnie, par-
kingi, zdarzyły się też perełki jak orkiestra po-
grzebowo-weselna, a nawet agencja towarzy-
ska. Kolejna grupa to bankierzy, którzy wyliczy-
li, że jeśli pójdą do nowej pracy, to ich zarobki 

będą niższe, więc robili lokaty lub inwestycje 
bankowe. Lokaty przynosiły ekwiwalent docho-
dów „straconych” w nowym miejscu pracy. De-

sperados, czyli desperaci, to na-
prawdę margines (ok. 2 proc.): 
ktoś miał marzenie, żeby posza-
leć w Krakowie, ktoś inny poje-
chał na Karaiby. Była też grupa, 
która przyznawała się do działa-
nia w szarej strefie. Kiedy po la-
tach sprawdziliśmy, co się z nimi 
wszystkimi dzieje, to niczym nie 
odbiegaliśmy od standardów eu-
ropejskich. 20-25 proc. odpra-

wionych nie poradziło sobie z gospodarką ryn-
kową i wróciło na garnuszek państwa, gminy, 
parafii, albo przynajmniej potrzebowało pew-
nego wsparcia, jednak ok. 75 proc. dało radę. 
Podobny rozkład jak w Niemczech czy Anglii. 

Porażką odpraw było, że 7 proc. odprawio-
nych nic nie zrobiło z otrzymanymi pieniędzmi. 
Socjologowie podnieśli raban, że te środki nie 
powinny leżeć w domu. Byłym górnikom pro-
ponowano lokaty bankowe, prowadzono akcje 
zachęcające do inwestowania. Podstawowy pro-
blem polegał na tym, że nie mieli oni zaufania 
do systemu bankowego. Jest też druga poraż-
ka programu odpraw, które były bardzo wyso-
kie jak na standardy polskie, i bardzo niskie 
jak na standardy biznesowe: górnicy nie łączy-
li swoich aktywów, by tworzyć „grupy kapita-
łowe”. Powód? „Powiadały jaskółki, że niedo-
bre są spółki”, czyli strach przed spółką i nie-
znajomość prawa. 

Co kieruje młodymi ludźmi, którzy dziś 
wybierają pracę w górnictwie, skoro wia-
domo, że tę branżę czekają poważne, trud-
ne zmiany?

Nie mam wątpliwości, że tak, jak jest teraz, 
w przyszłości nie będzie. 880 młodym górni-
kom w różnych kopalniach zadaliśmy pytanie, 
co ich skłoniło do wyboru tej pracy. Odpowie-
dzi były bardzo czytelne: 1. stosunkowo wysoka 
płaca; 2. stosunkowo pewna praca; 3. bliskość 
kopalni; 4. tradycje rodzinne. Przed laty zakła-
daliśmy, że tradycje rodzinne będą wygasały, a 
tymczasem 90 proc. młodych górników w naj-
bliższym otoczeniu ma kogoś, kto pracuje bądź 
pracował w tej branży. Z rozmów z krewniaka-
mi wynika, że wciąż warto iść do kopalni. Do-
brze, że są szkoły i klasy górnicze, bo musi na-
stępować wymiana pokoleń. Chociaż górnic-
two będzie się kurczyło, to nieco mniejsze już 
zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowaną 
siłę roboczą będzie jeszcze przez kilka dziesię-
cioleci. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie do-
brze inwestują, choć ostrożnie bym podchodził 
do „trwałości zatrudnienia” i „wysokiej płacy”. 

Pomimo trudnej sytuacji dzisiejszego gór-
nictwa chciałbym z okazji Barbórki wszystkim 
górnikom, szczególnie młodym, złożyć najlep-
sze życzenia.

Rozmawiała Małgorzata Tytko

Górnictwo czekają zmiany 
Rozmowa z socjologiem, prof. Markiem Szczepańskim
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Chwałowice kopią obecnie pod obszarami dziel-
nicy Chwałowice o stosunkowo niewielkiej zabu-
dowie (m.in. pod ul. Zwycięstwa, pod kopalnia-
nymi osadnikami mułowymi Żeberko i Holona 
oraz pod terenami sąsiadującymi z sołectwem 
Jankowice gminy Świerklany). Górnicy z Chwa-
łowic wydobywają też węgiel zalegający pod te-
renami dzielnicy Meksyk (m.in. pod ul. Żerom-
skiego, ale przede wszystkim pod ul. Świerklań-
ską i pod Brzezinami Miejskimi). 

Pod Niedobczycami węgiel kopią górnicy z Mar-
cela. Fedrują generalnie od rzeki Nacyny w stro-
nę osiedla Wrębowa i sąsiedniego Radlina (m.in. 
pod ulicami Orzechową i Janasa). Marcel chce 
tam przeprowadzić w sumie pięć ścian. Dwie ścia-
ny zostały już wybrane, na trzecią kopalnia ma już 
pozwolenie okręgowego i wyższego urzędu gór-
niczego.  Natomiast o pozwolenie na dwie kolej-
ne (pod ul. Górnośląską i na wschód od ul. Gór-
nośląskiej) kopalnia zamierza wystąpić w ciągu 
najbliższego roku. Wszystkie pięć ścian to grube, 
trzymetrowe pokłady węgla wybierane metodą na 
zawał. Jak tłumaczy Jacek Herok, pełnomocnik  

prezydenta miasta ds. górnictwa, by ograniczyć 
osiadanie terenu i późniejsze szkody górnicze  
w tym rejonie (nie powinny przekroczyć II kate-
gorii) kopalnia stosuje metodę opracowaną przez 
naukowców z Politechniki Śl., a mianowicie mię-
dzy kolejnymi ścianami zostawia szerokie na 70 m 
pasy niewybranego węgla.

Po niespełna rocznym fedrowaniu, eksploatację 
pierwszej z tych pięciu ścian (pod ulicami Orze-
chową i Janasa) zakończono w roku 2013. Wy-
bieranie drugiej zakończono kilka tygodni temu  
i teraz przez blisko trzy miesiące urządzenia tech-
niczne będą z niej przenoszone na ścianę trzecią. 
Ta będzie prowadzić eksploatację od ul. Janasa 
na południe, aż do środkowej części osiedla Wrę-
bowa, przystosowanego swoją drogą, na spodzie-
wane tam w przyszłości szkody górnicze. Wybra-
nie jednej takiej ściany przynosi kopalni Marcel 
od 600 do 700 tys. ton węgla.    

Od wielu już lat pod dzielnicą Niewiadom wy-
dobywa węgiel kopalnia Rydułtowy-Anna. Jesz-
cze przez kilka lat będzie to robić pod zakątkiem 
zwanym Buzowicami, położonym na granicy  

Rybnika, Rydułtów i Gaszowic. W 2012 roku ko-
palnia wznowiła wydobycie pod centrum Niewia-
domia, gdzie wybiera i będzie wybierać węgiel zale-
gający od 1000 do 1150 m pod powierzchnią ziemi.  
W latach 2012-2013 przeszła pierwsza ściana pod 
ul. Sportową, a w lutym tego roku rozpoczęto ko-
lejną, prowadzoną równolegle do tej pierwszej, ale 
od strony wschodniej. Wszystkie ściany rozpoczy-
nają się pod korytem rzeki Nacyny i biegną na po-
łudnie. Już wkrótce wydobycie będzie prowadzo-
ne pod hałdą dawnej kopalni Ignacy, a także pod 
samą zabytkową kopalnią. Tzw. plan ruchu sięga-
jący końca roku 2016 zakłada eksploatację w tym 
rejonie kolejnych pokładów i ścian znajdujących 
się pod tymi, już wcześniej wybranymi.

Kopalnia Jankowice pod Rybnikiem nie wydo-
bywa węgla, ale wykorzystując pochodzącą z pod-
ziemnych wyrobisk skałę płoną, buduje obiekt re-
kreacyjno-widokowy „Północ” przy ul. Świerklań-
skiej, w sąsiedztwie Komunalnego Składowiska 
Odpadów i nowej drogi łączącej dzielnicę Mek-
syk z Boguszowicami Starymi. Kopalniany ka-
mień składuje się tam od wielu lat. Blisko dziesięć 
lat temu wzgórze osiągnęło poziom 298 m n.p.m. 
teraz jest już wysokie na blisko 312 m. Docelowo 
ma osiągnąć wysokość 330 m n.p.m. i w ramach 
prowadzonej wraz z budową rekultywacji ma zo-
stać zmienione we wzgórze widokowe, co według 
planów ma nastąpić ok. roku 2020. 

Wacław Troszka 

Gdzie fedrują węgiel

Czynne kopalnie w Rybniku mamy już tylko dwie – Chwałowice i Jankowice. Trzecią 
jest zabytkowa kopalnia Ignacy. Węgiel na terenie miasta wydobywają natomiast trzy 
zakłady wydobywcze – Chwałowice, Marcel oraz Rydułtowy-Anna. Górnicy z Jankowic 
zjeżdżają pod ziemię w Rybniku, ale fedrują obecnie poza granicami naszego miasta. 

Na szaro zaznaczono tereny, gdzie obecnie 
wydobywa się węgiel w naszym mieście

Opracowanie UM Rybnika
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W cechowni przed obrazem św. Barbary, a może na karczmie piwnej? Dzięki 
gromadzonym przez ponad 40 lat eksponatom rybnickie muzeum przygotowało wystawę 
„Na grubie. Z życia kopalni”, na której pokaże nie tylko, jak funkcjonowały rybnickie 
kopalnie na przestrzeni wieków. 

Historię rybnickiego górnictwa przybliżą eksponaty, ale również materiały filmowe udostęp-
nione przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na temat funkcjonowania kopalń w okre-
sie międzywojennym oraz w czasach PRL-u. Ekspozycja pokazuje kopalnie ziemi rybnickiej, ich 
rozwój i rozbudowę, zmiany stosunków własnościowych i politycznych, uwzględnia także elemen-
ty powiązane z górniczym świętowaniem. Zwiedzający będą więc mogli podumać przed obrazem 
św. Barbary w muzealnej cechowni i spędzić czas na karczmie piwnej. Wernisaż wystawy zaplano-
wano na 2 grudnia o 17. Ekspozycję można będzie zwiedzać do 7 lutego.                                      (S)

4 grudnia, w Barbórkę, w samo po-
łudnie w kościele w Chwałęcicach roz-
pocznie się msza święta w intencji gór-
ników i ich rodzin, którą odprawi tam-
tejszy proboszcz ks. Grzegorz Jagieł. 
Tradycyjnie już po mszy w podziemiach 
kościoła odbędzie się biesiada barbórko-
wa, w czasie której wystąpią chwałęcic-
kie przedszkolaki. 

Ks. Grzegorz Jagieł planuje też na 6 
stycznia organizację orszaku Trzech Kró-
li, który przejdzie ulicami dzielnicy.  (S) 

Jej założyciele wywodzą się z rybnickiego od-
działu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa, a  prezesem jest rybniczanin Ry-
szard Fuchs, który w czasie swojej bogatej ka-
riery zawodowej pracował w kopalni Rydułto-
wy, w Rybnickim Zjednoczeniu Węglowym po-
tem w Jastrzębsko-Rybnickim Gwarectwie Wę-
glowym i wreszcie w Okręgowym Urzędzie Gór-
niczym w Rybniku. Fundacja stawia sobie za cel 
zorganizowanie izby pamięci kopalń zlikwido-
wanych w naszym regionie, prowadzenie dzia-
łalności informacyjno-edukacyjnej, ale też wyko-
rzystanie infrastruktury po zlikwidowanych ko-
palniach do celów przemysłowych.  Zakłady te 
miały w przeszłości swój udział w rozwoju mia-
sta i regionu, nie mówiąc już o ludziach, którym 
dały pracę i zapewniały utrzymanie. Założyciele 
fundacji sporządzili już wstępną listę obiektów, 
które po tych kopalniach pozostały.

W wydanej przez fundację broszurce opu-
blikowana jest lista 11 zlikwidowanych w na-
szym subregionie kopalń. Pierwsze trzy: Re-
den (w Radlinie Biertułtowach), Szczęście Be-
aty (w Niewiadomiu) i Fryderyk (w Gorzycz-
kach) zamknięto na początku XX wieku, od-
powiednio w latach 1908, 1919 i 1923. Ostatnią 

zamkniętą w 2005 roku jest wodzisławska ko-
palnia 1 Maja, a w 2012 roku zakończyła eks-
ploatację pszowska kopalnia Anna przyłączo-
na obecnie do kopalni Rydułtowy. 

Członkowie fundacji zamierzają również za-
bezpieczyć dokumentację zlikwidowanych szy-
bów, by odpowiednie służby mogły zapobiec 
ewentualnym szkodom, które mogą być efek-
tem procesów zachodzących w górotworze na-
ruszonym w czasie robót górniczych.

Jak mówi prezes Ryszard Fuchs, kierownic-
two fundacji zabiega o objęcie jej działalności 
honorowym patronatem przez Jerzego Buz-
ka. Obecnie czynione są starania by na dzia-
łalność fundacji uzyskać wsparcie finansowe 
Unii Europejskiej.

Siedziba Fundacji Kopalń Zlikwidowanych 
w ROP mieści się w budynku byłej kopalni 
Ignacy przy ul. Mościckiego 3 w Niewiado-
miu, w tym samym budynku, w którym swoje 
biuro ma Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”. Osoby zainteresowane działalnością 
fundacji proszone są o kontakt z nr. telefonu: 
607 803 040 (prezes Fuchs). W przygotowaniu 
jest strona internetowa (www.witryna.com). 

(WaT) 

Fundacja kopalń zlikwidowanych 6 grudnia rozpocznie się VI 
Ry b n i c k i e  B o ż e  N a r o d z e n i e  
i Kolędowanie. Jak zwykle na małych 
i dużych czeka moc atrakcji.

Tradycyjnie już imprezie towarzyszyć bę-
dzie jarmark bożonarodzeniowy na ryb-
nickim rynku, który potrwa do 23 grudnia. 

Stragany czynne będą od g. 11 do g. 18 (od 
poniedziałku do czwartku) oraz od g. 11 do 
g. 20 (od piątku do niedzieli). 6 grudnia o 
14.45 spod bazyliki wyruszy bajkowa para-
da, która dotrze na rynek, gdzie od 16 roz-
poczną się mikołajkowe animacje dla dzie-
ci. Zaplanowano też koncert Majki Jeżow-
skiej. Ustawione zostaną zagroda z żywym 
reniferem (6-7.12) oraz wytwornice wiel-
kich baniek mydlanych i dymu zapachowe-
go. Z kolei 13 grudnia na rynku w ramach 
towarzyszących imprezie V Dni NGO (or-
ganizacji pozarządowych), odbędzie się 
m.in. pokaz samoobrony i koncert wokali-
stów Śląskiego Centrum Muzycznego „Mu-
zyka i Ruch”. Do Wigilii można też będzie 
zajrzeć do rynkowej szopki bożonarodze-
niowej z żywymi zwierzętami (od 12 do 18, 
w Wigilię do g. 15), natomiast przed bazy-
liką stanie ręcznie pleciona z siana i sło-
my szopka autorstwa dobrze już znanego 
w Rybniku Andrzeja Wrzecionki. 20 grud-
nia na rynku oprócz imprez w ramach dni 
NGO, od g. 15 zaplanowano koncerty m.in. 
z udziałem Mikołajkowej Miejskiej Orkie-
stry Dętej „Rybnik” i zespołu The Chan-
ce, pokaz Bractwa Ognia „Spaleni”, prze-
kazanie mieszkańcom ognia betlejemskie-
go przez harcerzy Hufca ZHP oraz trady-
cyjną wigilijkę pod chmurką z mieszkańca-
mi (ok. 17.30). Jej muzyczną gwiazdą bę-
dzie zespół Pectus. 

(S)

Będziemy 
kolędować

Od kilku miesięcy działa w naszym mieście Fundacja Kopalń Zlikwidowanych 
w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. 

Barbórka 
w Chwałęcicach

P r a w i e  j a k  n a  g r u b i e

Wszystkim pracownikom przemysłu węglowego 

z okazji tradycyjnej Barbórki 

składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 

Niech Święta Barbara zawsze otacza górników i ich rodziny swoją opieką. 

Oby też osoby odpowiedzialne za losy polskiego górnictwa 

podejmowały dobre decyzje, tak, by sytuacja w branży wydobywczej 

była stabilna, dając zatrudnionym 

w niej pracownikom poczucie bezpieczeństwa. 

 Z górniczym Szczęść Boże!
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika 
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By dotrzymać terminów oddania inwestycji drogowych wykonawcy realizujący roboty marzą o powtórzeniu się zeszłorocz-
nej zimowej aury. Większość prognoz długoterminowych przewiduje na grudzień, styczeń i luty temperatury powyżej średniej 
oraz opady, i to częściej deszczu niż śniegu. Pożyjemy, zobaczymy…

„Bezszwowe” i jednodniowe asfaltowanie skrzyżowania ulic Podmiejskiej i św. Maksymiliana

W
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ła
w 
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 Dobra pogoda będzie szczególnie potrzebna wykonawcom 
modernizacji ul. Podmiejskiej wraz z obiektem mostowym, któ-
rzy, zgodnie z umową, powinni wszystkie prace zakończyć w lu-
tym 2015 r. Zakończenie remontu części drogowej od ul. Rudz-
kiej do ul. Maksymiliana zapowiadane jest na koniec br. Już teraz 
kładziona jest ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu. W ub. niedzie-
lę zamknięto skrzyżowania ulic Podmiejskiej i Maksymiliana, by 
położyć nawierzchnię asfaltową na całej nawierzchni, bez  tzw. 
„szwu”, a ruch w tym dniu poprowadzono przez osiedle. Dro-
gowcy liczą, że dzięki łagodnej zimie uda się uporać z moderni-
zacją, a właściwie budową nowego mostu przez Rudę. Niewiel-
ki poślizg spowodowany zostały twardszym niż się spodziewa-
no podłożem, a wiercenie pali okazało się bardziej mozolne niż 
zakładano. Wykonawcy starali się pracować na trzy zmiany, jed-
nak odgłosy budowy nie wszystkim mieszkańcom się podobały, 
co pociągnęło za sobą nawet policyjną interwencję. Jak mówi 
pełnomocnik ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper, 
miasto będzie pilnować, by wykonawcy przestrzegali reżimu 
technologicznego i nie będzie zgody inwestora na roboty, któ-
rych efekt zniweczyłyby nieodpowiednie warunki atmosferyczne.

 Trwają roboty modernizacyjne ul. Rudzkiej na odcinku chwa-
łęcickim. Z początkiem grudnia powinna zostać zakończona bu-
dowa kanalizacji deszczowej. Ze względu na konieczność wpro-
wadzenia ruchu wahadłowego budowę drogi podzielono na 
pięć odcinków. Na części z nich już położono dolne warstwy as-
faltu, co umożliwia ruch kołowy. Asfalt zabezpiecza też kruszy-
wo podbudowy przed wchłanianiem jesienno-zimowej wilgoci.

 Zakończono modernizację (kanalizacja deszczowa, nawierzch-
nia, chodniki, lampy) ul. Wandy na Nowinach. Inwestycja kosz-
towała ok. 430 tys. zł, a o jej realizację skutecznie, jak widać, za-
biegała Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny. Jak na razie spółdzielnia 
mieszkaniowa nie rozpoczęła jeszcze przebudowy parkingu, co 
miało tę miejską inwestycję uzupełnić. Mamy nadzieję, że dzięki 
wsparciu dzielnicowych samorządowców uda się również wyre-
montować ul. Chabrową w tej samej dzielnicy. 

 Prawie 313 tys. zł  kosztowała modernizacja ul. Krętej w Ra-
dziejowie. Na remont tej ulicy czekali mieszkańcy oraz samorzą-
dowcy, którzy konieczność remontu tej drogi od dawna zgłaszali. 

 Zakończono też budowę długo wyczekiwanego chodnika przy 
ul. Okulickiego, w zaplanowanej na ten rok części. Mieszkańcy 
czują niedosyt, bo chcieliby, by prowadził on aż do Chwałowic.  

 W poprzednim  Drogowcu rybnickim wyszliśmy przed sze-
reg ogłaszając, że most na ul. Sygnały w Gotartowicach już zo-
stał otwarty. Przepraszając za tę wytkniętą nam przez czytelni-
ków wpadkę, teraz możemy już spokojnie informację powtórzyć: 
most już jest przejezdny. Kosztował 630 tys. zł.

 Największą z planowanych w najbliższym czasie inwestycji 
będzie modernizacja ul. Sportowej w Niewiadomiu, na odcin-
ku od ul. Raciborskiej do przejazdu kolejowej. Wykonawcą bę-
dzie zadomowiona już w Rybniku firma Skanska, która w ostat-
nich dniach podpisała umowę na realizację tego zadania. Robo-
ty zostaną rozpoczęte od budowy kanalizacji deszczowej. Dro-
ga zostanie zamknięta w grudniu i należy się spodziewać objaz-
du i związanych z tym utrudnień. Zakończenie modernizacji za-
planowano na czerwiec przyszłego roku, a koszt inwestycji wy-
niesie ok. 900 tys. zł.

(r)
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Nowego kompleksu boisk doczekali się 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 4 w Golejowie. — Wcześniej mieli-
śmy tu stare, trawiaste boisko, z którego korzy-
stanie nie sprawiało dzieciom radości, a było 
wręcz niebezpieczne. Mam nadzieję, że nowy 
obiekt będzie przez wiele lat służył kilku poko-
leniom starszych i młodszych mieszkańców na-
szej dzielnicy — mówiła Bożena Szymura, dy-
rektor ZS - P nr 4. Boisko wybudowało Przed-
siębiorstwo Handlowo - Usługowe Grumix ze 
Słupii za kwotę 408,4 tys. zł. — Takich obiek-
tów mamy w mieście już ponad 40. To z pew-
nością najlepsze miejsca do spędzenia wolnego 
czasu — mówił prezydent Adam Fudali, któ-
ry 21 października uroczyście otworzył kom-
pleks. Inauguracja z udziałem m.in. zastępców 
prezydenta: Joanny Kryszczyszyn,  Ewy Rysz-
ki i Michała Śmigielskiego, przewodniczącego 
rady miasta, Andrzeja Wojaczka, radnych oraz 
społeczności szkolnej ZS-P nr 4 stała się oka-
zją do zaprezentowania osiągnięć uczniów pla-
cówki, zwłaszcza tych sportowych. 

Bardzo długo na sportowy kompleks czeka-

li uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej nr 19 w Kłokocinie. Oficjalnie otwarto go 
28 października, a symboliczną wstęgę przeciął 
m.in. prezydent oraz Nikola Winiarska, tego-
roczna absolwentka SP nr 19. — Czekaliśmy 
na nie prawie 50 lat. Kiedyś działał tu TKKF 
Naprzód Kłokocin, niestety kilka lat temu bo-
isko klubu zryły dziki. Można stawiać pomniki 
i w ten sposób zostawiać po sobie ślad. Można 
też budować obiekty, które nie tylko pozostaną w 
architekturze miasta, ale, co ważniejsze, odcisną 
swój ślad w sercach mieszkańców — mówił dy-
rektor Michał Wieczorek. Nowy obiekt składa 
się z boisk do piłki nożnej, siatkówki, i koszy-
kówki. W uroczej alejce pomiędzy brzózkami 
umiejscowiono 70-metrową bieżnię ze skocz-
nią do skoku w dal. Całość wybudowała Rol-
nicza Spółdzielnia Produkcyjna  z Rybnika za 
kwotę 589 tys. zł. — Przed laty, gdy nie było sal 
gimnastycznych i boisk sportowych, lekcje wuefu 
odbywały się na szkolnych korytarzach, a głów-
ną komendą nauczyciela były słowa: cicho, obok 
są lekcje! Dzisiaj mamy przestronną salę gimna-
styczną ze ścianką wspinaczkową i nowe boiska, 

które staną się z pewnością wspaniałym kataliza-
torem sportowych karier naszych uczniów — do-
dał Michał Wieczorek. 

— Walczyliśmy o boisko od początku kaden-
cji tej rady dzielnicy. Nachodziliśmy prezydenta 
i wyczyściliśmy chyba wszystkie klamki w urzę-
dzie miasta, by doprowadzić do realizacji tej in-
westycji — cieszyła się Małgorzata Piaskowy 
z rady dzielnicy Kamień, podczas oficjalnego 
otwarcia obiektu przy Szkole Podstawowej 
nr 28, który za 412,5 tys. zł wybudowała firma 
Bako Sport z Dąbrowy Górniczej. W uroczy-
stości zorganizowanej 30 października wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta z prezy-
dentem Adamem Fudalim, reprezentanci par-
lamentarzystów oraz zaprzyjaźnionych z pla-
cówką instytucji. — Zarówno boisko, jak i plac 
zabaw oraz siłownia pod chmurką w bezpośred-
nim sąsiedztwie szkoły zrealizowana w ramach 
ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego będą 
służyć nie tylko uczniom, ale i całej społeczno-
ści naszej dzielnicy — podkreślała Joanna Po-
rszke, dyrektor placówki. 

(D) 

Trzy boiska w trzech dzielnicach
Golejów, Kłokocin i Kamień to kolejne dzielnice Rybnika, w których przy szkołach powstały wielofunkcyjne boiska. Przy 

miejskich placówkach oświatowych funkcjonuje już ponad 40 takich obiektów. 

Na taki kompleks boisk  
w Kłokocinie czekano od 
niemal pięćdziesięciu lat

Już po oficjalnym otwarciu, na nowym boisku  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gole-
jowie zaprezentowali się młodzi szermierze, na 
co dzień uczniowie golejowskiej podstawówki

Z ciekawym programem artystycznym 
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 28 w Kamieniu

Zdjęcia: Dominika ingram-Nowaczyk
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Oprócz zatrudniającej 15 osób Rybnickiej Agen-
cji Wydawniczej, która m.in. prowadzi salon Empiku  
w Focusie i wydaje książki o tematyce lokalnej, na-
grody przyznano też rybnickiej miejskiej spółce Hos-
sa prowadzącej składowisko odpadów i działalność 

gastronomiczno-hotelarską (72 zatrudnionych), fir-
mie Filtromex, która od 1981 r. produkuje filtry i za-
trudnia 35 osób, a także spółce Lorken-Tech z Gaszo-
wic, specjalizującej się w farbach, lakierach i obrób-
ce skrawaniem (64 zatrudnionych). 28 października 
w Urzędzie Miasta statuetki jabłek stylizowanych na 
kulę ziemską wręczyły nagrodzonym wiceprezydent 

Ewa Ryszka, sekretarz powiatu rybnickiego Katarzy-
na Wawoczny i dyrektor PUP Anna Michalczyk. Przy-
znano też wyróżnienia dwóm pracodawcom, którzy w 
oparciu o dotacje z PUP stworzyli nowe miejsca pracy 
dla innych bezrobotnych. To Łukasz Szlezinger (firma  

graficzna Szlezinger) i Sebastian Amalio (cukiernio-
kawiarnia Cafe Amalio). 

Dyrektorka PUP w Rybniku Anna Michalczyk pod-
kreśla, że dobra współpraca z lokalnymi pracodawca-
mi oraz skuteczność PUP-u i środki, jakimi urząd dys-
ponuje wpływają na spadek stopy bezrobocia w mie-
ście, która wynosi 7,2 proc. i jest jedną z najniższych 
w województwie (w ub. roku w tym samym czasie wy-
nosiła 8 proc.). Pod koniec września w PUP zareje-
strowanych było 5968 osób (rok wcześniej – 6845). 
Dominują kobiety (63 proc.), dla których ofert pra-
cy jest mniej z kilku powodów. Jak wyjaśnia dyrektor 
Michalczyk, kobiety przeciążone obowiązkami do-
mowymi mają mniej czasu na podnoszenie kwalifi-
kacji i uzupełnianie doświadczenia, słowem są mniej 
mobilne zawodowo. 35 proc. zarejestrowanych w ryb-
nickim PUP to osoby młode, do 30 roku życia, ale to 
właśnie dla nich oraz dla osób powyżej 50. roku życia 
(20 proc.) przewidziano najwięcej programów wspar-
cia m.in. w wejściu na rynek pracy. — Najtrudniejszą 
grupą do zaktywizowania są osoby długotrwale bezro-
botne, których w naszych rejestrach jest 45 proc. Więk-
szość z nich jest dotknięta bezrobociem pokoleniowym. 
Trudno takie osoby zaktywizować, bo rejestrują się tyl-
ko po to, by korzystać z bezpłatnych świadczeń służby 
zdrowia — mówiła Anna Michalczyk. W tym roku na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu rybnicki 

PUP wydał już prawie 15 mln zł. —  Najpopularniej-
szą formą są staże, które pomagają korzystającym z nich 
osobom zdobyć doświadczenie, a pracodawcy – poznać 
potencjalnego pracownika bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów — mówi dyrektor PUP. W tym roku na sta-
że skierowano już prawie tysiąc osób. Podpisano też 
280 umów na doszkolenie i 52 umowy na stworzenie 
55 miejsc pracy w firmach i przedsiębiorstwach. Jak 
tłumaczy Anna Michalczyk, dla PUP niezwykle waż-
ne jest wspieranie bezrobotnych, którzy planują roz-
poczęcie własnej działalności gospodarczej. — W tym 
roku udzieliliśmy już 185 dotacji na ponad 3,7 mln zł 
na taką właśnie działalność — mówi dyrektor PUP. 

Przedsiębiorcy z regionu mogą też liczyć na nowe 
formy wsparcia ze strony „pośredniaka”. W czasie 
konferencji „Nowe perspektywy dla przedsiębiorczo-

ści”, która towarzyszyła uroczystości wręczenia nagród 
lokalnym pracodawcom, mówiła o nich Hanna Wita. 
Nowości przygotowano głównie z myślą o młodych 
oraz o osobach po 50., to m.in. świadczenia aktywiza-
cyjne (dopłata do wynagrodzenia), bon stażowy i bon 
zatrudnieniowy, refundacja składek ZUS, czy dofinan-
sowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku ży-
cia. Nowe formy współpracy dotyczą też szkoleń (m.in. 
trójstronne umowy szkoleniowe). — Zapraszamy do 
współpracy z urzędem pracy. Warto do nas zadzwonić,  
z korzyścią dla was, ale i dla zatrudnianych przez was 
ludzi — zachęcała Hanna Wita. Podobnie, jak Adriana 
Witkowska-Konieczny ze wspierającego mikro, małe 
i średnie firmy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Chorzowie, która mówiła o unijnych środkach, na 
jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w latach 2014-2020. 
W ramach poprzedniego regionalnego programu ope-
racyjnego, centrum przedsiębiorczości otrzymało (do 
końca października) prawie 8700 wniosków o dofinan-
sowanie najróżniejszych pomysłów lokalnych przed-
siębiorców. To rekord w skali kraju. — Przedsiębiorcy 
w naszym województwie są wyjątkowo zainteresowani 
wsparciem z UE — mówiła. 113 umów o dofinansowa-
nie, najwięcej w branży turystycznej, zawarto z przed-
siębiorcami z powiatu rybnickiego.

Sabina Horzela-Piskula

Jabłka dla przedsiębiorców

— Z rybnickim PUP współpracuję od lat 90. W tym czasie przez moje firmy przewinęło 
się kilkadziesiąt osób, które zaczynały pracę od staży absolwenckich. Najczęściej zostają, ale 
część idzie w świat – zakładają własne firmy lub pracują w korporacjach — mówi Adam 
Ryszka z Rybnickiej Agencji Wydawniczej, jeden z pracodawców nagrodzonych 
przez Powiatowy Urząd Pracy za efektywną współpracę. To właśnie osoby takie 
jak on wpływają na spadek bezrobocia w mieście. 

Targi dla 
niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku za-
prasza do udziału w organizowanych 
po raz czwarty targach pracy dla osób 
niepełnosprawnych, które odbędą się 3 
grudnia, od 12 do 14, w siedzibie pla-
cówki przy ul. Jankowickiej. 

Targi skierowane są do osób niepełno-
sprawnych, poszukujących zatrudnienia 
i do pracodawców, chcących pozyskać 
odpowiednich pracowników. Dodatko-
we informacje można uzyskać w dzia-
le pośrednictwa pracy (tel. 32 4221623, 
4226095 wew. 226, 218). 
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Uroczystość wręczenia wyróżnień pracodawcom współpracującym z Powiatowym Urzędem Pracy odbyła się w urzędzie miasta podczas konferencji „Nowe perspektywy dla przedsiębiorczości” 
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W gruntownie zmodernizowanym budynku 
miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
znajdują się 23 mieszkania, dwa na parterze przy-
stosowane są dla osób niepełnosprawnych. Miesz-
kania nie są duże – od 28 do 54 m2 powierzchni, 
ale są tanie w utrzymaniu i wyposażone w central-
ne ogrzewanie, instalacje: gazową i wodno-kana-
lizacyjną, mają wykafelkowane i wyposażone ła-
zienki, w pomalowanych pokojach położono pa-
nele, w kuchni są płytki ceramiczne, kuchenki ga-
zowe z okapem i zlewozmywak. Powstały dzięki 
realizowanemu przez miasto programowi „Miesz-
kanie dla młodych”. — Głód mieszkań również  
w Rybniku jest spory, więc chcemy te lokale jak naj-
lepiej wykorzystać. Mieszkania są małe, ale kom-
fortowo wyposażone, w sam raz dla rozwijających 
się młodych rodzin, które z czasem się powiększą 
i wtedy z pewnością zachcą poszukać większych 
mieszkań już na wolnym rynku. Na razie chce-
my te rodziny zatrzymać w naszym mieście i spra-
wić, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali i jeszcze bar-
dziej przywiązali się do Rybnika — mówił prezy-
dent Adam Fudali, który odwiedził nowych loka-
torów. Budynek przy ul. Zebrzydowickiej ma pod-
jazd dla niepełnosprawnych, a w sąsiedztwie – żło-
bek, przedszkole, szkołę i hipermarket. Prace re-
montowe ruszyły w sierpniu ub. roku, zakończy-
ły się w lipcu. Modernizacja kosztowała ponad 
2,8 mln zł, ale na jej przeprowadzenie wykorzy-
stano środki z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. — Wcześniej, po decyzji straży pożarnej, bu-
dynek był objęty zakazem użytkowania. Praktycz-
nie kwalifikował się do wyburzenia i jedynym roz-
wiązaniem była jego przebudowa, którą udało się 
przeprowadzić, pozyskując również środki z BGK. 
Władze miasta zdecydowały, że będą to mieszka-
nia o nieco innym charakterze niż te typowo komu-

nalne i dedykowane będą młodym osobom i rodzi-
nom, którym trudniej na starcie znaleźć mieszka-
nia na miarę swoich potrzeb i możliwości — mó-
wiła Danuta Kolasińska, dyrektor Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej. Osoby ubiegające się o 
mieszkania musiały spełnić kilka wymogów, m.in. 
nie mogły mieć prawa własności do innego loka-
lu, czy rozpoczętej budowy domu. Preferowano 
rodziny, których dochód jest zbyt duży, by mogły 
ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale na razie 
jeszcze zbyt mały, by kupić własne lokum na ryn-
ku komercyjnym. Łącznie złożono 78 wniosków, 
a na listę uprawnionych zakwalifikowano 35 ro-
dzin. — Część się z nich od momentu pierwszych 
wizji w budynku zrezygnowała. Być może znaleźli 
inne rozwiązanie, bo warunkiem otrzymania miesz-
kania były też dość wysokie dochody — opowiada 
Danuta Kolasińska. Ostatecznie lokale przyznano 
23 rodzinom, których wnioski zdobyły największą 
liczbę punktów. — Cieszę się, bo mieszkanie bar-
dzo mi się podoba, jest o wiele lepsze od poprzed-

niego, a najważniejsze, że nie 
trzeba palić w piecu. Będę tu 
mieszkać sam, ale mama i ro-
dzeństwo pewnie mi pomoże. 
Dawniej musieli mnie znosić 
po schodach, a tutaj sam sobie 
wyjadę — mówi Arkadiusz 
Roter, który porusza się na 
wózku inwalidzkim. — Chy-
ba muszę coś stłuc, by do-
brze się mieszkało — doda-
je z uśmiechem. Z założenia 
mieszkania mają mieć cha-

rakter rotacyjny – nowe rodziny wprowadzą się 
w miejsce obecnych najemców, kiedy ci ze wzglę-
du na poprawę sytuacji materialnej albo kolejne 
dzieci, zdecydują się poszukać czegoś większego. 
Mają na to pięć lat, ale prezydent zapowiada, że 
nikt nie zostanie wyrzucony na bruk. — Mieszka-
nie jest dobrze wyremontowane, trochę ciasne, ale 
jak to mówią własne i dobre na początek — mówi 
Karol Janik. Agnieszka i Łukasz Brejnakowie  
z córeczką Lilianną, cieszą się z dwupokojowego 
mieszkania z aneksem kuchennym. — Parę mie-
sięcy temu już mieliśmy brać kredyt na jakieś miesz-
kanie, a tu pojawiła się taka okazja. Nie wierzyli-
śmy, że nam się uda, a jednak… — mówią. Ane-
ta i Damian Szczepańscy też się cieszą z nowego 
„m”, bo wcześniej musieli wynajmować mieszka-
nie. — Mamy już wszystko zaplanowane, wiemy co 
gdzie będzie stało, wystarczy tylko wstawić. Musimy 
jeszcze dokupić parę drobiazgów i możemy miesz-
kać — mówią zadowoleni. 

Sabina Horzela-Piskula

— Już nie możemy się doczekać pierwszych świąt na swoim — mówią 
Aneta i Damian Szczepańscy. Ich sąsiad z parteru, Arkadiusz 
Roter, planuje połączyć parapetówkę z urodzinami. — Marzyłem  
o takim mieszkaniu, z centralnym ogrzewaniem, blisko rodziny, w centrum 
miasta — wylicza 42-letni rybniczanin. 6 listopada lokatorzy bloku 
przy ul. Zebrzydowickiej 31a odebrali klucze do swoich mieszkań.

Na konkurs plastyczny „Lato 
w Rybniku” zorganizowany przez 
O ś r o d e k  Po m o c y  S p o ł e c z n e j 
napłynęło 24 dziecięcych prac  
z różnych zakątków miasta.

Prace wykonane pastelami, farbami,  a na-
wet w technice kolażu oceniała komisja: Bo-
gusława Tyma (UM Rybnika), Barbara Pła-
czek (Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „La-
tarnia”) oraz przedstawiciele OPS-u Justy-
na Kluger i Mirosław Górka. — Sporo prac 
przedstawiało basen na Rudzie oraz rybnicki 

Zalew. Nie zabrakło także lokalnych miejsc, 
jak lasy w Golejowie czy ścieżki rowerowe  
w dzielnicy Paruszowiec — opowiada Miro-
sław Górka, pomysłodawca konkursu. Jury 
nagrodziło 11 prac w trzech kategoriach wie-
kowych, w których zwyciężali: Mateusz Kul-
czyński (kategoria 4-6 lat), Karolina Lecka 
(kat. 7-9 lat) oraz ex aequo Kinga Badeja  
i Piotr Gryglok (kat. 10-12 lat). Pokonkur-
sowa wystawa prac odbędzie się w dzielni-
cy Kamień, bo to właśnie z niej napłynęło 
najwięcej dziecięcych prac. To druga edy-
cja konkursu plastycznego zorganizowane-
go przez rybnicki OPS. Poprzednio dzie-
ci malowały wiosnę w Rybniku.              (S)
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Poruszający się na wózku Arkadiusz Roter wprowadził się do mieszkania na parterze. — Dawniej 
musieli mnie znosić po schodach, a tutaj sam sobie poradzę — mówi uradowany  

Jedna z nagrodzonych prac autorstwa Karoliny Leckiej nawiązywała do 
nowego kąpieliska Ruda

W bloku przy ul. Zebrzydowickiej 31a 
zamieszkali m.in. Aneta i Damian 
Szczepańscy
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Klucze do przyszłości
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Legendarna Adria była ulubionym 
miejscem spotkań warszawskiej socje-
ty, na czele ze słynnym bon vivantem – gen. Wienia-
wą-Długoszowskim, adiutantem marszałka Piłsudskie-
go. To tam bywała Hanka Ordonówna i kręcono film z 
legendą kina Eugeniuszem Bodo. Właśnie to miejsce 
postanowiła przypomnieć młodzież II LO w programie 
artystycznym przygotowanym z okazji święta niepod-
ległości. Zabrzmiały niezapomniane piosenki Ordon-
ki, skecze Tuwima i utwory kabaretowe Mariana He-
mara, o których dyskutowała cała ówczesna Warszawa, 
czyli miasto nadziei i marzeń, jak mówiła o niej rybnic-
ka młodzież. Program powstał pod okiem nauczyciel-
ki historii Jolanty Palińskiej, której zaangażowanie w 
patriotyczne wychowanie młodzieży i w poszukiwanie 
dobrej formy świętowania 11 listopada docenił Andrzej 
Sygulski, komendant WKU w Rybniku, wręczając jej 
pamiątkowy ryngraf WKU. — Cieszę się, że program 

tak się spodobał — mówiła Jolanta Palińska. — Utoż-
samiam się z tą szkołą — przekonywał z kolei Tadeusz 
Dłużyński ze Związku Piłsudczyków, współorganizator 
obchodów dnia niepodległości, który wspólnie z zapro-
szonymi gośćmi złożył kwiaty pod szkolną tablicą mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Tradycyjnie już Dzień Niepodległości świętowano 
też w Społecznej Szkole Podstawowej, jak zwykle ze 
śpiewem na ustach. Wzorem odbywających się na kra-
kowskim rynku lekcji śpiewu, dzieci w tej podstawów-
ce już od dziewięciu lat sięgają po patriotyczne utwory, 
ale swoje występy zmieniają często w krótkie muzycz-
ne inscenizacje. Nie inaczej było i tym razem, a najlep-
si okazali się trzecioklasiści, którzy wykonali pieśń pt. 
„Marsz lotników dywizjonu 303”. 

Śpiewająco świętowano też w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 11 na Nowinach, gdzie odbył 
się 11 Miejski Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.  
Wzięło w nim udział 56 uczniów ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, W poszcze-
gólnych kategoriach zwyciężali: Antonina Moroń (ZSP 
nr 11), Paulina Kondziora (SP nr 35), duet Małgorzata 
Dudek i Weronika Brachman (ZSP nr 7), Wiktoria Ko-
cik (G nr 2), Rafał Kozik (MDK Rybnik) oraz Aleksan-
dra Widawska i Kamil Lampka (G w Piecach). Konkurs 
zorganizowały Hanna Grzelec, przewodnicząca MOZ 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Graży-
na Bukowska nauczycielka z ZSP nr 11, a cel jaki so-
bie postawiły to zainteresowanie uczniów historią Pol-
ski i wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży.

— Tragedią naszego narodu jest to, że w kluczowych 
momentach historii nie mieliśmy prawdziwych mężów 
stanu — mówił ppłk Tadeusz Dłużyński ze Związku Pił-
sudczyków, który 13 listopada wystąpił w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej z wykładem poświęconym setnej roczni-
cy wymarszu polskich legionistów w drogę, która przy-
niosła Polsce niepodległość. Pułkownik opowiadał o 
początkach tworzenia legionów, działalności wojskowej 
Józefa Piłsudskiego oraz roli marszałka w trudnym pro-
cesie odzyskiwania niepodległości i odtwarzania pań-
stwowości przez pozaborową Polskę. — Potrafił wyko-
rzystać sprzyjające warunki historii, jakie dała pierwsza 
wojna światowa. Chciał doprowadzić do tego, by sprawa 
polska znalazła się na salonach Europy — mówił ppłk 
Dłużyński, a jego prelekcji wysłuchali m.in. uczniowie 
kilku rybnickich szkół.

(S), (D)

Uczestnicy obchodów spotkali się jak zwykle na 
rynku przed gmachem ratusza. Po wciągnięciu na 
maszt flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dą-
browskiego głos zabrał prezydent miasta: — 11 li-
stopada, to także lekcja odpowiedzialności za pań-
stwo, region i miasto. To dzień, kiedy powinniśmy zdać 
sobie sprawę, że z wolności możemy cieszyć się dzię-
ki wielkiej obywatelskiej odpowiedzialności naszych 
przodków. Nie byłoby dzisiejszego święta, gdyby nasi 
ojcowie z odpowiedzialnością i najwyższym poświę-
ceniem nie zabiegali o sprawy Rzeczpospolitej. Dzisiaj 
bezgraniczny dług wobec minionych pokoleń, które 
dały nam wolność, możemy spłacać naszą społeczną 
odpowiedzialnością. To chociażby obecność w życiu 
publicznym, której przejawem jest udział w wyborach 
powszechnych — mówił prezydent Adam Fudali.

Po uroczystościach na rynku ich uczestnicy wyru-
szyli nowym deptakiem w drogę do bazyliki św. An-
toniego, składając po drodze kwiaty przed pomni-

kiem wyniesionego na ołtarze papieża Jana Pawła 
II. Świąteczny marsz poprowadziła jak zwykle Miej-
ska Orkiestra Dęta „Rybnik”. W bazylice św. An-
toniego uroczystą mszę w intencji ojczyzny konce-
lebrowali dziekan ks. Piotr Winkler oraz proboszcz 
ks. Grzegorz Olszowski. Ten ostatni w swojej homi-
lii mówił m.in. o służbie publicznej: — Tylko czło-
wiek mający poczucie własnej wartości potrafi słu-
żyć innym. Ze służbą łączy się też pokora. Człowiek 
pokorny zna swoją wartość, ale też zna swoje moc-
ne, ale i słabe strony.

Po południu w miejskiej bibliotece przy ul. Sza-
franka odbyło się spotkanie patriotyczne, które 
poprowadziła młodzież z Gimnazjum nr 1 im. A. 
Mickiewicza. 

Jak co roku 11 listopada Rada Dzielni-
cy Chwałowice, zorganizowała i uczciła świę-
to odzyskania niepodległości uroczystą mszą 
świętą w intencji ojczyzny oraz uroczystościa-
mi pod pomnikiem poległych i pomordowa-
nych w latach 1939-1945. Mieszkańcy dotar-
li tam w asyście orkiestry dętej kop. Chwało-
wice i pocztów sztandarowych chwałowickich 
placówek oświatowych, zakładów pracy, harce-
rzy oraz licznych delegacji, które pod pomni-
kiem złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczy-
stości uświetniły występy uczniów SP nr 35, a 
zabrzmiał m.in. utwór „Żeby Polska była Pol-
ską” Jana Pietrzaka. 

(WaT), (S)

Patriotyczne świętowanie
Uroczystości związane z obchodami 

Święta Niepodległości odbyły się jak co 
roku według tradycyjnego ceremoniału. 
Nieco inny niż zwykle był tylko skład 
ich uczestników. Jako, że odbywały 
się na kilka dni przed wyborami 
samorządowymi, wzięli w nich udział 
prawie wszyscy kandydaci na prezydenta 
miasta.

W Adrii? Nie, w II LO
Dzień Niepodległości można 

świętować w najróżniejszy spo-
sób. Radośnie i z nutką nostal-
gii, tak jak w II LO im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego, gdzie 
licealiści zaprosili swoich gości 
do osławionej warszawskiej re-
stauracji Adria, w której roz-
mawiali nie tylko o Piłsudskim. 
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Licealiści „Frycza” zaprosili gości w sentymentalną podróż do przedwojennej Warszawy. 
Pomysłowy program chwalił współorganizator obchodów Święta Niepodległości 
Tadeusz Dłużyński  

Świąteczny przemarsz już tradycyjnie poprowadziła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
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DZiEń SENiORA. 14 listopada w Chwałowicach odbył się trzeci 
Dzień Seniora zorganizowany przez tamtejszą radę dzielnicy. Wzię-
ło w nim udział 70 seniorów. Najstarszą uczestniczką spotkania była 
95-letnia Helena Gazda. W gronie biesiadników zabrakło tym razem 
103-latki Marii Ochojskiej, która jest najstarszą mieszkanką Chwa-
łowic i jeszcze rok temu brała udział w spotkaniu seniorów. Jednak 
przedstawiciele rady dzielnicy nie zapomnieli o wiekowej seniorce 
i odwiedzili ją w jej domu. III Dzień Seniora odbył się w restauracji 
Birreria, a wzruszeń wszystkim uczestnikom dostarczył program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 13. Przewodniczący 
rady miasta Andrzej Wojaczek nagrodził przedszkolaków słodkim 
„co nieco”, a dyrektorka placówki i szefowa RD Chwałowice Joan-
na Cichecka, wręczyła seniorom honorowe dyplomy „Seniora Roku”.

ZAGRODA LEŚNiKA. 8 listopada ks. Mikołaj Skawiński, kapelan 
leśników, poświęcił figurę św. Huberta, patrona myśliwych i leśni-
ków, która stanęła w efektownej kapliczce zbudowanej na Paru-
szowcu, w sąsiedztwie ul. Wielopolskiej, przy wjeździe na teren 
kompleksu szkółkarsko-produkcyjno-handlowego Nadleśnictwa 
Rybnik. Stanęła tam również brama z nową, wybraną w drodze kon-
kursu, nazwą kompleksu – Zagroda leśnika. W jego skład wchodzi 
jeszcze ścieżka edukacyjna z polaną i wiatą, gdzie można rozpalić 
ognisko, a nadleśniczy Janusz Fidyk zapowiada, że wkrótce w jed-
nym z budynków powstanie tu jeszcze izba edukacyjna, w której 
mogłyby się odbywać spotkania z dziećmi i młodzieżą. Interesują-
ce przedstawienie św. Huberta wyrzeźbione w pniu stuletniej lipy 
przez Krzysztofa Popka z Gołkowic to dar Tadeusza Czarnucha, by-
łego leśniczego leśnictwa Jankowice, który przeszedł na emeryturę. 

CZWORACZKi W URZęDZiE. Rybnickie czworaczki, czyli Zu-
zia, Bartek, Michaś i Grzesiu Szuła z Zamysłowa w towarzy-
stwie swojej mamy pani Aleksandry pojawiły się 24 listopada 
w magistracie. Okazją do ich spotkania z prezydentem Ada-
mem Fudalim były przypadające na 29 listopada ich trzecie 
urodziny. Chłopcy otrzymali w prezencie samochody na ba-
terie i pilota, ich siostra równie nowoczesną lalkę, zaś rodzi-
ce dwa piętrowe łóżka dla swoich wyjątkowych pociech. Od 
września cała czwórka chodzi już do przedszkola nr 23 w Nie-
dobczycach. Mama czworaczków opowiadała o pierwszych 
psikusach swoich pociech. Bardzo podobni do siebie Grzesiu 
i Michaś coraz częściej wykorzystują ten fakt, podając się np. 
w przedszkolu za swego brata.
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W fotograficznym skrócie
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BiESiADA Z SENiORAMi. 15 listopada w restauracji Capri biesiadowali seniorzy ze 
Śródmieścia. Uroczyste spotkanie dla najstarszych mieszkańców tej części miasta już po 
raz dwunasty przygotowali członkowie rady dzielnicy. — Spotykamy się zawsze w okoli-
cy Dnia Seniora, który przypada na 20 listopada. W tym roku gościmy osoby urodzone w 
1938 roku, a więc tegorocznych 76 – latków — mówi Urszula Pietruszek, przewodnicząca 
zarządu dzielnicy. Z zaproszenia skorzystało niemal 60 osób, choć jak wylicza, w Śródmie-
ściu żyje około 160 osób w tym wieku. — Ze względu na zły stan zdrowia nie wszyscy mo-
gli wziąć udział w uroczystości. Społeczeństwo się starzeje, a w naszej dzielnicy ta tenden-
cja jest szczególnie widoczna. Młodzi ludzie wyprowadzają się, zakładają rodziny w innych 
częściach miasta lub poza nim, a coraz starsi rodzice pozostają w swych domach. Podczas 
spotkania w restauracji Capri, seniorom towarzyszyli m.in. przewodniczący rady miasta An-
drzej Wojaczek, wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz radni, a o dobry, muzyczny na-
strój zadbał zespół Impuls oraz Wiktoria i Natalia Wieczorek ze Szkoły Podstawowej nr 1.  
Nie zabrakło smacznego poczęstunku, zabawnych opowieści i wspólnych przyśpiewek.    
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BęDą WiDZiALNi. 21 października grupa uczestników projektu „Nowa perspektywa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-27 lat z miasta Rybnika” (www.cck.ryb-
nik.pl) wzięła udział w drugiej wizycie studyjnej. Tym razem odwiedzili siedzibę częstochowskiej 
fundacji Widzialni, której przedstawiciele Wojciech Kulesza i Sebastian Depta opowiedzieli ryb-
niczanom m.in. o programach wspomagających komunikację niewidomych i słabowidzących, 
języku migowym i napisach w programach telewizyjnych. Warto przypomnieć, że od trzech lat 
pierwsze miejsca w konkursie na stronę internetową „bez barier” zajmują strony (www.trafryb-
nik.pl i www.przekroczycprog.com.pl) Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, który współre-
alizuje projekt „Nowa perspektywa”. Administrator nagrodzonych serwisów Mirosław Górka 
z OPS-u przypomina, że co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna, a do 2030 roku bę-
dziemy, obok Rumunii, najstarszym społeczeństwem w Europie. — Należy więc dostosowy-
wać strony www do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Najwięksi potentaci bran-
ży informatycznej – IBM, Microsoft, Orange, czy Android – przeznaczają coraz większe sumy 
na testowanie rozwiązań przyjaznych każdemu użytkownikowi — zauważa Mirosław Górka. 

ROZMAWiALi O UZALEŻNiENiACH. Tematem trzeciej z cyklu konferencji zorganizo-
wanej 18 listopada w boguszowickim Zespole Szkół nr 6 przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków ZS nr 6 „Dla Dobra” były uzależnienia. — W trakcie dwóch poprzednich 
spotkań rozmawialiśmy o autyzmie i seksualizmie osób niepełnosprawnych, teraz mówimy 
o uzależnieniach, które również dotykają niepełnosprawnych — wyjaśnia Kamila Karwot, 
oligofrenopedagog z ZS nr 6. Konferencję współfinansowaną ze środków miasta otworzy-
ła Katarzyna Duźniak, terapeuta w ośrodku „Integrum” w Boguszowicach, która rozpra-
wiła się z mitami na temat uzależnienia od alkoholu. — Alkoholik nie musi codziennie się 
upijać, mieć czerwonego nosa i pochodzić z marginesu. Ta choroba może dotknąć każde-
go, bez względu na środowisko z jakiego się wywodzi — przekonywała, tłumacząc jed-
nocześnie jak motywować uzależnionych do podjęcia leczenia. Z kolei o swoich doświad-
czeniach w walce z nałogiem oraz roli ruchu AA opowiadał Zbigniew Kudla, a o uzależ-
nieniach od leków wśród młodzieży z niepełnosprawnością mówiła psychiatra, Ksymena 
Urbanek. Konferencji towarzyszył kiermasz książek i pomocy dydaktycznych.

REZERWiŚCi PRZESZKOLENi. Sześciu żołnierzy rezerwy wzięło udział w ćwiczeniach, 
jakie od 17 do 21 listopada zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku. 
Do udziału w szkoleniu zaproszono rezerwistów, którzy posiadają przydziały mobiliza-
cyjne nadane im po zakończeniu służby wojskowej. Prowadzone od lat ćwiczenia żoł-
nierzy rezerwy, będących dzisiaj dopełnieniem armii zawodowej, są integralną częścią 
szkolenia polskich sił zbrojnych. — Przez kilka lat wojsko dostosowywało się do służby 
zawodowej, w związku z tym od 2009 do 2012 roku nie prowadziliśmy tych szkoleń. 
W 2013 roku zakończyliśmy profesjonalizację armii i powróciliśmy do ćwiczeń rezer-
wistów. Jako terenowy organ administracji wojskowej jesteśmy jednostką specyficzną, 
dlatego ćwiczenia tu prowadzone różnią się od tych na poligonach — mówi mjr Adrian 
Klimek, zastępca komendanta WKU. Rybniccy rezerwiści zapoznali się z nowym sprzę-
tem, procedurami i regulacjami prawnymi, przeszli również ćwiczenia m.in. z zakresu 
obrony przeciwlotniczej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej w czasie wojny. Obec-
nie na terenie podległym rybnickiej WKU mieszka kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rezerwy.
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SKARBy ZiEMi RyBNiCKiEJ. Aleksander Żukowski, Daniel Jakubczyk i Tomasz 
Szczansny opowiadali o skarbach historii i przyrody naszego regionu. Niedawno 
ukazała się trzecia część przewodnika „Szlakami Zielonego Śląska” i album „Skarby 
przyrody lasów rybnickich” (wyd. Vectra). Z tej okazji w rybnickiej bibliotece odby-
ło się spotkanie, podczas którego autorzy opowiedzieli o perełkach historii i przy-
rody naszego regionu. Aleksander Żukowski i Daniel Jakubczyk przybliżyli ciekawe 
historycznie miejsca okolic pograniczna czesko-polskiego dolnej Olzy. Zaintereso-
wanym polecamy wycieczkę z książką-przewodnikiem. Zaprezentowano również 
album „Skarby przyrody lasów rybnickich”, o którym najwięcej opowiedział au-
tor zdjęć Tomasz Szczansny. Prezentując slajdowisko zabrał publiczność w podróż 
po kompleksach leśnych Płaskowyżu Rybnickiego, aż po dolinę Odry. W zajmują-
cy sposób opowiedział również o warsztacie fotografa przyrody, m.in. o spaniu 
w samochodzie, wielogodzinnych oczekiwaniach w samodzielnie przygotowa-
nych kryjówkach, a nawet o przebieraniu się w specjalny, kamuflujący „kostium”.

M
ał

go
rz

at
a T

yt
ko

24 Nr 11/521; listopad 2014

W fotograficznym skrócie



W JAPOńSKiM „TyGLU”. 1200 miłośników komiksowej mangi i filmów 
z gatunku anime spędziło weekend w Zespole Szkół Technicznych, gdzie 8  
i 9 listopada odbył się Tsuru Japan Festival, czyli festiwal kultury japońskiej. 
— Konwent był cudowny, poznałam wielu interesujących ludzi, wszyscy byli 
super, ale szczególnie cosplayerzy — mówi Ola, jedna z uczestniczek konwen-
tu. Cosplayerzy przebierają się za postaci z mangi, anime, gier komputero-
wych, czy filmów, sami wykonują kopie strojów i rekwizyty, dobierają peruki, 
odgrywają scenki z udziałem swoich bohaterów, a często utożsamiają się ze 
swoimi postaciami. Korytarzami ZST przechadzali się więc m.in. Jinx, Anko, 
Sasuke, Kazuma, czy Gerwena z gry komputerowej Wiedźmin, która od 2010 
r. zajmuje się cosplayem – sama szyje, haftuje i rzeźbi. W czasie konwentu 
można było kupić różne gadżety ze świata mangi i anime, ręcznie robioną 
biżuterię, plakietki i kubki z motywami japońskich postaci, a na warsztatach 
dowiedzieć się, jak uszyć kostium i na czym polega japońskie malarstwo. 

DRZEWO W SZALiKU. — Ma nie tylko upiększać krajobraz, ale przede wszystkim roz-
weselać, bo nie ma chyba osoby, która nie uśmiechnęłaby się przechodząc obok tak ubra-
nego drzewa — mówi rybniczanka Izabela Kołodziej. Dwa miesiące zajęło jej zrobienie na 
drutach 570 kolorowych prostokątów i zszycie ich w barwny, włóczkowy patchwork. 15 li-
stopada wspólnie z Magdaleną Janiec, z którą od roku prowadzą bloga Ręczne Arcy Dzie-
ło (www.swetermania.blogspot.com), ubrały drzewo przy ul. Zebrzydowickiej 22, rosnące 
obok cukierni, której właścicielką jest Izabela Kołodziej. — W Rzymie widziałam znak drogo-
wy w wydzierganym ubranku, a w Wilnie drzewa ozdobione w ten wyjątkowy sposób. Po-
myślałyśmy więc: dlaczego nie w Rybniku? Zależy nam na tym, aby w mieście było pięknie  
i kolorowo i chcemy zwrócić uwagę mieszkańców i osób, które są odpowiedzialne za plano-
wanie przestrzenne, na nieestetyczne i często brzydkie banery reklamowe i bilbordy psują-
ce wizerunek miasta — mówi Magdalena Janiec. To co z przymrużeniem oka można określić 
włóczkowym szaleństwem, w sztuce ulicznej nosi nazwę yarn bombingu i polega na dzie-
wiarskim ozdabianiu elementów miejskiego krajobrazu, takich jak ławki, mosty, czy słupy. 

USKRZyDLENi. — Na wystawie prezentujemy ponad 200 kanarków i ok. 50 
papug. Swoje okazy przywiozło 15 wystawców z Rybnika i okolic — mówi Wie-
sław Grabowski, prezes rybnickiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Ka-
narków i Ptaków Egzotycznych o wystawie, jaka 8 i 9 listopada odbyła się trady-
cyjnie już w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zwiedzający podziwiali m.in. czyżyki ma-
gellana, aleksandretty obrożne, barwne amadyny wspaniałe i kanarki glostery  
z koroną, a puchary i dyplomy najlepszym hodowcom wręczyli wiceprezydent 
Michał Śmigielski i przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek. — Hodowa-
nie ptaków nie jest uciążliwe. Żona też to lubi i chętnie mi pomaga, szczególnie 
w zakładaniu obrączek dla malutkich ptaszków — mówi Wiesław Grabowski, 
który cztery lata temu powrócił do hodowlanej pasji sprzed 20 lat. — W hodo-
waniu ptaków jest coś wyjątkowego, więc jak się już raz zostało hodowcą to na 
zawsze. Z chęcią więc wróciłem do tego przyjemnego zajęcia — mówi prezes od-
działu, właściciel prawie 200 kanarków i kilkudziesięciu papug falistych oraz nimf. 

SMERFy JUŻ ODPOCZyWAJą. Sezon rozpoczęli kwietniową wycieczką na wieżę widokową 
rybnickiej bazyliki, a zakończyli wrześniową wyprawą do Rud, połączoną z grzybobraniem. Po-
nad 40-osobowa sekcja rowerowa „Smerfy”, działająca przy Klubie Seniora SITG kop. Chwałowi-
ce, sezon 2014 zaliczy do udanych – zorganizowano 20 wycieczek, w których brało udział śred-
nio 19 rowerzystów. Wśród nich są osoby, które przejechały ponad tysiąc kilometrów – w gronie  
panów – Jerzy Woźniok (1278 km), wśród „Smerfetek” – Joanna Sobik (1156). Jedna z najdłuż-
szych tras – 126 km – wiodła na Górę Świętej Anny, a w czerwcu 23 rybnickich rowerzystów 
pojechało na kilkudniowy objazd po Roztoczu, gdzie pokonali 385 km. „Smerfy” dotarły też na 
kop. Ignacy do pobliskiego Niewiadomia, ale pedałowali również po Czechach. Zwiedzili ko-
ściół św. Michała w Żernicy, pałac w Pławniowicach, z tarasu wykonanego z naczepy tira w Po-
grzebieniu spoglądali na dolinę Odry i kąpali się na basenie w Szymocicach. „Jadymy” to rowe-
rowe zawołanie Andrzeja Rokowskiego, organizatora wszystkich wycieczek. „Wyzbywając się 
skłonności do chorób oraz nadmiernego tycia, ruch i rower traktujemy jak eliksir naszego ży-
cia” – napisali w kronice, podsumowując tegoroczny sezon, w którym przejechali ok. 1220 km.
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W fotograficznym skrócie

NOWy WÓZ. Od października straż miejska ma do swej dyspozycji nową furgonetkę. To ford 
transit z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,2 litra, przystosowany do przewozu osób 
bezdomnych bądź nietrzeźwych. Zastąpił on swego poprzednika, również forda transita, który 
w ciągu dziesięciu lat pokonał ponad 380 tys. kilometrów. Nowa furgonetka kosztowała nieco 
ponad 113 tys. zł. Cała flota SM liczy obecnie pięć samochodów, które były wykorzystywane 
w czasie niedawnych wyborów samorządowych m.in. do przewożenia kart do głosowania.

DiAMENT DLA RyBNiKA. 14 listopada w TZR odbyła się 16. gala wręczenia Czar-
nych Diamentów, dorocznych nagród Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. W gronie laureatów znalazł się obchodzący 50-lecie Teatr 
Ziemi Rybnickiej oraz miasto Rybnik. Statuetkę z rąk Andrzeja Żylaka, prezesa izby 
i Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ode-
brali prezydent Adam Fudali oraz Andrzej Wojaczek, przewodniczący rady miasta.

KARAMBOL i OCHOTNiCy. 15 listopada na ul. Ekonomicznej w pobliżu Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, Państwowa Straż Pożarna zorganizowała ćwiczenia „z zakresu 
zdarzenia masowego” dla 14 ochotniczych straży pożarnych z Rybnika i powiatu rybnickiego 
należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W pozorowanym karambolu sze-
ściu samochodów, dostarczonych przez firmę Olmet, ucierpiało 15 osób, czyli pozorantów. 
Teren akcji podzielono na cztery odcinki bojowe, utworzono też strefę pomocy medycznej.

MEKSyKAńSKE KAKTUSy. Nowe rondo na ul. Prostej spokojnie może uchodzić za jedno  
z najładniejszych w całym mieście. Nawiązując do nazwy dzielnicy – Meksyk, jego centralną 
wyspę urządzono w stylu meksykańskim. Pojawił się więc całkiem spory, iście „filmowy” kaktus 
oraz efektowny krzak opuncji. Całość uzupełnia skalne podłoże i rosnące na nim pustynne juki. 
To sztuka użytkowa w czystej postaci. Roztaczające się z tego miejsca widoki są już mało meksy-
kańskie, bo po sąsiedzku trwa rekultywacja terenów, które zapadły się wyniku szkód górniczych.  

MALARZE NA WySOKOŚCiACH. W drugiej połowie października specjalistyczna firma rozpo-
częła malowanie chłodni kominowych rybnickiej elektrowni. Próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś 
więcej na temat tych wyjątkowych prac malarskich, ale spółka EDF Polska ograniczyła się do lako-
nicznego komunikatu. Dowiedzieliśmy się z niego, że roboty, które mają się zakończyć w pierw-
szym kwartale przyszłego roku, są prowadzone zgodnie z przepisami prawa o …ruchu powietrz-
nym. Dziwi co prawda wybór pory roku na malowanie kominów, ale co kapitalizm to kapitalizm. 
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POKAZOWE KŁUSAKi. 7 listopada na Stadionie Miejskim, przed meczem piłkarzy Energetyka odbyły się 
pokazowe przebieżki kłusaków, czyli wyścigowych koni, które biegnąc kłusem ciągną tzw. sulkę z powożą-
cym. Zorganizowała je Fundacja na rzecz budowy torów kłusaczych, której przedstawiciele w kwietniu tego 
roku podpisali z prezydentem Adamem Fudalim list intencyjny w sprawie budowy w Rybniku pierwszego  
w Polsce toru do takich właśnie wyścigów. Fundacja chce zbudować go w sąsiedztwie kompleksu boisk pił-
karskich za kąpieliskiem Ruda. 
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Dla wielu – bohater, dla chwałowickich uczniów – wzór, a dla swoich 
dzieci Jerzy Malcher był po prostu tatą. — Na co dzień bardzo mi pomagał. 
Kiedy byłem mały zachęcał mnie do nauki, później do pracy. Nauczył mnie jak 
być dobrym człowiekiem — mówi łamaną polszczyzną mieszkający w Anglii 
Andrzej Malcher. Jego ojciec urodził się sto lat temu w Chwałowicach.

Był niezwykłym człowiekiem – walczył w kampanii wrześniowej, był tajnym 
kurierem i organizatorem Szarych Szeregów, cichociemnym, oficerem wywia-
du polskiego i brytyjskiego, lingwistą i analitykiem wojskowym. To on w brytyj-
skim ministerstwie obrony stworzył pion lingwistyczny, który do dziś szkoli oso-
by pokroju filmowego Jamesa Bonda. — Nie ma Polaka, który zrobiłby na Wy-
spach Brytyjskich większą karierę — mówi dr Jan Krajczok o Jerzym Malcherze. 
Polonista z IV LO zafascynowany życiem pochodzącego z chwałowickich fami-

loków absolwenta „Jagiellonki”, wspólnie ze swoimi uczniami oraz z Adamem 
Grzegorzkiem, absolwentem IV LO, postanowili przybliżyć wciąż mało znaną 
w mieście postać. Kilka miesięcy temu przygotowali więc wystawę poświęconą 
Jerzemu Malcherowi – chwałowickiemu nauczycielowi Jamesa Bonda, jak go 
nazywają (o wystawie oraz o Jerzym Malcherze pisaliśmy w kwietniowym i sierp-
niowym wydaniach GR). Powstał też społeczny komitet na rzecz upamiętnie-
nia Malchera założony przez Jana Krajczoka i rybnickich krewnych Malchera: 
Jerzego Lazara i Jana Zimnego. 9 października w szkole podstawowej nr 13, 
której absolwentem jest Malcher, jego najmłodszy syn Andrzej, razem z wice-
prezydent Joanną Kryszczyszyn i drugoklasistką Milenką Mental, przedstawi-
cielką najmłodszego pokolenia rodziny Malcherów, odsłonili pamiątkową ta-
blicę. — Rybnik to miasto światłe, w którym okazuje się wdzięczność swojej prze-
szłości. My pamiętamy o naszych bohaterach — mówił Krajczok. Andrzej Mal-
cher przyjechał do Rybnika z synem Mateuszem. Ostatnio był w Polsce 11 lat 
temu. — Mój ojciec byłby bardzo zadowolony, podobnie jak ja. Bardzo się cie-
szę, że tu jestem. Przez długi czas nie znałem tych wszystkich zdarzeń z jego życia, 
na co dzień był zwykłym ojcem. Często mówił o Rybniku i żałował, że przez wiele 
lat nie mógł tutaj wrócić — mówił Andrzej Malcher. Dyrektorka szkoły Graży-
na Szarpak-Jondro wyraziła nadzieję, że wśród jej uczniów są następcy chwa-
łowickiego nauczyciela Jamesa Bonda, a Jan Krajczok podkreślał, że Malcher 
jest wzorem dla uczniów, bo udowodnił, że chcieć to móc. — Jeżeli twierdzicie, 
że nie da się nauczyć języka angielskiego, to kłamiecie. Jeżeli mówicie, że nie moż-
na dostać się na studia, też kłamiecie. Jeżeli powiecie, że nie da się pieszo przejść 
z Krakowa na Węgry i z powrotem z 10 mln zł w plecaku, by wesprzeć ruch opo-
ru, to kłamiecie, bo on udowodnił, że się da. Udowodnił, że można uciec z nie-
mieckiego więzienia, że można wykraść Ruskim narzeczoną. Wszystko jest możli-
we. Gdyby nie było Malchera, nie byłoby sił alianckich wzmocnionych Ślązakami, 
ludźmi z Pomorza i Wielkopolski, którzy wcześniej nosili mundury Wehrmachtu, 
a potem zdobywali Monte Casino — przekonywał Krajczok. Prezydent Adam 
Fudali gratulował Andrzejowi Malcherowi ojca. — To wielka postać, którą bę-
dziemy promować w naszym mieście — mówił. 

(S)

Czeska firma TigerExpress uruchomiła w październiku bezpośrednie po-
łączenia Rybnika z Ostrawą oraz z lotniskami w Pyrzowicach i w Krakowie.       

Jak podkreśla Peter Jancovic, jej współwłaściciel, nowe połączenia cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu pierwszych kilku dni od uru-
chomienia kursów na podróż z tym polsko-czeskim przewoźnikiem zdecydowa-
ło się ponad 100 pasażerów i, jak zapewniają przedstawiciele firmy, liczba re-
zerwacji stale rośnie. 

Busy w charakterystyczne tygrysie prążki dowiozą nas z dworca przy ul. Bu-
dowlanych, gdzie TigerExpress ma oznakowany przystanek, do czeskiej Ostrawy 
(po siedem kursów dziennie tam i z powrotem, czas przejazdu około 55 minut), 
oraz na lotniska w Pyrzowicach (po siedem kursów dziennie tam i z powrotem, 
czas przejazdu około 55 minut) i w Krakowie (po dwa kursy dziennie tam i z po-
wrotem, czas przejazdu 1,5 godziny). Firma dysponuje nowoczesnymi, klimaty-
zowanymi i wyposażonymi w darmowe wifi pojazdami. Podczas podróży pasa-
żerowie są częstowani bezpłatnymi napojami i drobnymi przekąskami, mają też 
do dyspozycji polską i czeską prasę. Wszystkie kursy objęte są obowiązkową re-
zerwacją miejsc, a bilety można kupić m.in. poprzez stronę internetową www.ti-
gerexpress.eu oraz w punkcie informacji miejskiej na Placu Wolności i w kasach 
Zarządu Transportu Zbiorowego przy ul. Budowlanych. 

Linie TigerExpress są częścią sieci połączeń największego czeskiego prywatne-
go przewoźnika kolejowego RegioJet oraz autokarowego Student Agency Express. 
Dzięki temu w Ostrawie połączenia z Rybnika skoordynowane są z szybkimi po-
ciągami InterCity RegioJet. — W ten sposób z Rybnika do stolicy Czech Pragi mo-
żemy dotrzeć w zaledwie 4,5 godziny. Na całą podróż busem oraz pociągiem wystar-
czy jeden bilet, najtańsze można kupić już za 55 złotych — wyjaśnia Peter Jancovic. 
W Ostrawie można się również przesiąść do Ołomuńca, Brna, słowackiej Żyliny, 
Koszyc, a nawet austriackiego Wiednia i lotniska Wiedeń – Schwechat. 

Czesi nie chcą, by Ostrawa stała się jedynie miejscem przesiadkowym dla tury-
stów z Polski. Dlatego zachęcają do skorzystania z atrakcji, jakie oferuje to ponad 
300 tysięczne miasto. Wielu rybniczan dobrze zna już tutejszy ogród zoologicz-
ny, za to jeszcze niewielu zdążyło odwiedzić Dolne Witkowice, unikalny zabytek 
przemysłowy, wpisany na listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. To roz-
legły teren dawnych zakładów ostrawskiej huty Witkowice z jej unikalną architek-
turą przemysłową. — W niepowtarzalnej industrialnej scenerii powstała przestrzeń 
do edukacji, nauki i badań, zaplecze do organizacji konferencji oraz miejsce, w któ-
rym można ciekawie spędzić wolny czas — mówi Petr Koudela, dyrektor pełnego 
atrakcji kompleksu, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli mogą zapoznać się z 
procesem produkcji żelaza, przejść trasą, którą dawniej transportowano surowce, 
czy wejść do wnętrza wielkiego pieca. 26 września otwarto tu interaktywne cen-
trum nauki i techniki, wzorowane na warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Na 
powierzchni 14.000 metrów kwadratowych na zwiedzających czeka interaktywna 
zabawa połączona z poznawaniem świata nauki, techniki i wynalazków. Co ważne, 
wszystkie informacje i instrukcje są podane m.in. w języku polskim. — To miejsce 
robi wrażenie. Myślę, że również dzięki nowym połączeniom rybniczanie będą chęt-
nie odwiedzać ten wyjątkowy kompleks — mówi prezydent Adam Fudali.         (D)

Z tygrysem 
do Czech i nie tylko

(Nie)zwykły ktoś

TigerExpress dowiezie nas na lotniska do Pyrzowic i Krakowa oraz do czeskiej Ostrawy, która zaprasza 
do odwiedzenia otwartego tam niedawno centrum nauki i techniki 
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— Nauczył mnie, jak być dobrym człowiekiem — mówi Andrzej Malcher (na zdj. pierwszy od prawej) o swoim 
ojcu Jerzym. Pamięć wyjątkowego chwałowiczanina uczczono w SP nr 13, odsłaniając pamiątkową tablicę 
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informator

NIEDZIELA 
30.11 

• 16.00 i 19.00 – Teatr Ziemi Rybnic-
kiej: kabaret Neo-Nówka w progra-
mie „Pielgrzymka do miejsc śmiesz-
nych”. 

PONiEDZiAŁEK
1.12 

• Od 9.00 – Muzeum: otwarta 
konferencja popularnonaukowa 
„Wielka Wojna z Górnym Ślą-
skiem w tle”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Mama”.

WTOREK
2.12 

• 17. 00 – Muzeum w Rybniku: wer-
nisaż wystawy „Na grubie. Z ży-
cia kopalni”. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” – premierowy program 
„Kilar, Hadyna – dwa serca, je-
den Śląsk”.

Środa
3.12

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Czas na kino – seans filmo-
wy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środo-
we Jam Session (wieczór z mu-
zyką na żywo).

CZWARTEK
04.12 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: spotkanie „Piotr Grządziel 
– antropolog w podróży” z cyklu 
„Podróże w nieznane”.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session 
– noc z muzyką na żywo (cotygo-
dniowe spotkania sympatyków 
muzyki – blues, jazz i rock).

PiąTEK
5.12. 

• 15.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: i Zi-
mowy Rybnicki Puchar Szkół Vi-
verso (turniej tańca). 

• 17.00 – Klub Energetyka (Fundacja 
EDF Polska): Fabryka św. Mikoła-
ja –spektakl i zabawa mikołajkowa 
dla dzieci od 2 do 8 lat). 

• 17.00 – Klub „Harcówka”: spek-
takl „Mikołajowe bajanie” grupy 
Fik-Mik z Domu Kultury w Bogu-
szowicach i spotkanie z Mikołajem.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: wernisaż wystawy prac dzieci 
nadesłanych na konkurs „Świątecz-
ne skrzaty, krasnale i Mikołaje”. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: program dla dzieci „Bajecz-
nie z Mikołajem” oraz spotkanie 
z Mikołajem.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert 
zespołów: Regal Blue i Lankai.

• 20.00 – Nowinianka Sport Pub: kon-
cert rockowego zespołu With.

SOBOTA
6 grudnia

• 11.00 – Rynek: Jarmark bożonaro-
dzeniowy (potrwa do 23 grudnia).

• Od 13.00 – Rynek: inauguracja Vi 
Rybnickiego Bożego Narodzenia i 
Kolędowania i V Dni NGO – wystę-
py artystyczne, zagroda z żywym re-
niferem (do 7 grudnia), spektakl te-
atru Bajkowe Skarbki Śląska (13.45), 
bajkowa parada z placu przed ba-
zyliką deptakiem na rynek (14.45). 

• Od 15.00 – Rynek: Spotkanie ze św. 
Mikołajem – koncert kolędowy ze-
społu wokalnego 6 na 6, mikołajko-
we animacje dla dzieci, widowisko-
wa strefa św. Mikołaja oraz koncert 
Majki Jeżowskiej (17.00).

• 14.00 i 16.00 – Dom Kultury w Bo-
guszowicach: spektakl dla dzie-
ci „Prezenty Brzechwy” teatru 
Fik-Mik z okazji dnia św. Mikołaja.  

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Spotkanie z Mikołajem – w 
programie m.in. spektakl „Bajka 

ze śmiechem” w wykonaniu Teatru 
Własnego z Chorzowa.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wie-
czór Tańca Niepokornego – wi-
dowisko z okazji dnia św. Mikoła-
ja z udziałem tancerzy Studia Tań-
ca „Vivero”.

• 20.00 – Nowinianka Sport Pub: kon-
cert DJ FLASH.

• 22.00 – Sub-Club: ink-Ognito D’N’B 
– wystąpią m.in: DJ C-Phone i Killa-
sound kru. 

NiEDZiELA
07.12

• 16.30 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: Kabaretowe Mikołaj-
ki z udziałem rybnickiego Kabare-
tu 44-200.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kon-
cert mikołajkowy grupy Carrantu-
ohill i zespołu tanecznego Salake.

• 18.00 – Nowinianka Sport Pub: kon-
cert DJ Chore.

Poniedziałek
8.12

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” – „Stulatek, który wysko-
czył przez okno i zniknął”.

WTOREK
09.12 

• 10.30 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: iii Rybnicka Gala Wolonta-
riatu – w programie m.in. koncert 
akustyczny pochodzącego z Rybni-
ka Damiana Maliszewskiego, kom-
pozytora i wokalisty. 

• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: Kabaret Młodych Panów 
– „10/10, czyli urodziny!”.

ŚRODA
10.12

• 17.00 – Muzeum: „O Skarbniku z 
głębokiej kopalni” – rozstrzygnię-
cie konkursu na wizerunek Skarb-

nika oraz spektakl dla dzieci teatru 
Bajkowe Skarbki Śląska.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Czas na kino – seans filmo-
wy dla dzieci.

• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: Kabaret Młodych Panów 
– „10/10, czyli urodziny!”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session (wieczór z muzyką 
na żywo).

CZWARTEK
11.12

• 10.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: „Bajkowy Kangi Klub” – ani-
macje i kreatywne zabawy dla dzie-
ci prowadzone w języku angielskim.

• 17.00 – White Monkey: Czwartki 
z fotografią – cykliczne spotkanie 
pasjonatów fotografii prowadzo-
ne przez grupę Forum Obiektywne 
(w programie sesja fotograficzna  
w świątecznym klimacie). 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: uro-
czysty koncert symfoniczny na za-
kończenie obchodów 80-lecia szko-
ły muzycznej w Rybniku. Wystąpi 
Piotr Paleczny (fortepian) i Orkie-
stra Symfoniczna Szkoły Szafran-
ków pod batutą Sławomira Chrza-
nowskiego.

• 19.00 – Klub Pod Teatrem: charyta-
tywny koncert poetycki w ramach 
akcji „Czapka św. Mikołaja”. 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – 
noc z muzyką na żywo (cotygodnio-
we spotkania sympatyków muzy-
ki – blues, jazz i rock).

PiąTEK
12.12

• 9.00 – Focus: kiermasz świąteczny 
i wystawa rękodzieła artystyczne-
go uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej (kiermasz potrwa do 
14 grudnia).

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: XXi Międzynarodowy Festi-
wal Kolęd i Pastorałek – przesłu-
chania rejonowe.
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• 12.00 – Klub Energetyka (Funda-
cja EDF Polska): 12. Pojedynek na 
słowa.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kon-
cert Budki Suflera pt. „Cień wiel-
kiej góry” z okazji 40-lecia zespołu.

• 19.00 – Labirynt Pub&Club: chary-
tatywny koncert rockowo – ra-
powy w ramach akcji „Czapka św. 
Mikołaja”. 

• 20.00 – Nowinianka Sport Pub: Hip
-Hop Silesia Vol. iii – w programie 
koncert  Krewni i Dj Chore, support: 
Świstak, Kopacz&SzewskiGS, Phra-
zes/Klejton, Verum W.S, Daily Hu-
stlers, ViniCloud (Szweda/BeniO) 
oraz Simba.

SOBOTA
13.12

• 15.00 – Rynek: Vi Rybnickie Boże 
Narodzenie i Kolędowanie i V Dni 
NGO – w programie m.in. występy 
artystyczne, koncert Anny Kostrzew-
skiej (godz. 16.30), szopka bożo-
narodzeniowa ze zwierzętami (do 
24.12), pleciona z siana szopka bo-
żonarodzeniowa Andrzeja Wrze-
cionki (plac przed bazyliką).

• 19.00 – Labirynt Pub&Club: koncert 
Abradab & Dj Jaroz. 

• 18.00 i 20.30 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: „Bóg mordu” – spektakl  
z udziałem Jolanty Fraszyńskiej, Ce-
zarego Pazury, Anny Dereszowskiej 
i Michała Żebrowskiego. 

• 20.00 – Nowinianka Sport Pub: kon-
cert zespołu Mario.

NiEDZiELA
14.12 

• 12.00 – Klub Pod Teatrem: iii Vinyl 
Swap – giełda płyt winylowych, CD, 
książek, nut i drobnego sprzętu mu-
zycznego. 

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: „Bajkowa Niedziela” – przed-
stawienie dla dzieci „Prawo dżun-
gli” teatru Pacynki z Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Rybniku.

• 18.00 – Nowinianka Sport Pub: Kon-
cert Dj Chore.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert 
zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 

PONiEDZiAŁEK
15.12. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Pewnego razu na 
Dzikim Wschodzie”.

ŚRODA
17.12 

• 17.00 – Muzeum: wernisaż wystawy 
„Cmentarz żydowski w Rybniku – fo-
tografie ze zbiorów Instytutu Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk” i wykład 
Dawida Kellera „Gmina żydowska w 
Rybniku w okresie międzywojennym”.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dysku-
syjny Klub Książki – „Anioł Esme-
ralda” Dona DeLillo. 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Czas na kino – seans filmo-
wy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session (wieczór z muzyką 
na żywo).

CZWARTEK
18.12, 

• 11.00 – Bibliotek główna: wykład dr. 
Jacka Kurka „Topole... O malarstwie 
polskim przełomu XIX i XX wieku”  
z cyklu „Wyobraźnia i poznanie”.

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia 
nr 2: Dyskusyjny Klub Książki: „Mię-
dzy książkami” Gabrielle Zevin. 

• 18.00 – Klub Energetyka: podsu-
mowanie konkursu na szopkę kra-
kowską (zgłoszenia szopek do 17 
grudnia).

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: 
Rybnicki Wieczór Chwały.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – 
noc z muzyką na żywo (cotygodnio-
we spotkania sympatyków muzy-
ki – blues, jazz i rock.

PiąTEK
19.12 

• 16.30 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: Boguszowickie Betle-
jem – wigilijka dla mieszkańców 
(w programie m.in.: wspólne śpie-
wanie kolęd przy szopce oraz pre-
zentacje zespołów związanych z do-
mem kultury). 

• 20.00 – Nowinianka Sport Pub: kon-
cert zespołu Whisper.

SOBOTA
20.12 

• Od 13.30 – Rynek: Vi Rybnickie 
Boże Narodzenie i Kolędowanie 
i V Dni NGO – w programie m.in. 
występy artystyczne, prezentacja 
lipdubów, pokaz sztuki walki, kon-
certy: zespołu Tonam & Synowie (g. 
15.00), Mikołajkowej Miejskiej Or-
kiestry Dętej „Rybnik” i grupy The 
Chance (g. 16.00), spektakl Bractwa 
Ognia „Spaleni” (g. 17.15), przeka-
zanie ognia betlejemskiego i Wigilij-
ka z mieszkańcami (g. 17.30), kon-
cert zespołu Pectus (g. 17.30).

NiEDZiELA
21.12 

• 16.00 – Focus: koncert świąteczny 
„Najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki” z udziałem uczniów szkoły 
muzycznej Szafranków z Rybnika. 

Poniedziałek
22.12

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Mój kuzyn Zoran”.

Poniedziałek
29.12

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Jeziorak”.

ŚRODA
31.12. 

• 22.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wie-
deńska Gala Sylwestrowa – w pro-
gramie najsłynniejsze arie i duety 
operetkowe i musicalowe. Wystą-
pią: Małgorzata Długosz (sopran), 
Ewelina Szybilska (sopran), Łukasz 
Gaj (tenor) Marcin Kotarba (bary-
ton), chór, balet i orkiestra Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego pod dyr. 
Przemysława Neumanna. 

e Teatr Ziemi Rybnickiej: wystawa fo-
tograficzna „Matki mężne czy szalo-
ne?” Marty Dzbeńskiej-Karpińskiej * 
Galeria Oblicza – wystawa malarstwa 
i rysunku księdza Andrzeja Gruszki 
„Pędzlem i wierszem” (obie wysta-
wy do końca roku). 

e Muzeum: wystawa „Na grubie. Z ży-
cia kopalni” (od 2 grudnia do 7 lu-
tego) * „Cmentarz żydowski w Ryb-
niku” – fotografie ze zbiorów Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
(od 17 grudnia do końca stycznia). 

e Dom Kultury w Niewiadomiu: Wy-
stawa prac nadesłanych na bożo-
narodzeniowy konkurs plastycz-
ny „Zwyczaje, obyczaje”  (od 1 do 
31 grudnia).

e Biblioteka główna: wystawa prac Le-
cha Pierchały – rysunek, malarstwo, 
metaloplastyka (do 31 grudnia) * 
wystawa edukacyjna „650 lat w służ-
bie książki” (do 31 stycznia).

e Biblioteka, filia w Paruszowcu-Pia-
skach: wystawa fotograficzna „Ryb-
nik – mój dom, moja ulica, moje mia-
sto – 2014” (do 31 stycznia).

e Dom Kultury w Boguszowicach: wy-
stawa pokonkursowa „Świąteczne 
skrzaty, krasnale i Mikołaje” (od 5 
grudnia do 31 grudnia).

Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

ADReSy PlACóWeK KUlTURy:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnic-
kiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1,  
tel. 32 42 22 132; (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 
91B, tel. 32 4216 222 (www.dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1,  
tel. 32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl); 

• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 
23, tel. 32 43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl); 

• Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mo-
ścickiego 15, tel. 32 42 13 755; (www.dknie-

wiadom.eu); 

•  Muzeum w Rybniku ,  Rynek 18,  
tel. 32 42 21 423; (www.muzeum.rybnik.pl); 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41  
(www.biblioteka.rybnik.pl)

• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Ze-
brzydowicka 30, tel. 32 422 53 17. 

• Biblioteka na Paruszowcu, filia nr 4,  

ul. Za Torem 3b, tel. 32 42 21 320

•  Klub Harcówka,  ul .  Zakątek 19,  
tel. 32 423 40 80. 

• Klub energetyka, ul. Podmiejska,  
tel. 739 18 98. 

lOKAle I KlUBy:
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 
62/1, tel. 536 307 064

• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17

• Klub Pod Teatrem, ul. Saint Vallier 1,  
tel. 792 037 923. 

• Pub&Club labirynt, ul. Broniewskiego 23, 
tel. 797 347 842.

• Nowinianka Sport Pub, ul. Winklera 12, tel. 
792 405 566.

• Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4, tel. 501 665 973.

Kulturalne adresy

wystawy

17 grudnia
ŚRODA

18 grudnia
CZWARTEK

15 grudnia
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19 grudnia
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14 grudnia
NiEDZiELA

20 grudnia
SOBOTA

21 grudnia
NiEDZiELA

22 grudnia
PONiEDZiAŁEK

29 grudnia
PONiEDZiAŁEK

31 grudnia
ŚRODA
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Nauczycielka z tytułem
15 października w Ministerstwie Edukacji Narodo-

wej w Warszawie wręczono tytuły i medale „Nauczy-
ciel Kraju Ojczystego”. W gronie 38 uhonorowanych 
osób znalazła się też Ewa Gatnar, nauczycielka języka 

angielskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich. Po Michale Wieczorku i Beacie Wawocznej (dy-
rektor i nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 19 w Kło-
kocinie) jest trzecią osobą w Rybniku z tym wyróżnie-
niem. Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego” przyznawany 
jest przez PTTK za upowszechnianie turystyki i krajoznaw-
stwa. Ewa Gatnar za realizację projektu  na temat wspo-
magania dwujęzycznego procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego w gimnazjum wycieczkami krajoznawczymi została 
już laureatką Europejskiego Znaku Innowacyjności w za-
kresie nauczania języków obcych. Anglistka jest też przo-
downikiem Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i posiada 
uprawnienia przewodnika beskidzkiego. Wychodzi z zało-
żenia, że „teren to najlepsza pracownia językowa”, więc 
zorganizowała już ok. 50 interdyscyplinarnych wycieczek 
po Polsce, zachęcając młodzież do świadomego zwiedza-
nia najciekawszych zakątków kraju. 

Też mają głos
Uczniowie Gimnazjum nr 13 w Radziejowie kolejny 

raz zaangażowali się w ogólnopolski projekt „Samorzą-
dy mają głos”. Jego celem jest przeprowadzenie demo-
kratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskie-
go. Był więc czas na zgłoszenie kandydatów, przeprowa-
dzenie kampanii wyborczej, a w końcu – wybory. Koordy-
natorem projektu była Sylwia Kuś, a frekwencja w radzie-
jowskiej szkole wyniosła 91 proc. W województwie śląskim 
wybory przeprowadzono w 103 szkołach.

Metafizycznie
W auli CKi Politechniki Śl. odbył się finał Xii edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Meta-
fizycznej, w którym zwyciężył Adam Rojek z ii LO im. An-

drzeja Frycza Modrzewskiego. Licealista, którego do wy-
stępu przygotowała Katarzyna Nogły wyrecytował wiersz 
Tadeusza Różewicza pt. „Rozmowa ojca z synem o zabija-
niu czasu”. 14 finalistów oceniało jury: Andrzej Warcaba 

(przewodniczący), Lidia Tarczyńska i Joanna Klima. W cza-
sie finału Rafał Sawicki, Marta Gzowska-Sawicka i Krzysz-
tof Maciejowski wystąpili z koncertem piosenek Leonarda 
Cohena. Konkurs poezji metafizycznej zorganizowały I LO 
im. Powstańców Śl. i Liceum Ogólnokształcące im. Paw-
ła Stalmacha w Wiśle. 

Nawet po japońsku
26 września w II LO „Frycza” odbył się Europejski 

dzień języków obcych. Uczniowie wzięli udział m.in. w 
teście z języka angielskiego, który przygotowała  szkoła ję-
zykowa Albion i konkursie kulinarnym europejskich potraw, 
skierowanym również do gimnazjalistów. Odbył się też tra-
dycyjny konkurs piosenki obcojęzycznej, w czasie którego 
uczniowie mieli okazję wysłuchać piosenek w języku angiel-
skim, włoskim, rosyjskim, a nawet, po raz pierwszy w histo-
rii, w języku japońskim! Zwyciężył zespół wokalno-instru-
mentalny Natalii Sikory piosenką „I see fire” Eda Sheerana. 

Cenne porady
— Masz jedno życie, powtórki nie będzie — powta-

rzał Dobromir Makowski podczas spotkania z ucznia-
mi rybnickich szkół, jakie odbyło się 3 października  
w Centrum Chrześcijańskim Winnica w ramach drugiej 
edycji projektu „Blokowisko to nie wszystko”. Współfi-
nansuje go miasto i Strefa WzW „Wolnych z wyboru”. 
Dobromir „Mak” Makowski autor projektu „Rappedago-
gika”, jest założycielem fundacji „Młodzi dla młodych”, 
pedagogiem i animatorem projektów profilaktycznych. 
Podczas spotkania młodzież z rybnickich grup teatralnych 
zaprezentowała fragmenty spektaklu teatralnego „A ja 
na to ... Nie!” zrealizowanego przez stowarzyszenie Izart  
w ramach projektu profilaktycznego, również współfinan-
sowanego przez miasto. 

Bajki obywatelskie wydane
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 13, któ-

rzy 9 października przyszli do chwałowickiej filii biblio-

teki głównej, wysłuchali opowieści zamieszczonych  
w książce pt. „Bajki obywatelskie – edukacja małych 
obywateli” napisanej m.in. przez uczniów chwałowic-
kiego Gimnazjum nr 3. Podczas spotkania dzieciaki wysłu-
chały bajek w wykonaniu autorów – Julii Buchalik, Weroni-
ki Kubik i Moniki Frocisz – absolwentek G nr 3 oraz obec-
nych trzecioklasistów – Natalii Uszok, Agaty Zawady i Mi-
chała Dawidziuka. Książka jest efektem pracy grupy rybnic-
kich gimnazjalistów, wśród których było dziesięciu przed-
stawicieli G nr 3 (op. Ewa Tyl). Młodzi bajkopisarze swo-
je opowieści stworzyli i wydali w ramach projektu realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw 
Społecznych i rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych, przy wsparciu szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi UE. Książce towa-

rzyszy audiobook, na którym bajki rybnickich gimnazjali-
stów czytają m.in.: Michał Wojaczek, dyrektor Domu Kul-
tury Chwałowice i wokalistka Sabina Jeszka.

Zielono im
Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych i ZST 

otrzymały certyfikaty „Zielonej Flagi”, który nadawa-
ny jest szkołom na całym świecie w ramach programu 
Eco-Schools. Jego celem jest podniesienie świadomo-

ści ekologicznej młodzieży. W poprzednim roku szkolnym 
w G nr 7 pod okiem nauczycielek biologii Danuty Wiosny 
i Agnieszki Zaik, podejmowano szereg działań dotyczą-
cych m.in. zdrowej żywności, sprzątania świata i dnia zie-
mi, wykonano też audyt ekologiczny całej szkoły, dotyczą-
cy m.in. zużycia energii, wody, papieru i segregacji odpa-
dów. Stworzono kodeks ekologiczny szkoły. Zieloną Flagę 
otrzymał też Zespół Szkół Technicznych, gdzie prowadzo-
ne były akcje prozdrowotne związane ze zdrowym odży-
wianiem i aktywnym stylem życia. Koordynatorem projek-
tu była Katarzyna Zniszczoł.

W Grecji o robotach 
14 października w greckim Katerini odbyło się sympo-

zjum naukowe z udziałem uczestników projektu Socrates 
Comenius, w tym uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Technicznych. W jego trakcie zaprezentowano prototyp ro-
bota „Karelino”, będącego efektem wspólnej pracy zespołów 
z Grecji, Polski, Rumunii i Turcji. Uczniowie ZST Patryk Deja i 
Maciej Glina opowiedzieli o Śląsku i Rybniku, Kamil Talarczyk 
z Tomaszem Stefunynem zaprezentowali robota mobilnego 
Buka, a Maciej Aleksandrowicz i Dominik Papierok omówili 
zastosowane rozwiązania podczas konstruowania platformy 
umożliwiającej stworzenie wielofunkcyjnego robota. Do pre-
lekcji przygotowywali się pod okiem nauczycieli: Piotra Toka-
rza, Katarzyny Dziurskiej, Marcina Nowakowskiego, Jadwigi 
Buryn, Beaty Biel i Mariusza Grzegorzycy. 

Przyjaźnie w i LO
Pod koniec września w i LO „Powstańców” w ramach 

współpracy z partnerskim niemieckim Dorsten gościła 
grupa uczniów z tamtejszego gimnazjum. Goście wzięli 
udział m.in. w lekcjach matematyki i biologii, zwiedzili mia-
sto oraz Kraków, Cieszyn i Oświęcim. Dotarli też na Czan-
torię, do kopalni srebra oraz do sztolni „Czarnego Pstrą-
ga” w Tarnowskich Górach, a w rybnickim urzędzie spo-
tkali się z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn.  

Podniebne spotkanie
9 października w gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 

Starych uczniowie spotkali się z emerytowanym kapita-
nem LOT-u Wiesławem Dziubą, związanymi od lat z ryb-
nickim aeroklubem. Oliwia Kąsek i Maciej Szczepanik przy-
gotowali prezentację multimedialną o pilocie, a bohater  
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spotkania opowiadał gimnazjalistom o początkach swo-
jej przygody z lotnictwem i karierze kapitana w PLL LOT. 
Mówił o porwaniu jego samolotu w czasie lotu Warsza-
wa-Wrocław w 1982 roku i aktualnej pracy – szkoleniu pi-
lotów i modelarzy. Spotkanie zorganizowano w ramach 
programu „Szkoła współpracy”, a pomoc zaoferowali też 
nauczyciele – Grażyna Szmidt i Bożena Kołacz oraz rodzice 
uczniów – Monika Szczepanik i Renata Budnicka. 

Poszli leśnym tropem
11 października w Społecznej Szkole Podstawowej 

odbyła się dwunasta edycja Wojewódzkiego Plenerowe-
go Konkursu Przyrodniczego „Leśnym tropem”, adreso-
wanego do uczniów klas V i Vi podstawówek z regionu. 
Czteroosobowe drużyny musiały sobie poradzić na wyty-
czonej w lesie trasie, wykazać się znajomością śladów zwie-
rząt, matematyki i przyrody, a także umiejętnością udzie-
lenia pierwszej pomocy i skonstruowania prowizoryczne-
go kompasu. W gronie zwycięzców znalazły się zespoły: 
SP z Jankowic, SSP i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.

Onkolodzy pod tablicą
W Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni realizowa-

ny jest „Gimnazjalny kodeks walki z rakiem”. Program 
edukacji onkologicznej koordynuje nauczycielka biolo-
gii Aneta Kuźnik. 17 i 24 października szkołę odwiedzili 

lekarze: Piotr Wojcieszek i Piotr Malec, którzy przeprowa-
dzili zajęcia na temat najczęstszych nowotworów u kobiet 
m.in. raka piersi i szyjki macicy. Każda uczennica biorąca 
udział w spotkaniu miała okazję wykonać badanie piersi 
na fantomie. Ponadto lekarze opowiadali o swojej codzien-
nej pracy w Centrum Onkologii w Gliwicach. 

Prawie jak studenci
Pod koniec października licealiści z Chwałowic poje-

chali na Katolicki Uniwersytet Lubelski, z którym iV LO 
współpracuje. Rybnicka młodzież zajrzała do muzeum uni-
wersytetu i wzięła udział w zajęciach na wybranych wcze-
śniej kierunkach. Powodzeniem cieszyły się tradycyjne kie-
runki jak prawo, architektura, czy filologia angielska, ale 
także nowości w ofercie edukacyjnej uniwersytetu – bez-
pieczeństwo narodowe czy tajemniczo brzmiąca kogniwi-
styka, której studiowanie otwiera drogę do poznania umy-
słu, mózgu i świadomości.

Ekspresem przez szkoły
Mateusz Bronikowski z i Liceum Ogólnokształcącego re-

prezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Astro-
nomii i Astrofizyki w Rumunii * Podczas festiwalu robotyki Ro-
bocomp 2014 w Krakowie, drugoklasista rybnickiego „Tygla” 
Marcin Wójcik ze swoim robotem WJ3 zajął drugie miejsce 
w kategorii Legosumo * 23 października w Rybnickim Cen-
trum Edukacji Zawodowej odbyła się konferencja na temat 

dotychczasowych rezultatów projektu „Lekcja nieograniczo-
nych możliwości”, którym objętych jest ok. 2900 uczniów w 
20 rybnickich podstawówkach * Nauczyciele „Tygla” Anna i Ar-
tur Duda wraz z synem Kacprem, wystartowali w październi-
kowych zawodach pływackich Family Cup, które odbyły się  
w Mikołowie. Anna Duda wygrała w swojej kategorii, a cała 
rodzina startowała w konkurencjach indywidualnych oraz szta-
fecie rodzinnej, w której zajęła czwarte miejsce * Stowarzysze-
nie Azyland zorganizowało w Gimnazjum nr 7 spotkanie ze 
Zbigniewem Pawlakiem, autorem książki „Piękne miasto Bie-
słan”, który opowiedział gimnazjalistom o życiu dzieci na Kau-
kazie, ale też przypomniał o terroryzmie i tragedii w Biesłanie 1 
września 2004 r. * Uczniowie kształcący się w zawodzie tech-
nik cyfrowych procesów graficznych w „Mechaniku” wysłu-
chali prelekcji i zobaczyli profesjonalny sprzęt, w jaki wyposa-
żone są studia graficzne i drukarnie. O nowinkach opowiadali 
im przedstawiciele światowych liderów branży, m.in. firm NEC 
i EPSON * 7 października w Zespole Szkół Technicznych go-
ściła grupa Amerykanów z Kalifornii, która ma spore doświad-
czenie w pracy z młodzieżą z różnych ośrodków, a w Rybniku 
przeprowadziła zajęcia z uczniami na temat tego, jak radzić 
sobie z agresją* Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 
18 z „Frycza” wzięli udział w projekcie Deutsch-Wagen-Tour, 
którego celem jest promocja języka niemieckiego.

Przedszkolak
potrafi

Rekordowe szorowanie
Dzieci z Przedszkola nr 15 w Boguszowicach Osie-

dlu wspólnie z przedszkolakami w całej Polsce usta-
nowiły rekord w największej liczbie dzieci jednocze-
śnie myjących zęby. Boguszowickie przedszkolaki wzię-
ły udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowot-
nej dla przedszkolaków „Aquafresh” i uczyły się jak pra-
widłowo szczotkować zęby, a 30 września w samo połu-
dnie myły zęby równocześnie z ponad 313 tys. dzieci w ca-

łej Polsce. Zgłoszenie do udziału w akcji wysłała dyrektor 
P nr 15 Renata Jurczyk, komisarzem rekordu była nauczy-
cielka Bogusława Biernacka, a boguszowickie przedszko-
laki otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w ustano-
wieniu rekordu Guinnesa.

W zagrodzie żubrów
7 października dzieci z Przedszkola nr 20 w Bogu-

szowicach pojechały do Pszczyny, gdzie poznały ta-
jemnice życia pszczyńskich żubrów. Dzieci pod czujnym 
okiem przewodniczek uczestniczyły w karmieniu zwierząt, 
poznały zwyczaje żubrów i innych zwierząt zamieszkują-
cych zagrodę, m.in. danieli, saren, dzików czy jeleni. Obej-
rzały też film o historii żubrów na ziemiach pszczyńskich. 

 (S)

Zielniki na obrazach
18 września w Młodzieżowym 

Domu Kultury otwarta zosta-
ła wystawa prac wychowanków 
Pracowni Plastycznej GiR-a, którą 
prowadzi Milada Więckowska. Znalazło się na niej ponad 
200 prac dzieci i młodzieży z zakresu malarstwa, rysunku  
i grafiki, które powstały podczas zajęć w pracowni, a także 
w czasie IV pleneru artystycznego GiR-y w Gorcach. Temat 
wystawy, tak jak pleneru, brzmi „Zielnik, czyli trawa i zaba-
wa”, ale prace młodych twórców to niezwykłe „zielnikowe” 
obrazy, górskie krajobrazy i podwodne głębiny, ale również 
martwe natury, ludzie i zwierzęta wykonane w technice li-
norytu, farbami, czy pastelami, ale też ciekawy cykl kukie-
łek. Na szczególną uwagę zasługują też wykonane własno-
ręcznie papiery czerpane z „zatopionymi” w nich roślinami 
oraz panoramiczny linorytowy „trawnik”. Wernisaż rozpo-
czął się od prezentacji multimedialnej na temat działalności 
pracowni, a następnie wychowankowie otrzymali dyplomy 
za zaangażowanie i udział w zajęciach, a szczególnie wyróż-
niający się – nagrody dyrektora MDK Barbary Zielińskiej. Ofi-
cjalną część uroczystości zakończyło wręczenie dyplomów  
i nagród z międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, 
które nadesłano wychowankom pracowni GiR-a w czasie 
wakacji. Wystawę można oglądać do końca października. 

Dwadzieścia turystycznych lat
6 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury wystą-

pili laureaci XX jubileuszowego festiwalu piosenki tu-
rystycznej. W przesłuchaniach, które odbyły się 29 paź-
dziernika, wzięło udział 20 solistów oraz 19 zespołów mu-
zycznych. Występy oceniała komisja w składzie: Ilona Kar-
gul (przewodnicząca), Wacław Mickiewicz i Jarosław Hanik. 
W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca zdobyli: 
zespół „Stokro-
ty” (OPP Przy-
goda – filia w 
SP 28, opiekun 
Agnieszka Ja-
nas), Elisabeth 
Pryka (Śląskie 
Centrum Mu-
zyczne „Muzy-
ka i Ruch”, op. 
Monika Sachs-Wajner), zespół wokalno-instrumentalny 
„Załoga” (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, op. 
Anna Górecka), Agnieszka Mazelanik („Przygoda”, op. Mo-
nika Sachs-Wajner), trio wokalno-instrumentalne z Mło-
dzieżowego Dom Kultury (op. Mariusz Miszkurka, Maciej 
Skowroński) i reprezentująca tę placówkę Karolina Hozer 
(op. Mirosława Piernikarska i Tadeusz Kolorz). Lista wszyst-
kich laureatów na stronie internetowej www.mdk.rybnik.pl.  

Od dziesięciu lat wokalnej rywalizacji towarzyszy też 
konkurs plastyczny na znak graficzny – plakietkę festiwa-
lu. Tym razem nadesłano 104 prace z 18 placówek z re-
gionu, a oceniły je plastyczki MDK: Danuta Sarna, Ewa To-
mas-Modlich i Milada Więckowska. Grand Prix konkursu 
przyznały 12-letniej Kaji Żołnierz z SP nr 10 w Wodzisławiu 
Śl., według projektu której wykonano plakietkę XX Festiwa-
lu Piosenki Turystycznej. W gronie czterech nagrodzonych 
był też reprezentant Rybnika – Adam Ginter ze Szkoły Pod-
stawowej Specjalnej nr 7 SOSW (opiekun Jolanta Trefon). 
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Jako pierwsze, 11 października jubileusz 60-lecia 
obchodziło boguszowickie gimnazjum. — Jesteśmy 
kameralną szkołą. Uczy się tutaj 150 gimnazjalistów 
i niemal każdego z nich znamy po imieniu. Panuje  
u nas prawdziwie rodzinna atmosfera — mówi Jaro-
sław Salamon, wicedyrektor G nr 5, które powsta-
ło w 1999 r. i mieści się w budynku swojej poprzed-
niczki, nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 17 
im. Anieli Krzywoń. W czasie jubileuszowej akade-
mii, w której wzięli udział zaproszeni goście, dawni 
nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie, przypomniano 
najciekawsze wydarzenia ze świata, Europy, Polski 
i Rybnika w minionych sześciu dekadach, począw-
szy od lat 50., w których powstała szkoła-jubilatka, 
aż po współczesność. Było więc o Elvisie Presleyu, 
Gomułce, dzieciach-kwiatach, kostce Rubika, czy 
o Władysławie Weberze, legendarnym burmistrzu 
miasta, który od 2004 r. jest patronem boguszowic-
kiego gimnazjum. — Tak, jak pokazaliście w jubile-
uszowym programie, bez względu na to, czy słucha-
my Niemena, czy chodzimy w długich bananowych 
spódnicach czasy, w których żyjemy mają ogromny 
wpływ na każdego z nas, w tym również na młodych 
ludzi. Dlatego tak ważne jest, by nauczyciele potra-
fili ich ukształtować i pomogli im rozwinąć skrzy-
dła — mówiła Joanna Kryszczyszyn, wiceprezydent 
miasta. Gości poczęstowano urodzinowym tortem, 
zaproszono do szkolnej izby tradycji oraz do zoba-

czenia jubileuszowego graffiti na murze placówki.
Wśród prawie 8300 absolwentów Szkoły Pod-

stawowej nr 18 jest wielu lekarzy, prawników, in-
żynierów i nauczycieli. Placówkę skończyła też wi-
ceprezydent Ewa Ryszka, siatkarz Paweł Rusek  
i biskup pracujący obecnie w Brazylii ks. Jan Kot. 
Szkoła rozpoczęła działalność w 1964 r. jako pod-
stawówka nr 3 im. Stanisława Kunickiego, by jubi-
leusz 50-lecia świętować już jako placówka Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, której od 2004 pa-
tronuje Jan Brzechwa. W pierwszym roku istnienia 
w szkole uczyło się 745 dzieci w 21 oddziałach, ale 
w historii były też lata, gdy klasy liczyły 44 uczniów, 
a dziewcząt i chłopców było nawet 1300, więc za-
jęcia odbywały się również w salkach katechetycz-
nych. Dziś „Osiemnastka” to 617 uczniów w 26 
klasach i ponad 50 nauczycieli oraz 18 pracowni-
ków obsługi. Jubileusz świętowano 14 października  

w Dniu Edukacji Narodowej, więc Roman Pino-
czek, który szefuje szkole od 2001 r., nagrodził 
kilkoro swoich nauczycieli nagrodami dyrekto-

ra szkoły. Wręczył też statuetkę Przyjaciela Szko-
ły. — To honorowy tytuł dla osób, instytucji i pod-
miotów, które od lat wspierają naszą szkołę — mó-
wił Roman Pinoczek. Do grona dziesięciorga lau-
reatów szkolnego wyróżnienia, wśród których jest 
m.in. ks. Rudolf Myszor, Anna Stronczek, Kazimie-
ra Drewniok-Woryna i Leszek Kuśka dołączył przy 
okazji jubileuszu prezydent Adam Fudali, a statuet-
kę w jego imieniu odebrała wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. Jubileuszowa uroczystość z widowi-
skowym, uczniowskim występem teatralno-sporto-
wym odbyła się w Domu Kultury w Boguszowicach. 
Dyrektor placówki Cezary Kaczmarczyk, który nie 
jest absolwentem „Osiemnastki”, zdradził jednak, 
że jego rodzice pobrali się dzięki „swatom” – pierw-
szemu dyrektorowi szkoły-jubilatki Jakubowi Pasz-
kiewiczowi oraz jego żonie Marcie, która była obec-
na na jubileuszowej uroczystości. 

(S)

Szkolne jubilatki
Jedna ma 60 lat, druga jest o dziesięć lat młodsza. Obie 

funkcjonują  w Boguszowicach Osiedlu. Pierwsza w swojej historii 
była już podstawówką, druga wciąż nią jest. Gimnazjum nr 5  
i Szkoła Podstawowa nr 18 świętowały 
swoje jubileusze.

„Osiemnastka” świętowała śpiewająco w Domu Kultury  
w Boguszowicach

Miłosz od trzech lat trenuje w klubie, w którym wy-
chował się medalista olimpijski Leszek Blanik. — Mama 
zrobiła mi taką niespodziankę i zapisała mnie do Klubu 
Gimnastycznego Radlin. Teraz ćwiczę codziennie, ale 
ćwiczenia nie są dla mnie trudne — zapewnia Miłosz. — 
Dzieci chciały uprawiać jakieś sporty, więc pojechałam do 
klubu żeby zapisać na zajęcia starszego z synów. Okazało 
się, że był już za duży, za to Miłosz się nadawał... — mówi 
z uśmiechem Joanna Łucka. Dziś starszy syn trenuje 
kolarstwo, a młodszy zwyciężył w „Pokaż co potrafisz”. 
— To ciężka praca, ale powoli, małymi kroczkami syn 
osiąga efekty. Dzieci nie powinny siedzieć przed kompu-
terem, trzeba je zachęcać do wyładowania energii, a kiedy 
jeszcze mają do tego chęci i dopisuje im zdrowie, to warto 
je  mobilizować — mówi Joanna Łucka. Nie kryje dumy  

z sukcesu Miłosza, który przed dwoma laty po raz 
pierwszy wziął udział w konkursie „Pokaż co potra-
fisz”; wtedy bez powodzenia, tym razem zdobył po-
dwójne laury. Imprezę, jak co roku zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży, wspólnie z 
DK w Niedobczycach i radnym Henrykiem Cebulą.  
— Zaczęliśmy w 2008 roku w Niedobczycach. W ubie-
głym roku padł rekord – w eliminacjach wzięło udział 

600 dzieci; najwięcej w SP nr 34 – 78 uczniów — mówił. 
Tym razem eliminacje odbyły się w dziewięciu dzielni-
cach (Niedobczyce, Niewiadom, Zamysłów, Radzie-
jów, Popielów, Smolna, Nowiny-Maroko, Boguszowice 
i Chwałowice). Z 400 uczestników do finału awansowa-
ło 16, kilkoro po raz kolejny, jak roztańczona Weroni-
ka Zaremba, laureatka tegorocznej nagrody prezyden-
ta miasta, czy malująca mangi Krystyna Kasperkowiak. 
Na tegoroczną edycję Krysia przygotowała m.in. japoń-
ski komiks i zdobyła III nagrodę, ex aequo ze śpiewają-
cą Roksaną Janczewską. Drugie miejsce zajęła Marty-
na Juzek, która zaśpiewała piosenkę z „Rogatego ran-
cza”. — Niektóre dzieci obserwujemy już od paru lat i 
widzimy, że ich talenty naprawdę się rozwijają. Trudno 
jest wybrać najlepszych z tak różnych dziedzin, ale stara-
my się wyłonić te osoby, które czymś nas urzekły — mówi 
Jadwiga Demczuk-Bronowska, przewodnicząca jury.

(S)

Gości jubileuszowej gali w Gimnazjum nr 5 poczęstowano 
urodzinowym tortem, który podzielili Joanna Kryszczyszyn  
i Jarosław Salamon (z lewej)

Miłosz ma talent
400 uczestników, 16 finalistów i pełna gama talentów – od wokalnych po akrobatyczne. 

Młodzi-zdolni wzięli udział w VI edycji rybnickiego show „Pokaż co potrafisz”, a zwyciężył 
ośmioletni Miłosz Łucki. Jego gimnastyczny układ spodobał się zarówno jurorom, jak  
i publiczności, która 11 listopada po brzegi wypełniła salę Domu Kultury w Niedobczycach.  

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Zd
jęc

ia:
 Sa

bi
na

 H
or

ze
la-

Pis
ku

la 
i a

rc
h.

 o
rg

.

Laureaci rybnickiego show „Pokaż co potrafisz” ze zwycięzcą 
Miłoszem Łuckim na pierwszym planie
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W 1894 roku odbyła się Po-
wszechna Wystawa Krajo-
wa we Lwowie. Święto pol-
skiej sztuki i okazja, by poru-
szyć narodowego ducha. Tak 
to rozumiał Jan Styka, bar-
dziej pomysłodawca niż twór-
ca monumentalnej Panoramy 
Racławickiej. Dr Kurek wiele 
mówił o okolicznościach po-
wstania słynnego dzieła. Pod 
kierunkiem Kossaka i Styki 
przedstawiono bitwę pod Ra-
cławicami, jeden z epizodów 
insurekcji kościuszkowskiej. 
Chłopi zostali przedstawieni 
w strojach współczesnych ma-
larzom, co miało budzić na-
rodowego ducha mieszkań-
ców wsi i pokazać zwiedzają-

cym, że tematyka walki o wol-
ność pozostaje aktualna. Kie-
dy we Lwowie próbowano bu-
dować tożsamość narodową, 
inny malarz, Władysław Pod-
kowiński tworzył słynny „Szał 
uniesień” – ówczesny malar-
ski skandal, dzieło o niewąt-
pliwej wymowie erotycznej  
w czasach, kiedy w sztuce do-
minowały żałoba, niewola  
i obowiązek narodowy. Bliżej 
tych tematów mieści się jeden 
z najsłynniejszych obrazów Le-
ona Wyczółkowskiego „Dru-
id skamieniały” – dzieło uka-
zujące skałę przybierającą po-
stać wieszcza. Zerwane struny 
jego lutni symbolizują utraco-
ną niepodległość. Ale był to 

też czas dobrych artystycznych 
interesów. Popularnością cie-
szyła się twórczość Kossaka, 
swoich zwolenników zyskiwa-
ły obrazy Henryka Siemiradz-
kiego. Artysta podarował Kra-
kowowi „Pochodnie Nerona” 
(pierwszy obraz do Muzeum 
Narodowego), był też autorem 
malowanej kurtyny w tamtej-
szym Teatrze Miejskim (dziś 
Teatr im. Słowackiego). 

Na kolejne spotkanie z dr. 
Jackiem Kurkiem zapraszamy 
do rybnickiej biblioteki już 18 
grudnia o g. 11 – „Topole... 
o malarstwie polskim przeło-
mu XIX i XX wieku”. 

(m)

Zbigniew Pawlak mieszkał na Kauka-
zie kilka lat przed tragedią w Biesłanie. Po 
okrutnym ataku terrorystów na szkołę na-
tychmiast tam wrócił, spotykał się z ludźmi, 

rozmawiał z rodzinami, które doświad-
czyły niewyobrażalnej tragedii. Książka, 
o której autor mówił podczas spotkania 
w Rybniku, powstała dziesięć lat po ata-
ku terrorystów na szkołę. W 2004 roku  
w Biesłanie zginęło 334 osób, połowa  
z nich to dzieci. Do dzisiaj to najtragicz-
niejszy zamach w Europie. Rozpoczęcie 
roku szkolnego w tamtym rejonie to wiel-

kie święto – dzieciom w szkole towarzyszą 

rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Terrory-
ści o tym wiedzieli, wybrali moment z okrut-
ną premedytacją. — Od dziesięciu lat Bie-
słan jest podzielonym miastem – na tych, któ-
rzy stracili wszystko i na tych, którzy nie rozu-
mieją — mówił Zbigniew Pawlak. Autor po-
kazywał zdjęcia z Biesłanu, opowiadał także 
o doświadczeniach polskiej młodzieży, która 
wraz z nim odwiedziła miasto. Podczas pre-
zentacji Zbigniew Pawlak pokazał przejmu-
jącą animację piaskową Tetiany Galitsyny  
o zamachu w Biesłanie (do obejrzenia na 
www.youtube.com).

(m) 

Tym razem oceniono 33 prace gimnazjali-
stów i 20 – napisanych przez uczniów szkół 
podstawowych z całego regionu. Tradycyjnie 
już tematyka prac dotyczyła aktualnych pro-
blemów młodych ludzi i środowiska, w któ-
rym żyją, choć tym razem ze względu na gości 
specjalnych finału konkursu – podróżników  
i dziennikarzy Anny i Krzysztofa Kobusów, or-
ganizatorzy czekali też na teksty dotyczące po-
dróżowania. I nie zawiedli się – młodzi ludzie 
pisali o wczasach w Egipcie, wyprawach do 
Rwandy, Grecji, czy Chorwacji, wycieczkach 

do Oświęcimia i kopalni Guido, a nawet o tu-
rystyce aborcyjnej. Sporo artykułów dotyczyło 
też „świata wokół nich” – szkoły, rodziny, przy-
jaźni, samotności, zainteresowań, czy młodzie-
żowych pasji. Uczestnicy często sięgali po mniej 
popularne dziennikarskie formy, jak reportaż 
i wywiad, sporo prac, co cieszy – zilustrowano 
zdjęciami. Laureatów konkursu mieliśmy po-
znać 27 listopada w Domu Kultury w Niewia-
domiu (już po zamknięciu tego wydania GR). 
Do tematu wrócimy. 

(S)  

Kulturalnym skrótem
e Od 7 do 9 listopada w Twardogórze od-

były się XXI Otwarte Mistrzostwa Polski 
Freestyle z udziałem ponad 600 tancerzy  
z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy. Tancerki ryb-
nickiego studia tańca Vivero uczestniczyły 
w tym turnieju po raz trzeci – tym razem 
w zdecydowanie większym składzie. Kilku-
krotnie  potwierdziły swój wysoki poziom  
i stawały na różnych stopniach podium (na 
najwyższym – Tatiana Radecka, Daria Śmi-
gielska, duet Judyta Kuśka i Nikola Kam-
pe oraz miniformacja Vivero Master). Tur-
niej był doskonałym sprawdzianem przed 
tanecznymi mistrzostwami świata, któ-
re odbędą się w Mikołajkach (9-13 grud-
nia). Wezmą w nich udział również tan-
cerki Vivero.  

e 6 listopada w Domu Kultury w Niedobczy-
cach odbyło się kolejne spotkanie podróż-
nicze, które wzbudziło spore zaintereso-
wanie publiczności. Tym razem o Chinach 
opowiadał Mirosław Barszowski ze Stowa-
rzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki 
„TAO”. Spotkanie połączone było z pre-
lekcją i pokazem slajdów m.in. z podró-
ży do Klasztoru Shaolin. Nie zabrakło też 
widowiskowych pokazów walk, również  
z udziałem Mirosława Barszowskiego, któ-
ry zginał stalowe pręty i przełamywał gra-
nitowe bloki. Uczestnicy spotkania wysłu-
chali też koncertu na misach tybetańskich 
i obejrzeli wystawę zdjęć Mirosława Bar-
szowskiego z wizyt w Klasztorach Shaolin  
i Wudang, pt. „Spotkanie ze smokiem” 
oraz pamiątki przywiezione z podróży  
i własnoręcznie wykonane płaskorzeźby 
inspirowane kulturą chińską. Wśród go-
ści przechadzał się też chiński smok, a 
miłośnicy podróży skosztowali ciasteczek  
z chińskimi wróżbami.

Panorama, kurtyna, szał 

Tragedia Biesłanu
W rybnickiej bibliotece odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Pawlakiem, 

współautorem książki „Pęknięte miasto. Biesłan”.

Tym razem tematem wykładu dr. Jacka Kurka w rybnickiej bibliotece były dwa 
lata ze stu dwudziestu – czas między rokiem 1893 a 1895, który w polskiej kulturze 
zapisał się jako niezwykle ciekawy i intensywny.

Rosną przyszli dziennikarze?
53 prace nadesłano na XIII Regionalny Konkurs Dziennikarski „Świat według  

ciebie”, jaki zorganizował Dom Kultury w Niewiadomiu. 

inicjatorem spotkania ze Zbigniewem Pawlakiem (z prawej) było rybnickie 
stowarzyszenie Azyland, reprezentowane przez Sławomira Sobczaka
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Jacques Beaulieu jest osobą wyjątkowo blisko 
związaną z naszym miastem poprzez osobiste kon-
takty i przyjaźnie. Ich korzenie tkwią w roku 1980, 
kiedy to młody dyrektor katolickiego Liceum im. 
Joanny d’Arc w Mazamet na południu Francji, z 
wykształcenia historyk, zainteresował się polskim 
Sierpniem ’80. Poruszony wprowadzeniem stanu 
wojennego, postanowił znaleźć w naszym kraju ka-
tolicką szkołę, której mógłby zaproponować wspar-
cie i współpracę. Wybór padł na Prywatne Liceum 
Sióstr Urszulanek w Rybniku, które po długiej prze-
rwie reaktywowało swoją działalność w 1982 r. Jego 
list trafił do dyrektor szko-
ły siostry Angeliki Wandy 
Kwas w 1983 r. W odpowie-
dzi otrzymał zaproszenie do 
Rybnika. Po raz pierwszy Ja-
cques Beaulieu wraz z inny-
mi nauczycielami przyjechał 
do naszego miasta w sierp-
niu 1984 roku. Po przekro-
czeniu kilku granic znaleź-
li się w kraju, jak wspomi-
na Jacques, „…przytłoczo-
nym komunistycznymi realia-
mi, ale rozentuzjazmowanym 
walką o wolność, wiarą we 
wsparcie papieża Jana Pawła 
II i fundamentalną rolę pol-
skiego Kościoła”. W Rybniku 
spotkali się z ciepłym przy-
jęciem sióstr i francusko-
języcznego przewodnika w 
osobie późniejszego dyrek-
tora IV LO Mariana Gro-
borza. Rok później wraz z 
siostrą Angeliką i Maria-
nem Groborzem Mazamet 
odwiedziła po raz pierwszy 
nauczycielka francuskie-
go z urszulańskiego liceum Elżbieta Paniczek, na-
wiązując tam przyjaźnie na całe życie. Od tej pory  
trwa regularna wymiana uczniów i nauczycieli obu 
szkół. Nieco później do Mazamet zapraszana była 
dodatkowo jedna maturzystka, by przez kilka mie-
sięcy szlifować język francuski. Z czasem współ-
pracę  poszerzono o możliwość odbycia przez ab-
solwentki szkoły dwuletnich studiów w BTS, szko-
le uczącej m.in. sztuki negocjacji i public relations 
w handlu. Jej rybnickie absolwentki najczęściej wy-
bierały później studia w ówczesnej Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. 

— Ujęła mnie otwartość i gościnność  moich no-
wych przyjaciół — wspominał Jacques w trakcie uro-
czystości w Szkole Muzycznej Szafranków. — Jesz-
cze dziś widzę, jak do szkolnej stołówki z przebojo-
wością tura i wnikliwym spojrzeniem wpadł później-

szy prezydent Rybnika Józef Makosz, zaskakując nas 
doskonałą francuszczyzną. Po 1990 roku stał się on 
współanimatorem kontaktów z Mazamet, a Jacqu-
es Beaulieu szybko znalazł z nowym gospodarzem 
Rybnika, nomen omen, wspólny język. Dzięki temu 
współpracę rozszerzono również na samorządy. W 
latach 80. Jacques Beaulieu angażował się nie tyl-
ko we współpracę w dziedzinie oświaty, ale również 
w akcje pomocowe jak współorganizowanie zbiórki 
leków i sprzętu medycznego, koordynowane z stro-
ny Rybnika przez ks. prałata Alojzego Klona. — Do 
dziś mam w pamięci czcigodną twarz tego kapłana 

i doceniam jego zasługi w trudnym dla Polski okre-
sie — mówił. Jednym z najbardziej pamiętnych wy-
darzeń w relacjach liceum Joanny d’Arc i liceum 
urszulanek było wspólne spotkanie w 1988 roku 
w Rzymie i Castel Gandolfo z Janem Pawłem II i 
śpiewanie wraz z polskim papieżem pieśni, również 
francuskich. Beaulieu wspierał również działalność 
powstałego w 1991 roku ośrodka  Alliance França-
ise w Rybniku, którego szefem została zaprzyjaźnio-
na już wtedy z jego rodziną Elżbieta Paniczek. Jej 
dom w Niedobczycach stał się przystanią Jacques’a   

na czas jego wizyt w Rybniku. — Smaku pieczonego 
przez mamę Elżbiety specjalnie dla nas kołocza nie da 
się zapomnieć… — wspominał Jacques. Z czasem 
smak ten poznała żona Jacques’a Nicole, ich dzie-
ci, a ostatnio również wnuki. W wygłoszonej lau-
dacji na cześć laureata Elżbieta Paniczek podkre-
śliła wspieranie przez Nicole męża i jej zaangażo-
wanie we współpracę z naszym miastem oraz uda-
ne starania obojga, by zainteresować Polską i Ryb-
nikiem młodsze pokolenie Francuzów.   

W latach 90. skala współpracy z Rybnikiem wy-
mogła utworzenie organizacji, która mogłoby ją ko-
ordynować, do czego namawiał Józef Makosz. Tak 

powstało Stowa-
rzyszenie Spo-
łeczno-Kultu-
ralne Mazamet-
Rybnik, które-
go Jacques Be-
aulieu jest prze-
wodniczącym do 
dnia dzisiejsze-
go. W czerwcu 
1992 roku w Ma-
zamet odbył się 
I Tydzień Polski, 
w czasie którego 
zaprezentowa-
no polską kultu-
rę poprzez film, 
książkę oraz wy-
stępy artystycz-

ne. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy o 
partnerstwie między miastami, co nastąpiło w Ma-
zamet 4 czerwca 1993 roku. Współpraca z Maza-
met kontynuowana była przez kolejnego prezy-
denta Rybnika Adama Fudalego. Miasta organi-
zowały tygodnie polskie i francuskie, na przemian 
co dwa lata w Rybniku i Mazamet. W naszym mie-
ście występowali m.in. artyści prezentujący folklor 
południowej Francji, swoją wiedzą dzielili się rów-
nież znawcy win i kuchni francuskiej. Trudno za-
pomnieć wielkie kulinarne spotkanie na rybnic-

Obywatel Francji i Rybnika
Jacques Beaulieu, który 21 października br. odebrał tytuł Honorowego Obywatela 

Rybnika, jest jedynym obcokrajowcem spośród szóstki dotychczasowych laureatów 
tego wyróżnienia.  

Jacques Beaulieu urodził się 6 listopada 1943 
roku w Algierii, gdzie jego ojciec był wojskowym 
tłumaczem. Do Francji przybył  jako 16-latek: ro-
dzina osiedla się początkowo w Normandii, a póź-
niej w Mazamet w regionie Midi-Pyrénées na połu-
dniu kraju. Ukończył studia historyczne w Tuluzie 
i w 1968 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel histo-
rii i geografii w prowadzonym przez zakonnice ka-
tolickim liceum imienia Joanny d’Arc w Mazamet.  
W 1978 r., jako pierwsza od stu lat osoba świecka 
został dyrektorem szkoły i pozostał jej wierny aż 
do emerytury. W trakcie pracy zawodowej zaanga-
żował  się w działalność szkolnictwa katolickiego  
i w uznaniu zasług na tym polu w 1996 r. został ka-
walerem Orderu Palm Akademickich. W 1983 r. na-
wiązał kontakt z rybnickim liceum sióstr urszulanek ,  
a na początku lat 90. założył Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „Mazamet - Rybnik”, poprzez któ-
re nadal działa na rzecz rozwoju współpracy naszych 
miast i społeczności. 

Pierwsze lata współpracy 
–  Jacques  Beau l ieu  
(z prawej)  z  s iostrą 
Angeliką Wandą Kwas, 
biskupem Gerardem 
Bernackim i ówczesnym 
proboszczem kościoła 
ś w .  A n t o n i e g o  
ks. Alojzym Klonem,  
z prawej w górze zdjęcia 
dzisiejszy proboszcz 
kościoła św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, wtedy 
wikary w „Antoniczku” 
Teodor Suchoń

Jacques Beaulieu (z prawej) w czasie podpisywania przez prezydenta Józefa Makosza i mera Mazamet Michela 
Bourguignon umowy partnerskiej Rybnika i Mazamet w czerwcu 1993 r. 
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kim rynku, gdzie setki rybniczan częstowano francuskim serem i winem, a 
także spotkanie w elektrowni Rybnik z francuskim sommelierem. Za wszyst-
kimi tymi przedsięwzięciami stał Jacques Beaulieu i inni członkowie Stowa-
rzyszenia Mazamet-Rybnik, propagujący w ten sposób ideę partnerstwa i eu-
ropejskiej integracji.

W następnych latach współpraca objęła obszar opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi, a Jacques Beaulieu pośredniczył w kontaktach między orga-
nizacjami zajmującymi się osobami z dysfunkcjami. Dzisiaj współpracę w tej 
dziedzinie realizuje stowarzyszenie Oligos działające na rzecz podopiecznych 
Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zwanego „Szkołą Życia”, które 
w czerwcu 2010 roku zawarło porozumienie o współpracy z podobnym stow-
rzyszeniem z Mazamet i jego członkowie byli również obecni na uroczystości.

Od chwili swojego powstania w 1999 roku kontakty miasta z Mazamet wspo-
maga Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”, które 
wystąpiło z wnioskiem o nadanie Jacuques’owi tytułu honorowego obywate-
la. Dzięki współpracy obu stowarzyszeń rybniczanie nadal goszczą w Maza-
met, prezentując naszą kulturę, poznając miasto i kraj, a mieszkańcy Maza-
met przyjeżdżają do nas. Kontakty te przerodziły się często w bliskie osobiste 
więzy. W czasie realizacji wspólnych projektów swoją twórczość prezentowali 
w Mazamet rybniccy artyści, m.in.: chór im. Adama Mickiewicza, chór szkoły 
Sióstr Urszulanek, zespół „Przygoda” czy członkowie Zespołu Twórców Nie-
profesjonalnych „Oblicza”. Kilka razy w Mazamet wystąpili uczniowie szkoły 
muzycznej Szafranków, a Jacques ciepło wspominał nieżyjącego już Eugeniu-
sza Stawarskiego, który rybnicką muzyczną młodzież do Mazamet przywiózł 
po raz pierwszy. Współpraca jest kontynuowana, a zorganizowane przez Ja-
cques’a  Beaulieu niedawne tournée szkolnej orkiestry pod kierunkiem dy-
rektor Romany Kuczery było ważnym wydarzeniem artystycznym promują-
cym polską kulturę nie tylko w Mazamet, ale i całym departamencie Tarn. 

Podziękowaniem za zaproszenie do Francji był wieńczący uroczystość uho-
norowania francuskiego rybniczanina koncert „Bouquet musical pour Jacqu-
es” w wykonaniu szkolnej orkiestry i kameralistów (Barbara Bytner, Justyna 
Dzierbicka-Przeliorz, Katarzyna Gaj, Izabela Klapuch – skrzypce, Rafał Woź-
niak i Ewa Kałuzińska – altówki, Ariadna Willmann – wiolonczela i Stanisła-
wa Pielczyk – klawesyn) wywodzącego się ze szkoły zespołu. Kameraliści Mia-
sta Rybnika wykonali Koncert na czworo skrzypiec Vivaldiego i wraz ze szkol-
ną orkiestrą pod dyrekcją Romany Kuczery towarzyszyli solistom. Znakomity 
skrzypek Adam Mokrus, kameralista i pedagog, związany z Akademią Muzycz-
ną w Katowicach oraz rybnicką szkołą brawurowo wykonał dzieła Saint-Sa-
ensa (wspólnie z pianistą Arturem Hesem), Bizeta i Masseneta, a Gabriela 
Ciołek-Sitter zaśpiewała piosenkę „Sous le ciel de Paris” z repertuaru Edith 
Piaf. Wykonawcy wzbudzili podziw i wzruszenie również francuskich gości.

Dziękując za „…chwile szczęścia, które tu przeżył” Jacques Beaulieu  przed-
stawił „napisy końcowe” swojej filmowej retrospektywy i długą listę zaprzy-
jaźnionych ludzi i instytucji, zadając sobie pytanie, co sprawiło, że nawiąza-
ne przed laty więzi przetrwały.  —  Myślę, że siłą sprawczą była niezwykła dy-
namika miasta i ludzi, których tu spotkałem. Tu odkryłem, że można żyć mając 
mniej i dzielić się z innymi. Śledzę wydarzenia w Rybniku i jestem pełen podzi-
wu dla zmian, jakie tu zachodzą. I trawestując Victora Hugo mogę szczerze po-
wiedzieć, że tam, gdzie bije serce Rybnika, bije serce Mazamet.       

Wiesława Różańska

Jury – wokalistki Karolina 
Śleziak i Karolina Filec, muzyk 
zespołu Carrantuohill Adam 
Drewniok i anglistka Katarzy-
na Sołtys-Kober – przyznało 
pierwsze miejsce Paulinie Go-
ranov z Jastrzębia, która zaśpie-
wała „Respect” Arethy Fran-
klin z filmu „Blues Brothers 
2000” i piosenkę Ewy Demar-
czyk „Grande Valse Brillante” z 
„Małej Moskwy”. — Wybór Ewy 
Demarczyk nie był przypadkowy. 
Za sprawą mamy, słucham jej od 
dawna, a śpiewanie jej emocjo-
nalnych piosenek jest dla mnie 
czymś wyjątkowym. Podziwiam 
ją, podobnie, jak Arethę Fran-
klin. Zdecydowałam się na do-
skonałe piosenkarki, co oczywi-
ście było sporym wokalnym wy-
zwaniem, ale nie boję się ryzyko-
wać, bo naprawdę lubię i czuję te 
piosenki — mówi Paulina Gora-
nov. Drugie miejsce zajął ubie-

głoroczny zwycięzca festiwalu, 
rybniczanin Rafał Kozik, któ-
ry wykonał utwory z filmu „Jan 
Serce” i „Gorączka Sobotniej 
Nocy”. Trzecie miejsce wyśpie-
wały sobie ex aequo Martyna 
Barteczko z Rybnika i Magda-
lena Wacha z Raciborza. Go-
ściem koncertu laureatów, jaki 
odbył się 15 listopada w domu 
kultury w Niewiadomiu, był roz-
rywkowy chór Voices z Warsza-
wy. Finaliści trzeciej edycji pro-
gramu X Factor brawurowo wy-
konali piosenki nie tylko filmo-
we – z „Króla Lwa”, „Hobbita”, 
czy musicalu „Hair”, ale też z 
repertuaru Queen, Michaela 
Jacksona, Czesława Niemena, 
czy Andrzeja Zauchy oraz wła-
sne kompozycje „Rytm miasta” 
i „Nowy początek”. Publiczność 
była oczarowana i nagrodziła 
ich owacją na stojąco. 

(S)

Magia tańca
Ponad 1000 tancerzy wystąpiło w Domu Kul-

tury w Niedobczycach podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Tanecznych „Magia Tańca”. 

15 listopada zaprezentowały się tam 64 zespoły taneczne, które 
rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych i dwóch stylach ta-
necznych – współczesnym i nowoczesnym. Jury w składzie Katarzyna 
Grzegorzek, Agata i Roman Sitarkowie postanowili przyznać nagrodę 
główną Grand Prix zespołowi Uśmiech z Tworkowa. Wszyscy uczest-
nicy festiwalu otrzymali dyplomy i statuetki. Organizatorem konkur-
su były Młodzieżowy Dom Kultury i Dom Kultury w Niedobczycach 
(szczegółowe wyniki na stronie MDK).                                         (S)

Honorowy Obywatel Rybnika z siostrą Angeliką i Elżbietą Paniczek
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Król lew na głosy
14 uczestników wzięło udział w III Konkursie Piosenki Filmowej 

„Zapomniana melodia”, jaki odbył się 14 listopada w Domu 
Kultury w Niewiadomiu. Zabrzmiały nieśmiertelne przeboje 
przedwojennego kina, jak „Na pierwszy znak”, czy „Odrobinę 
szczęścia w miłości”, ale nie tylko.

Laureaci konkursu piosenki filmowej ze zwyciężczynią Pauliną Goranov (druga z prawej)
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Sądząc po liczbie chórów i średniej wieku 
chórzystów, chętnych do podtrzymywania tra-
dycji śpiewu chóralnego nie brakuje, bardziej 
zasadny byłby zatem apel skierowany do pu-
bliczności: słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie… 
Bo na koncercie laureatów w kościele Kró-
lowej Apostołów jej zdecydowaną większość 
stanowiły same chóry. To na pewno wdzięcz-
ni odbiorcy, szkoda jednak, że śpiew chóralny, 
niełatwy i wymagający sporego wkładu pracy, 
ma coraz mniej słuchaczy. Dobrze, że w cza-
sie, kiedy wychowanie muzyczne praktycznie 
zniknęło ze szkolnych programów, są ludzie, 
którzy śpiew chóralny starają się ocalić. Nie-
wątpliwie należą do nich współtwórcy Rybnic-
kiej Jesieni Chóralnej –  dyrektor Domu Kul-
tury w Chwałowicach Michał Wojaczek i sze-
fowa Śląskiego Centrum Muzycznego „Mu-
zyka i Ruch” Ilona Kargul. W dziesięciu edy-
cjach festiwalu zaśpiewało ok. czterech tysię-

cy wykonawców reprezentujących chóry z całej 
Polski i kilku krajów europejskich. Pierwszym 
edycjom patronował Henryk Mikołaj Górec-
ki, a po śmierci tego światowej sławy kompo-
zytora, festiwal przyjął jego imię. Dobrym du-
chem imprezy i jej dyrektorem artystycznym był 
rybniczanin, wybitny chórmistrz prof. Czesław 
Freund, który na zakończenie koncertu laure-
atów tradycyjnie dyrygował zbiorowym wyko-
naniem hymnu Gaude Mater Polonia. Po jego 
śmierci nagrodę dla najlepszego dyrygenta fe-
stiwalu nazwano jego imieniem. W tym roku  
z rąk Hanny Freundowej przyjęła ją Jolan-
ta Szybalska-Matczak kierująca chórem Sen-
za Rigore  z Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu. Ten kameralny chór mieszany okazał 
się w ocenie jury najlepszy w swojej kategorii,  
i w całym festiwalu, za co przyznano mu Grand 
Prix. Obok niego w jubileuszowej edycji wystą-
piło 11 innych, prezentujących wysoki poziom 
chórów, m.in. z Jabłonkowa i Pardubic w Cze-
chach, Czeskiego Cieszyna, a także Krakowa, 
Lublina. Siedlec czy Bielska-Białej.  

Podarowali trochę słońca 
W tym roku ostatnią odsłoną Rybnickiej 

Jesieni Chóralnej był koncert rybnickie-
go zespołu 6 na 6 z okazji 21. rocznicy po-
wstania grupy, bo zespół przekornie i kon-
sekwentnie obchodzi jubileusze nieokrągłe. 

Fakt, że jego koncert wieńczył imprezę chó-
ralną nie dziwi, bo 6 na 6 swoimi korzenia-
mi tkwi w chórze rybnickiej szkoły muzycznej. 
Dwunastka jej absolwentów spotkała się na 
początku lat 90. by pokolędować i… śpiewa 
do dziś. Skład ewoluował, a nawet chwilowo  

rozrósł się aż do 18 członków, ale trzon, dziś 
pod kierunkiem Michała Myszora (guru, mó-
zgu i ciała zespołu, jak czytamy na stronie 
www.6na6.art.pl) pozostał. Gościem specjal-
nym tegorocznego koncertu była legenda pol-
skiego swingu Ewa Bem. Koncerty z gwiazdą  
a cappella, w których wzięli już udział m.in. 
Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk  
i Stanisław Sojka są tradycją, której początek 
dał udział 6 na 6 w turnieju chórów w Legnicy: 
Legnica Cantat Superstars. Poziom artystycz-
ny zespołu 6 na 6 przekonuje najlepszych wy-
konawców estradowych do wspólnych wystę-
pów na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. I do 
jego komplementowania, jak to miało miejsce 
ze strony Ewy Bem. Gwiazda zaśpiewała kil-
ka swoich największych przebojów z nieśmier-
telnym Podaruj mi trochę słońca, co w listopa-
dowy wieczór zabrzmiało szczególnie optymi-
stycznie. Świetnym pomysłem było dokoopto-
wanie do zespołu beat boxera (grającego usta-
mi) Piotra Szczypki, który zastępuje „perkusi-
stę”. Historię i sukcesy zespołu przypomniała 
wokalno-fotograficzna retrospektywa, jak za-
wsze w przypadku tego zespołu wrażenie robi-
ła profesjonalna oprawa wizualna. Dodatkową 
atrakcją w hallu TZR była prezentacja intere-
sujących fotografii zespołu autorstwa Agniesz-
ki Fałat w postindustrialnej scenerii zabytko-
wej kopalni Ignacy.

Festiwal chórów oraz koncert 6 na 6 spi-
na osoba prowadzącego koncert Michała Wo-
jaczka, który Rybnicką Jesień Chóralną wy-
myślił, a był również przez 18 lat członkiem 
zespołu 6 na 6. 

(r)
Gościem 6 na 6 
była Ewa Bem

Dyrygenci chórów uczestniczących w Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, w środku zdobywczyni Grand Prix JOlanta Szybalska-Matczak

Śpiewajcie, śpiewajcie, śpiewajcie…
Tak do kontynuacji śpiewaczej pasji zachęcał uczestników jubileuszowego festiwalu im. Henryka M. Góreckiego 

przewodniczący jury dr Milan Kolena z Akademii Sztuk w Bratysławie. 

X Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna
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Konkurs na dystansie ośmiu skeczy na zada-
ne wcześniej tematy, w którym kabarety oce-
niają się nawzajem, wygrał utytułowany kaba-
ret Dno z Dąbrowy Górniczej, który po raz 
pierwszy wystąpił na Ryjku już na jego drugiej 
edycji. Koryto publiczności zdobył debiutujący  
w konkursie głównym rybnicki kabaret 44-200, 
zaś Tomasz Jachimek, który był tajnym juro-
rem, swoje Koryto przyznał starym wyjada-
czom z Zielonej Góry, czyli kabaretowi Jur-
ki. W roku 2005 też było trzech laureatów  
– w punktacji kabaretów pierw-
szy był Grzegorz Halama, pu-
bliczność przyznała swoje Zło-
te Koryto Neo-Nówce, a taj-
ny juror, podobnie jak w tym 
roku, Jurkom.

Tegoroczny Ryjek odbył się 
według zmienionego nieco roz-
kładu jazdy. Główne konkursy 
odbyły się w czwartek i piątek, 
a wielki finał w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, transmitowany po 
raz pierwszy w historii przez te-
lewizję Polsat, w ostatnią sobo-
tę października, a nie jak dotąd 
w niedzielę.

Po pierwszym dniu, a zatem 
na półmetku rywalizacji ośmiu 
kabaretów prowadziła forma-
cja Czesuaf, ale drugiego dnia 
znakomicie spisał się jeden z re-
kordzistów Ryjka kabaret Dno 
z Dąbrowy Górniczej, który po-
kazał m.in. dwa skecze z wyko-
rzystaniem video. Jeden z nich 
„Pamięć złotej ryby”, jako je-
dyny na całym Ryjku otrzymał 
maksymalną ocenę – 70 pkt. 

Do 2006 roku czteroosobo-
we Dno zdobyło na Jesieni Ka-
baretowej w sumie aż dziesięć 
Złotych Koryt. W roku 2011 
formacja z Dąbrowy Górni-
czej wystąpiła na Ryjku  już tylko w trzyosobo-
wym składzie, bez „Britney”, czyli Tomasza So-
bieraja, który odszedł z kabaretu. Wypadli wte-
dy marnie zajmując i w klasyfikacji punktowej, 
i w głosowaniu publiczności siódme miejsce.  
W tym roku pokazali, że wrócili do dawnej formy.

— Bardzo, bardzo się cieszymy, to wspaniały 
prezent na 18. urodziny naszego kabaretu. Po na-
szym poprzednim występie na Ryjku byliśmy już 
bliscy decyzji o rezygnacji z udziału w jego kolej-
nych edycjach, ale po dwóch latach poczuliśmy  
w sobie moc i chcieliśmy sprawdzić, czy jeszcze 
się do czegoś nadajemy — mówi Jarosław Cyba, 
który tłumaczy nazwę DNO: Dynamicznie, Nie-
przewidywalnie, Oryginalnie.

— Poziom części konkursowej oceniam jako 
średni z plusem. Żaden kabaret nie zdominował 
tegorocznego Ryjka, ale nie było też skeczy żenu-
jąco słabych. Były pojedyncze skecze bardzo dobre 
i kilka nieco mniej udanych. Zwracałem uwagę  

na to, kto jak się przygotował. Skecze Jurków były bar-
dzo dobrze wyreżyserowane; każdy z nich miał dobry 
początek i był dobrze spuentowany. Atutem tego ka-
baretu było też dobre aktorstwo, by wspomnieć tylko 
kreację Mariolki w skeczu „sado-macho” — mówi 
Tomasz Jachimek, tegoroczny tajny juror.

Dobrze wypadł debiutujący w głównym kon-
kursie rybnicki kabaret 44-200. W klasyfikacji 
generalnej zajął miejsce trzecie i zdobył Złote 
Koryto publiczności. — Przez ostatnie dwa ty-
godnie pracowaliśmy po 12, 13 godzin na dobę, 

więc chyba zrobimy sobie teraz pięcioletnią prze-
rwę od Ryjka — mówił na konferencji prasowej 
Łukasz Zaczek.

Sporo było na tegorocznym Ryjku skeczy bar-
dzo przeciętnych, a bardzo dobrych, jak na lekar-
stwo. Trudno więc nie postawić pytania o możli-
wość zmiany liczby kabaretowych konkurencji, 
bo przygotowanie ośmiu dobrych premierowych 
numerów na jeden festiwal najwyraźniej prze-
rasta obecne możliwości większości kabaretów. 
Zdania są jednak podzielone. — Nie zmieniał-
bym ilości konkurencji. Taki to już urok Ryjka, 
że siedzi się tych kilka godzin i obok skeczy bar-
dzo dobrych czy prawie genialnych ogląda się też 
numery nieco słabsze. Ryjek jest dla publiczności 
przeglądem ryzykownym, ale kto nie ryzykuje nie 
pije szampana. Kabarety pokazują swoje premie-
rowe skecze i można tu zobaczyć coś, co może ni-
gdy więcej się już nie powtórzyć — komentuje To-
masz Jachimek. 

W poniedziałek, w ostatnim dniu Ryjka  
w TZR odbyła się kabaretowa gala z okazji 10-le-
cia rybnickiego Kabaretu Młodych Panów. Wy-
stąpił m.in. zespół Oberschlesien, który zaśpie-
wał w swoim havymetalowym stylu tradycyj-
ne „Sto lat”. 

Wacław Troszka
•••
W niedzielę 30 listopada o 20.05 telewizja 

Polsat pokaże drugą część koncertu finałowe-
go tegorocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej.

DNO odbiło się od dna

Tegoroczny kabaretowy Ryjek nie miał jednego zwycięzcy. Trzy główne nagrody, czyli Złote 
Koryta kabaretów, publiczności i tajnego jurora zdobyły trzy różne kabarety. To dopiero drugi 
taki przypadek w 19-letniej już historii Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 

Zdobywca Złotego Koryta publiczności rybnicki kabaret 44-200; od lewej: Rafał Gorzelany, Beata Kabzińska, Marcin Zbigniew Wojciech i Łukasz Zaczek

Klasyfikacja Ryjka 2014: 1. Dno – 294 
pkt; 2. Jurki – 239; 3. 44-200; 4. Cze-
suaf – 230; 5. 7 Minut Po – 206; 
6. K2 – 202; 7. Łowcy.B – 201; 8. 
Ciach – 181 (-10)
Zwycięzcy pozostałych konkursów: 
One Ryj Show – Tomasz Nowaczyk 
(kabaret Czesuaf); Wryjek (elimina-
cje Ryjka 2015) – kabaret NOC (Ryb-
nik); Złota Kaseta – kabaret Dno; 
Melodyjna Nagroda im. Artura 
– kabarety Dno i Jurki
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CHÓRALNiE CHWALiLi PANA. — Mamy za sobą dwa dni intensywnej pracy, 
ale i nadzieję, że uda się nam podzielić tym entuzjazmem, który towarzyszy nam 
od wczoraj — mówił Adam Kosewski, kierownik artystyczny 8 Rybnickiego Sile-
sia Gospel Festival. Koncert finałowy odbył się 23 listopada w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej i był zwieńczeniem dwudniowych warsztatów gospel z udziałem prawie 
setki osób. Poprowadzili je Gabriela Gąsior i Adam Kosewski. — Po raz pierwszy 
w tym roku zorganizowaliśmy też warsztaty gospel dla dzieci od 7 do 14 roku 
życia — mówiła Ilona Kargul, szefowa Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka  
i Ruch”, które od ośmiu lat organizuje festiwal. W warsztatach wzięło udział 60 
dzieci, które wspólnie z młodzieżą i dorosłymi, przy komplecie publiczności, wy-
stąpiły z towarzyszeniem zespołów Big Black Chickens i Holy Noiz oraz prowadzą-
cych warsztaty. Nie zabrakło energetycznych utworów z nurtu gospel, również  
w aranżacji Norberta Blachy, patrona festiwalu, a dzieci, których występ wzbogaco-
no o elementy choreograficzne, poderwały publiczność z foteli; i to nie jeden raz.

DEKADA Z TARA-BUM. 8 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
dziesięciolecie istnienia świętował młodzieżowy teatr Tara-Bum, 
który działa pod auspicjami Rybnickiego Centrum Kultury. Od po-
czątku prowadzi go reżyserka Izabela Krawot. — Przez teatr prze-
winęło się prawie 150 młodych ludzi. To zawsze był duży zespół  
i co ważne, z większością osób utrzymujemy kontakt nawet gdy 
odchodzą, bo wciąż czują się częścią zespołu — mówi Izabela Kar-
wot. Tara-Bum zrealizował dziewięć spektakli i trzy koprodukcje 
(Tego Betlejem nie ma na mapach, Legenda o Św. Aleksym, Elfy  
i Fabryka Prezentów). Zdobył 28 nagród na festiwalach o zasięgu 
ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym, w tym 20 Grand Prix. 
W czasie jubileuszowej gali wręczone zostały „Tarabumki” – wy-
różnienia dla zespołu i od zespołu dla przyjaciół teatru; nie zabra-
kło też wspomnień i nagrodzonych spektakli. Do tematu wrócimy.

JAZZOWE KOMPENDiUM. Książka „Jazz w Rybniku”, która przy wsparciu 
miasta ukazała się właśnie nakładem Rybnickiej Agencji Wydawniczej Ada-
ma Ryszki, to kompendium wiedzy o obecności jazzu w Rybniku, ludziach 
go tworzących i wydarzeniach muzycznych, dzięki którym w naszym mieście 
koncertowali wszyscy najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi i wiele gwiazd 
zagranicznych tego gatunku. Autorami książki są Czesław Gawlik, animator 
kultury, pianista jazzowy, a przede wszystkim prekursor i wielki propagator 
jazzu w naszym mieście i regionie oraz rybniczanka Anna Małecka, polo-
nistka i miłośniczka jazzu jednocześnie. Przedmową opatrzył wydawnictwo 
znawca historii jazzu Andrzej Schmidt, który zastanawia się nad fenome-
nem „jazzodajnych złóż Rybnika”. Może sama książka choć w części na to 
pytanie odpowiada. Spotkanie z autorami książki i jej wydawcą odbyło się 
20 listopada przed salonem Empiku w Focus Parku, jego oprawę muzyczną 
zapewnił jeden z bohaterów publikacji, zespół South Silesian Brass Band.

KSiąŻKi Z HiSTORią. — Nic nie zapowiadało, że kariera Fritza Brachta tak się potoczy — mówił 
Mirosław Węcki o nazistowskim zarządcy Górnego Śląska w czasie II wojny światowej, z wykształ-
cenia – ogrodniku. Zbieranie materiałów do książki o tym hitlerowskim zbrodniarzu, zajęło Węckie-
mu siedem lat. O efektach swojej pracy mówił 19 listopada w rybnickim muzeum, gdzie odbyło się 
spotkanie na temat najnowszych publikacji katowickiego oddziału IPN-u. Poprowadził je Adam Dziu-
rok. — „Hippiesi” to spolszczona nazwa ruchu hipisowskiego. Drugi człon tytułu mojej książki – Ku-
dłacze – to kryptonim sprawy nadanej przez SB dla rozpracowania hipisów. Z kolei „Chwasty”, czyli 
antyteza dla „Dzieci–kwiatów”, pojawiało się w ówczesnej prasie — mówił Bogusław Tracz o książ-
ce „Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975”. W tym czasie była to ok. trzy-
tysięczna grupa. Na Śląsku hipisi byli wyjątkowo tępieni, bo w PRL-u miał to być region wzorcowy.  
Z kolei Dariusz Węgrzyn opowiadał uczestnikom spotkania o „Wywózce”, książce na temat depor-
tacji mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy w Związku Radzieckim w 1945 r. Katowicki IPN 
tworzy imienną listę deportowanych. — Mamy obecnie 30 tys. nazwisk. Szacuję, że może ich być 45 
tys. — mówił, a Adam Dziurok zachęcał do lektury najnowszego wydania półrocznika „CzasyPismo”. 
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PAPiESKiE WSPARCiE. Z okazji XIV Dnia Papieskiego, 21 paździer-
nika w Domu Kultury w Chwałowicach odbył się I rybnicki charyta-
tywny koncert papieski, zorganizowany z myślą o zdolnej młodzie-
ży z niezamożnych rodzin. Na scenie wystąpiły m.in. zespoły tańca: 
Piruet, Flamenco i Biss, grupa muzyczna Syrinx, uczniowie rybnickiej 
szkoły muzycznej oraz uczniowie i absolwenci chwałowickiego Gim-
nazjum nr 3. To właśnie ta placówka, wspólnie z DK Chwałowice, 
zorganizowała papieski koncert, a jego pomysłodawczynią była ka-
techetka Alicja Grosman. W trakcie imprezy przeprowadzono zbiór-
kę na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, któ-
ry wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin w ich dalszej edukacji. 
W koncercie wzięła też udział grupa śląskich stypendystów tej fun-
dacji, a honorowym patronatem objął imprezę prezydent miasta.

SETNy POJEDyNEK ZA NAMi. — 12 lat to szmat czasu… Dotychczas w „Pojedynkach na 
słowa”, w których króluje poezja, wzięło udział 1257 młodych ludzi z 18 szkół średnich. Wystą-
piło 165 pedagogów, 40 akompaniatorów, 34 jurorów i prawie stu profesjonalnych artystów. 
99 koncertów konkursowych oklaskiwało ponad 16.000 widzów — mówił Wojciech Bronow-
ski, pomysłodawca imprezy. W setnym eliminacyjnym tym razem „Pojedynku”, który poprowa-
dził w Klubie Energetyka (14 listopada), wystąpił najlepszy recytator poprzedniej edycji – żor-
ski licealista Paweł Głowaty oraz wokalistka Dorota Osińska, która po krótkim recitalu zasiadła  
w jury wspólnie z Jadwigą Demczuk-Bronowską i Danutą Owczarek, by ocenić młodzież z IV 
LO z Chwałowic i III LO z Żor. Tym razem uczestnicy wykonali utwory m.in. Zbigniewa Herberta, 
Jana Lechonia, czy Agnieszki Osieckiej. Zwycięzcami setnej słownej rywalizacji okazali się lice-
aliści z Chwałowic, a maksymalne oceny za swój występ otrzymały dwie wokalistki z tej szkoły: 
Julia Kurek i Magdalena Pawełek. — Wśród was są wyjątkowe talenty i chcemy wam pokazać, 
że bycie artystą może okazać się ciekawym sposobem na życie — mówił Stanisław Wójtowicz, 
prezes Fundacji EDF Polska, która organizuje imprezę. Jej finał zaplanowano na 23 stycznia.

MęŻNE i SZALONE. Halina, Izabela, Paulina, Agata, Magdalena – matki, któ-
re połączyła ta sama dramatyczna decyzja. Urodziły, choć oznaczało to dla nich 
zagrożenie zdrowia i życia. Dokonały takiego wyboru, bo bardzo chciały być 
matkami, a czasem pragnęły za wszelką cenę obronić poczęte w nich życie. 
Warszawska fotografka Marta Dzbeńska-Karpińska dotarła do nich, sfotografo-
wała i opisała ich historie. Tak powstała książka, a także wystawa „Matki męż-
ne czy szalone?”, którą otwarto 20 listopada w galerii sztuki Teatru Ziemi Ryb-
nickiej. — Po historii Agaty Mróz-Olszewskiej, Basi Paradowskiej, czy Anny Ra-
dosz, które aby urodzić zrezygnowały z leczenia raka i niestety zmarły, zaczęłam 
się zastanawiać, czy są historie, które kończą się pozytywnie, a podjęte przez 
mamy ryzyko nie oznaczało tragicznego finału — mówi Marta Dzbeńska-Kar-
pińska. Znalazła prawie 30 takich matek, 22 z nich namówiła na sesję fotogra-
ficzną. Na wystawie znalazły się nie tylko fotografie mam, ale też ich mężów  
i dzieci, z krótkimi opisami ich historii. W TZR można je oglądać do końca roku. 

BLiSKiE ZADUSZKi MUZyCZNE. 7 listopada w Klubie Pod Teatrem odbyły się 
Rybnickie Zaduszki Muzyczne, zorganizowane przez kierownictwo lokalu oraz oso-
by związane z dość wyjątkową, kolektywną inicjatywą różnych grup muzycznych 
pod hasłem Non Stop Musik. Na bardzo kameralnej scenie zagrało 11 zespołów: 
Blueset, Children of 90’s, Hesperus, Kaduceus, Regal Blue, RiseuP, Sekcja z Włoch, 
Lankai, The Blues Experience (na zdjęciu), Trans Sfer i Vitamins. Program koncertu 
wypełniły m.in. utwory nieżyjących gwiazd polskiego i światowego rocka, a jednym 
z jego wielkich atutów był bardzo mały dystans dzielący publiczność i wykonaw-
ców, co ma niebagatelne znaczenie dla atmosfery organizowanych tam imprez 
muzycznych. Klub Pod Teatrem to stosunkowo nowe jeszcze miejsce na muzycznej 
mapie Rybnika, ale liczba koncertów odbywających się prawie że w podziemiach  
Teatru Ziemi Rybnickiej jest zadziwiająca, co sprzyja również rozwojowi rybnickie-
go środowiska muzycznego. Tam również od niedawna odbywają się coraz popu-
larniejsze giełdy płyt winylowych i drobnego sprzętu muzycznego. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39
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P O L E C A !
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

Wieczór tańca niepokornego
Widowisko taneczne dla najmłodszych z udziałem tancerzy 

Studia Tańca Vivero. Oprócz tanecznych prezentacji, na najmłod-
szych widzów będzie czekała niespodzianka – spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem.

6 grudnia, sobota – g. 19 

Koncert mikołajkowy
Na muzyczne spotkanie ze Świętym Mikołajem zaprasza ze-

spół Carrantuohill oraz taneczna formacja Salake. „Muzyką i 
tańcem ubieramy choinkę” to nowy program skierowany do naj-
młodszych widzów oraz ich rodziców. Artyści w radosny i taneczny 
sposób zaangażują publiczność do „artystycznego ubierania cho-
inki”. Wyjątkowa muzyka, kolorowe stroje i mistrzowski taniec to 
zapowiedź udanego, zimowego wieczoru.  

7 grudnia, niedziela – g. 17

10 lat młodych panów
Występujący na scenach całej Polski rybnicki Kabaret Mło-

dych Panów świętuje w tym roku jubileusz 10 lecia istnienia. 
Jak na dziesięciolatków przystało, młodzi panowie są w świetnej 
formie, o czym przekonają się wszyscy ci, którzy wybiorą się na je-
den z czterech urodzinowych występów w TZR, zatytułowanych 
„10/10 czyli urodziny”.

9 i 10 grudnia, wtorek i środa – g. 17.30 i 20.30

Piotr Paleczny na zakończenie
Koncert symfoniczny wieńczący tegoroczne obchody 80-lecia 

istnienia Państwowej szkoły Muzycznej i i ii stopnia w Rybni-
ku. Orkiestrę symfoniczną szkoły Szafranków poprowadzi Sławo-
mir Chrzanowski, a na fortepianie zagra dawno nie występujący w 
naszym mieście Piotr Paleczny, absolwent rybnickiej placówki. W 
programie uroczystego koncertu utwory Siergieja Rachmaninowa, 
Piotra Czajkowskiego oraz rybniczanina, Jacka Glenca.  

11 grudnia, czwartek – g. 18

Cień wielkiej góry
... to jeden z przebojów Budki Suflera oraz tytuł koncertu 

przygotowanego z okazji 40-lecia tego popularnego od wie-
lu lat zespołu. Muzycy zagrają m.in. utwory, które pojawiły się na 
pierwszych płytach Budki Suflera oraz covery popularnych w latach 
70. zespołów rockowych. Wyjątkowa gratka dla fanów Krzysztofa 
Cugowskiego i towarzyszących mu muzyków.

12 grudnia, piątek – g. 18

Bóg mordu
Znakomity spektakl na podstawie sztuki yasmin Rezy, z reper-

tuaru warszawskiego teatru „6 piętro”. Wybuchowa mieszan-
ka błyskotliwego tekstu i brawurowej gry aktorskiej, w której roz-
sądna i wyważona rozmowa dwóch par małżeńskich przeradza się 
w ostrą wymianę zdań pozbawioną masek tolerancji i przyzwoito-
ści. Na scenie: Anna Dereszowska, Jolanta Fraszyńska, Cezary Pa-
zura i Michał Żebrowski.     

13 grudnia, sobota – g. 18 i 20.30
  

Stare Dobre Małżeństwo
Koncert zespołu, który od lat cieszy się sympatią osób cenią-

cych nastrojową, poetycką muzykę. Stare Dobre Małżeństwo, 
które w listopadzie wydało longplay pt. „Mówi mądrość”, po raz 
kolejny wystąpi na rybnickiej scenie.

14 grudnia, niedziela – g.18 

Wiedeńska gala sylwestrowa
Uczestnicy sylwestrowego wieczoru w Teatrze Ziemi Rybnic-

kiej powitają Nowy Rok w muzycznym Wiedniu. Najsłynniejsze 
arie oraz duety operetkowe i musicalowe w wykonaniu solistów, 
chóru, baletu i orkiestry Gliwickiego Teatru Muzycznego to znako-
mita propozycja na spędzenie ostatniej nocy mijającego roku. Trzy-
godzinny spektakl muzyczny z przerwą na poczęstunek i wspólny, 
noworoczny toast.

31 grudnia, środa – g. 22

W styczniu m.in.: Z stycznia), Gwara śląska na wesoło 
(17 stycznia), Koncert Noworoczny (18 stycznia), Eleni (23 stycz-
nia), Maciek Balcar z zespołem (25 stycznia).

Dwa serca, jeden Śląsk
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który wielo-

krotnie występował na deskach Teatru Zie-
mi Rybnickiej, przygotował koncert, który 
uświetni jubileusz 50-lecia TZR. 

Równo pięćdziesiąt lat od otwarcia rybnic-
kiego teatru na początku grudnia 1964 roku, 
ten utytułowany zespół przedstawi premierę 
programu „Kilar,  Hadyna - dwa serca, jeden 
Śląsk”. Dwuczęściowe widowisko z udziałem 
chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, jest wiązanką najpiękniejszych utwo-

rów Wojciecha Kilara i Stanisława Hadyny, zało-
życiela i wieloletniego kierownika artystyczne-
go zespołu. Dzieła tych kompozytorów należą 
do największych przebojów „Śląska”, a utwo-
ry wokalne i baletowe z muzyką Kilara i Hady-
ny od ponad 60 lat są jego artystyczną wizy-
tówką. Premierowy koncert rozpocznie „Polo-
nez powitalny” do muzyki Wojciecha Kilara, 
w choreografii Jarosława Świątka. Nie zabrak-
nie też tańców podhalańskich, śląskich i utwo-
rów skomponowanych specjalnie dla „Śląska”. 

2 grudnia, wtorek – g. 19   

50 lat Teatru Ziemi 
Rybnickiej 

w TVP Katowice
20 grudnia o g. 19.30 na ante-

nie TVP Katowice zostanie wyemi-
towany program poświęcony ju-
bileuszowi TZR, pt. „50 lat Teatru 
Ziemi Rybnickiej”. Pierwotnie emi-
sja programu planowana była na 
29 listopada. 

W związku z planowanym spotkaniem z okazji 50-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej, jego dyrekcja prosi o kontakt telefoniczny wszystkich 
byłych pracowników TZR, związanych z placówką od 1964 roku. Proszę dzwonić między godziną 8 a 15 pod numery telefonów: 32 42 
22 132 oraz 32 42 23 235.  
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Seanse odbywaj się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.
Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

DKK 
w grudniu

Miłośników literatury przed świętami zapraszamy na 
kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

17 grudnia o g. 17 w Bibliotece Głównej (ul. Szafran-
ka 7) będzie można podyskutować o zbiorze opowiadań 

„Anioł Esmeralda” Dona DeLillo, jed-
nego z czołowych amerykańskich pi-
sarzy. Jak informuje wydawca, tema-
tem wiodącym książki jest „życie w 
niebezpiecznych czasach” – ukazują-
ce różnorodność ludzkich doświad-
czeń we współczesnej Ameryce. Dzień później, 18 grudnia  
o g. 16 zapraszamy do filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30).
Lekturą będzie „Między książkami” Gabrielle Zevin – po-
godna i romantyczna opowieść o tym, że zawsze jest czas 
na nowy początek.    (m)

1 grudnia, g. 19
MAMA

Prod.: Francja/Kanada 2014, dramat, 
140 min., reż.: Xavier Dolan, obsada 
Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Su-
zanne Clément, Alexandre Goyette, Pa-
trick Huard.
Owdowiała kobieta wychowuje samot-
nie agresywnego syna. Chłopak ma pięt-
naście lat i cierpi na ADHD. Wspólnie pró-
bują związać koniec z końcem i stawić 
czoła problemom. Nieoczekiwanie w ich 
życiu pojawia się Kyla, tajemnicza sąsiad-
ka mieszkająca po drugiej stronie drogi. 
Dziewczyna sprawia, że w życiu matki  
i syna znów pojawia się nadzieja na lep-
szą przyszłość.

8 grudnia, g. 19
STULATEK, który wyskoczył przez okno i zniknął

Prod. Szwecja 2013, Przygodowy/Czar-
na komedia, 114 min., reż.: Felix Hern-
gren, obsada: Robert Gustafsson, Iwar 
Wiklander, David Wiberg.
Zdawać by się mogło, że pełne ekscytują-
cych przygód życie Allana Karlssona do-
biegnie końca w domu spokojnej staro-
ści. Nic bardziej mylnego, bo bohater, po-
mimo setki na karku, wciąż cieszy się do-
skonałym zdrowiem. Podczas, gdy per-
sonel przygotuje dla niego wielkie przy-
jęcie urodzinowe, Allan wyskakuje przez 
okno i ucieka z ośrodka, inicjując tym sa-
mym serię przezabawnych i zaskakują-
cych zdarzeń. 

15 grudnia, g. 19 
Pewnego razu na Dzikim Wschodzie 

Prod. Francja/Niemcy/Irak 2013, Dramat, 
100 min., reż.: Hiner Saleem, obsada: Kork-
maz Arslan, Baran, Golshifteh Farahani. 
Baran to bohater zakończonej sukcesem 
kurdyjskiej wojny o niepodległość. Ponie-
waż nadeszły wyczekiwane czasy poko-
ju, pracuje jako komendant w stołecz-
nym komisariacie. Mężczyzna jednak za-
czyna czuć niesmak do dzierżonej przez 
siebie odznaki. Rezygnuje ze wspinania 
się po szczeblach kariery i postanawia 
wyjechać do zapomnianego przez Boga, 
przygranicznego miasteczka dzielącego 
Turcję i Iran – do mekki wszelkiej maści 
przemytników. 

22 grudnia, g. 19
Mój kuzyn Zoran

Prod.: Włochy 2013, Komedia, 106 min., 
reż.: Matteo Oleotto, obsada: Giusep-
pe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar.
Paolo Bressan to 40-letni ekscentryk, wiel-
biciel wina i nałogowy kłamczuch, który 
nie przepada za pracą i nie ustaje w ma-
rzeniach o swojej byłej żonie, Stefanii. Nie-
spodziewanie musi zająć się kuzynem Zo-
ranem, niezdarnym szesnastolatkiem, któ-
ry dorastał w słoweńskich górach, co przy-
prawia go o mdłości. Zmienia swoje podej-
ście dopiero, gdy okazuje się, że Zoran po-
siada fenomenalny talent do gry w rzutki. 
Paolo planuje wystawić go w dorocznych 
zawodach, by odegrać się na całym świecie.

29 grudnia, g. 19  
JEZiORAK

Prod. Polska 2014, Dramat/Kryminał, 94 min., 
reż.: Michał Otłowski, obsada: Jowita Budnik, 
Sebastian Fabijański, Mariusz Bonaszewski. 
Trzy niezależne wątki: tajemnicza śmierć 
ukraińskiej prostytutki, pościg za szem-
ranym bimbrownikiem oraz zaginięcie 
dwóch funkcjonariuszy. Jeden z zagi-
nionych policjantów to życiowy partner 
podkomisarz Izy Dereń. Bohaterka filmu, 
policjantka w zaawansowanej ciąży, pro-
wadzi wielowątkowe śledztwo. W roz-
wiązaniu spraw pomaga jej młodszy ko-
lega, aspirant Marzec. Tajemnice, które 
z czasem zaczynają się łączyć na zawsze 
odmienią jej życie..

Rybnicki szpital zaprasza na warsztaty „Opieka nad osobą przewlekle 
chorą i niesamodzielną”. ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Warsztaty odbędą się 9 grudnia w g. 14.30-17, a ich organizatorami są Fun-
dacja Zmieniamy Świat i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy SPZOZ WSS 
nr 3 w Rybniku. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy są przyjmowane 
pod nr. tel. 32 42 91 650 lub 32 42 91 651.

Jak się opiekować osobami 
przewlekle chorymi 
i niesamodzielnymi?

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 41

Program na grudzień

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

• 1.12., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur prawni-

czy – mec. Szczepan Balicki;

• 4.12., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Niewidzial-

ne prędkości” – Zdzisław Mencel;

• 10.12., środa, g. 12.30 – wykład „Używki” – 

doc. dr n. med. Wacław Jeż;

• 11.12., czwartek, g. 11.00 – wykład „Przegląd 

wydarzeń roku 2014” – Maria Białek;

• 15.12., poniedziałek, g. 10.00 – Dyżur praw-

niczy – mec. Gerard Kuźnik;

• 18.12., czwartek, g. 11.00 – wykład „Habsbur-

gowie żywieccy” – Adam Tracz; 

• 20.12., sobota, g. 14.00 – Spotkanie opłat-

kowe. 

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zaintere-

sowane danym tematem, pozostałe zajęcia wg 

planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń – tyl-

ko dla członków UTW Rybnik



Złote Gody

Do udziału w spotkaniu zorganizowanym 
4 listopada w urzędzie miasta zaproszono 
21 par małżeńskich, które małżeńską przy-
sięgę złożyły sobie pół wieku temu. Z rąk 
wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn złoci 
małżonkowie odebrali medale przyznane im 
przez prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. W urzędzie miasta gościli m.in. pań-
stwo Józefa i Zygmunt Sokołowscy, którzy 
pochodzą z niewielkiej miejscowości Węgli-
niec koło Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Do 
Rybnika przeprowadzili się „za pracą” przed 
ponad 40 laty i, jak zapewniają, szybko się 
tu zaaklimatyzowali: — Zżyliśmy się z ryb-
niczanami, szanujemy śląską gwarę i trady-
cje — mówią. Pan Zygmunt przez lata pra-
cował w rybnickiej elektrowni, a pani Józe-
fa w oddziale ZUS-u. Mieszkają w Kłoko-

cinie, a Rybnik stał się domem również dla 
dwójki ich dzieci.  

Podczas tanecznej zabawy zorganizowanej 
1 maja 1963 roku na rybnickim rynku pozna-
li się państwo Annamaria i Antoni Kosiec-
cy. — Urodziłem się w radomskiem, wychowa-
łem w łódzkiem, wykształciłem we wrocław-
skiem, a ożeniłem na Śląsku — opowiada pan 
Antoni, który pracował w budownictwie oraz 
w rybnickiej Ryfamie. Rok 2014 jest dla pań-
stwa Kosieckich rokiem wyjątkowym: — Świę-
tujemy trzy rocznice: pięćdziesiątkę naszego syna, 
pięćdziesiąt lat po ślubie i 70. rocznicę urodzin 
męża — mówi pani Annamaria. Jubileuszowy 
kalendarz dopełnia 50. rocznica działalności 
chóru Regina Apostolorum, w którym pan An-
toni śpiewa od niemal 30 lat. — W szkole udzie-
lałem się teatralnie, a potem zacząłem śpiewać. 

To taka odskocznia od codzienności — mówi 
pan Antoni, który wraz z żoną doczekał się 
dwójki dzieci i czwórki wnucząt. Zapytani o re-
ceptę na udany związek, państwo Kosieccy bez 
wahania odpowiadają: — Wyrozumiałość i to-
lerancja. Gdy pojawia się różnica zdań, to ktoś 
powinien ustąpić, bo jak nie, to haja i rozwód!  

Oprócz państwa Sokołowskich i Kosiecckich, 
w urzędzie miasta świętowali również: Wero-
nika i Edward Cnotowie, Irena i Zygmunt 
Formankowie, Łucja i Ryszard Frankowie, 
Barbara i Serafin Janikowie, Regina i Lu-
cjan Koryccy, Urszula i Zygmunt Lango-
wie, Irena i Kazimierz Madejowie, Renata 
i Józef Magierowie, Joanna i Leon Miko-
wie, Zofia i Zygmunt Musielscy, Marianna  
i Władysław Pieńkoszowie, Urszula i Anto-
ni Pietruszkowie, Rozalia i Andrzej Piont-
kowie, Ewa i Piotr Poloczkowie, Gizela i Jan 
Porwołowie, Helena i Bronisław Sakowie, 
Łucja i Hubert Szymikowie, Irena i Jerzy 
Wuwerowie oraz Lidia i Tadeusz Żurkowie. 

(D)

Jak nie ustąpisz, to haja i rozwód!
— Życie w samotności nie jest dobre. Wspólne życie też nie jest miodem, ale w trudnych 

chwilach jest na kogo liczyć — mówiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn podczas 
uroczystego spotkania z parami małżeńskimi świętującymi jubileusz Złotych 
Godów.
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Państwo Kubiakowie mają sześcioro dzie-
ci, 15 wnucząt i sześcioro prawnucząt. Pozna-
li się w hucie Silesia, gdzie obydwoje praco-
wali. Po urodzeniu pierwszej córki, pani Łu-
cja zrezygnowała z pracy i skoncentrowała się 
na dbaniu o dom i wychowywaniu licznej gro-
madki dzieci. Pan Wiktor zajmował się w Si-
lesii m.in. naprawą zakładowych zegarów;  

zegarmistrzowską pasję odziedziczył po ojcu  
i wuju-zegarmistrzu. Posiada wyjątkową kolek-

cję starych, markowych czasomie-
rzy, które sam odrestaurował i na-
prawił. — W domu mam ich kilka-
naście, a najstarszy z nich ma pra-
wie sto lat. Drugie tyle sprezentowa-
łem dzieciom i wnukom — mówi 
pan Wiktor. 

27 października jubilatów od-
wiedził radny Andrzej Oświecim-
ski oraz Helena Szuleka z rady 
dzielnicy Paruszowiec-Piaski, któ-
rzy w imieniu prezydenta Adama 
Fudalego oraz dzielnicowych sa-
morządowców złożyli im życzenia  
i przekazali kwiaty. Podczas spo-
tkania diamentowym jubilatom 
towarzyszyła spora część licznej 
rodziny, nie zabrakło więc wspo-

mnień i zabawnych opowieści. — Tato jest bar-
dzo muzykalny i świetnie gra na akordeonie, więc 
naszym rodzinnym biesiadom zawsze towarzy-
szyła muzyka. Do dzisiaj wspominam wspólne 
pikniki nad Rudą. Rodzice brali koc, kosz z je-
dzeniem, akordeon, gitarę i szliśmy nad rzekę. 
To były wspaniałe chwile! — mówi z uśmie-
chem Danuta Czyszczoń, kolejna córka pań-
stwa Kubiaków. Przyznaje, że tato to przy-
słowiowa „złota rączka” obdarzona zegarmi-
strzowską precyzją, więc nawet na emeryturze 
nie narzeka na brak zajęć. — Poza tym mamy 
liczną rodzinę, więc ciągle są czyjeś urodziny, 
chrzciny albo komunie — dodaje pan Wiktor.     

Państwo Kubiakowie są wciąż w świetnej 
formie. Podczas jubileuszowej uroczystości  
w jednej z rybnickich restauracji, zaprezen-
towali swe taneczne umiejętności. — Na we-
selu przed sześćdziesięciu laty rodzice tańczyli 
tango, walca angielskiego i polki. Teraz też dali 
czadu! Gdy zatańczyli rock’n’rolla, nikt by nie 
uwierzył, że mają po 80 lat — cieszy się cór-
ka Małgorzata.

(D) 

— Dla młodych, którzy już po dwóch latach 
wspólnego życia nie mogą na siebie patrzeć, je-
steście świadectwem, że jednak można — mó-
wił ks. Piotr Winkler, dziekan dekanatu Rybnik  
i proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej  

i św. Piusa X. W spotkaniu wzięli również 
udział: wiceprezydent Ewa Ryszka oraz An-
drzej Wojaczek, szef ustępującej rady mia-
sta. Wśród zebrzydowickich seniorów zasie-
dli m.in. państwo Maria i Paweł Smołkowie,  

którzy w tym roku obchodzą 60-lecie wspólne-
go życia. — Poznaliśmy się w browarze. Tam pra-
cowaliśmy: mąż w kotłowni, a ja przy rozlewa-
niu piwa — wspomina pani Maria, która wspól-
nie z mężem doczekała się pięciorga dzieci, 12 
wnucząt i 16 prawnucząt. Nie zabrakło innych 
wspomnień, smacznego „weselnego” obiadu i 
dobrej muzyki. Jak co roku, ze specjalnym pro-
gramem artystycznym wystąpili również ucznio-
wie zebrzydowickiej podstawówki. 

(D)

W październiku państwo Łucja i  Wiktor 
Kubiakowie z Paruszowca – Piasków wraz  
z liczną rodziną świętowali jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego. 

Jubilaci z Zebrzydowic spotkali się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12. Towarzyszyli im m.in. wiceprezydent Ewa Ryszka oraz członkowie Rady Dzielnicy Zebrzydowice  

Przyjęcie w Zebrzydowicach
Dziewięć par świętujących w tym roku małżeńskie jubileusze 50-, 55- i 65-lecia 

wzięło udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym 20 listopada w szkole  
w Zebrzydowicach przez członków rady dzielnicy. 

Diamentowi jubilaci z Piasków
— Tato jest jedynakiem, więc chciał, by jego rodzina była duża. Jak postanowił, tak zrobił — 

mówi pani Małgorzata Dudek, córka państwa Łucji i Wiktora Kubiaków z Paruszow-
ca-Piasków, którzy 23 października świętowali jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
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Gdy się słucha opowieści starych Ślązoków,  
ma się wrażenie, jakby na dawnym Śląsku było 
aż tłoczno z powodu ogromnej ilości kóz. Ale 
bez przesady, bo nigdy jednak nie było u nas 
więcej kóz niż ludzi. Wprawdzie posiadanie 
w rodzinie trzech lub czterech kóz było nor-

mą, ale rodziny były wówczas znacznie licz-
niejsze. Oczywiście, kozy te hodowano nie z 
pobudek hobbystycznych, ale dla mleka oraz 
dla mięsa i skór. A zatem w śląskich rodzi-
nach zawsze najmłodsze dzieci musiały zaj-
mować się wypasaniem tych kóz na przeróż-
nych nieużytkach, m.in. na miedzach, rantach, 
czyli przy rowach albo na beszongach (nasy-
pach kolejowych). Dzieci te pasąc kozy i ba-
wiąc się przy okazji, musiały dawać pozór, czy-
li bardzo uważać na kozie bobki. Chodzi oczy-
wiście o to, o czym pewna śląska przyśpiewka 
opowiada tak: „Koza Melona, dźwigła ogona, 
bobki suła, ludzi truła…”  – ale więcej tych 
słów już nie pamiętam. I właśnie te kozie bob-
ki tak często występowały dawniej w przeróż-
nych pieśniczkach, bojkach czy opowieściach, 
że daje to pewne wyobrażenie o zabobkowa-
nym wówczas śląskim krajobrazie. Czy zatem 
dawny Śląsk można nazwać – Bobkowice Ślą-
skie? To oczywiście przesada, ale z pewnością 
można powiedzieć, że najlepszym przyjacie-
lem Ślązoka, zwłaszcza w czasach biedy, woj-
ny, głodu – była koza, nazywana też czasami  
u nas – cigą. A kiedy się chciało by do nas 

podeszła, to wołało się na nią: ciga, ciga, ci-
g,cig, cig!

Jednak najciekawszą opowieść o kozich 
bobkach opowiedziała mi pewna Ślązoczka  
z okolic Pszczyny. A tam sto lat temu mieszkał 
Jorguś. Jego matka była zielarką, nazywaną 

potocznie kozią lekarką, 
a syn przy niej też do-
brze się nauczył zielar-
skiego fachu. Kiedy jed-
nak wybuchła pierwsza 
wojna światowa, to Jor-
gusia powołano – jak to 
wówczas było na Śląsku 

– do niemieckiej 
armii. Tam pod-
czas przeszkole-
nia, Jorguś powia-
domił swych nie-
mieckich przełożo-
nych, że potrafiłby być 
polowym aptekarzem.  
I ponoć jakiś niemiecki 
generał, czy inny wyższy 
wojskowy, wyśmiał wtedy Jorgusia, ale posta-
nowił go zrobić za błozna, czyli wykpić. Dał 
więc generał Jorgusiowi warunek i powiedział:  

jak mnie wyleczysz z choroby, to zostaniesz 
aptekarzem. A tą udawaną chorobą generała 
był rzekomo brak smaku. Bo generał miał za-
miar połknąć lekarstwo od Jorgusia i powie-
dzieć mu, że dalej nie ma smaku i Ślązoka wy-
śmiać i nie dać mu funkcji aptekarza. Jednak 
sprytny Jorguś pozbierał na łące kozie bobki, 
wysuszył je na słońcu, zawinął do torebki i za-
niósł generałowi. Ten wziął ową tabletkę do 
ust, rozgryzł i zaczął pluć z obrzydzeniem i wo-
łać: A fuj, przecież to kozie bobki! Wówczas 
sprytny Jorguś zawołał zadowolony: udało się! 
Generał wyleczony! Generał odzyskał smak! 
Zrobiło się wtedy wielkie poruszenie i zle-

ciało się wielu zwykłych żołnierzy  
i oficerów niemieckich. A uleczo-
ny kozimi bobkami z niby-choro-
by pacjent zrozumiał, że trafił na 

sprytniejszego od siebie. W tej sytu-
acji generał nie chciał złamać dane-

go słowa i tak dał się przechytrzyć mło-
demu Ślązokowi. Od tego czasu Jor-
guś dzięki własnej pomysłowości i ko-
zim bobkom, został polowym apteka-

rzem w niemieckiej armii na froncie francuskim. 
Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

szoltysek@szoltysek.com.pl

Jak robisz kogoś za błozna, to dej pozór 
na kozie bobki!

Z regionalnego punktu widzenia można powiedzieć, że najlepszym przyjacielem Ślązoka jest koza

Abecadło Rzeczy Śląskich

Najlepszy przyjaciel Ślązoka!
Już w starożytności panowało powszechne przekonanie, że koza jest najlepszym 

przyjacielem człowieka. Uważano też, że większy pożytek jest z czterech kóz, niż z jednej 
krowy. A kiedy to starożytne powiedzenie o ich pożyteczności wypowiadam wobec Ślązaków 
hodujących kozy kiedyś lub dzisiaj – w pełni to potwierdzają. I jeszcze czasami dodają, że 
kozy i Ślązoki są trochę do siebie podobni: nie mają wygórowanych wymagań, są spokojni, 
zjedzą wszystko co im się da i są bardzo pożyteczni. 



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

Dzisiaj omówimy w miarę szczegółowo zdjęcie, które już publikowaliśmy w albumie nr 123/1, ponieważ 
jednak zbliża się Barbórka, to warto tematykę górniczą nieco pogłębić. A zatem dzisiejsze zajęcie 125/1 to 
przedwojenna pocztówka z 1921 roku. Zdjęcie przedstawia modlitwę górników przed pracą w cechowni 
kopalni Chwałowice, która wtedy nazywała się „Donnersmarck”. Widzimy tu (powiększenie 125/2) górni-
ków siedzących na ławach, zaś przed obrazem siedzi „śpiywok” czyli osoba prowadząca modlitwy. Czę-
ściowo były one recytowane, a częściowo śpiewane, co poświadcza widoczny na lewo od „śpiywoka” or-
ganista siedzący za fisharmonią. Jednak najbardziej zagadkowe w tej pocztówce są niemieckie i polskie 
napisy. Otóż najpierw jest nagłówek po niemiecku: „Bergmannsandacht von der  Einfahrt”, czyli „Górni-
cza modlitwa przed zjazdem (na dół)”. Potem jednak pod spodem po lewej jest tekst niemiecki (powięk-
szenie 125/3) z fragmentem tej modlitwy, gdzie czytamy, że górnicy są wierni Bogu, swojemu górnicze-
mu stanowi i…deutschen Oberschlesien, czyli niemieckiemu Górnemu Śląskowi. Jednak na prawo na dole 
(powiększenie 125/4) jest polski tekst tej modlitwy, gdzie już jest napisane – NASZEMU Górnemu Śląsko-
wi. Czyżby więc redaktor tej pocztówki nie znał niemieckiego? To jest niemożliwe. Ten zabieg możemy zro-
zumieć tylko wtedy, kiedy uzmysłowimy sobie, że pocztówka jest wydana w 1921 roku, czyli w roku ple-
biscytu oraz trzeciego powstania śląskiego i ogólnie bardzo napiętych polsko-niemieckich stosunków na 
Śląsku. Pozostaje jednak pytanie, czy różnica w tłumaczeniach to tylko zabieg redaktora pocztówki – któ-
ry nie chciał denerwować ludzi i w każdym języku napisał tak by się podobało? Czy też rzeczywiście przed 
szychtą modlono się po niemiecku z uwzględnieniem „niemieckiego Górnego Śląska” a w polskojęzycznej 
modlitwie mówiono o „naszym Górnym Śląsku”. Znając mentalność niemiecką, skłaniam się ku drugiej 
możliwości. Jednak nie znalazłem jeszcze na to dowodu w postaci oryginalnego górniczego modlitewni-
ka z tamtych czasów. Może ktoś w domu ma coś takiego? 

125/1

125/2

125/3 125/4
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Australijczyk Troy Bachelor (27 l.) oraz doświad-
czeni ekstraligowcy: Sebastian Ułamek (39 l.) i Da-
mian Baliński (37 l.) to żużlowcy, którzy w przyszłym 
sezonie będą występować w drużynie ROW-u Rybnik. 

Pierwszych dwóch prezes Krzysztof Mrozek przedsta-
wił kibicom w poniedziałek 24 listopada w czasie spotka-
nia na stadionie, w którym, oprócz licznej grupy kibiców 
wziął też udział prezydent Rybnika Adam Fudali. Bache-
lor ma być liderem zespołu i wprowadzić go do finałowej li-
gowej rozgrywki o awans do ekstraligi. Ostatnie dwa sezo-
ny startował w ekstraligowej drużynie z Wrocławia (w se-
zonie 2014: 50 wyścigów – 64 pkt+5 – średnia biegopunk-
towa 1,38 pkt); w tym roku był stałym uczestnikiem cyklu 
turniejów GP o mistrzostwo świata (9 m. w klasyfikacji koń-
cowej). W roku przyszłym też będzie w nim startować, zaś 
co do startów ligowych chce się skupić na lidze polskiej i 
szwedzkiej. Znany z waleczności Damian Baliński, wycho-
wanek Unii Leszno barwy klubowe zmieni pierwszy raz w 

karierze, z kolei nieco starszy od niego częstocho-
wianin Sebastian Ułamek zrobi to po raz ósmy;  
w 2013 roku jeździł w Starcie Gniezno, a w tym  
w GKM-ie Grudziądz. Ci trzej zawodnicy podpi-
sali z rybnickim klubem na razie listy intencyjne, 
bowiem definitywne kontrakty w polskim żużlu 
będzie można zawierać dopiero od połowy grud-
nia. Prezes Mrozek zapowiada też, że w rybnic-
kim zespole nadal będą jeździć obcokrajowcy związani  
z nim od dwóch sezonów, czyli Czech Wacław Milik, Rosja-
nin Ilja Czałow oraz Australijczyk Dakota North, przyjaźnią-
cy się z Troyem Bachelorem. Sporym atutem ma być także 
nasz juniorski tercet Woryna-Wieczorek-Chmiel. Prezes za-
powiedział również, że podpisze także kontrakt z doświad-
czonym wychowankiem Romanem Chromikiem. Niewiado-
mą pozostaje obecność w składzie innego wychowanka Ra-
fała Szombierskiego. Klub przedstawił mu swoją propozy-
cję i czeka na odpowiedź zawodnika. Po sezonie spędzonym  

w Rybniku z klubem rozstał się Michał Szczepaniak, który 
powrócił do macierzystej Ostrowii Ostrów Wlkp.

Przesądzona jest już sprawa niewielkiej korekty geome-
trii rybnickiego toru żużlowego. Ma ona uatrakcyjnić za-
wody żużlowe, które po ubiegłorocznym jego wydłużeniu,  
w związku z powiększeniem boiska piłkarskiego, znacznie 
straciły na atrakcyjności. Klub uzgodnił już projekt zmian 
z Polskim Związkiem Motorowym, a prezydent Adam Fu-
dali zapewnia, że inwestycja zostanie ukończona na czas.

Krótko i szybko
W hali sportowej Centrum w Dąbrowie Gór-
niczej odbył się mecz bokserski pomiędzy dru-
żyną Śląska i Małopolski zakończony zwycię-
stwem Śląska 12:10. W drużynie Śląska wy-
stąpiło trzech zawodników z RMKS – Rybnik, 
którzy w znacznym stopniu przyczynili się do 
jej zwycięstwa. Wśród juniorów w wadze do 
64 kg Sebastian Konsek (srebrny medalista 
mistrzostw Polski) po najciekawszym poje-
dynku pokonał na punkty Dawida Sucheckie-
go z Wisły Kraków (brązowy medalista MPJ w 
tej samej wadze). Konsek otrzymał też puchar 
dla najlepszego zawodnika meczu. W wadze 
do 69 kg Damian Piwowar z RMKS pokonał 
niespodziewanie reprezentanta kraju Rafała 
Plądrę. Pośród seniorów Radosław Gosiewski 
uległ na punkty zawodnikowi zawodowej ligi 
WSB i aktualnemu mistrzowi Polski Damiano-
wi Kiwiorowi z Tarnowa.

7 listopada w Centrum Edukacyjno-Kultu-
ralnym w Czerwionce-Leszczynach zasłuże-
ni piłkarze i trenerzy oraz sędziowie i dzia-
łacze piłkarscy świętowali 90-lecie Podokrę-
gu Rybnik Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
jednej z najstarszych organizacji społecz-
nych w Rybniku i w regionie. Obecnie pod-
okręg zrzesza 60 klubów, w barwach któ-
rych gra blisko 200 drużyn, w tym 56 ze-
społów seniorskich, występujących w roz-
grywkach ligowych różnego szczebla od II 
ligi (ROW Rybnik) po C-klasę.

Tegoroczny sezon żużlowy zakończono w 
Rybniku 26 października, kiedy to na Sta-
dionie Miejskim odbył się w krajowym 
składzie towarzyski mecz ROW-u Rybnik 
z drużyną złożoną z pięciu zaproszonych 
żużlowców. W drużynie gospodarzy, któ-
ra zwyciężyła 60:30 (11 indywidualnych 
zwycięstw na 15 wyścigów), oprócz terce-

tu juniorów Woryna-Wieczorek-Chmiel wy-
stąpili: Michał Szczepaniak (zdobył kom-
plet punktów – 14+1), Roman Chromik 
(7+2 pkt), który w tym roku wystąpił tylko 
w trzech ligowych biegach oraz gościnnie 
rzeszowianin Karol Baran (12+1). Najwię-
cej punktów dla gości zdobyli Marcel Kajzer 
(11 pkt w sześciu startach) oraz junior Wy-
brzeża Gdańsk Krystian Pieszczek (10+1). 

Kolejny udany start ma za sobą rybnicka 
szpadzistka Anna Mroszczak. W Pucharze 
Świata Juniorek w szpadzie kobiet do lat 20 
zajęła 6. miejsce. W niemieckim Laupheim 
na starcie stanęło 165 zawodniczek z całe-
go świata. Rybniczanka w pierwszej, gru-
powej fazie eliminacji wygrała pięć z sze-
ściu pojedynków. W drodze do szerokiego 
finału (8 zawodniczek) Mroszczak poko-
nała kolejno: Petre Molnar z Węgier 15:9, 
Claire Dinhut z USA 15:8, Wallace Shawn 

z USA 15:11 i Anne Kun z Węgier 15:11. 
Niestety, w walce o półfinał rybniczanka nie 
poradziła sobie z aktualną liderką list świa-
towych Robertą Marzani z Włoch, z którą 
przegrała 9:15.

W ostatnią sobotę października na pływal-
ni MOSiR-u w Boguszowicach, odbył się III 
Mityng Pływacki Rybnik 2014, zorganizo-
wany przez Rybnicki Młodzieżowy Klub 
Sportowy, MOSiR Rybnik oraz miasto Ryb-
nik, które współfinansowało zawody. W tej 
cyklicznej sportowej imprezie, wzięło udział 
ponad trzystu zawodników z 23 klubów z 
województwa śląskiego, opolskiego i ma-
łopolskiego. Podczas trwania mityngu za-
wodnikom, którzy rywalizowali w dziewię-
ciu konkurencjach indywidualnych w po-
dziale na cztery kategorie wiekowe wrę-
czono 72 komplety medali. Wśród meda-
listów nie zabrakło również reprezentan-

Z intencją awansu do ekstraligi

21 listopada na pływalni w Boguszowicach odbył się doroczny Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad 
Specjalnych, organizowany m.in. przez rybnicki klub Promyk, MOSiR i „Szkołę Życia”. W różnego rodzaju 
konkurencjach pływackich wzięło udział 138 niepełnosprawnych sportowców z 21 klubów. 11-letni Kuba 
Muszyński ze Skrzatów Gliwice (na zdjęciu) w wyścigu na 25 m stylem dowolnym zdobył srebrny medal.

18 października w parku Wi-

śniewiowiec, vis-à-vis Stadio-

nu Miejskiego odbył się Extre-

me Day, czyli festiwal sportów 

ekstremalnych, związanych ze 

skakaniem bądź ściganiem się 

po wertepach na różnego ro-

dzaju rowerach i deskorol-

kach. Na zmodernizowanym  

i wydłużonym przez Rybnickie 

Służby Komunalne terenowym 

torze rozegrano zawody four-

crossowe (wyścigi czwórek),  

a na usypanych z ziemi gór-

kach i skoczniach zawody mo-

untainbordowe. Na brak ekwi-

librystycznych skoków pu-

bliczność nie mogła narzekać. 

Mimo kontraktowania zagranicznych gwiazd żużla wielu rybnickich kibiców 
największe nadzieje wiąże z rybnickimi juniorami. Od lewej: Kacper Woryna, 
trener Jan Grabowski, Kamil Wieczorek i Robert Chmiel
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47

21 listopada w hali sportowej w Rybniku-
Boguszowicach odbyły się uroczystości 
związane z 40-leciem koszykówki żeńskiej 
w Rybniku.

 Inicjatorem spotkania była osoba, od której 
wszystko się zaczęło – trener Andrzej Zygmunt, 

który otrzymał z rąk wiceprezydent miasta Joan-
ny Kryszczyszyn pamiątkową paterę. W czasie spo-
tkania uhonorowano zasłużonych dla rozwoju żeń-
skiej koszykówki działaczy i trenerów, były rów-
nież występy artystyczne i konkursy dla kibiców. 
Nie zabrakło także emocji sportowych. W towarzy-
skim meczu ligowa drużyna Glucose ROW Rybnik 
zmierzyła się z byłymi zawodniczkami, trenerami i 

sponsorami. Na parkiecie pojawiły się m.in. Elżbieta 
Nowak (po mężu Trześniewska, grała w ROW Ryb-
nik w latach 1989/90), Grażyna Szulik, Gabriela Ful-
biszewska, Natalia Skrago, Agnieszka Grelak, Da-
nuta Sęk, Magdalena Domanowska. Nasze byłe już 
zawodniczki z widowni dopingowały koleżanki z ko-
szykarskich boisk.

tów RMKS Rybnik. Na podium stanęli: Ka-
mil Kurzak – 1 m. 100 m stylem grzbieto-
wym, 2 m. 50 m grzbietowym; Vladislav 
Bannikov – 2 m. 100 m klasycznym, 2 m. 
50 m klasycznym, 3 m. 50 m grzbietowym; 
Kamil Migatulski – 3 m. 100 m grzbieto-
wym i zmiennym oraz 50 m. grzbietowym; 
Marcin Holona – 2 m. 100 m. zmiennym, 
2 m. 100 m dowolnym; Daria Warmiń-
ska – 3 m. 100 m zmiennym. Warto pod-
kreślić, iż w tegorocznej edycji mityngu 
padł kolejny rekord ilości startujących za-
wodników, co potwierdza wysoki poziom 
organizacyjny imprezy. Ustanowione też 
33 nowe rekordy mityngu. 

Spotkaniem w Głuchołazach, które miało 
się odbyć 29 listopada,  już po zamknię-
ciu tego wydania „GR”, II-ligowi siatkarze 
TS Volley Rybnik zakończyli pierwszą rundę 
rozgrywek. Rewanże rozpoczną się 6 grud-

nia; rybniczanie rozegrają wtedy spotkanie 
w Raciborzu z Rafako. Po 8 rozegranych 
kolejkach rybniccy siatkarze z dorobkiem 
15 pkt zajmują czwarte miejsce w tabeli 
grupy 5. II ligi. Tyle samo punktów co Vol-
ley ma trzecia w tabeli Politechnika Opol-
ska, a o punkt więcej wicelider TKS Tychy. 
Z dorobkiem 24 pkt i stratą tylko jednego 
seta prowadzą Czarni Katowice. Wysokie 
miejsce w tabeli siatkarzy Volleya to efek-
ty skutecznej gry w ostatnich trzech spo-
tkaniach. Drogę w górę tabeli Volley roz-
począł od zwycięstwa 3:0 nad UKS Strzel-
ce Opolskie, następnie w meczu wyjazdo-
wym pokonał bardzo groźny zespół Aka-
demii Talentów Jastrzębskiego Węgla 3:1 
(była to pierwsza porażka AT). W takim 
samym stosunku rybniczanie pokonali  
w ostatnim meczu, ale już we własnej 
hali MTS Winner Czechowice Dziedzice. 
W tym roku w Rybniku odbędą się jesz-

cze tylko dwa mecze: 13 grudnia z TKS Ty-
chy i 20 grudnia z Górnikiem Radlin. Także  
w grudniu ma odbyć się pokazowe spo-
tkanie Volleya z zespołem Plus Ligi – AZS
-em Częstochowa. 

Koszykarki Glucose ROW Rybnik po ośmiu 
rozegranych spotkaniach z dorobkiem 
13 pkt zajmują szóste miejsce w tabeli. 
Tyle samo punktów ma jeszcze piąty AZS 
PWSZ Gorzów Wlkp. W tabeli z komple-
tem zwycięstw prowadzi Wisła Can-Pack 
Kraków przed Energą Toruń i Artego Byd-
goszcz. Rybniczanki ostatnie 6 pkt zdoby-
ły w pojedynkach z tegorocznymi benia-
minkami Tauron Basket Ligi Kobiet. Naj-
pierw po dramatycznym i emocjonują-
cym do ostatnich sekund pojedynku po-
konały we Wrocławiu miejscową Ślęzę 
82:80. Dwa punkty na wagę zwycięstwa 
zdobyła na 1,3 sekundy przed końcem 

meczu najskuteczniejsza w ROW-ie Kate-
ryna Rymarenko (w 8 spotkaniach zdoby-
ła 125 pkt). Kolejne dwa zwycięskie me-
cze odbyły się w Rybniku. Najpierw pod-
opieczne trenera Kazimierza Mikołajca 
pokonały 68:63 MKKS Siedlce, a potem 
86:68 Pszczółkę AZS UMCS Lublin. W naj-
bliższych tygodniach rybnickie koszykar-
ki zmierzą się z zespołami z górnej części 
tabeli. 29 listopada grać miały w Gorzo-
wie, 10 grudnia we własnej hali podej-
mować będą CCC Polkowice, 14 grudnia 
zagrają w Toruniu przeciwko Energii, zaś 
w ostatnim tegorocznym spotkaniu, 20 
grudnia zmierzą się w Bydgoszczy z Ar-
tego i będzie to już pierwszy mecz run-
dy rewanżowej. Pomiędzy tymi trudny-
mi pojedynkami będzie jeden nieco ła-
twiejszy - 7 grudnia zmierzą się w Koninie  
z Basketem, zamykającym ligową tabelę. 

II-ligowi piłkarze Energetyka ROW-u 
Rybnik po 18 kolejkach zajmowali w tabeli 
drugie miejsce, tracąc tylko dwa punkty do 
prowadzącego Rozwoju Katowice, z którym 
miał się zmierzyć w ostatnim meczu sezonu. 

23 listopada, w pierwszym z rewanżowych spo-
tkań, rybniczanie po bramkach Szymona Sobcza-
ka i Michała Płonki pokonali na wyjeździe druży-
nę Rakowa Częstochowę 2:0. Tym samym rybnicza-
nie „zarobili” na piłkarzach z Częstochowy 6 pkt,  
bo w sierpniowym pojedynku górą byli także rybnicza-
nie, którzy wówczas wygrali na własnym stadionie 2:1. 

Zwycięstwo z drużyną częstochowską poprzedzo-
ne było dwoma remisami, które z pewnością posta-
wiły pod znakiem zapytania formę Energetyka. Naj-
pierw na otwarcie 14. kolejki II ligi piłkarze Ener-
getyka na własnym stadionie, po bardzo przecięt-

nym meczu tylko zremisowali bezbramkowo z Błę-
kitnymi Stargard. Potem 15 listopada rybniczanie 
na wyjeździe zaledwie zremisowali z przedostatnią 
w tabeli Limanovią Limanowa. W 16. minucie ob-
jęli co prawda prowadzenie po bramce Łukasza Ba-
łuszyńskiego, ale w 85. minucie pozwolili gospoda-
rzom wyrównać. Warto dodać, że trenerem Lima-
novii jest bardzo dobrze znany rybnickim kibicom 
Ryszard Wieczorek. Po tym meczu piłkarze ROW
-u stracili fotel lidera na rzecz drużyny z Katowic. 

Już po zamknięciu tego wydania „GR”, 28 listo-
pada podopieczni Marcina Prasoła mieli się zmie-
rzyć na rybnickim stadionie z drużyną prowadzące-
go w tabeli Rozwoju Katowice. Kibice mieli nadzie-
ję, że po tym ostatnim meczu w tym roku, Energetyk 
ROW wróci na fotel lidera i rozsiądzie się w nim na 
długą zimową przerwę.      (MF)

Byłe i obecne koszykarki kilku rybnickich klubów40 lat minęło 

Finał sezonu z liderem

Przed meczem z Rozwojem rybniccy kibice mieli nadzieję, że piłka-
rze zagrają w nim dużo skuteczniej niż w pojedynku z Błękitnymi 
Stargard, w którym nie zdobyli ani jednej bramki  
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• Na 24. edycję konkursu „O ładniejszy Rybnik” napłynęło 30 
zgłoszeń, czyli więcej niż przed rokiem. Tym razem do oceny 
nie zgłoszono żadnego terenu wokół pawilonów handlowych  
i innych obiektów użyteczności publicznej. Zabrakło też zgłoszeń 
w kategorii: najbardziej zadbana dzielnica.

• W kategorii najładniej zagospodarowany teren wokół budynków 
prywatnych oceniono 18 ogrodów. Pierwsze miejsce zdobył 
Ryszard Jendroska z Gotartowic (700 zł) przed Franciszkiem 
Grzegoszczykiem z Popielowa (600 zł) i ex aequo: Grażyną 
Rutkowską z Popielowa oraz Teresą i Janem Rojkami z Gotartowic 
(500 zł).

• 12 zgłoszeń napłynęło w kategorii: najlepiej urządzony i utrzymany 
teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a nagrody 
przyznano: Hannie Rutko, Jolancie Jakóbczak, Janinie Litwińskiej, 
Elżbiecie Zaborowskiej i Jerzemu Zbuckiemu za pielęgnację 
terenu wokół bloku w dzielnicy Niedobczyce (500 zł) oraz 
Marii i Jerzemu Nowakom za „dywanowe” klomby przy ul. 
Grunwaldzkiej na Smolnej (400 zł).

• Ogrody oceniała komisja w składzie: Jadwiga Kutkowska i Rafał 
Kołodziej (urząd miasta) oraz Jan Mura (radny) i Hanna Wieczorek 
(Zarząd Zieleni Miejskiej) .

— To królestwo mojego męża — mówi Re-
nata Jendroska o okazałym ogrodzie. Kiedy 
powstawał nie było jeszcze domu, w którym 
małżonkowie mieszkają od 1996 r. Najstarsze  
w ogrodzie są: dąb i wierzba, dwa smukłe ja-
łowce oraz 25-letnie świerki conica, rzadkie, bo 
trzymetrowe, oraz ich równolatki – pięciorni-
ki kupione od hodowcy z Krakowa. — Zama-
wialiśmy żółte, wyrosły białe — śmieją się wła-
ściciele. Są też buki i graby, kolczasta aralia, 
pięknie kwitnące jesienią drzewo paulownia, 
hortensje obsypane setkami kwiatów, okazały 
prusznik niebieski, czy ołowniki. Różnokoloro-
we krzewy budleji dawida przyciągają setki mo-
tyli, sporą jodłę koreańską ze względu na dużą 
liczbę szyszek minionej zimy chętnie odwiedza-
ły skrzydlate ziarnojady, a wierzba sachalińska 
ze śmiesznie poskręcanymi pędami wyrosła  
z gałązki, którą córka pana Ryszarda dostała  
w bukiecie kwiatów. W gotartowickim ogrodzie 
nie brakuje też cyprysów, berberysów, krzewu-
szek, żylistków i liliowców. — Ogród powinien 
być dziki. Nie lubię kiedy wszystko jest „pod li-
nijkę” – tutaj szpaler iglaków, a tam – równiut-
ko wytyczona ścieżka. Co roku staram się sporo 
zmieniać. Niektóre rośliny zbytnio się rozrasta-
ją, inne nie rosną tak, jakbym chciał, więc często 
je przenoszę, dzięki czemu z roku na rok ogród 
wygląda inaczej. Lubię zmiany — mówi ogrod-
nik. — A trawnika ubywa… — dodaje z uśmie-
chem żona. Większość roślin Ryszard Jendro-
ska wyhodował sam z sadzonek i nasion, co wy-

jątkowo go cie-
szy. Chętnie też 
dzieli się swo-
ją „szkółką” ze 
znajomymi. To 
właśnie sąsiadki, które często zaglądają do 
ogrodu pana Ryszarda, namówiły go do udziału  
w konkursie „O ładniejszy Rybnik”. — Nie lu-
bię się chwalić, przecież robię to dla siebie, a nie 
na pokaz — tłumaczy. Dziś jest już na emerytu-
rze, ale nawet kiedy pracował na kopalni i do-
datkowo prowadził firmę, każdą wolną chwilę 
spędzał w swoim ogrodzie. — Już jako 11-la-
tek zajmowałem się działką swojej siostry. Lubię 
przyrodę i zwierzęta — mówi. Ma więc nie tylko 
piękny ogród, ale też cztery psy i kotkę. W go-
tartowickim ogrodzie znajdziemy też otoczo-
ny turzycami, sitowiem, czy wysokim miskan-
tem chińskim i ozdobiony mostkiem duży staw 
z ponad tysiącem ryb. — Są tu okonie, liny i dwa 
szczupaki, które miały ograniczyć pokaźną liczbę 
karasi. Sąsiedzi wędkują tutaj, kiedy potrzebu-
ją przynętę, by później łowić „na żywca”. Wpu-
ściłem tu również dwa karpie, którym darowa-
łem życie na święta — opowiada rybniczanin,  
a jego żona dodaje, że staw jest wyjątkowo pięk-
ny, gdy zakwitną na nim wielkie różowe i białe 
lilie. Kłopotliwa, ale piękna jest wodna rośli-
na rozdendera, którą przed zimą właściciel wy-
cina, co wymaga założenia wędkarskich wode-
rów i użycia kosy. Teren ogrodu opada pochy-
ło w dół co dodaje temu zacisznemu miejscu  

wyjątkowego uroku, który dodatkowo podkre-
śla wodna kaskada zbudowana przez właścicie-
la. Ryszard Jendroska przyznaje, że nie lubi róż 
i drzew owocowych. Ma za to pokaźny warzyw-
nik, w którym oprócz popularnych warzyw ho-
duje też sporo ziół. Niektóre rośliny ogrodo-
we rybniczanin sadzi do ziemi wprost w doni-
cach. Ułatwia to ich późniejszy transport i „zi-
mowanie” w oranżerii oraz w przydomowej 
szklarni. — Zimą roślin jest tutaj tyle, że prze-
chodząc trzeba się przeciskać pod ścianą — opo-
wiada właściciel. Chętnie obcina też wielolet-
nie bukszpany w wymyślne kształty np. żółwia 
lub pawia. Ma również w ogrodzie niewielką 
szkółkę wierzby energetycznej i sporo kwia-
tów tarasowych, wśród których dominują oka-
załe begonie i pelargonie o ciekawych liściach. 
W ubiegłym roku roślin nie oszczędził grad,  
w tym – ślimaki, ale ogrodnik musiał już sobie 
radzić również z kretami, dzikami i sarnami 
oraz z czaplą, która polowała na ryby. — Jak 
kładę się spać to już wiem, co będę robił rano — 
mówi rybniczanin. Już zaczął obsadzać kolejną 
działkę i planuje nowy żywopłot z różnej wiel-
kości dwukolorowej pęcherznicy, jaki widział 
przy jednej z rybnickich stacji paliw. 

Sabina Horzela-Piskula

Ogród musi być dziki
Ponad 2600 metrów do obsadzenia, wyplewienia, 

przycięcia, podlania, ochrony przed mrozem  
i szkodnikami, słowem – pełne ręce roboty. — To nie 
praca, tylko prawdziwa przyjemność — zapewnia Ryszard 
Jendroska z Gotartowic, którego ogród zdobył pierwszą 
nagrodę w konkursie „O ładniejszy Rybnik”. 

W nagrodzonym ogrodzie Ryszarda i Renaty Jendrosków znajduje się też duży staw z ponad tysiącem ryb

Tej posesji przy ul. Mariańskiej w dzielnicy Rybnik Północ nie zgłoszono do konkursu, ale nas urzekła swym bardzo naturalnym 
pięknem, które jesienią zwyczajnie ...opada
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli 
do piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. informacja 
o dyżurach aptek dostępna również na stronie internetowej 
urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

30.11/1.12 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

1/2.12 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

2/3.12 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

3/4.12 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

4/5.12 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

5/6.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

6/7.12 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

7/8.12 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

8/9.12 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

9/10.12 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

10/11.12 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

11/12.12 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

12/13.12 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

13/14.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

14/15.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

15/16.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

16/17.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

17/18,12 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

18/19.12 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

19/20.12 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

20/21.12 brak dyżuru

21/22.12 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

22/23.12 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

23/24.12 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

24/25.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

25/26.12 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

26/27.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

27/28.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

28/29.12 brak dyżuru

29/30.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Broniewskiego 23 Śródmieście 

30/31.12 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

31.12/1.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4)  
od poniedziałku do piątku jest czynna do g. 24, zaś w soboty 
do 18. Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) codziennie, 
również w niedziele i święta jest czynna do g. 22.

Kilka lat temu Ewa Kulik spisa-
ła dzieje Zamysłowa, z których po-
chodzi, potem Popielowa i Radzie-
jowa. O najnowszej książce „Dzieje 
Maroka-Nowin i Smolnej, dzielnic 
Rybnika” opowiadała 9 październi-
ka w Młodzieżowym Domu Kultury 
podczas spotkania z członkami Klu-
bu Seniora z Maroka Nowin. — Za-
mysł był taki, by napisać dzieje Smol-
nej, ale analizując źródła zdałam so-
bie sprawę, że nie mogę zrezygnować 
z Maroka, ani z Nowin. Dzielnica ta 
utożsamiana jest przede wszystkim  
z osiedlem i w tej książce starałam się 
pokazać, że tak naprawdę to nie tylko 
duże bloki, ale coś więcej — mówi-
ła autorka. W ilustrowanej zdjęcia-
mi książce przeczytamy m.in. o życiu 
religijnym, kulturalnym i sportowym 
obu dzielnic, ich mieszkańcach, go-
spodarce, czy szkolnictwie. W przy-
padku Nowin to pierwsza taka mo-
nografia, jeżeli idzie o Smolną, po-
nad dwie dekady temu pisał o niej, 
choć nie tak obszernie, Longin Mu-
siolik. Podczas spotkania z senio-
rami z Maroka-Nowin Ewa Kulik 
opowiadała o pracy, jaką włożyła  
w monografię, a uczestnicy pyta-
li dlaczego pisząc ją, nie rozma-
wiała z najstarszymi mieszkańcami  

Maroka-Nowin, którzy mogliby być 
bogatym źródłem informacji na te-
mat historii tej dzielnicy. — To tyl-
ko sucha relacja. Żeby ożyła braku-
je w niej takich właśnie głosów i opi-
nii mieszkańców — dzieliła się swo-
imi spostrzeżeniami Jadwiga Le-
nort. — Dla etnografa człowiek jest 
źródłem, dla historyka – niekoniecz-
nie. Dla mnie, jako historyka, relacja 
ustna jest źródłem, do którego sięgam, 
gdy nie mam innych materiałów. To 
praca naukowa, a przekaz ustny jest 
często trudny do zweryfikowania, bo 
polegamy w nim tylko na ludzkiej pa-
mięci, a ta bywa zawodna — wyjaśni-
ła autorka. W trakcie dyskusji zro-
dził się pomysł konkursu dla senio-
rów z dzielnicy pod patronatem dy-
rektora muzeum, na najciekawszą 
opowieść z historii Maroka-Nowin.

— Może kolejny będzie Ochojec, 
może Chwałowice? — zastanawia się 
Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego 
muzeum, typując bohatera kolejnej 
monografii. Póki co można zaczyty-
wać się „Dziejach Maroka-Nowin  
i Smolnej, dzielnic Rybnika”. Książ-
ka jest do kupienia w rybnickim mu-
zeum: kosztuje 16 zł. 

(S)

Jedno oko na Maroko

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

668 681 882  *

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

Dr Ewa Kulik z najnowszą książką „Dzieje Maroka-
Nowin i Smolnej, dzielnic Rybnika”

— To kontynuacja projektu 
związanego z poznawaniem dzielnic 
Rybnika. Na skalę krajową to jedno 
z rzadszych tego typu przedsięwzięć 
— mówi dr Ewa Kulik autorka 
książki o dzielnicach Maroko-
Nowiny i Smolnej. To kolejna 
dzielnicowa monografia jej 
autorstwa, wydana przez 
rybnickie muzeum jako Zeszyty 
Rybnickie. Sa

bi
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2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 2 grudnia w ciągu miesiąca

Rozwiązanie 10/2014 – Zdjęcie opublikowane w październikowym numerze „GR” 
przedstawiało ścianę budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybni-
ku, przy ul. Szafranka 7. Nagrody otrzymują: Janina Urbanek (woda) oraz Karoli-
na Słomka i Augustyn Kapias (empik – po jednej książce dla wylosowanych osób).

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik
poleca

Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

Honorujemy karty

Olga Tokarczuk, Księgi Jaku-
bowe, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2014

Długo oczekiwana powieść Olgi 
Tokarczuk przenosi czytelnika do po-
łowy osiemnastego wieku – feudalne-
go, pełnego nierówności i uprzedzeń 
świata. Przypatrujemy się działalności 
Jakuba Franka, którego idee dla jed-
nych są herezją, dla innych zbawczym 
przesłaniem. Wielowątkowa, dbają-
ca o szczegóły epoki książka, na kartach której powraca dawna, wielokul-
turowa Polska, gdzie istniały obok siebie chrześcijaństwo, judaizm i islam.

•••
DVD Gwiazd naszych wina, 

reż. Josh Borne, imperial Cine-
Pix 2014

Wzruszająca opowieść o parze 
chorych na raka nastolatków. Ha-
zel i Gus poznają się na spotkaniu 
grupy wsparcia. Oprócz trudnych 
doświadczeń połączyła ich miłość. 
Choć nie zostało im wiele czasu, 
wspólnie przeżyją najpiękniejsze 

chwile swojego życia. Ekranizacja bestsellerowej powieści Johna Greena. 

Jak co roku, dwa rybnickie warsztaty terapii zajęciowej zapraszają na przedświą-
teczne prezentacje prac wykonanych przez swoich podopiecznych. 

Oryginalne świąteczne ozdoby, stroiki, kartki pocztowe, wyroby z wikliny oraz ceramikę bę-
dzie można nabyć, wrzucając do skarbon datki, które zostaną przeznaczone na bieżące potrze-
by WTZ. Pierwszą prezentację zaplanowano na 8-9 grudnia, g. 9-15.30 w trakcie Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego na rynku. Stoiska WTZ pojawią się również w siedzibie ZUS-u przy ul. Rey-
monta (11 grudnia , g. 10-13), w Focusie (12-14 grudnia, g. 9-20) oraz w Prywatnym Angloję-
zycznym Przedszkolu Montessori Bajtuś, przy ul. Ogrodowskiego 22a (10-23 grudnia, g. 9-14). 

Prace rybnickich warsztatowiczów będzie można zobaczyć także 3 grudnia (środa, g. 9-15) 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.   

(D)

9 grudnia , g. 20.00 – kino na ob-
casach – Mów mi Vincent
Vincent (Bill Murray) to zgryźliwy mi-
zantrop, któremu dni upływają na wy-
ścigach konnych, w ulubionym barze  
i w towarzystwie zaprzyjaźnionej noc-
nej damy (Naomi Watts). Pewnego 
dnia do domu obok wprowadza się 
Maggie (Melissa McCarthy) z synem 
Oliverem. Powitanie nowych sąsiadów 
odbywa się bez ciepłych słów i nie za-
powiada początku pięknej przyjaźni. 
Jednak wiecznie spłukany Vin dostrze-
ga szansę na podratowanie swego opłakanego budżetu. Zostaje może 
nie najtańszą, ale na pewno najbardziej ekscentryczną niańką w mieście.

•   •   •
2 grudnia – koncert one direction

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-

dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i podać co przedsta-

wia i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 

lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości 

imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

Przedświąteczne kiermasze
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Szanowni Państwo

Henryk Cebula Łukasz Dwornik Anna Gruszka Jerzy lazar

Wojciech Piecha Mirela Szutka Arkadiusz Szweda Andrzej Wojaczek

W imieniu wszystkich kandydatów startujących w wyborach samorządowych do Rady 
Miasta Rybnika z list KW Prawo i Sprawiedliwość składamy serdeczne podziękowania 
naszym wyborcom za obdarzenie nas zaufaniem i oddane głosy.
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G A B i N E T y  L E K A R S K i E
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog
USG zatok, audiometria, 

tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Zbigniew Mężyk
Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG tarczycy, UKG

tel. 32 432 77 94 od 14.00

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 329 863  *

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

MICHAŁ CHMIELIŃSKI
serdecznie dziękuje 

za oddane głosy 
w wyborach do Rady Miasta
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Drodzy Rybniczanie

Dziękuję za Wasze głosy i zapewniam,  

że dobrze spożytkuję okazane mi zaufanie. 

Zapraszam Was do udziału 

w II turze wyborów prezydenckich.

Ewa Ryszka
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Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565

Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645

Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300

Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407

Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461

Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Rybnik, Rynek 12a
BiURO OGŁO SZEń: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

ADRES REDAKCJi: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz. 18.30-20.30.  

Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,  

Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, www.nwsd.pl;  

Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

DRUK:

ul. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90

www.tolek.com.pl
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek 8-16, czwartek 8-18

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32/42 47 004
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17

Bezpłatne porady prawne: wtorek 17.30-19 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

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

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

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od pon. do czw. 9-13



Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

668 681 881  *

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 




