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Wesołych Świąt!



Drodzy Rybniczanie!

Kolejny raz z nadzieją oczekujemy na Dobrą Nowinę – Boże Narodzenie. 

Życzymy, by był to okres niezwykły, pełen wzruszających spotkań z najbliższymi. 

Oby ich obecność i tradycyjne zwyczaje wytworzyły 

prawdziwie świąteczną atmosferę, która bardzo długo pozostanie w pamięci. 

Niech światło, które bije z betlejemskiego żłóbka, wniknie w nasze serca, 

pozwalając z optymizmem oczekiwać na to, co przyniesie Nowy 2015 Rok. 

Mamy nadzieję, że będzie to czas intensywnego rozwoju miasta 

oraz realizacji Państwa osobistych marzeń i planów.

Z szacunkiem

Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika

z pracownikami urzędu miasta
i jednostek miejskich
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Drodzy Rybniczanie,

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w wyborach 

samorządowych, za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście oraz za 

twórczą debatę o naszym mieście w trakcie całej kampanii wyborczej. 

Mam pełną świadomość, że mój wybór na urząd prezydenta miasta jest 

jednocześnie wielkim zobowiązaniem.  

Jesteśmy u początku siódmej kadencji odrodzonego w 1990 roku 

samorządu. W sposób naturalny oznacza to nowy okres dla naszego 

miasta, ale też zmusza do refleksji i spojrzenia na dokonania moich 

poprzedników na urzędzie prezydenta Rybnika oraz pracę radnych 

wszystkich kadencji. Dziękuję moim poprzednikom – Józefowi Makoszowi, prezydentowi Rybnika  

w latach 1990-1998, który dał rybniczanom pierwszą wizję rozwoju miasta po epoce PRL-u oraz Adamowi 

Fudalemu – prezydentowi, który zarządzał naszym miastem przez ostatnie 16 lat. 

Jan Gehl, duński architekt i urbanista zwykł mawiać „My kształtujemy miasta, a one kształtują nas”. 

Rozpoczynamy kolejny etap budowania tej rzeczywistości ludzkiej i materialnej, jaką jest miasto Rybnik. 

Miasto, rozumiane również jako wspólnota jego mieszkańców. Moją ambicją jest, by wraz z grupą 

moich najbliższych współpracowników poprowadzić nasze miasto drogą dalszego rozwoju, zapraszając 

jednocześnie do podążania nią wszystkich Państwa – mieszkańców Rybnika. 

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 rozwój miasta jest możliwy. 

Powstaje dla Rybnika wielka szansa, której nie wolno zmarnować. Trzeba podjąć próbę rozwiązania 

problemów związanych z ekologią, infrastrukturą drogową, mieszkalnictwem, zapleczem do spędzania 

wolnego czasu rybniczan, rozwojem kultury i sportu w mieście. Nowych wyzwań jest wiele, choć  

w ciągu ostatnich lat wiele problemów udało się już rozwiązać. To co dobre trzeba dziś pielęgnować  

i rozwijać, ale trzeba też odpowiadać na nowe wyzwania i korygować to, co nie podołało próbie czasu.

Szanowni Państwo,

dzięki Państwa woli zostałem wybrany prezydentem Rybnika, powierzono mi zarządzanie  miastem  

i troskę o jego losy – nie chcę jednak tego robić sam, zapraszam więc do dialogu i współpracy wszystkie 

środowiska rybnickie, miejskich radnych, rady dzielnic, przedsiębiorców, mieszkańców, media. Wierzę 

w rozwój naszego miasta! Wierzę w ludzi, którzy tworzą Rybnik i jego samorząd. 

 Ze świątecznymi pozdrowieniami

 Piotr Kuczera 

 Prezydent Miasta Rybnika 



Sesje rady miasta – 1 i 10 grudnia

Powyborcza układanka
W czasie dwóch pierwszych sesji nowej rady miasta z powyborczego chaosu 

wyłonił się nowy układ sił w mieście. Przewodniczącym rady został były 
prezydent miasta i lider BSR-u, najliczniejszego klubu radnych, Adam Fudali, 
a sam BSR związał się nieformalną koalicją z klubem radnych PO, z którego 
wywodzi się nowo wybrany prezydent miasta Piotr Kuczera. 

Sesja rady miasta, która odbyła się w magistracie 10 grudnia po raz pierwszy była trans-
mitowana w internecie, na miejskim kanale portalu Youtube. W chwili największej oglą-
dalności obrady śledziło ok. 500 internautów

przedniej kadencji. Ten jednak odmówił kandy-
dowania, tłumacząc swą decyzję „inną sytuacją, 
zaistniałą w czasie przerwy”. W tajnym głoso-
waniu jedynego kandydata 37-letniego Łukasza 
Dwornika poparło 15 radnych, a siedmiu gło-
sowało przeciw i tym sposobem został on prze-
wodniczącym rady miasta. Trudno jednak było 
się oprzeć wrażeniu, że to jedynie rozwiązanie 
tymczasowe. Już na drugiej sesji, która odbyła 
się 10 grudnia i po raz pierwszy w historii była 
transmitowana w internecie, Łukasz Dwornik 
został odwołany z funkcji przewodniczącego 
rady. Wniosek o jego odwołanie, zgłoszony 
przez Jana Murę z BSR-u w tajnym głosowa-
niu poparło 20 radnych, a czterech było prze-
ciwnych. PiS stracił nie tylko przewodniczące-
go rady miasta, ale i jednego z radnych. Jak po-
informował obecny już na sesji Adam Fudali, 
zawiązał się klub radnych BSR-u, a jego ostat-
nim 10. członkiem (gdy ślubowanie złoży Ewa 
Ryszka będzie ich 11 – przyp. red.) został An-
drzej Wojaczek, który do wyborów samorządo-
wych przystąpił jeszcze jako kandydat Prawa  
i Sprawiedliwości.

— Chcę zostać samorządowcem. Z polity-
kami się nie utożsamiam — tłumaczył w ku-
luarach swą decyzję, wyjaśniając, że to konse-
kwencja tego, co stało się na pierwszej sesji. 
Nowym przewodniczącym rady miasta został 
były już prezydent Adam Fudali, którego kan-
dydaturę zgłosił Jan Mura z BSR-u. W tajnym 
głosowaniu poparło go 15 radnych, 6 głosowa-
ło przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Na wi-
ceprzewodniczących rady miasta wybrano Be-
nedykta Kołodziejczyka z PO oraz Jana Murę  
i Andrzeja Wojaczka z BSR-u. Aż dwóch kandy-
datów do pełnienia tej funkcji Annę Gruszkę  
i Łukasza Dwornika zgłosili radni PiS-u, odpo-
wiednio Henryk Cebula i Wojciech Piecha. Łu-
kasz Dwornik, powołując się na względy proce-
duralne ostatecznie zrezygnował z kandydowa-
nia, a Anna Gruszka przegrała w głosowaniu  
z kandydatami BSR-u i PO. Po tych wyborach 

Niewykluczone, że były to dwie najbar-
dziej brzemienne w skutki sesje w rozpo-
czętej dopiero co czteroletniej kadencji no-
wych władz miasta. W tej sytuacji na poli-
tycznym marginesie znaleźli się radni Pi-
S-u, koalicyjnego partnera BSR-u, w po-
przedniej kadencji. Na dodatek ich szere-
gi opuścił szef poprzedniej rady miasta An-
drzej Wojaczek, który wrócił na łono BSR-u, 
 w barwach którego startował w wyborach sa-
morządowych w 2002 roku. W tegorocznych 
wyborach, 16 listopada, po raz drugi otrzymał 
on najwięcej głosów spośród wszystkich kandy-
datów na radnych. Tymczasem w czasie pierw-
szej sesji nowo wybranej rady miasta, która 
odbyła się w magistracie 1 grudnia, jego klub 
w wyborach przewodniczącego rady miasta 
zgłosił kandydaturę radnego-debiutanta Łu-
kasza Dwornika. Trudno tego faktu nie wią-

zać z zachowaniem parlamentarzystów PiS-u,  
m.in. Izabeli Kloc i Czesława Sobierajskiego, 
którzy bez zaproszenia pojawili się na sali ob-
rad i bez skrępowania kontrolowali poczyna-
nia przynajmniej części radnych swojej par-
tii. Czegoś takiego na sesji rady miasta jesz-
cze nie było i trudno się dziwić, że wielu samo-
rządowców było zachowaniem parlamentarzy-
stów zniesmaczonych i uznało całe to zdarze-
nie za skandal. 

Pierwszą, inauguracyjną sesję nowo wy-
branej rady poświęconą wyłącznie wyborowi 
jej przewodniczącego, poprowadził najstar-
szy z nowo wybranych, radny senior Andrzej 
Oświecimski. W obradach z przyczyn formal-
nych nie wzięli jeszcze udziału ustępujący pre-
zydent Adam Fudali, który zdobył mandat 
radnego oraz jego zastępczyni Ewa Ryszka 
również wybrana na radną. 

Gdy, już po ślubowaniu, rad-
ny Wojciech Piecha (PiS) zgło-
sił debiutującego w radzie Łuka-
sza Dwornika, jako kandydata 
na przewodniczącego rady mia-
sta, radny Franciszek Kurpa-
nik (PO) zgłosił wniosek o za-
rządzenie krótkiej przerwy. Po jej 
zakończeniu zaapelował do rad-
nych, by myśleli lokalnie, a nie 
politycznie i wysunął kandyda-
turę Andrzeja Wojaczka z PiS-u, 
który przewodniczył radzie w po-

W głosowaniu kandydaturę Adama Fudalego na przewodniczącego rady miasta popar-
ło 15 radnych, 6 głosowało przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu  

W czasie pierwszej, inauguracyjnej sesji z tzw. galerii poczynania radnych śledził komplet publiczności
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Zrobił to w obecności radnych i licznego grona zaproszo-
nych gości. Jemu samemu towarzyszyły matka i żona Patrycja, 
którym później dziękował za „wsparcie w służbie publicznej”. 
Przed zaprzysiężeniem sędzia Piotr Gomola, przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył mu zaświadczenie o wy-
borze na prezydenta miasta Rybnika. 

Po ślubowaniu Piotr Kuczera wygłosił swoje prezydenckie 
exposé. Zaprosił w nim do współpracy na rzecz miasta wszyst-
kich radnych i wszystkie środowiska, ale też dziękował swoim 
poprzednikom, prezydentom Józefowi Makoszowi i Adamo-
wi Fudalemu.  

Po zaprzysiężeniu Piotr Kuczera opuścił salę i udał się do 
prezydenckiego gabinetu, gdzie czekał na niego ustępujący po-
przednik Adam Fudali wraz ze swymi zastępcami. I tak oto, w bardzo kulturalny sposób odbyło 
się przekazanie władzy nowemu prezydentowi. Odpowiadając na pytania dziennikarzy Piotr Ku-
czera przyznał, że skromny wystrój gabinetu bardzo mu odpowiada. Chwilę później odbierał już 
gratulacje od licznej grupy 
znajomych i przyjaciół. Byli 
wśród nich poseł PO Marek 
Krząkała i starosta rybnicki 
Damian Mrowiec. Najwięk-
szą niespodzianką była obec-
ność orkiestry dętej, która 
zagrała nowemu prezyden-
towi „100 lat”. 

(WaT)

było już jasne, że BSR Adama Fudalego (10 
radnych) porozumiał się z Platformą Oby-
watelską (6 radnych) i nowo wybranym pre-
zydentem Piotrem Kuczrą, a skłócony we-
wnętrznie PiS (7 radnych) został zepchnię-
ty na margines. Potwierdziły to dobitnie wy-
bory przewodniczących dziewięciu stałych, 
branżowych komisji rady miasta. Przewod-
niczącymi pięciu zostali radni BSR-u, trzech 
radni PO, a jednej Mariusz Wiśniewski, 
jedyny radny radny Forum Obywateli Ryb-
nika. Jak się później okazało, radni PiS-u 
nie byli nawet w stanie zawiązać klubu, do 
czego był potrzebny akces pięciu radnych.

Jeszcze na początku sesji ślubowanie 
złożyli dwaj radni Adam Fudali (BSR)  
i Wojciech Kiljańczyk (PO). Ten ostatni 
zastąpił w radzie Piotra Kuczerę, który wy-
grał II turę wyborów prezydenta Rybnika, 
ale wcześniej zapewnił sobie również man-
dat radnego. Sam Piotr Kuczera w punkcie 
porządku obrad przeznaczonym na prezy-
denckie, miejskie aktualności poinformo-
wał radnych o powołaniu swoich dwóch za-
stępców; pierwszym został Janusz Koper, 
dotychczasowy pełnomocnik prezydenta 
miasta do spraw dróg i gospodarki komu-
nalnej, a drugim, zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami, Piotr Masłowski, kan-
dydujący w ostatnich wyborach na prezy-
denta miasta z ramienia Forum Obywate-
li Rybnika, związany wcześniej z rybnickim 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.  

W czasie drugiej sesji w tej kadencji rad-
ni podjęli też uchwałę w sprawie wynagro-
dzenia prezydenta miasta. Miesięczna wy-
płata prezydenta Kuczery będzie wynosić 
10.704 zł brutto (6.200 zł – wynagrodze-
nie zasadnicze wg zaszeregowania; 2.100 zł  
– dodatek funkcyjny; 1.660 zł – dodatek 
specjalny [20 proc. wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego], 744 zł – do-
datek za wysługę lat).

Oto nowo wybrani przewodniczący sta-
łych komisji rady miasta: komisja rewizyj-
na – Łukasz Kłosek (PO); komisja go-
spodarki przestrzennej i działalności go-
spodarczej – Michał Chmieliński (BSR); 
komisja przemysłu górniczego, ekologii  
i rolnictwa – Tadeusz Białous (BSR); ko-
misja komunikacji i transportu zbiorowe-
go – Mariusz Węglorz (BSR); komisja sa-
morządu i bezpieczeństwa – Mariusz Wi-
śniewski (FOR); komisja oświaty, kultu-
ry i sportu – Wojciech Kiljańczyk (PO); 
komisja gospodarki komunalnej – Maria 
Polanecka-Nabagło (BSR); komisja fi-
nansów – Krystyna Stokłosa (PO); Ko-
misja Zdrowia i Pomocy Społecznej – Kry-
styna Wałach (BSR).

(WaT)

Kolejna sesja RM odbędzie się
w poniedziałek 22 grudnia, o g. 16

Nowy prezydent
z a p r z y s i ę ż o n y
— Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, 

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg — te słowa 
prezydenckiego ślubowania Piotr Kuczera wygłosił  
w czasie sesji rady miasta 8 grudnia w magistrackiej sali 
im. Władysława Webera. 

Bardzo kulturalnej 
zmianie warty w ryb-
nickim magistracie to-
warzyszyło duże za-
interesowanie dzien-
nikarzy

Zabierając głos po prezydenckim ślubowa-
niu Piotr Kuczera zaprosił wszystkich radnych  
do współpracy dla dobra miasta

Nowo wybrany prezydent jako pierwszy przywdział Łańcuch 
Prezydenta Miasta Rybnika. Na ramiona włożył mu go ówczesny 
przewodniczący rady miasta Łukasz Dwornik

Ostatnie kliknię-
cie wieńczy dzie-
ło... Ustępujący 
prezydent Adam 
Fudali przekazał 
swemu następ-
cy gabinet wraz 
z pokładowym 
komputerem

Zd
jęc

ia:
 W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 5



Wyborcze starcie bardzo doświadczonego prezydenta Adama Fudalego 
z radnym opozycji Piotrem Kuczerą zakończyło się dużą niespodzianką, 
czyli zwycięstwem tego ostatniego
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W magistracie najdłużej pracował Michał 
Śmigielski, który w czerwcu 1990 roku, po 
pierwszych samorządowych wyborach został 
wiceprezydentem w zarządzie miasta, na cze-
le którego stanął prezydent Józef Makosz. 
Osiem lat później wraz z nim zszedł z pokładu, 
by wrócić do urzędu miasta w roku 2006, gdy 
stanowisko swego zastępcy zaproponował mu 
Adam Fudali. Michał Śmigielski odpowiadał 
przede wszystkim za miejskie inwestycje, budo-
wał więc m.in. pierwsze ronda, które wkrótce 
stały się rybnicką specjalnością, pasaże, które 
przewietrzyły ścisłe centrum miasta i miał swój 
duży udział w przekształcaniu dawnego szpita-
la przy ul. Rudzkiej w nowoczesny kampus aka-
demicki. Wszystkich przedsięwzięć inwestycyj-
nych, do których przyłożył rękę w czasie tych 
blisko 17 lat pracy w urzędzie miasta wymie-
nić tu rzecz jasna nie sposób.

Mniejszy staż pracy w magistracie, co nie 
znaczy, że mniejszy bagaż doświadczeń, mają 
zastępczynie byłego już prezydenta. Ewa Rysz-
ka w 2000 roku została członkiem zarządu mia-
sta, na czele którego od 1998 roku stał Adam 
Fudali, a w 2002 roku po pierwszych bezpo-
średnich wyborach prezydenta miasta, została 

jego zastępczynią. Była odpowiedzialna m.in. 
za opiekę społeczną, kulturę i współpracę mia-
sta z organizacjami pozarządowymi m.in. klu-
bami sportowymi, osiągając trudne przy po-
dziale miejskich pieniędzy kompromisy. 

Joanna Kryszczyszyn zastępczynią prezyden-
ta Fudalego była przez dwie kadencje, od 2006 
roku. Zarządzała m.in. oświatą, Zakładem Go-
spodarki Mieszkaniowej i miejską komunika-
cją autobusową. Jej doroczne raporty o stanie 
rybnickiej oświaty przedstawiane na forum 
rady miasta przypominały wykłady akademic-
kie. Kreowana przez nią polityka miasta zmie-
rzająca do racjonalizacji wydatków na oświatę 
przyniosła wymierne efekty.

O bagaż samorządowych doświadczeń zapy-
taliśmy Michała Śmigielskiego: — Blisko 25 lat 
mojej pracy w samorządzie to czas ogromnych 
zmian. Inżynierowi, który wcześniej 15 lat pra-
cy zawodowej spędził na budowach w kraju i 
za granicą, tworzenie czegoś nowego sprawiało 
ogromną radość i napawało dumą. Miałem oka-
zję pracować ze znakomitymi ludźmi, z którymi 
razem tworzyliśmy nowy wizerunek naszego mia-
sta. Ćwierć wieku temu, kiedy zaczynałem pracę 
w samorządzie, co wydaje się nie do uwierzenia, 

zajmowałem się przydziałem odpowiedniej ilości 
chleba, mleka itp. produktów pierwszej potrze-
by do sklepów, a także przydziałem numerów te-
lefonów domowych. To była spuścizna poprzed-
niego systemu. Wraz z upływem czasu coraz wię-
cej było „normalności”. Wiele dziedzin gospodar-
ki zostało sprywatyzowanych i powstawało sporo 
prywatnych firm. Obok Cechu Rzemiosł Różnych 
powstała Izba Handlowo-Przemysłowa – organi-
zacja samorządu gospodarczego, współpracująca  
z samorządem terytorialnym. Miejskie inwestycje 
w sferze gospodarki komunalnej, współpraca z ra-
dami dzielnic, dobre gospodarowanie pieniędzmi 
publicznymi pozwoliło utrzymać Rybnik w swo-
ich granicach terytorialnych, a nawet powiększyć 
o jedną dzielnicę – Ochojec, należący wcześniej 
do sąsiednich Pilchowic. W końcu doczekaliśmy 
się wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 
A że byliśmy świetnie przygotowani do pozyskiwa-
nia środków unijnych zmieniliśmy nasze miasto 
w prężnie rozwijającą się stolicę subregionu, cen-
trum usług edukacyjnych, gospodarczych i komu-
nikacyjnych. Miasto o niskim stopniu bezrobo-
cia wysoko oceniane na arenie krajowej. Zawsze 
jednak nadchodzi chwila, w której młodsi zastę-
pują starszych. Dla mnie był to czas wspaniałej 
przygody samorządowej, czas wytężonej pracy ze 
wspaniałymi ludźmi. Z wieloma z nich łączy mnie 
przyjaźń. Również w imieniu moich dwóch Kole-
żanek, dziękuję przy tej okazji, za wiele lat pracy 
naszym współpracownikom — powiedział nam 
Michał Śmigielski.  

(WaT)

Na Adama Fudalego oddano 45,94 proc. waż-
nych głosów, zaś na Piotra Kuczerę 54,06 proc. 
W II turze wyborów frekwencja wyniosła 34,04 
proc. i była o 5,95 proc. niższa od tej z I tury, ale 
za to o blisko 4 proc. wyższa niż w czasie II tury 
cztery lata wcześniej. Generalnie w głosowaniu 
wzięło udział 37.314 rybniczan (uprawnionych 
było 109.633) o 6.439 mniej niż w pierwszej turze. 
Na Piotra Kuczerę zagłosowało o 3.006 wyborców 
więcej niż na urzędującego prezydenta Adama 
Fudalego. Ten ostatni w II turze otrzymał 16.989 
głosów, a zatem o 3.556 mniej niż przy pierwszym 
podejściu. Można więc przypuszczać, że jego 
wyborcy popełnili grzech zaniechania. Dlacze-
go? Być może przyczyniło się do tego zamiesza-
nie związane z pierwszą turą wyborów samorzą-
dowych i pracą Państwowej Komisji Wyborczej. 
Wiarygodnych danych jednak nie ma i porusza-
my się jedynie w kręgu przypuszczeń i domysłów.  

Z m i a n a  w a r t y
Wraz z ustępującym po przegranych wyborach prezydentem Adamem Fudalim 

pracę w urzędzie zakończyli jego trzej zastępcy: Ewa Ryszka, Joanna Kryszczyszyn 
i Michał Śmigielski. Cała trójka w wyborach ubiegała się o mandat radnego,  
ale potrzebną do tego liczbę głosów otrzymała tylko Ewa Ryszka.

P r e z y d e n t  –  n i e s p o d z i a n k a

Piotr Kuczera, 37-letni kandydat Platformy Obywatelskiej zwyciężył 30 listopada w II turze wyborów prezydenta 
Rybnika. W pokonanym polu zostawił Adama Fudalego, który urząd ten piastował od 16 lat i po uzyskaniu 
zdecydowanie najlepszego wyniku w pierwszej turze był uznawany za faworyta finałowej wyborczej rozgrywki.
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Dzielnica
Liczba 
upraw-
nionych

Frekwencja
i liczba 

głosujących

Liczba
obwo-
dów

Wynik
rywali-
zacji

w obwo-
dach

BOGUSZOWICE OSIEDLE 8810 21,12%  1861 5  0:5

BOGUSZOWICE STARE 6109 35,10% 2144 3  1:2

CHWAŁĘCICE 1448 38,95% 564 1  1:0

CHWAŁOWICE 6341 29,10%  1845 3  3:0

GOLEJÓW 1828 44,69%  817 1  1:0

GOTARTOWICE 2803 36,39% 1020 2  0:2

GRABOWNIA 591 40,10%  237 1  1:0

KAMIEŃ 3520 34,32% 1208 2  2:0

KŁOKOCIN 2027 23,73% 481 1  1:0

LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA 3065 37,06% 1136 2  0:2

MAROKO-NOWINY 15756 32,97% 51950 8  2:6

MEKSYK 2168 40,82% 885 2  0:2

NIEDOBCZYCE 9940 27,80% 2763 6  3:3

NIEWIADOM 3902 27,45% 1071 2  2:0

OCHOJEC 1551 37,65% 584 1  1:0

ORZEPOWICE 2728 39,00% 1064 2  1:1

PARUSZOWIEC-PIASKI 3580 32,74% 1172 2  0:2

POPIELÓW 2679 41,51% 1112 2  0:2

RADZIEJÓW 1524 37,86% 577 1  0:1

RYBNICKA KUŹNIA 3023 35,76% 1081 2  0:2

RYBNIK PÓŁNOC 6516 43,62% 2842 4  1:3

SMOLNA 5768 39,23% 2263 3  0:3

STODOŁY 499 28,66% 143 1  0:1

ŚRÓDMIEŚCIE 6357 37,56% 2388 4  0:4

WIELOPOLE 1584 42,23% 669 1  1:0

ZAMYSŁÓW 2686 44,01% 1182 2  0:2

ZEBRZYDOWICE 2482 35,46% 880 2  2:0

A. Fudali P. Kuczera

42,51%  778 57,49% 1052

48,89% 1037 51,11% 1084

59,71% 335 40,29% 226

55,86% 1845 44,14%  810

54,32% 440 45,68 % 370

41,86%  424 58,14%  589

59,75% 141 40,25% 95

54,97% 658 45,03% 539

48,96% 235 51,04% 245

44,31% 502 55,69% 631

45,02% 2312 54,98% 2823

40,73% 358 59,27% 521

48,14% 1320 51,86% 1422

51,92% 553 48,08% 512

56,09% 327 43,91% 256

49,34% 522 50,66% 536

34,91% 406 65,09% 757

23,67% 262 76,33% 845

38,43% 221 61,57% 354

47,62% 511 52,38% 562

45,47% 1276 54,53% 1530

40,24% 899 59,76% 1335

44,76% 64 55,24% 79

39,55% 933 60,45% 1426

57,66% 384 42,34% 282

40,61% 476 59,39% 696

56,31% 495 43,69% 384
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Zwycięzca Piotr Kuczera zdobył tym razem 
19.995 głosów; przy niższej frekwencji uzyskał ich 
o 8.334 więcej niż w I turze (11.661). Czy była to 
zasługa czterech przegranych kandydatów z pierw-
szej tury, którzy udzielili mu swojego poparcia, po-
dobnie, jak były prezydent Rybnika Józef Makosz? 
Tu znów, można jedynie snuć domysły.

Adam Fudali zwyciężył w 9 z 27 dzielnic, ale 
w tych największych co do liczby mieszkańców i 
wyborców (Maroko-Nowiny, Boguszowice Osie-
dle, Niedobczyce) wygrał jego konkurent. Jedy-
ną dużą dzielnicą, w której urzędujący prezydent 
zwyciężył były Chwałowice. Przed czterema laty, 

gdy w II turze Adam Fudali zmierzył się z in-
nym kandydatem PO, posłem Markiem Krzą-
kałą, frekwencja wyniosła 30,10 proc. Urzędu-
jący prezydent otrzymał wtedy 56,63 proc. gło-
sów (18.960, o 2.608 głosów mniej niż w I turze),  
a jego rywal Marek Krząkała 43,37 proc. 
(14.521, o 76 głosów mniej niż w I turze). 

W tzw. obwodach zamkniętych utworzonych 
w dwóch rybnickich szpitalach i domach opie-
ki społecznej głosowało łącznie 130 osób, ale 
jedna z nich oddała głos nieważny. W sumie na 
prezydenta Adama Fudalego oddano tam 95 
głosów, zaś na Piotra Kuczerę 34. 

Wyniki wyborów jakby nie patrzeć są nieco 
schizofreniczne. Wybory do rady miasta zde-
cydowanie wygrał BSR, który mając wcześniej 
dziewięć mandatów teraz zdobył ich dziesięć, a 
przegrała Platforma Obywatelska, której z dzie-
sięciu mandatów w kadencji 2010-2014 zostało 
tylko sześc. Wybory prezydenta Rybnika przy-
niosły wynik zgoła odwrotny. Zwyciężył w nich 
kandydat PO zostawiając w pokonanym polu 
lidera BSR-u, czyli urzędującego prezydenta. 

Poniżej prezentujemy wyniki II tury wybo-
rów w rybnickich dzielnicach. 

Wacław Troszka

C



Prezydent Piotr Kuczera deklaruje większe otwarcie na sąsiednie samorządy i zastanawia się nad powołaniem 
do życia w urzędzie miasta wydziału kultury
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Jest Pan urodzonym rybniczaninem?
Urodziłem się w Knurowie, ale tylko dla-

tego, że była to ciąża bliźniacza i przysze-
dłem na świat razem z moją siostrą. Ze szpi-
tala wróciliśmy do domu rodzinnego w Po-
pielowie, w którym mieszkam do dziś. Nie-
stety, moja siostra Ania zmarła, gdy byliśmy 
w drugiej klasie liceum. To był nasz wielki 
rodzinny dramat. Mieszkam z mamą, a od 
dwóch i pół roku również z moją żoną Pa-
trycją. Prawie cała moja rodzina pochodzi  
z Popielowa. Tata pracował w kopalni Chwa-
łowice, zmarł w 2001 roku. Mama przez 40 
lat była nauczycielką, najpierw w Radziejo-
wie, potem w szkole górniczej w Niedobczy-
cach. Też jestem nauczycielem i, co ważne, 
łączę dwa znane rybnickie licea. W I LO  
zdawałem maturę, a w II LO uczyłem histo-
rii przez 12 lat. W dużej mierze dzięki ro-
dzinnym tradycjom jestem również człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Popie-
lowie. We wrześniu zmarła moja 96-letnia 
babcia Wiktoria, która miała wielki wpływ 
na moje wychowanie – to jej zadedykowa-
łem zwycięstwo w wyborach. Żona jest na 
aplikacji adwokackiej i czeka ją jeszcze eg-
zamin państwowy. Widzę, że spełnia się  
w swojej pracy, co bardzo mnie cieszy. Lu-
bię czytać i pasjonuję się fotografią, zwłasz-
cza tą, która uwiecznia przemiany cywiliza-
cyjne. Osiem lat temu moją pasją stała się 
samorządność. Cenię społeczników, któ-
rzy próbują coś robić dla małych wspólnot, 
sam angażuję się jak tylko potrafię. Mam 
nadzieję, że teraz, jako prezydent miasta, 
będę to robił na nieco większą skalę. 

Dotarło już do Pana, co się stało i ja-
kie będą tego konsekwencje?

Wcześniej przez dwie kadencje byłem rad-
nym, obserwowałem prezydenta miasta i zda-
wałem sobie sprawę z tego jak wygląda jego 

praca. Oczywiście, dużo się muszę nauczyć  
i jestem na to przygotowany. 

Nie żal Panu spokojnych wieczorów  
w domowym zaciszu?

Tych spokojnych wieczorów i tak już nie 
miałem zbyt wielu, bo praca zawodowa  
i praca radnego też były bardzo absorbujące.

Jest Pan przedstawicielem partii po-
litycznej, są więc obawy, czy będzie Pan 
rządził miastem zupełnie samodzielnie?

Nie jestem osobą, która w jakiś sposób 
mogłaby być sterowana. Nie zdarzyło mi 
się jeszcze, by któryś z moich partyjnych 
kolegów np. zadzwonił do mnie i powie-
dział, co mam robić. Przez ostatnie osiem 
lat byłem samorządowcem i ceniłem sobie 
możliwość prezentowania na forum moje-
go ugrupowania rozwiązań zastosowanych 
w naszym mieście, w tym również tych pro-
ponowanych przez nasz klub radnych. Jako 
przedstawiciel PO, cieszę się natomiast  
z koalicji, która zawiązała się w Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Zresztą jego prze-
wodniczącym został rybniczanin Grzegorz 
Wolnik. To ułatwi mi z pewnością kontak-
ty na tym szczeblu władzy, a Rybnikowi 
może to wyjść tylko na dobre. W Platfor-
mie Obywatelskiej podoba mi się otwarcie 
na Unię Europejską, a z drugiej strony pa-
trzenie jednak przede wszystkim w przy-
szłość. Najważniejszy jest dla mnie samo-
rząd, Rybnik. Kwestia przynależności jest 
tylko funkcją, która ma mi ułatwiać dzia-
łanie na rzecz naszego miasta.

Przed II turą wyborów uzyskał Pan 
poparcie pozostałych kontrkandydatów, 
którzy odpadli z walki o prezydenturę. 
Czy ma Pan w związku z tym jakieś ka-
drowe zobowiązania wobec nich?

Nie mam. Natomiast będę z nimi rozma-
wiał o programie i ich propozycjach dla mia-
sta. Im baza pomysłów na rozwiązanie kon-
kretnych problemów będzie większa, tym le-
piej. W trakcie tych wyborczych negocjacji za-
łożyliśmy, że sprawdzimy, które pomysły bę-
dzie można zrealizować przy obowiązujących 
przepisach i ograniczonych możliwościach fi-
nansowych miasta. Jeśli będzie to możliwe, 
najlepsze propozycje będę realizował, wska-
zując też ich autorów.

Zakończyli pracę w urzędzie miasta za-
stępcy prezydenta Fudalego i rozpoczęli 
pracę dwaj Pańscy zastępcy Janusz Ko-
per i Piotr Masłowski. Czy to na razie ko-
niec ruchów kadrowych w magistracie?

Wiem, że niektórzy wyborcy domaga-
ją się szybkich i radykalnych zmian, ale 
urząd miasta pracuje normalnie i na ra-
zie żadnych zmian kadrowych nie będzie. 
Z moim zastępcami daliśmy sobie czas do 
połowy stycznia. Do tego czasu, rozmawia-
jąc z naczelnikami poszczególnych wydzia-
łów, chcemy zastanowić się nad ewentual-
nymi korektami w schemacie organizacyj-
nym magistratu. Nie wykluczam, że urzęd-
nicy mogli w ostatnich latach popaść w ru-
tynę, dlatego będą teraz mogli zgłosić swoje 
propozycje zmian. Do końca grudnia każ-
dy naczelnik wydziału ma przygotować tzw. 
bilans otwarcia wraz z propozycjami, któ-
re mogłyby poprawić funkcjonowanie wy-
działu i mieć wpływ na efektywność pracy  
i rozwój miasta. Po zebraniu tych wszystkich 
informacji z moimi najbliższymi współpra-
cownikami przygotujemy własne propozycje 
ewentualnych zmian w strukturze urzędu.

Będzie Pan miał swojego asystenta?
Miałem wcześniej taki zamiar, ale się  

z niego wycofałem. Być może podobną funkcję  

 Teraz spokój 
 później
  ewolucja

Po zwycięstwie w II turze wyborów 37-letni Piotr 
Kuczera z Popielowa, który wcześniej uczył historii 
oraz WOS-u w II LO i był radnym Platformy 
Obywatelskiej, został trzecim po odrodzeniu 
samorządu prezydentem Rybnika, drugim 
wybranym w bezpośrednich wyborach i pierwszym, 
który pokonał w nich urzędującego prezydenta. 
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będzie pełnić jeden z pracowników urzę-
du. Nie chcę powielać etatów, bo to prze-
cież kosztuje.

A co z budżetem na przyszły rok?
Zgodnie z przepisami prezydent Adam Fu-

dali w połowie listopada przedstawił Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej projekt budże-
tu miasta na 2015 rok. Jest rzeczą naturalną, 
że chcę wprowadzić do tego budżetu pewne 
drobne korekty. Sesja budżetowa odbędzie 
się w styczniu. Każda nagła zmiana może się 
okazać dla miasta szkodliwa, dlatego dopie-
ro budżet na 2016 rok będzie mojego autor-
stwa. Podobnie wygląda sprawa z konkursa-
mi grantowymi. Nie mamy zamiaru zaskaki-
wać różnych środowisk. Po publicznej deba-
cie i szerokich konsultacjach w połowie przy-
szłego roku podamy do publicznej wiadomo-
ści zasady na jakich odbędzie się kolejne roz-
danie środków z budżetu miasta dla klubów 
sportowych i różnego rodzaju stowarzyszeń. 
Zmiany w tym zakresie są konieczne, ale ruj-
nowanie na kilka dni przed końcem roku sys-
temu, który funkcjonował przez ostatnie lata 
zwyczajnie nie miałoby sensu.

Jak ocenia Pan sytuację w radzie mia-
sta? Koalicja PO i Bloku Samorządo-
wego Rybnik dla wielu osób jest niespo-
dzianką…?

Nie spisaliśmy żadnego formalnego po-
rozumienia. To umowa radnych obu klubów  
w sprawie funkcjonowania rady miasta, która 
nie ma żadnego przełożenia na moje decyzje 
kadrowe. Władza wykonawcza pozostaje wy-
łącznie domeną prezydenta miasta, co było 
dla mnie kwestią zasadniczą. Jako nowy pre-
zydent potrzebuję w tym okresie przejścio-
wym spokoju, a miasto stabilizacji, którą za-
pewnia ta koalicja. Liczę na twórczą współ-
pracę radnych BSR-u. Mam nadzieję, że dla 
dobrze rozumianej samorządności uda się 
utrzymać zawarty kompromis. Szanuję wolę 
wyborców, którzy zdecydowali, że w radzie 
miasta znalazło się aż dziesięciu radnych BSR
-u, którzy tworzą najliczniejszy klub w RM, 
ale chcę też by uszanowano fakt, iż prezydent 
został wybrany z innego ugrupowania. Jeste-
śmy skazani na współpracę, a wszyscy prze-
cież jesteśmy ludźmi samorządu. Nie jest to 
łatwy kompromis, ale na pewno potrzebny. 

Jest jakieś przedsięwzięcie, które 
chciałby Pan koniecznie zrealizować?

Prezydenta ogranicza właściwie tylko jed-
no – mina skarbnika miasta, czyli nasze sa-
morządowe finanse. Chcę być tym, który nie 
rządzi, ale zarządza miastem. Podobnie jak 
mój poprzednik, zamierzam udostępnić inwe-
storom duże tereny inwestycyjne w Kłokoci-
nie, co z kolei wiąże się z innym, epokowym 
przedsięwzięciem, jakim będzie budowa dro-
gi regionalnej Pszczyna-Racibórz. Zapewne  

w każdej dziedzinie można znaleźć inwesty-
cję, którą warto by zrealizować. Niestety, 
mamy do rozwiązania w mieście wiele proble-
mów wymagających działań długofalowych. 
To przede wszystkim palący problem smogu 
i niskiej emisji. Nowością, którą względnie 
szybko można wprowadzić, jest organizowa-
nie ogólnopolskich konkursów architekto-
nicznych, gdy będziemy chcieli zagospoda-
rować jakąś część miasta. Myślę, że staną się 
one w Rybniku standardem. Przygotowujemy 
się już do konkursu na pełnomocnika prezy-
denta miasta ds. inwestycji i zagospodarowa-
nia przestrzennego, w którym oczywiście bę-
dzie mógł wystartować każdy kto spełni wy-
mogi formalne.

Kwestia zagospodarowania przestrzennego 
to dla miasta kwestia kluczowa i strategiczna. 
Dlatego zastanawiam się również nad powo-
łaniem do życia miejskiej pracowni urbani-
stycznej, ale jestem jeszcze przed rozmowa-
mi z naczelnikami.

To, że Piotr Masłowski zostanie Pana 
zastępcą zapowiadał Pan już wcześniej, 
ale powołanie na swego pierwszego za-
stępcę Janusza Kopera, który do tej pory 
był pełnomocnikiem prezydenta Fudalego 
było już sporym zaskoczeniem…?

Powiem od razu, że nie konsultowałem tej 
decyzji z moim poprzednikiem. Janusz Ko-
per jest wysokiej klasy specjalistą jeśli chodzi 
o drogownictwo, a miasto przygotowuje się 
do budowy drogi Pszczyna-Racibórz. Pomi-
jając kwestie merytoryczne, jestem przeko-
nany, że będzie on umiał wytłumaczyć miesz-
kańcom wszystkie, nawet najtrudniejsze na-
sze decyzje, które przy realizacji tej inwe-
stycji, kierując się dobrem miasta, będziemy 
musieli podjąć. Mam do niego pełne zaufa-
nie. Uczestniczył również w projekcie ISPA 
(budowa kanalizacji – przyp. red.), który nie 
jest jeszcze do końca rozliczony.   

Jaka będzie pierwsza nowość związana 
z osobą nowego prezydenta, którą będą 
mogli zauważyć rybniczanie?

Sesje online, czyli transmitowanie sesji 
rady miasta w internecie na miejskim kana-
le portalu Youtube. Po raz pierwszy miało to 
miejsce w czasie ostatniej sesji. Rewolucyj-
nych zmian w mieście nie będzie. W pierwszej 
kolejności chcę zrestrukturyzować schemat 
organizacyjny magistratu, bo on ma wpływ na 
sposób funkcjonowania całego miasta. Ryb-
nik już dawno nie przeżywał zmiany prezy-
denta (po raz ostatni w 1998 roku – przyp. 
red.) i dziś potrzeba nam przede wszystkim 
spokoju i cierpliwości mieszkańców. Jestem 
pierwszym prezydentem, który przejmuje ten 
urząd we współczesnych realiach. 

Zapowiada Pan dialog i częste komu-
nikowanie się z mieszkańcami. Czy niska  

frekwencja wyborcza nie świadczy o tym, 
że tak naprawdę niewielka część miesz-
kańców jest takim dialogiem zaintere-
sowana?

Gdyby frekwencja była wyższa, silniejszy 
byłby nie tylko mój mandat, ale i mandat 
każdego radnego. Mam wrażenie, że Pola-
cy w niewielkim stopniu identyfikują się ze 
swoimi miastami i gminami. Musimy wypra-
cować nawyk odpowiedzialności za miasto. 
Trzeba nad tym pracować rozwijając eduka-
cję obywatelską. Nasz samorząd jest jeszcze 
bardzo młody i wciąż spora część społeczeń-
stwa tkwi mentalnie w PRL-u. Być może rów-
nież transmisje sesji w internecie przyczynią 
się do większego zainteresowania mieszkań-
ców samorządem, który przecież ma wpływ 
na warunki naszego życia. Nie twierdzę,  
że każda sesja to interesujące wydarzenie, ale 
ci, którzy będą chcieli śledzić obrady, będą 
mogli to robić nie wychodząc z domu.

Wiem, że zamierza się Pan spotkać  
z radami rybnickich dzielnic…?

Tak, choć na razie ze względu na ograni-
czenia czasowe jest to niemożliwe. Takie ro-
bocze spotkania z dzielnicowymi samorzą-
dowcami planuję na początek nowego roku. 
Podziękuję im też wtedy za ich pracę w do-
biegającej końca kadencji rad dzielnic. Jak 
już zapowiadałem, chcę realizować wszyst-
kie pomysły, które będą dobre dla miasta  
i jego dzielnic.

Zawieszona jest sprawa wprowadzenia 
nowych zasad ruchu w tzw. Rybnickiej 
Strefie Śródmiejskiej. Kiedy ten niełatwy 
problem zostanie rozwiązany?

Przede mną kilka spotkań w tej sprawie, 
m.in. z mieszkańcami i handlowcami, a po 
nich moje pierwsze decyzje dotyczące bezpo-
średnio mieszkańców. Szukamy kompromisu, 
który jest konieczny. Mam nadzieję, że nowe 
porządki w ścisłym centrum miasta wprowa-
dzimy jeszcze przed świętami.

Jak spędzi zbliżające się święta nowy 
prezydent Rybnika?

W wigilijne popołudnie, starym już zwycza-
jem wezmę udział w kolacji wigilijnej w Miej-
skim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żuż-
lowej. Święta, jak co roku, spędzę rodzinnie, 
czyli z żoną i mamą, odwiedzając też najbliż-
szych krewnych. Bardzo lubię święta Boże-
go Narodzenia, a z tymi najbliższymi wiążę 
szczególne nadzieje – mam w planie wresz-
cie trochę odpocząć. 

Rozmawiamy o Świętach, w związku z tym, 
korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszyst-
kim mieszkańcom Rybnika: zdrowych i po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzo-
nych w życzliwej i rodzinnej atmosferze. 

Rozmawiał Wacław Troszka



Przeanalizował już Pan przyczyny 
wyborczej porażki?

Przyczyn na pewno jest kilka. Jedną  
z nich była na pewno moja mniejsza ak-
tywność w ostatnim czasie, związana  
z chorobą i pobytem w szpitalu. Przez 16 
lat bywałem praktycznie wszędzie, w każ-
dej dzielnicy i na każdym spotkaniu. Nie-
którzy bali się nawet, że jak otworzą lo-
dówkę, to tam też będzie Fudali. Ostat-
nio byłem wszędzie tam, gdzie prezydent 
miasta być powinien, ale nie były to już 
tak częste spotkania z mieszkańcami jak 
kiedyś. Inna sprawa, że gdy popatrzeć na 
liczbę głosów, którą otrzymałem w I tu-
rze i na liczbę osób, które nie poszły gło-
sować w turze II, to 3,5 tys. osób z tych 5 
tys., które nie poszły głosować w II turze, 
to właśnie moi wyborcy. Zapewne zwiódł 
ich mój dobry wynik i zdecydowane zwy-
cięstwo w I turze, uznali wybory za roz-
strzygnięte i drugi raz głosować nie poszli. 
Muszę też przyznać, że dobrą i skutecz-
ną, jak się okazało, kampanię wyborczą 
przeprowadził mój konkurent. Niektóry-
mi jej elementami wręcz mi zaimpono-
wał, ale były też takie, o które mam prawo 
mieć pretensje. Pojawiły się przecież ele-
menty czarnego pijaru i różne obraźliwe 
dla mnie plotki. Nie wiem, czy wiedziały  
o takich poczynaniach osoby zarządzają-
ce kampanią Piotra Kuczery. Nikogo za 
rękę nie złapałem, więc nie mogę wyklu-
czyć, że za takimi mało etycznymi dzia-
łaniami stał ktoś, kto robił to na własną 
rękę. Inna sprawa, że przegrałem z przed-
stawicielem dużej partii, a to jednak inny 
pułap finansów i inne możliwości marke-
tingowe. Ale zostawmy to, bo to już histo-
ria, a trzeba patrzeć w przyszłość. Rybnik 
musi się rozwijać, a oczekiwania miesz-
kańców są duże. Teraz będę się przyglą-
dać jak Piotr Kuczera realizuje swój pro-
gram wyborczy, a znając jego treść wiem, 
że wcale to nie będzie takie łatwe.  

Odchodzę z podniesioną głową, bo 
czuję się człowiekiem spełnionym. Przez 
tych 16 lat oddałem temu miastu wszyst-
kie moje siły i umiejętności i jestem pe-
wien, że z moimi współpracownikami zro-
biliśmy dla Rybnika i rybniczan wszyst-
ko to, co tylko było w takich, a nie in-
nych realiach możliwe. Owszem, konty-
nuowałem dzieło mojego poprzednika,  
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Prezydent Piotr Kuczera powołał swoich 
dwóch zastępców; pierwszym został doświad-
czony samorządowiec, żorzanin Janusz Ko-
per (54 l.), dobrze znany mieszkańcom uczest-
niczącym chociażby w cyklicznych spotkaniach 
z radami dzielnic. Ostatnio był pełnomocnikiem 
prezydenta miasta ds. dróg i gospodarki komu-
nalnej. W latach 1990-2000 był wiceprezyden-
tem Żor, a w rybnickim urzędzie miasta z dwu-
letnią przerwą pracuje od stycznia 2003 roku. 
Owa przerwa związana była z jego pracą w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
gdzie najpierw był zastępcą, a potem general-
nym dyrektorem. Jest zapalonym żeglarzem i 
ratownikiem wodnym. 

Drugim zastępcą został Piotr Masłowski 
(37 l.), który z magistratem nie miał wcześniej 
nic wspólnego. Urodził się w Rydułtowach, ale 
od 13 lat mieszka w Rybniku, obecnie w  Śród-
mieściu. Jest absolwentem politologii na Uni-
wersytecie Śląskim oraz studiów podyplomo-
wych z zarządzania zasobami ludzkimi. Do-
świadczenia zawodowe ma bardzo różnorod-
ne; jeszcze w czasie studiów pracował jako na-
stawniczy w PKP, później w towarzystwie ubez-
pieczeniowym, w urzędzie miasta w Radlinie, 
przez trzy lata w rybnickim starostwie powiato-
wym, a ostatnio przez blisko dziesięć lat w Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybni-
ku, gdzie społecznie pełnił też funkcję prezesa. 
Jest ojcem dwunastoletniego Roberta i siedmio-
letniej Marty. Jak mówi, jego pasją są organi-
zacje pozarządowe i dobre książki oraz biega-
nie; dwa lata temu przebiegł Rybnicki Półma-
raton Księżycowy. 

Do tej dwójki już w nowym roku ma dołączyć 

pełnomocnik prezydenta miasta ds. inwestycji i 
gospodarki przestrzennej. Ma się on zająć m.in. 
sprawami związanymi z dobiegającym końca 
opracowaniem nowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rybnika (dokument bazowy), a po-
tem również zmianami w konkretnych już pla-
nach zagospodarowania przestrzennego. Magi-
strat ogłosił już konkurs na to stanowisko; ofer-
ty kandydatów będą przyjmowane do 2 stycznia.    

A tak wygląda aktualny podział służbowych 
kompetencji prezydenta i jego zastępców:

Prezydent Piotr Kuczera – wydziały: za-
mówień publicznych, zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności, promocji i informacji, biuro 
radców prawnych oraz straż miejska

Zastępca prezydenta Janusz Koper – wy-
działy: dróg, gospodarki komunalnej, architek-
tury, geodezji i kartografii, komunikacji, infra-
struktury miejskiej i inwestycji, mienia, ekolo-
gii; miejski konserwator zabytków oraz Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Transpor-
tu Zbiorowego, Rybnickie Służby Komunalne, 
Zarząd Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji 

Zastępca prezydenta Piotr Masłowski – 
wydziały: edukacji, polityki społecznej, rozwo-
ju, promocji gospodarczej i integracji europej-
skiej, spraw obywatelskich oraz placówki oświa-
towe, Urząd Stanu Cywilnego, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Bushido, Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Muzeum w Rybniku, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Dom Po-
mocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ryb-
nickie Centrum Kultury i domy kultur. (WaT)

Piotr Masłowski, debiutując w roli wiceprezydenta bę-
dzie musiał się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z 
oświatą, pomocą społeczną oraz podziałem grantów 
dla organizacji pozarządowych

Wi c e p r e z y d e n c i
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Po 16 latach Adam Fudali żegna 
się z urzędem prezydenta miasta. 
Za jego rządów Rybnik nie tylko 
bardzo się zmienił i rozwinął, ale 
też powiększył swoje terytorium, 
wchłaniając Ochojec, należący 
wcześniej do gminy Pilchowice.

Atutem Janusza Kopera jest duże doświadczenie zawo-
dowe i samorządowe. W najbliższym otoczeniu prezy-
denta Adama Fudalego był jedyną osobą niezwiązaną z 
jego Blokiem Samorządowym Rybnik  
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ale działałem już w zupełnie innych warun-
kach. Rybnik był dla mnie zawsze najważniej-
szy i to się nie zmieni. 

Dziś jest Pan przewodniczącym rady 
miasta, to w końcu zupełnie nowe wyzwa-
nie…?

No tak, przez tych 16 lat stałem po drugiej 
stronie. To spory zaszczyt, ale i wyzwanie, bo 
będę musiał się przykładać do sprawnego pro-
wadzenia sesji. Będę dbał o to, by postulaty 
wszystkich radnych traktować równie poważ-
nie. Zaraz po wyborze na przewodniczącego 
zapowiedziałem, że będę walczyć z bezpro-
duktywnym gadulstwem i słowa dotrzymam.

Od ostatniej sesji mamy do czynienia  
z nowym układem sił…?

Jestem zawiedziony postawą PiS-u, czyli na-
szego jeszcze niedawnego koalicjanta. Po wy-
borach, w kluczowym momencie nie miałem 
właściwie z kim rozmawiać, bo rybnicki PiS 
był rozbity i podzielony. Po wyborach razem 
mieliśmy w radzie miasta 18 mandatów, ale w 
praktyce wyglądało to nieco inaczej. Z moje-
go politycznego rozeznania wynikało też, że 
utrzymanie klubu radnych BSR-u w obecnym 
kształcie również stoi pod znakiem zapytania. 
Konieczna więc była decyzja, która zagwaran-
towałaby naszemu stowarzyszeniu utrzymanie 
silnej pozycji w mieście. Stąd kompromis i po-
rozumienie z prezydentem Kuczerą i Platfor-
mą Obywatelską. 

Na echa tego kompromisu nie trzeba 
było długo czekać; PiS odsądził Pana od 
czci i wiary…

Jest mi przykro. Rozumiem, że jako par-
tia nie mogli inaczej postąpić, ale w swoim 
oświadczeniu przedstawili tylko część prawdy. 
Jako naród mamy tę przypadłość, że lubimy bić 
się w cudze piersi. Nikogo nie zdradziłem, do 
końca próbowałem trwać przy tej dawnej ko-
alicji, ale niestety, okazało się to niemożliwe  
i to głównie za sprawą PiS-u. Dobrym przykła-
dem jest osoba Andrzeja Wojaczka, który nie 
wytrzymał już tej presji i przeniósł się z PiS-u 
do klubu BSR-u, z czego bardzo się cieszymy, 
bo to dobry, doświadczony radny, który wiele 
zrobił dla swojej dzielnicy i miasta. 

To co łączy teraz PO i BSR to koalicja?
Na razie to porozumienie. Życie pokaże, 

jak to dalej będzie funkcjonować. W polity-

ce ważne jest dotrzymy-
wanie słowa, tak będzie 
również w tym przypad-
ku. Chcemy być rzetel-
nym partnerem, ale je-
śli w poczynaniach pre-
zydenta Kuczery poja-
wią się elementy, któ-
re będą nas niepokoić, będziemy oponować. 
Każdy prezydent ma prawo dobrać sobie naj-
bliższych współpracowników. Jako szef naj-
większego klubu radnych w radzie miasta 
oczywiście z uwagą śledzę pierwsze decyzje 
mojego następcy. Odchodząc zostawiłem, a 
właściwie zostawiliśmy miasto w bardzo do-
brej kondycji. Wszystko od pomocy społecz-
nej przez rekreację, sport, edukację i komu-
nikację po miejskie inwestycje, funkcjonuje 
bardzo dobrze. Wystarczy tym wszystkim do-
brze administrować, wprowadzając ewentu-
alnie nowe, rozsądne rozwiązania. Również 
finanse miasta są w bardzo dobrym stanie. 
Miasto to przede wszystkim ludzie. Wiem, 
że w Rybniku żyje się stosunkowo dobrze, co 
potwierdzają różnego rodzaju badania socjo-
logiczne. Oby tak zostało. Mam nadzieję, że 
gdy spotkamy się za cztery lata, stwierdzimy, 
że Rybnik wciąż się rozwija i to będzie naj-
większa wartość dodana do wyborów samo-
rządowych, które już za nami.

Jak Pan się odnajduje w tej nowej rze-
czywistości, gdy ma Pan na głowie znacz-
nie mniej obowiązków?

Przez kilka pierwszych dni trochę sobie od-
począłem, ale teraz już wdrażam się w moje 
nowe obowiązki. Wciąż myślę o mieście i to 
się już nie zmieni.

Przekazał Pan władzę swemu następcy 
w sposób bardzo pokojowy…

Taki już mam charakter i chociaż po przegra-
nych wyborach to ja byłem w tej trudniejszej sy-
tuacji, postanowiłem, że przekazanie urzędu 
mojemu następcy, powinno się odbyć w bar-
dzo cywilizowany sposób. Oczywiście, trochę 
mnie to kosztowało, ale życie, jak już kiedyś 
mówiłem, nauczyło mnie pokory.

Mieszkańcom, którzy na mnie głosowali 
chciałbym za to bardzo podziękować. Mogę za-
pewnić, że już z pozycji przewodniczącego rady 
miasta będę pilnował, by Rybnik wciąż się roz-
wijał. Oczywiście pełnia władzy wykonawczej 
jest po stronie prezydenta miasta.

Przed Panem zapewne pierwsze, napraw-
dę spokojne święta od wielu lat…?

Śledzę prognozy pogody…Jestem zwolenni-
kiem łagodnych zim, bo te są mniej kosztow-
ne dla miasta. Święta na pewno będą spokoj-
ne, ale po tych ostatnich zmianach trudno bę-
dzie uniknąć nostalgii. 

Rozmawiał Wacław Troszka

Adam Fudali jest wytrawnym samorządowcem i politykiem, więc szybko odnalazł się w zupełnie 
nowej dla niego sytuacji    

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 11

Szanowni Państwo
Przez 16 lat sprawowałem urząd 

Prezydenta Miasta Rybnika. Był to 
dla mnie czas niezwykle wytężo-
nej pracy na rzecz rozwoju miasta 
i dobra jego mieszkańców. Praca ta 
była moją pasją, dzięki czemu dzisiaj 
czuję się naprawdę spełniony. Pa-
miętam, jak wyglądał Rybnik 16 lat 
temu i widzę, jak miasto prezentu-
je się dzisiaj. Dzięki odważnym decy-
zjom i środkom unijnym współcze-
sny Rybnik jest nowoczesny, przyja-
zny dla mieszkańców i bardzo do-
brze oceniany na ogólnopolskiej are-
nie samorządowej. Taki obraz miasta 
to wspólny sukces osób, dla których 
dobro Rybnika było priorytetem. 
Dziękuję wszystkim, z którymi pod-
czas minionych czterech kadencji 
miałem okazję owocnie współpra-
cować. Mam też nadzieję, że Rybnik 
nadal będzie się rozwijał, do czego 
konsekwentnie będę dążył. 

Wszystkim Państwu składam też 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia oraz speł-
nienia marzeń i planów w Nowym 
2015 Roku. 

Z szacunkiem, Adam Fudali
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 Kompromis 
       był 
                konieczny



Miasto w skrócie
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w Ponad 2000 książek zebrano podczas akcji „Poda-
ruj książkę. Pomóż stworzyć biblioteczkę szpital-
ną”, zorganizowanej przez Pedagogiczną Biblio-
tekę Wojewódzką w Rybniku. Od 13 października 
do 28 listopada do siedziby placówki (ul. Chrobre-
go 27) trafiły książki przyniesione nie tylko przez 
osoby prywatne, ale też przez szkoły, przedszko-
la i placówki oświatowe z całego regionu. Książki 
zostały przekazane na oddział pediatrii i chirurgii 
dziecięcej Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycz-
nego nr 3 w Orzepowicach. — Z pewnością będą 
miłym upominkiem, bo pomogą najmłodszym  
i tym trochę starszym pacjentom radośniej spę-
dzić smutny czas pobytu na szpitalnym oddzia-
le. Dlatego wszystkim darczyńcom oraz osobom 
zaangażowanym w tę akcję składamy serdeczne 
podziękowania — podsumowuje Katarzyna Goz-
dawa-Grajewska, koordynatorka akcji.

w 8 grudnia w urzędzie miasta podsumowano akcję 
Młodzieżowej Rady Miasta „Marzysz Ty, spełnia-
my my”, dzięki której Kasia wyjedzie nad morze, 
Piotrek dostał upragniony tablet, a Patrycja już 
niedługo będzie cieszyć się nowym, kolorowym 
pokojem. To trzy pierwsze marzenia poważnie 
chorych rybnickich dzieci, jakie udało się zrealizo-
wać w ramach akcji, do której włączyli się również 
sponsorzy – firma Doosan Babcock Energy Polska 
i Bank BGŻ. Zbiórkę prowadziła też Młodzieżowa 
Rada Miasta, która zapowiada kontynuację akcji. 

w Jak co roku rada dzielnicy ze Śródmieścia zorgani-
zowała mikołajkowe spotkanie dla najmłodszych 
mieszkańców tej dzielnicy. 8 grudnia w restaura-
cji Capri pojawił się najbardziej oczekiwany przez 
maluchy gość, który wręczył dzieciom prezenty, 
a te zrewanżowały się wierszykami i piosenkami. 
Wśród uczestników spotkania byli też m.in. Joan-
na Kryszczyszyn i ówczesny przewodniczący rady 
miasta Łukasz Dwornik oraz przedstawiciele rady 
dzielnicy Śródmieście.

w 1 grudnia w Muzeum odbyła się konferencja na-
ukowa pt. „Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w 
tle”, którą rybnickie muzeum przygotowało wspól-
nie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowa-
rzyszeniem Humanistycznym: Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy. — Spotkanie wpisało się w obchody 
setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny świato-
wej. Już od zeszłego roku organizujemy cykl kon-
ferencji i wystaw poświęconych temu wydarze-
niu — mówi Bogdan Kloch, dyrektor muzeum. W 
swych wystąpieniach historycy i muzealnicy ze Ślą-
ska, Opola i Krakowa mówili o tym, jak dziś wy-
gląda pamięć o losach Górnego Śląska podczas  
I wojny światowej. — Tam, gdzie przed wojną pań-
stwo pruskie na Śląsku miało władzę, upamiętnia-
no poległych pomnikami, z których część istnieje 
do dzisiaj. Ta lokalna pamięć jest silna, bo w wielu 
rodzinach poległ dziadek czy pradziadek. Wojna 
odcisnęła duże piętno na życiu wielu ludzi — ko-
mentował Bogdan Kloch.

Łańcuch był gotowy 
od dwóch lat, ale nie 
było tak dobrej okazji, 
jak ta, która nadarzy-
ła się po wyborach, by 
użyć go po raz pierw-
szy. Inicjatorem wyko-
nania tego miejskiego 
insygnium było Brac-
two Kurkowe Miasta 
Rybnika. Wiosną 2008 
roku pismo z propo-
zycją stworzenia nie 
jednego, a kilku insy-
gniów miasta (m.in. 
również pieczęci i la-
ski przewodniczące-
go rady miasta) rybnic-
cy bracia kurkowi, zaj-
mujący się generalnie strzelectwem „w oprawie 
tradycyjnej celebry”, wystosowali do ówczesne-
go prezydenta. W czerwcu 2008 roku rada mia-
sta podjęła stosowną uchwałę o ustanowieniu in-
sygnium miasta w postaci łańcucha prezydenta 
miasta. — Łańcuch Prezydenta Miasta Rybnika 
ustanawiany jest w celu podkreślenia dostojeństwa 
władzy oraz odpowiedzialności Prezydenta wobec 
społeczności naszego Miasta. Jako insygnium sta-
nie się on – obok herbu, flagi i hejnału – ważnym 
elementem tożsamości społecznej mieszkańców 
Rybnika — napisano w uzasadnieniu uchwały.

Przedstawiony przez bractwo projekt takiego 
łańcucha wykonany przez jednego z rybnickich 
artystów plastyków nie zyskał jednak akcepta-
cji Komisji Heraldycznej działającej przy mini-
strze spraw wewnętrznych. Wtedy przygotowa-
nia nowego projektu podjęła się Elżbieta Bim-
ler-Mackiewicz, kustosz Muzeum w Rybniku.

Stworzyła ona koncepcję łańcucha zgodną 
z regułami sztuki heraldycznej, wykorzystując 
tzw. miejscowy kod symboliczny. Projekty gra-
ficzne, po wielodniowych dyskusjach i konsul-
tacjach ze specjalistami w tej dziedzinie, przy-
gotował współpracujący od lat z rybnickimi mu-
zealnikami artysta plastyk Marek Dronszczyk. 
Łańcuch, według projektu zaakceptowanego już 
przez Komisję Heraldyczną, wykonał ze srebra 
próby 925 rybnicki mistrz złotniczy Michał Kło-
sok, który jako fachowiec uczestniczył w każdym 
z etapów jego projektowania. Choć w pierwszym 
piśmie Bractwa Kurkowego mowa była o poten-
cjalnym sponsorowaniu, ostatecznie koszty wy-
konania łańcucha w całości pokrył urząd miasta, 
który zajął się też stroną organizacyjną przedsię-
wzięcia. Uchwała rady miast precyzyjnie okre-

śla wydarzenia, w czasie których prezydent po-
winien występować w tej herbowej biżuterii; na-
leżą do nich m.in. Dni Rybnika. 

Najbardziej eksponowanym elementem łań-
cucha jest klejnot – herb Rybnika, na rewersie 
którego wygrawerowano cytat z wiersza rybnic-
kiej poetki Janiny Podlodowskiej: „Do Tej Zie-
mi trzeba się urodzić”. Klejnot otaczają wici ro-
ślinne występujące w herbie miasta, kojarzone 
z kotewką – orzechem wodnym. Ten sam motyw 
pojawia się w ogniwach łańcucha – jest ich łącz-
nie 27, co odpowiada liczbie rybnickich dziel-
nic. Jedna z nich, nad tarczą herbu, jest większa 
od pozostałych, co jest symbolicznym odniesie-
niem do historycznego śródmieścia. Pomiędzy 
ogniwa łańcucha, włączono również cztery orły 
górnośląskie. — To była żmudna praca. Projek-
ty poszczególnych etapów pracy, a było ich w su-
mie osiem, na bieżąco konsultowałam ze znawca-
mi heraldyki samorządowej, i samą Komisją He-
raldyczną. Ostatecznie, po wszelkich ustaleniach 
przedstawiliśmy do ostatecznego zatwierdzenia 
dwa różniące się nieco od siebie projekty — mówi 
Elżbieta Bimler-Mackiewicz z Muzeum w Ryb-
niku. We wrześniu ubiegłego roku referat po-
święcony rybnickiemu łańcuchowi przedstawiła 
ona na konferencji nauk pomocniczych historii 
w Kazimierzu nad Wisłą. Jej uczestnicy, specja-
liści z tej dziedziny, mieli również okazję obej-
rzeć sam łańcuch i nie szczędzili pochlebnych 
opinii. — Ten łańcuch nawiązujący do tradycji 
wywodzącej się ze średniowiecza, to efekt inicja-
tywy obywatelskiej i dlatego przywiązuję do nie-
go tak dużą wagę — mówi Piotr Kuczera, pre-
zydent Rybnika. 

(WaT)

Łańcuch herbowy

W czasie uroczystości zaprzysiężenia Piotra Kuczery na prezydenta Rybnika po 
raz pierwszy użyto nowego insygnium miejskiego – Łańcucha Prezydenta Miasta 
Rybnika. Na ramiona prezydenta okazały srebrny łańcuch włożył ówczesny 
przewodniczący rady miasta Łukasz Dwornik.

Herb Rybnika ,  or ły 
górnośląskie i ogniwa 
w kształcie kotewki 
orzecha wodnego, to 
najważniejsze elementy 
prezydenckiego łańcucha
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Miasto w skrócie

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 13

w Teatr Ziemi Rybnickiej przymierza się do drugie-
go przetargu na dostawę i montaż cyfrowego 
systemu kinowego, w którego skład wchodzi cy-
frowy projektor kinowy w zapewniającej wyso-
ką rozdzielczość (4096x2160 pikseli) technolo-
gii 4 K oraz uzupełnienie kinowego nagłośnie-
nia. Nowe urządzenie wraz z zakupionym rów-
nież w tym roku ekranem przystosowanym do 
projekcji 3D, zdecydowanie polepszy jakość fil-
mowych prezentacji. Skorzysta na tym jeden 
z najstarszych w kraju, obchodzący dokładnie  
w grudniu br. 50-lecie swojego istnienia Dysku-
syjny Klub Filmowy Ekran. Pierwszy przetarg zo-
stał unieważniony – zgłosiły się tylko dwie fir-
my, z których pierwsza nie spełniała wymogów 
technicznych, a druga oferta przekraczała kwo-
tę, jaką zamawiający przeznaczył na zakup sys-
temu. Jego modernizacja opóźni nieco uroczy-
stości jubileuszowe, które mają się odbyć już  
w nowych, lepszych warunkach.   

w Zimą strażnicy miejscy podejmują coraz wię-
cej interwencji w związku z osobami bezdom-
nymi. Mroźne noce mogą być zagrożeniem dla 
ich zdrowia i życia. – Bezdomni często nocu-
ją w zagajnikach, pod mostami i wiaduktami,  
w altanach, pustostanach, na strychach, w piw-
nicach. Żeby się ogrzać korzystają także z kla-
tek w blokach, co budzi sprzeciw mieszkańców, 
szczególnie jeśli je zanieczyszczają, a to, nie-
stety, często się zdarza – informuje Dawid Bła-
toń, rzecznik rybnickich strażników. Część tych 
osób pozostaje bezdomnymi z wyboru, nie za-
mierza zmieniać stylu życia i podczas interwen-
cji odmawia przyjęcia pomocy. Wielu bezdom-
nych nadużywa alkoholu (choć trzeba pamiętać,  
że nie wszyscy). Funkcjonariusze, wraz z pracow-
nikami socjalnymi rybnickiego ośrodka pomocy 
społecznej odwiedzają miejsca, w których prze-
bywają osoby bezdomne i proponują miejsce  
w placówkach (o których pisaliśmy w poprzed-
nim numerze). Z problemem osób bezdomnych 
łączy się inny, będący także powodem częstych 
interwencji strażników – natarczywe żebranie na 
ulicach i parkingach. — To często źródło zarob-
ku tych osób. Przyjmujemy coraz więcej zgło-
szeń w związku z zaczepianiem i proszeniem  
o pieniądze — mówi Dawid Błatoń.

w W połowie grudnia w Zamysłowie i w Paru-
szowcu-Piaskach odbyły się coroczne spotka-
nia opłatkowo-noworoczne z udziałem najstar-
szych mieszkańców. Tradycyjnie zorganizowały 
je rady dzielnic, wspólnie ze sponsorami. Prawie 
120 seniorów z Paruszowca biesiadowało w ho-
telu Politańskim, a najstarsi mieszkańcy Zamy-
słowa spotkali się w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 9. Świąteczne życzenia seniorom  
z obu dzielnic złożył m.in. prezydent Piotr Ku-
czera. 18 i 19 grudnia spotkania dla seniorów 
zorganizowała też rada dzielnicy Maroko-No-
winy (do tematu wrócimy).

Podstawowa miesięczna dieta radnego wy-
nosi 800 zł, ale za członkostwo w jednej z ko-
misji branżowych rady przysługuje mu dodat-
kowo 200 zł. Dodatek taki może jednak otrzy-
mać co najwyżej za członkostwo w trzech ko-
misjach, a zatem miesięczna dieta szeregowe-
go radnego może wynieść góra 1400 zł.

Wyższe diety przysługują radnym-funkcyj-
nym: przewodniczący rady miasta otrzymuje 
miesięcznie 2200 zł; wiceprzewodniczący 2000 
zł, przewodniczący komisji branżowej 1800 zł, 
zaś zastępca przewodniczącego komisji 1400 
zł plus 200 zł, o ile pełni też obowiązki sekre-
tarza komisji.

Wyliczone diety zostają zmniejszone w przy-
padku nieusprawiedliwionych nieobecności na 

sesji rady miasta (400 zł za każdą nieobecność) 
bądź na posiedzeniu komisji branżowej rady 
miasta (200 zł za każdą nieobecność). Przypo-
minamy, że nie licząc sesji nadzwyczajnych, po-
siedzenia rady miasta w minionej kadencji od-
bywały się raz w miesiącu. 

W 2013 roku diety radnych kosztowały bu-
dżet miasta 512.373 zł, na pokrycie kosztów po-
dróży radnych wydano 1508 zł, a obsługa admi-
nistracyjna rady miasta kosztowała 15.058 zł. 
W tym roku, według planu, diety radnych mają 
wynieść w sumie 516 tys. zł, koszty administra-
cyjne mają wynieść 37.400 zł, zaś na sfinanso-
wanie podróży „służbowych” radnych przezna-
czono w tegorocznym budżecie miasta 16 tys. zł. 

(WaT) 

Dzięki temu część ich pieniędzy oddawanych 
fiskusowi jako podatek, zasili budżet miasta  
i przyczyni się do poprawy warunków ich życia. 

48 proc. naszego podatku dochodowego, od-
prowadzanego do urzędu skarbowego może 
wpłynąć do budżetu miasta. Pozwoli to m.in. 
na realizację kolejnych miejskich inwestycji.  
O niektórych z nich będą mogli zdecydować 
sami mieszkańcy poszczególnych dzielnic, wska-
zując przedsięwzięcia, które  zostaną zrealizo-
wane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przychody z tytułu udziału miasta w podatku 
dochodowym od osób fizycznych stanowią jed-
no z podstawowych źródeł finansowania roz-
woju naszego miasta. W 2014 roku spodziewa-
ne wpływy z tego tytułu wyniosą ok. 145 mln zł, 
tj. ponad 20% wszystkich planowanych docho-
dów budżetu miasta.

Formalności, których muszą dopełnić  

mieszkańcy Rybnika zameldowani na pobyt sta-
ły w innych miejscowościach, a chcący tu zło-
żyć swój roczny PIT, nie są zbyt skomplikowa-
ne. Wystarczy wypełnić prosty formularz ZAP-3 
lub wskazać Rybnik jako miejsce zamieszkania  
w rocznym rozliczeniu podatkowym. Jeżeli roz-
licza nas pracodawca wystarczy, że zgłosimy mu 
swój aktualny adres zamieszkania w Rybniku  
i wskażemy właściwy urząd skarbowy. Nie mu-
sisz zawiadamiać poprzednio właściwego Urzę-
du Skarbowego - dane zostaną zaktualizowane 
automatycznie. Co ważne, zmiana miejsca roz-
liczania PIT-u  nie wiąże się z żadnymi dodat-
kowymi obowiązkami lub opłatami; nie trzeba 
zmieniać adresu zameldowania, dowodu oso-
bistego czy jakiegokolwiek innego dokumentu. 
Warto więc zadbać o to, by przynajmniej część 
naszych podatków pozostała w miejscu naszego 
zamieszkania.                                              (WaT)

Podatki płacę w moim mieście

W grudniu rybnickich straż miejska rozpoczęła zbiórkę odzieży dla osób  
potrzebujących. 

Strażnicy apelują do mieszkańców Rybnika o przekazywanie niepotrzebnych kurtek, cie-
płych płaszczy, swetrów, spodni oraz butów. Przydadzą się też koce, rękawiczki, czapki 
i szaliki, a nawet ciepła bielizna. Ubrania, obuwie oraz ciepłe koce można przynosić co-
dziennie do komendy SM przy ul. Reymonta 54. Strażnicy przekażą je przebywającym na 
terenie miasta bezdomnym, którym ciepła odzież pomoże przetrwać mroźne dni. Każdy, 
kto nie jest w stanie dostarczyć odzieży osobiście, może skontaktować się telefonicznie 
z dyżurnym straży miejskiej (tel. 32 423 04 31) lub dzielnicowym SM.                       (D)

Na początku kolejnej kadencji rady miasta przypominamy obowiązujące stawki 
diet radnych. Jak wynika z rozmów z mieszkańcami, na temat diet krąży wiele 
nieprawdziwych informacji, którym ta publikacja powinna położyć kres. Obecne 
stawki zostały uchwalone w czerwcu 2003 roku.

D i e t y  r a d n y c h

Pomóż potrzebującym

Prezydent Piotr Kuczera, podobnie jak jego poprzednik, apeluje do mieszkań-
ców Rybnika niezameldowanych tu na stałe, by roczne rozliczenie podatkowe (PIT) 
złożyli w rybnickiej skarbówce. 



 Zakończono modernizację ul. Modrzewio-
wej w Niedobczycach, na której trylinkę zamie-
niono na nawierzchnię asfaltową. Remont tej 
drogi jest przykładem współpracy miasta, któ-
re zapewniło materiały oraz kopalni Marcel, 
która wzięła na siebie wykonawstwo robót. 
Trwały one dłużej niż pierwotnie zakładano, 
ale było to spowodowane szerszym zakresem 
remontu, o co wnioskowali mieszkańcy, a co 
za tym idzie koniecznością zmiany dokumen-
tacji technicznej. 

 Położeniem warstwy ścieralnej asfaltu za-
kończono roboty drogowe na ul. Podmiejskiej 
pomiędzy ulicami Rudzką i Św. Maksymiliana. 
Postęp odnotowano też na budowie mostu na 
Rudzie w ciągu modernizowanej drogi – został 
on zabetonowany, a po związaniu betonu, je-
śli warunki pogodowe na to pozwolą, drogo-
wcy planowali położenie nawierzchni, montaż 
balustrad oraz inne  roboty wykończeniowe.

Zakończył się I etap modernizacji ul. 1 Maja 
w Chwałowicach – na odcinku od ul. Śląskiej 
do ul Ogrodowej położono ostatnią, ścieral-
ną warstwę asfaltu. Na przyszły rok planowa-
ny jest remont II odcinka – od ul Śląskiej do 
ul. Krupińskiego. 

 Przy sprzyjającej pogodzie prace trwają na 
chwałęcickim odcinku remontowanej ul. Rudz-
kiej. Nadal obowiązuje ruch wahadłowy.

 W połowie grudnia miało zakończyć się od-
twarzanie ok. 100 punktów świetlnych, które 

dotąd zamontowane były na słupach Tauronu. 
Ponieważ firma ta zeszła z siecią energetycz-
ną pod ziemię, miasto musiało postawić wła-
sne konstrukcje do montażu lamp.

 Na styczeń 2015 r. planowane jest oddanie 
do użytku mostu nad linią kolejową na ul. Bie-
li w Kamieniu, a wykonawca wykonał już pra-
ce, którym mógłby zagrozić mróz. 

 Ruszył remont ul. Sportowej w Niewiado-
miu na odcinku od ul. Raciborskiej do prze-
jazdu kolejowego, razem ze skrzyżowaniem z 
ul. Racławicką. Plac budowy przejęła wyłonio-
na w przetargu firma Skanska, która rozpoczę-
ła roboty od budowy kanalizacji deszczowej. 
Mają one potrwać do wiosny przyszłego roku, 
a koszt pełnej modernizacji drogi wyniesie bli-
sko 7 mln zł. Droga już jest zamknięta, a ruch 
poprowadzono objazdami (plan objazdów do-
stępny na www.rybnik.eu)

 Nie udało się rozpocząć zaplanowanych na 
ten rok wykupów nieruchomości pod budowę 
regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna. Wpraw-
dzie zarówno ta inwestycja, jak i kolejne etapy 
modernizacji ul. Rudzkiej otrzymały już, wcze-
śniej oprotestowane przez „ekologów”, pozy-
tywne decyzje środowiskowe, ale inwestorzy 
czekają na tzw. ZRID, czyli pozwolenie woje-
wody na realizację inwestycji, które umożliwi 
rozpoczęcie tzw. wykupów, czyli przejmowa-
nie nieruchomości, za które zostaną wypłaco-
ne odszkodowania.

(r)

— Wszystkie zaplanowane na mijający rok roboty drogowe zostały zrealizowane — 
zapewnia Janusz Koper, dotychczasowy pełnomocnik ds. dróg i gospodarki 
komunalnej, a dziś pierwszy zastępca prezydenta Rybnika. Dalszy postęp prac 
uzależniony będzie od pogody.

Miasto w skrócie

Na remontowanej ul. 1 Maja w Chwałowicach roboty trwały nawet w dniu górniczego święta – Barbórki
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w — Mamy już swój rekord, na pewno rybnicki,  
a kto wie, czy nie wojewódzki – do siedmiooso-
bowej rodziny zawieźliśmy aż 89 paczek! W ra-
mach tegorocznej akcji obdarujemy w sumie 92 
rodziny, a to kolejny rekord — mówi Adam Ka-
nia, lider Szlachetnej Paczki rejonu Rybnik-Połu-
dnie. Idea charytatywnej Szlachetnej Paczki jest 
prosta – prywatni darczyńcy z anonimowej bazy 
internetowej wybierają konkretną rodzinę i zgod-
nie z jej potrzebami, przygotowują dla niej pacz-
ki. Swoje rodziny wybrali też m.in. piłkarze Ener-
getyka ROW-u Rybnik, kilka szkół, rybnicka biblio-
teka, która przekazała książki dla dzieci oraz pre-
zydent Piotr Kuczera, który 14 grudnia do siedzi-
by akcji w Ligocie-Ligockiej Kuźni przywiózł pacz-
ki w imieniu miejskich urzędników. W akcję za-
angażowało się ponad 40 wolontariuszy, a łącz-
na wartość paczek dostarczonych potrzebującym 
rybniczanom wyniosła ponad 215 tys. zł (do te-
matu wrócimy).

w Damian Mrowiec po raz piąty został wybrany na 
starostę rybnickiego. 27 listopada, w czasie sesji 
rady powiatu, na jedynego zgłoszonego kandy-
data swoje głosy oddało 15 z 19 radnych, biorą-
cych udział w głosowaniu. Szefowie powiatów nie 
są wybierani przez mieszkańców w wyborach po-
wszechnych, ale przez rady powiatów. Starostą ryb-
nickim Damian Mrowiec jest od stycznia 1999 roku, 
czyli od początku rybnickiego powiatu ziemskiego, 
utworzonego na mocy reformy administracyjnej. 

w Rybniczanin Grzegorz Wolnik (PO) został prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. W 
przeszłości był m.in. asystentem prezydenta Ryb-
nika Adama Fudalego, a od kilku lat jest związa-
ny z Czerwionką-Leszczynami, gdzie jest pełno-
mocnikiem burmistrza ds. planowania, rozwo-
ju i gospodarki.

w Źle się dzieje! Działający w samym centrum mia-
sta sklep oferujący m.in. „rozpałkę do pieca ko-
loru złotego”, czyli tzw. dopalacze, w piątki, so-
boty i niedziele jest już czynny całodobowo. Pa-
pierki po tych środkach odurzających walają się 
po całym śródmieściu, w Rybniku przybywa osób 
uzależnionych od dopalaczy, a w pobliskim par-
ku Na Górce można się coraz częściej natknąć na 
mało estetyczne efekty zatruwania organizmu 
środkami odurzającymi. Niestety, wygląda na to,  
że przy obecnym kształcie przepisów, policja  
i służby sanitarne są zwyczajnie bezradne. Spe-
cjaliści nie mają natomiast wątpliwości – wódka 
czysta w porównaniu z tymi produkowanymi nie 
wiadomo jak i gdzie mieszaninami chemikaliów, 
to zestaw witamin. 

w 9 grudnia rano w czasie prac remontowych, z da-
chu jednego z budynków przy ul. Śląskiej w Chwa-
łowicach spadł 24-letni pracownik firmy budow-
lanej. Upadek z wysokości ok. 11 m spowodował, 
rozległe obrażenia wewnętrzne i mężczyzna na-
stępnego dnia rano zmarł w rybnickim szpitalu.

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka



Miasto w skrócie
Okazały świerk kłujący, który występując w roli świątecznej choinki zdobi nasz 

rynek, pochodzi z dzielnicy Radziejów, a dokładnie z przydomowego ogrodu państwa 
Małgorzaty i Przemysława Suskich z ul. gen. Okulickiego.

Nasza choinka
— Do nowo wybudowanego przez rodziców 

domu wprowadziliśmy się w 1980 roku. Dwa 
lata później, gdy miałam osiem lat,  mama przy-
wiozła z targu w reklamówce-jednorazówce pół-
metrowego iglaka, z którego wyrosła ta piękna 
choinka. Na początku stroiliśmy ją jeszcze na 
święta światełkami, ale potem była już zbyt wy-
soka. Rosłaby dalej, gdyby jej korzenie nie nisz-
czyły nam już bramy i ogrodzenia — mówi pani 
Małgorzata i dodaje, że to właśnie w sąsiedz-
twie okazałego świerka urządzili sobie miejsce, 

w którym w okresie wiosenno-letnim odbywały 
się rodzinne biesiady i spotkania ze znajomymi 
przy grillu. Gdy pracownicy Zieleni Miejskiej 
ścinali świątecznego świerka, jego pień miał  
w obwodzie 116 cm. 

Pani Anna Szczyra, która 32 lata temu przy-
wiozła z targu małego świerczka, 16 grudnia 
świętowała swoje 70. urodziny. Jubilatce, dzię-
kując w imieniu mieszkańców za „rękę do cho-
inek”, życzymy więc wszelkiej pomyślności. 

(WaT)
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w W okresie świątecznym, czyli od 20 grudnia do  
6 stycznia można skorzystać z tzw. biletu rodzin-
nego, oferowanego w miejskich autobusach. 
Dzięki niemu bliscy pasażera płacącego za prze-
jazd imienną eKartą z wgranym jakimkolwiek bi-
letem okresowym, mogą podróżować wraz z nim 
płacąc za przejazd jedynie złotówkę (bilet taki ku-
puje się u kierowcy autobusu). Tylko w czasie li-
stopadowych weekendów z biletów rodzinnych 
skorzystało blisko 600 osób. Więcej informacji na 
stronie internetowej Zarządu Transportu Zbioro-
wego (www.ztz.rybnik.pl).

w 37-letni mężczyzna odebrał sobie życie skacząc  
z balkonu na dziewiątym piętrze jednego z blo-
ków przy ul. Orzepowickiej na osiedlu Nowiny. 
Do nieszczęścia doszło po g. 21. Wiadomo już, 
że nie była to jego pierwsza próba samobójcza. 
Prokurator zarządził sekcję zwłok.

w 9 grudnia w szpitalu wojewódzkim w Orzepowi-
cach zmarła 5-letnia dziewczynka, która na od-
dział pediatryczny lecznicy trafiła dzień wcze-
śniej. Zrozpaczeni rodzice powiadomili o zdarze-
niu Prokuraturę Rejonową w Rybniku, a ta zarzą-
dziła sekcję zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę 
zgonu dziecka.  

 w Nowo wybrany prezydent Rybnika Piotr Kucze-
ra zapowiada otwarcie się Rybnika na ściślej-
szą współpracę z sąsiadami. Pierwsze spotkania  
z samorządowcami z sąsiedztwa ma już za sobą.  
11 grudnia spotkał się w magistracie z Mieczysła-
wem Kiecą, prezydentem Wodzisławia Śl (nowy 
przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego) 
i jeszcze tego samego dnia odwiedził w rybnickim 
starostwie powiatowym starostę Damiana Mrowca.

w Mateusz Matuszewski, pracownik Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, będący ani-
matorem kompleksu sportowego Orlik w dzielni-
cy Niedobczyce został wyróżniony przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki tytułem Animatora Roku 
2014 (za najlepszą współpracę z tzw. wybrany-
mi grupami priorytetowymi). Wyróżniony organi-
zował na terenie niedobczyckiego Orlika treningi 
piłkarskie dla przedszkolaków oraz dla dziewcząt 
i chłopców w wieku od 9 do 12 lat. 

w Magistrat przypomina, że tylko do końca roku 
można składać wnioski o miejskie stypendium dla 
sportowców, którzy w kończącym się roku 2014 
osiągnęli znaczące wyniki sportowe.

w Od 14 grudnia pociągi jeżdżą według nowego 
rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał do 14 
marca 2015 roku. Z rybnickiego dworca do Kato-
wic odjeżdża obecnie w ciągu dnia 19 pociągów; 
pierwszy o g. 4.30, ostatni o g. 22.39, a najwięcej 
31 minut po godzinach: 5,6,7,8,9,11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 i 20. Mamy też m.in. po jednym 
bezpośrednim połączeniu do Krakowa (g. 4.30)  
i Warszawy (g. 7.46), po dwa do Opola i Wrocła-
wia (g. 7.59 i 17.52) oraz sześć do Bielska-Białej.
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Wspólnym zdjęciom nie było końca; nic dziwnego, skoro na rybnickim 
rynku zjawiło się tyle hollywoodzkich gwiazd – Kaczor Donald, Pies 
Pluto, Kubuś Puchatek, a nawet sam Buzz Astral z kultowego „Toy 
Story”. Parada bajkowych postaci z towarzyszeniem elfiej orkiestry 
przeszła spod bazyliki św. Antoniego na rynek, gdzie kończący 
urzędowanie prezydent Adam Fudali i prezydent elekt Piotr Kuczera 
wspólnie zainaugurowali VI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 
Imprezie towarzyszyły mikołajkowe animacje dla najmłodszych oraz 

koncerty Majki Jeżowskiej i zespołu 6 na 6. Dzieci chętnie zaglądały 
do zagrody z żywym reniferem, a rodzice na świąteczny jarmark. 13 
grudnia na rynku stanęła też szopka bożonarodzeniowa z żywymi 
zwierzętami i postaciami, a przed bazyliką – pleciona z siana szopka 
Andrzeja Wrzecionki. 20 grudnia, już po zamknięciu tego wydania GR, 
na rybnickim deptaku zaplanowano pchli targ, giełdę staroci i rękodzieła 
oraz akcję „Kolędnicy na ulicy”, a na rynku – wigilijkę dla mieszkańców 
i świąteczne koncerty zespołów The Chance oraz Pectus.                (S)

Jedną z przedświątecznych atrakcji była tzw. żywa stajenka, m.in. z osiołkiem i nieco senną świętą rodzinąSporym powodzeniem wśród mieszkańców cieszył się tradycyjny już, przedświąteczny jarmark

Majka Jeżowska wciągnęła do przedświątecznej zabawy kilka rodzin. Nagrodami za taneczne występy 
rybniczan były płyty, które artystka wręczyła im osobiście  

Podczas występu Majki Jeżowskiej świetnie bawiły się nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, którzy  
z dzieciństwa pamiętają jej największe przeboje

Parada bajkowych postaci z towarzyszeniem elfiej orkie-
stry przeszła spod bazyliki na rybnicki rynek, gdzie zain-
augurowano VI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 

Dzieci, i nie tylko, chętnie zaglądały do zagrody z reniferem

Nie tylko kolędowanie
6 grudnia rozpoczęło się kolejne Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, połączone z dniami organizacji samorządowych, 

tradycyjnym jarmarkiem i wigilijką dla mieszkańców. 

W ramach V Dni NGO 
swe wokalne umiejętno-
ści zaprezentowały m.in. 
dzieci ze Śląskiego Cen-
trum Muzycznego „Mu-
zyka i Ruch”  
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KAMIENICE WYPIĘKNIAŁY. Zakończył się remont dwóch przyklejonych do sie-
bie kamienic nr 9 i 11 przy ul. Hallera na wysokości targowiska. Obie cieszą oko 
gruntownie odnowionymi, efektownymi elewacjami. Nie tylko wyremontowano 
balkony, ale też odtworzono unikalne zdobienia i detale architektoniczne, nada-
jące charakter obu budynkom. Ich tylne i boczne ściany dodatkowo ocieplono. 
Stolarkę okienną i drzwiową wymieniono, zaś stare, wręcz zabytkowe drzwi wej-
ściowe kamienicy nr 11 poddano renowacji. Zadbano również o otoczenie obu 
budynków – teren wokół nich uporządkowano, przebudowano ogrodzenie i wy-
remontowano śmietniki. Za roboty, które odebrano 11 grudnia, miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej zapłacił nieco ponad 784 tys. zł. ZGM wyremontował 
też i ocieplił budynek przy ul. Jankowickiej, w którym mieści się Powiatowy Urząd 
Pracy. Tam również prace zostały już zakończone, a ich końcowy odbiór zaplano-
wano na 18 grudnia. Szkoda, że podobnych remontów nie mogą się doczekać 
mające prywatnego właściciela, dwie okazałe kamienice przy ul. Hallera nr 30 i 32.
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MIĘDZYPOKOlENIOWE SPOTKANIE SAMORZąDOWCóW. Tuż po II turze wyborów samorządowych  
w urzędzie miasta doszło do niezwykłego spotkania byłych włodarzy partnerskiego Dorsten i Rybnika: burmi-
strza Lamberta Lütkenhorsta i prezydenta Adama Fudalego z urzędującym od majowych wyborów w Niem-
czech burmistrzem Dorsten Tobiasem Stockhoffem i prezydentem (wtedy jeszcze elektem) Piotrem Kuczerą. 
W rozmowach wzięli również udział przewodniczący Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten Adam Juzek oraz Ro-
man Widerski, przewodniczący Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”, które było 
inicjatorem spotkania. Przedstawiciele obu stowarzyszeń poinformowali o dalszych planach współpracy,  
a prezydent Kuczera zapewnił, że będzie ją kontynuował. Przedstawiciele młodszego pokolenia samorządo-
wych polityków z obu miast szybko znaleźli wspólny język, tym bardziej, że nowy prezydent Rybnika mówi 
po niemiecku. Były burmistrz Dorsten przyznał, że jako wolontariusz wspiera teraz przedsięwzięcia rozpoczę-
te za jego kadencji. Ustępujący prezydent Fudali jako szef RM również zamierza uczestniczyć w życiu miasta. 
Spotkanie dwóch pokoleń samorządowców było krzepiącym dowodem na to, że przekazanie władzy może 
się odbyć się w sposób cywilizowany. Stoją od lewej: lambert lütkenhorst, Adam Juzek, Adam Fuda-
li, Piotr Kuczera, Tobias Stockhoff i Roman Widerski.
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lUDZIE lISTY PISZą. Najwięcej, bo aż 141 listów w obronie osób prześla-
dowanych przez różne reżimy napisała Katarzyna Kapusta, absolwentka V LO 
na Nowinach, w czasie 24-godzinnego maratonu pisania listów Amnesty In-
ternational. Przedsięwzięcie odbyło się 13 i 14 grudnia w szkole na Nowinach, 
gdzie działa Szkolna Grupa Praw Człowieka, która zorganizowała rybnicki ma-
raton. Wzięło w nim udział 40 młodych ludzi, którzy napisali ręcznie po pol-
sku i angielsku, tysiąc listów, najwięcej – 195 – dotyczyło studenta z Wene-
zueli, torturowanego za udział w proteście. — Każdy list może pomóc i war-
to wstawić się za tymi osobami, by spróbować wpłynąć na ich los — mówią 
Karolina i Ewa, które po raz pierwszy wzięły udział w maratonie. — Tym ra-
zem piszemy w imieniu dziesięciu osób, m.in. założyciela forum internetowe-
go z Arabii Saudyjskiej, który został za to skazany na dziesięć lat więzienia, czy 
chińskiej aktywistki uwięzionej za pokojowe protesty. Pisze głównie młodzież 
z naszej szkoły, ale też z II i IV LO — mówi Marta Muś, nauczycielka z ZS nr 3.

KONIEC KADENCJI PROKURATORA. 10 grudnia Jacek Sławik zakończył pracę 
jako szef rybnickiej prokuratury rejonowej. Kierował nią od grudnia 2008, a dwa 
lata później na mocy nowych przepisów rozpoczął czteroletnią kadencję na tym 
stanowisku. W tym czasie rybniccy prokuratorzy prowadzili m.in. głośne sprawy 
strzelaniny w Boguszowicach, zabójstwa Eugeniusza Wróbla, a ostatnio śmierci 
3-latki w rozgrzanym samochodzie. — Mieliśmy do czynienia ze wszystkimi ro-
dzajami przestępstw z wyjątkiem ataku terrorystycznego. Rocznie prowadziliśmy 
ok. 5600 spraw karnych i kilkaset z zakresu prawa administracyjnego, cywilne-
go oraz spraw z udziałem nieletnich. To tyle ile na całym terenie niejednej proku-
ratury okręgowej — mówi Jacek Sławik. Podkreśla, że w rybnickiej prokuraturze 
pracuje obecnie dobry zespół młodych, dobrze wykształconych, a już doświad-
czonych prokuratorów (13 + 3 asesorów oraz 19 pracowników obsługi). Następ-
cą Jacka Sławika, który wrócił do pracy w gliwickiej okręgówce, został prokurator 
Tadeusz Żymełka, dotychczasowy szef prokuratury rejonowej Gliwice-Wschód).

W fotograficznym skrócie
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ROBOTY I KARMNIKI. 6 grudnia, w dniu św. Mikołaja Akademia Techniczna Ma-
łolata zorganizowała na dawnej Małej Scenie darmowe zajęcia techniczne dla dzie-
ci. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z jednej strony budowali prawdzi-
we cuda techniki z klocków Lego, m.in. proste roboty, a z drugiej przy wykorzysta-
niu materiałów naturalnych i przy użyciu tradycyjnych narzędzi budowali drewniane 
ekoludki oraz karmniki dla ptaków, co w perspektywie zbliżającej się zimy jest pomy-
słem godnym naśladowania. A, że współczesna młodsza młodzież ma smykałkę do 
komputera i wszelkich pochodnych urządzeń, odbyły się również zajęcia warsztato-
we, w czasie których ich uczestnicy poznali względnie prosty program komputerowy 
Scratch, służący do tworzenia prostych animacji. Sprawca tego całego zamieszania 
Antoni Duda, twórca Technicznej Akademii Małolata udowodnił, że mimo fascynacji 
nowymi technologiami, młodych ludzi można jeszcze zainteresować tradycyjnym „rę-
kodziełem”, popularyzowanym kiedyś w szkole na zajęciach praktyczno-technicznych. 
Na zdjęciu od lewej: Wiktor Tomiczek, Bartosz Puk, Anna Duda i Mateusz Rosa. 

SMUTNA BARBóRKA. Wobec poważnych problemów polskiego górnic-
twa, które raczej trudno uznać za przejściowe, tegoroczne święto górni-
czej braci – Barbórka – radosnym na pewno nie było. Dlatego w czasie tra-
dycyjnych mszy barbórkowych w rybnickich kościołach modlono się głów-
nie o rozwiązanie problemów polskiego górnictwa. W dzielnicy Chwałowi-
ce, w której znajduje się jedna z dwóch rybnickich kopalń, mszę barbórko-
wą poprzedziła modlitwa w kopalnianej cechowni, którą poprowadził pro-
boszcz tutejszej parafii ks. Teodor Suchoń i tradycyjny przemarsz z kopalni 
do kościoła przy marszowej muzyce górniczej orkiestry dętej. Co ciekawe, 
na głównej ścianie cechowni kopalni Chwałowice wiszą aż trzy obrazy z 
wizerunkami św. Barbary, patronki górników – dwa duże i jeden mały. Je-
den z dwóch dużych wizerunków świętej pochodzi z cechowni zamkniętej 
kopalni Rymer w Niedobczycach. Z kolei autorem małego jest artysta ludo-
wy Tadeusz Ciuraba, tworzący obrazy z barwionej słomy.

ŚlIZGAWKA DlA KAŻDEGO. 6 grudnia otwarto usytuowane między kąpie-
liskiem Ruda a kompleksem boisk piłkarskich sezonowe sztuczne lodowisko.  
W tygodniu ogólnodostępne godzinne sesje odbywają się od g. 8; w soboty  
od g.  9.30, a w niedziele od g. 11. W czwartki o g. 20 taflę przejmują we włada-
nie miłośnicy hokeja, zaś w niedziele o 9.30 rozpoczynają się zajęcia zorganizo-
wanej w tym roku po raz pierwszy, dziecięcej akademii jazdy na łyżwach. Pierw-
sze zajęcia, prowadzone przez byłego hokeistę JKH Jastrzębie Damiana Kiełbasę 
z udziałem 18 małych łyżwiarzy w wieku od 6 do 12 lat odbyły się w drugą nie-
dzielę grudnia. Bilet normalny kosztuje 5 zł, a ulgowy 3 zł, a rodzinny (niezależnie 
od liczby osób) 10 zł. Na miejscu za 5 zł można wypożyczyć łyżwy lub naostrzyć 
własne. Ze względów bezpieczeństwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaleca 
używanie kasków i rękawiczek. W czasie rozpoczętego sezonu na młodszych mi-
łośników łyżwiarstwa będą też czekać dodatkowe atrakcje, czyli zabawy i kon-
kursy, których zapowiedzi będą się pojawiać na stronie internetowej MOSiR-u. 
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MORSY NA RUDZIE. W niedzielę 14 grudnia na kąpielisku Ruda odbyła 
się pierwsza z cyklu zimowych (na razie tylko z nazwy) kąpieli. „Morsowa-
nie” organizowane przez Rybnicką Grupę Biegową „Pędzimy razem” wespół 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gospodarzem kąpieliska, będzie się 
odbywać w każdą niedzielę o g. 15. Udział w zimnych, a wkrótce pewnie  
i lodowatych kąpielach jest bezpłatny. Każde wejście do zimnej wody bę-
dzie poprzedzone fachową rozgrzewką. W czasie inauguracyjnego „morso-
wania” w sportowym basenie pływackim, z rękami w górze taplało się 35 
śmiałków, a że kąpiel miała charakter jednak nieco uroczysty, morsy wystąpiły  
w strojach galowych – panie w kostiumach kąpielowych i koralach, a panowie  
w kąpielówkach i muszkach. Organizatorzy do udziału w kolejnych niedziel-
nych kąpielach zapraszają wszystkich miłośników hartowania ciała i ducha. 
Oczywiście niezbędne jest słuchanie rad specjalistów, którzy podkreślają, że 
czas przebywania w zimnej wodzie powinien być uzależniony od stażu morsa.
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FlASH W CZAPCE. Zanim 1 grudnia wolontariusze charytatywnej akcji 
Czapka św. Mikołaja rozpoczęli kwestowanie w Focusie i Realu, 28 listopada 
na płycie rynku i w przyrynkowym pasażu, odbył się flash mob, który miał na-
głośnić zbiórkę. — Ma to być spontaniczny taniec w przedświątecznym kli-
macie, zachęcamy więc rybniczan do przyłączenia się do naszej akcji — na-
woływał przez megafon Marek Stanek, przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta, która od 13 lat organizuje „Czapkę”, a po raz drugi – promuje ją  
w formie flash moba, czyli zaproponowanego wcześniej w internecie spotkania 
grupy ludzi, którzy spontanicznie przeprowadzają krótką akcję i błyskawicznie 
się rozchodzą. Do udziału w tegorocznej akcji Czapka św. Mikołaja zgłosiło się 
blisko 100 wolontariuszy. Ich zaprzysiężenie odbyło się 26 listopada w Zespole 
Szkół nr 3 na Nowinach, gdzie mieści się sztab akcji. Tam też pakowane będą 
paczki, które 20 grudnia (już po zamknięciu tego wydania GR) mają dotrzeć 
do najbardziej potrzebujących rybnickich rodzin.

GóRNICY BIESIADOWAlI. 4 grudnia w samo południe w kościele 
w Chwałęcicach ks. proboszcz Grzegorz Jagieł odprawił mszę świę-
tą w intencji górników i ich rodzin. Modlili się tam nie tylko miesz-
kańcy tej dzielnicy. — To trudny czas dla górników, dlatego w ka-
zaniu zwróciłem uwagę na postać Świętej Barbary i jej umiłowa-
nie eucharystii. Modliliśmy się też o roztropne decyzje, które po-
zwolą rozwiązać kłopoty, w jakich znalazło się górnictwo — mówi  
ks. Grzegorz Jagieł. Tradycyjnie już po mszy, w podziemiach kościo-
ła, odbyła się biesiada barbórkowa, w czasie której wystąpiły chwa-
łęcickie przedszkolaki w górniczo-śląskim repertuarze. Serwowano 
krupnioki z ogórkiem kiszonym i „małym jasnym”, a czas umiliła 
górnicza orkiestra dęta kopalni Jankowice. — Cieszy mnie przede 
wszystkim to, że w spotkaniu coraz częściej biorą udział górnicy 
ze swoimi żonami i dziećmi — zauważa proboszcz. 

lUZ I UZAlEŻNIENIA. — Testy są anonimowe i bezpłatne. Warto je zrobić, bo co roku 
rodzą się dzieci zakażone wirusem HIV, a dzięki nim można im dać szansę na normalne ży-
cie — zachęcała Lidia Lazar z rybnickiego Sanepidu podczas konferencji „Życie jest warte 
tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”, jaka 1 grudnia, w światowym dniu walki  
z AIDS, odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Kampania „Jeden test. Dwa życia” skierowana 
jest do młodych mam i kobiet w ciąży, ale w czasie konferencji, rozmawiano też o uzależ-
nieniach. — Już nawet 13-latki sięgają po alkohol — przestrzegała Anna Naruszewicz-Stud-
nik z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Mariola Kujańska, prze-
wodnicząca Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, zachęcała młodzież, by od-
powiedziała sobie na pytanie, czy tak naprawdę używki dają im poczucie wolności czy ra-
czej zniewalają. Wręczono też nagrody laureatom konkursu plastycznego „Moja akademia 
dojrzałości”, który zdominowały uczennice I LO – Julia Zielonka, Zuzanna Stokłosa, Klaudia 
Wysiadecka i Wiktoria Kowalska. Młodzież z całego regionu obejrzała też film „Dobra jaz-
da”, autorstwa uczniów I LO. Powstał on w ramach projektu LUZ – Lubię Unikać Zagrożeń.

KOMU PRACA? — Podjęłabym się każdej pracy, ale ze względu na małe dzieci zależy mi bym mo-
gła pracować na pierwszą zmianę — mówi rybniczanka Iwona Lewandowska, która szukała zatrudnie-
nia na czwartych targach pracy dla osób niepełnosprawnych, które odbyły się 3 grudnia w Powiato-
wym Urzędzie Pracy. Przygotowano ponad sto ofert pracy. — Najwięcej jest tych fizycznych, jak: pra-
cownik gospodarczy, sprzedawca, kasjer, sprzątaczka, pracownik gastronomii, ale są też oferty dla 
programisty, czy sekretarki. 13 pracodawców przygotowało 60 miejsc pracy, ale są też propozycje wy-
brane przez pracowników naszego urzędu — mówi Małgorzata Tlołka z rybnickiego PUP. W urzędzie 
zarejestrowanych jest ponad 450 osób o różnym stopniu niepełnosprawności, ale aż 75 proc. z nich 
to osoby z zawodowym i podstawowym wykształceniem, stąd też oferty pracy na targach były takie,  
a nie inne. Tuż przed ich otwarciem, dyrektor placówki Anna Michalczyk wręczyła skierowanie do od-
bycia stażu w PUP na stanowisku pomocy administracyjnej, Teresie Królik z Pieców, która najlepiej spo-
śród 19 uczestników konkursu przedstawiła swoje mocne strony w liście motywacyjnym. — Chcę zdo-
być większe doświadczenie, a w przyszłości podjąć pracę biurową, ale bezpośrednio z ludźmi, bo lubię 
mieć z nimi kontakt — mówi stażystka. Targi Pracy zorganizowano pod patronatem prezydenta miasta.

W fotograficznym skrócie
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Prace prowadzone przez konsorcjum 
trzech firm z Krakowa i Zabierzowa 
miały zabezpieczyć przed postępują-
cym niszczeniem obiekt datowany na 
koniec XIX wieku. Gruntownej reno-
wacji doczekał się kamienny cokół wie-
ży. Ta część po wyremontowaniu zosta-
ła poddana piaskowaniu i hydrofobiza-
cji, dzięki której nie będzie już wchła-
niała wilgoci z zewnątrz. — Pod ka-
mienną okładziną cokołu przykrywają-
cą dolną partię budowli znajduje się ce-
glany mur, który mocno skorodował. Do-
datkowo kilka lat temu kamienny cokół 
wieży popękał, a część kamieni odpadła. 
Na szczęście wykonawca z dużą pieczoło-
witością odtworzył cokół. To była bardzo 
żmudna praca, trzeba było najpierw po-
numerować kamienie, potem je zdemon-
tować oraz odszukać w terenie brakują-
ce kawałki, a po zabezpieczeniu muru  
z cegieł w odpowiedniej kolejności „uło-
żyć” cokół z kamieni — wyjaśnia Grze-
gorz Karwot, inspektor ds. budowlanych  
w dziale technicznym szpitala.   

Prace przeprowadzono również we-
wnątrz wieży. Zabezpieczono przed ko-
rozją znajdujące się tam stalowe elemen-
ty i konstrukcje, m.in. schody i pomosty, 
zaimpregnowano drewniane części da-
chu oraz odtworzono i odnowiono okna 
i drzwi. Renowacji poddane zostały rów-
nież znajdujące się na poziomie zbiorni-
ka wewnętrzne tynki. 

To pierwszy od wielu lat remont ryb-
nickiej wieży ciśnień. — Jakiś czas temu 
zmodernizowano jedynie zbiornik na wodę 
— dodaje Grzegorz Karwot. Remont zo-
stał sfinansowany z dotacji Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Katowi-
cach oraz środków własnych rybnickiego 
szpitala. Niewykluczone, że w przyszłym  
roku renowacja wieży ciśnień będzie kon-
tynuowana. Dalsze prace uzależnione 
będą jednak od tego, czy uda się pozy-
skać kolejne środki zewnętrzne. 

(D)  

Wieża, częściowo, 
                       jak nowa

— Nie starczy nam kadencji, żeby to wszystko zrealizo-
wać — zauważył Józef Piontek po tym, jak na posiedze-
niu 8 grudnia radni zajęli się ustaleniem programu dzia-
łania Rybnickiej Rady Seniorów na rok 2015 i jak z rę-
kawa sypali propozycjami, które mają ułatwić życie naj-
starszym mieszkańcom Rybnika. Barbara Natkaniec, któ-
ra jako pierwsza zabrała głos w dyskusji, zgłosiła ich po-
nad dziesięć, a proponowała m.in. wydawanie biuletynu 
dla seniorów, powstanie hospicjum stacjonarnego i domu 
opieki, ustawienie toalet w parku Kozie Góry (dzielnica 
Meksyk), wprowadzenie zniżkowych biletów na imprezy 
kulturalne i niedopuszczenie do zamknięcia baru mlecz-
nego przy ul. Kościuszki. Proponowała też, aby ustalić 
liczbę osób powyżej 65. roku życia mieszkających w Ryb-
niku i stowarzyszeń działających w mieście na rzecz osób 
starszych. Radni mówili również o bezpłatnych badaniach 
dla starszych, spotkaniach z szefami rad dzielnic i zastana-
wiali się komu – prezydentowi czy radzie miasta – przed-
stawić swoje pomysły. Radny Alfred Frelich mówił o ko-
nieczności przywrócenia kilku kursów autobusowych spod 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 
do centrum miasta, Korneliusz Gliwa postulował, by zre-
zygnować z przebudowy toru żużlowego, oświetlania sta-
dionu i kąpieliska „Ruda”, a Urszula Pietruszek, by ryb-
niccy seniorzy mieli okazję do prezentacji swoich talen-
tów i zainteresowań. — Warto zabiegać o ustanowienie  
w naszym mieście rybnickiej karty seniora, oferującej róż-
norodne zniżki dla osób w wieku 65 plus. Podobną kar-
tę mają już w Żorach, gdzie w ciągu miesiąca wydano ich 
ponad 450, a bonifikaty dla seniorów oferuje już ponad 20 
firm i instytucji — zauważył Henryk Kaletka, wiceprze-
wodniczący RS, a radni sugerowali, że karta seniora po-
winna przede wszystkim zawierać zniżki do Teatru Ziemi 
Rybnickiej, czy na baseny. Henryk Kaletka przedstawił 
też propozycje organizacji w mieście dni seniora i utwo-
rzenia na miejskiej stronie internetowej zakładki „Ryb-
nicki senior”, w której miałyby się znaleźć m.in. informa-
cje o radzie, o twórczości rybnickich seniorów, czy kącik 
„seniorzy pytają, rada odpowiada”. — Mamy być ciałem 
doradczym prezydenta i możemy mu co najwyżej podpo-
wiadać, co warto w mieście zmienić, by seniorom żyło się 
lepiej. Pewnie więc nie wszystkie zgłoszone przez nas pro-
pozycje uda się nam wcielić życie — zauważył Józef Pion-
tek, były radny miejski. 

Kończąc sesję przewodnicząca RS Jolanta Groborz ży-
czyła wszystkim radnym pogodnych świąt. Na kolejnej se-
sji radni seniorzy spotkają się w lutym. 

(S)

Rybnicka wieża ciśnień została częściowo odrestaurowa-
na. Dalsza renowacja będzie uzależniona od tego, czy uda 
się pozyskać kolejne środki

Seniorów
pomysłów bez liku

Rybnicka karta seniora ze zniżkami m.in. do 
teatru, na basen, czy do kina, bezpłatne porady 
prawne dla osób starszych, konkurs seniorskich 
talentów, czy organizacja rybnickich dni seniora 
– to tylko część propozycji, jakie zgłosili radni 
podczas grudniowego posiedzenia Rybnickiej Rady 
Seniorów. Druga w historii sesja potwierdziła, że 
czego, jak czego, ale pomysłów radnym seniorom 
nie brakuje.

W listopadzie zakończył się pierwszy etap remontu zabytkowej wieży 
ciśnień znajdującej się na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej.    

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka



— To dobry pomysł, aby również w naszym 
mieście rozpocząć tradycję takich orszaków  
i w ten sposób zachęcać wszystkich do wspólnego 
i radosnego przeżywania święta Trzech Króli — 
przekonuje ksiądz Grzegorz Jagieł, pomysło-
dawca ulicznej parady w Chwałęcicach. Orszak 
wyruszy 6 stycznia ze skrzyżowania ulic Rudz-
kiej i Czecha (obok kapliczki) i przejdzie pod 
kościół parafialny, gdzie na placu przed świą-
tynią uczestnicy marszu będą mogli ogrzać się 
w cieple ogniska, zjeść coś smacznego, napić 
się grzańca, a co najważniejsze wspólnie świę-
tować i kolędować. 

Od czasu, gdy w 2011 roku 6 stycznia stał się 
dniem wolnym od pracy, zainteresowanie or-
ganizacją orszaków znacznie wzrosło. Na po-
czątku tego roku odbyły się one w 177 miej-
scowościach, m.in. w Katowicach, Szczecinie, 
Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocła-
wiu. Już wiadomo, że w styczniu 2015 r. te wy-
jątkowe uliczne jasełka połączone z kolędowa-
niem, odbędą się w ponad 300 miejscowościach 
w Polsce i w kilkudziesięciu na świecie. — Bra-
kowało mi takiego orszaku w naszym mieście, a 
to zachęciło mnie do jego organizacji — mówi 
ks. Jagieł, który do udziału zaprasza wszystkich 
mieszkańców i swoich parafian, a ci już nieraz 
udowodnili, że świątecznych pomysłów im nie 
brakuje. Jeszcze przed kilku laty rekordy po-
pularności biła tu szopka z żywymi zwierzęta-

mi, w której w role Świętej Rodziny wcielali się 
mieszkańcy Chwałęcic ze swoimi dziećmi. Sta-
jenkę przyjeżdżali oglądać mieszkańcy z całe-
go województwa. — Nasi parafianie udowod-
nili, że potrafią się zintegrować, a pomagają im 
w tym organizowane tutaj m.in. msze na wodzie 
czy spotkania barbórkowe — mówi proboszcz. 

Orszaki nawiązują do tradycji wystawiania 
jasełek ulicznych i mają różny przebieg w po-
szczególnych miastach. Zwykle paradę pro-
wadzą Trzej Królowie, a towarzyszą im dzieci 
ubrane w kolorowe stroje, świadczące o przy-
należności do świty jednego z króli. Za nimi 
podążają mieszkańcy w kolorowych koronach 
na głowach, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym 
momentem jest zwy-
kle pokłonienie się 
Dzieciątku i Świętej 
Rodzinie, a później 
wspólne kolędowa-
nie. — Zachęcamy 
wszystkich do prze-
brania się w jasełko-
we stroje, założenie 
papierowych koron 
i wspólne świętowa-
nie. Czekamy m.in. 
na przebranych kró-
li, kolędników, anio-
ły, czy pastuszków. 

Chcemy też wzorować się na innych orszakach, 
więc w czasie przemarszu rozdawane będą cu-
kierki. Być może również w naszym orszaku poja-
wią się królowie na koniach? Chcemy, by marsz 
stał się okazją do rodzinnego spotkania — prze-
konuje ksiądz. 

Ze świątecznych parad słynie przede wszyst-
kim Hiszpania. W wielu tamtejszych miastach 
postacie Trzech Króli w bogatych strojach jadą 
ulicami na koniach, a nawet wielbłądach. W Se-
willi mędrcy przyjeżdżają w karecie, do wielu 
nadmorskich miejscowości przypływają w ło-
dziach, a do Logrono – przylatują helikopte-
rem. W czasie barcelońskiego orszaku z cię-
żarówek zrzucanych jest kilkanaście ton cu-

kierków, a najwięk-
sza i najstarsza hisz-
pańska parada odbywa 
się w miejscowości Al-
coi (od 1885 r.) i przy-
ciąga wielu turystów. 
Włoskie święto Trzech 
Króli przypomina to 
hiszpańskie, a cieszą 
się z niego szczególnie 
dzieci, które tego dnia 
dostają słodycze i pre-
zenty od latającej na 
miotle wróżki Befany. 
We Francji 6 stycznia 
piecze się placek kró-
li, w którym zgodnie  
z tradycją ukrywana 
jest porcelanowa fi-
gurka dzieciątka, mo-
neta lub migdał. Oso-
ba, która trafi na kawa-
łek ciasta z taką ozdo-

bą, uznawana jest za szczę-
ściarza i zostaje ogłoszo-
na migdałowym królem (o 
polskich i zagranicznych 
orszakach organizowanych 
z okazji święta Trzech Króli 
przeczytać można na www.
orszak.org). 

— Będzie to pierwszy 
taki orszak w Rybniku. Kto 
wie, może zapoczątkujemy 
nową tradycję świętowania 
Trzech Króli? — zastanawia 
się ks. proboszcz i zaprasza 
wszystkich do udziału w or-
szaku 6 stycznia o 14. 

Sabina Horzela-Piskula

Kolędujmy w orszaku

Monarchowie w Chwałęcicach
Są znane przede wszystkim w Hiszpanii, ale u nas również stają się coraz bardziej popularne. W tym roku uliczne parady z okazji 

święta Trzech Króli odbyły się w ponad 177 polskich miastach. W styczniu jasełkowy orszak przejdzie też główną ulicą Chwałęcic.

Dzień Objawienia Pańskiego, potocznie 
nazywany świętem Trzech Króli, zamyka 
cykl świąteczny Bożego Narodzenia. 
Symbolem święta jest historia opisana 
w ewangelii św. Mateusza, w której 
mędrcy ze Wschodu nazywani również 
królami lub magami (w VIII wieku nadano 
im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), 
wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się 
nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni 
przez betlejemską gwiazdę, przynieśli 
Dzieciątku mirrę, złoto i kadzidło.  
Po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, 
od 2011 roku, 6 stycznia jest w Polsce 
znów dniem wolnym od pracy, podobnie 
jak i w wielu innych krajach, m.in. we 
Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, 
Finlandii, Austrii czy Szwajcarii. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 21
Na początku tego roku orszaki odbyły się w wielu miejscowościach, m.in. w Katowicach
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Licealiści w Marl
We wrześniu z polsko-niemieckiej wymiany wróciła 

grupa uczniów z II LO im. Frycza-Modrzewskiego. Liceali-
ści wzięli udział w lekcjach, spotkali się z burmistrzem miasta 
Marl, zwiedzili m.in. Zagłębie Ruhry, Muzeum Historii w Bonn 
oraz Aachen. Sporo wrażeń dostarczył im pobyt w parku roz-
rywki Movie Park Germany.

Z rewizytą
W kwietniu w Zespole Szkół Technicznych gościli ucznio-

wie z niemieckiego gimnazjum w Aschaffenburgu. W paź-
dzierniku doszło do rewizyty. Uczniowie „Tygla” zobaczy-
li, czym różnią się lekcje w ich szkole od tych prowadzonych  
w niemieckiej placówce, spotkali się z burmistrzem miasta, zwie-
dzili Frankfurt i Würzburg. 

Pasjonaci, czyli balonem po sali
Czwarty „Tydzień z pasją” w boguszowickim Gimnazjum 

nr 5 był wyjątkowo urozmaicony dzięki pasjonatom, którzy 
przeprowadzili warsztaty dla uczniów, dzieląc się swoimi 
niezwykłymi zainteresowaniami. Kazimiera Drewniok-Woryna 
opowiadała o malarstwie i Śląsku, Mateusz Eichner o konstru-
owaniu robotów z klocków lego, Joanna Dziedzic zdradzała taj-
niki zumby, a Małgorzata Golan – flamenco. To nie wszystkie 
spotkania, które miały pomóc młodzieży w poszukiwaniu ich wła-
snych pasji i zainteresowań. Dorota Hajduk mówiła gimnazja-
listom o malarstwie, Izabela Karwot o teatrze, a Adrian Kobus  
o sporcie balonowym. Z prelekcjami wystąpili też: Joanna Kisie-
lewska i Adam Skrobol (baśnie), Zbigniew Pawlak (literatura), 
Aleksandra Pitera (kosmetyka), Jacek Siwica (lutnictwo), Kinga 
Ucherek (rękodzieło artystyczne) i Adrian Kwiatkowski (ju jitsu). 

Maniacy kina
28 listopada w I LO im. Powstańców Śląskich 17 par  

z czterech rybnickich szkół wzięło udział w dziewiątej edycji 
międzyszkolnego konkursu wiedzy o filmie „Kinomaniak”. 
Pytania dotyczyły kina współczesnego od 1990 roku. Za-
częli od testu, w którym musieli odpowiedzieć m.in. w jakiej eu-

ropejskiej stolicy rozgrywa się akcja pierwszej części „Uprowa-
dzonej” z Liamem Neesonem, czy jaki film Quentina Tarantino 
otrzymał w 1994 r. Złotą Palmę w Cannes? Do finału awanso-
wało pięć par, które odpowiadały na pytania jurorów. Tradycyj-
nie rywalizowano też w konkurencji filmowe kalambury („Pod 
Mocnym Aniołem”, „Igrzyska śmierci”, czy „Witaj w klubie”) i roz-
poznawano muzykę z takich filmów, jak „Bodyguard”, „Młodzi 
gniewni”, czy „8 mila”. Nowością były fragmenty zwiastunów fil-
mowych – trzeba było odgadnąć z jakich filmów pochodzą. Ki-
nomaniakami roku szkolnego 2014/2015 zostali Magda Gawlik 
i Piotr Janicki z I LO, a drugie i trzecie miejsca również zdobyli 
uczniowie tej szkoły – Agata Tragarz i Marta Kunecka oraz Iza 
Nykiel i Ada Ryszka. W jury zasiedli Adam Doliba (organizator) 
i Mirosław Ropiak (Klub Filmu Niezależnego), a w przygotowa-
niu pytań pomagała filmoznawca Monika Wieczorek. Laureaci 

konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez radę rodziców, 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”, Multikino, Cinema City i KFN. 

Ukraińcy w liceum
W październiku w IV LO w Chwałowicach gościli nauczy-

ciele i młodzież ze szkoły w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. 
Przyjechali w ramach projektu „Europejskość Śląska i re-
gionu Podkarpackiego”, współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach i zwiedziła Kraków, Wrocław, 
zabytkową kopalnię węgla kamiennego Guido w Zabrzu oraz 
kopalnię w Chwałowicach.

Mistrzowskie pływanie 
13 listopada w Zespole Szkół Technicznych odbyły się 

II Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Górniczych w pływa-
niu. W zawodach wzięło udział dziewięć szkół o profilu górni-

czym, łącznie 53 zawodników. Rywalizowano w kilku konku-
rencjach – 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbie-
towym kobiet i mężczyzn oraz w sztafecie 4x50 metrów stylem 
dowolnym. W klasyfikacji końcowej reprezentacja ZST uplaso-
wała się na piątym miejscu. 

Nie taka ortografia straszna
27 listopada po kilkuletniej przerwie wznowiono konkurs 

ortograficzny dla uczniów rybnickich szkół ponadgimnazjal-
nych. Patronem tej edycji była Izba Rzemieślnicza w Ryb-
niku, a konkurs odbył się w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej  Izby Rzemieślniczej. W dyktandzie wzięli udział uczniowie 
rybnickich liceów i szkół technicznych, a pierwsze miejsce zajął 
Kamil Smutniak z II LO „Frycza”, przed Hanną Pękałą z Zespo-
łu Szkół Urszulańskich i Natalią Jawór również z II LO. — Kon-
kurs ortograficzny to cenna inicjatywa, która w czasach niepo-
szanowania i lek ceważenia wszelkich norm języka pisanego  
i mówionego ma uczulać młodych ludzi na piękno mowy ojczy-
stej — przekonuje Teresa Grodoń, nauczycielka języka polskie-
go w ZSZ Izby Rzemieślniczej.

Dunki poradziły 
26 listopada w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-

wych gościła delegacja z duńskiej uczelni VIA University 
College, która przyjechała do Rybnika w ramach progra-
mu „eduAbroad”. Oferuje on bezpłatną pomoc przy wybo-
rze zagranicznej uczelni, a także w zebraniu dokumentów 
i przygotowaniu podania. Przedstawicielki uczelni zapoznały 
młodzież z kierunkami kształcenia i możliwościami, jakie daje 
podjęcie studiów zagranicznych. Uczniowie, którzy biorą pod 
uwagę takie studia mieli też okazję do indywidualnych rozmów 
z gośćmi. Spotkanie w „Ekonomiku” zorganizowano z inicjaty-
wy Eweliny Marszołek-Polańczyk, pośredniczki pracy z rybnic-
kiego Punktu Pośrednictwa Pracy i Anny Hejduk, reprezentu-
jącej program eduAbroad. 

Mom talynt 
20 listopada w Gimnazjum nr 6 na Nowinach odbył się II 

Dzień Ślązaka, w którym wzięli też udział uczniowie z pod-
stawówek nr 11 i nr 32. Temat tegorocznego Dnia Ślązaka 
brzmiał „Mom Talynt”, a szkolna aula zmieniła się w studio te-
lewizyjne. Prowadzący program i jury do złudzenia przypomi-
nali znanych z programów typu talent show celebrytów. Na sce-
nie, oprócz uczniów z G nr 6, wystąpił również zespół Przygo-
da. Uczestnicy Dnia Ślązaka zajrzeli też do miniizby regionalnej,  
w której zaprezentowano zabytkowe przedmioty z XIX i XX w. 
Nagrodzono też uczestników konkursu plastycznego „Śląskie 
talenty”, serwowano kołocz, chlyb z fetym, kiszone ogórki i cu-
kierki kopalnioki. Imprezę przygotowali uczniowie pod okiem na-
uczycielek Marty Matuszewskiej  i Adriany Pukowiec. 

Lekcja z IPN-em
4 i 7 listopada w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Sta-

rych odbyły się zajęcia, które poprowadziła Anna Skien-
dziel z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Tema-
tem były losy Ślązaków w czasie II wojny światowej i krótko po 
niej. Gimnazjaliści pracowali w grupach, realizując cztery różne 
tematy: „Śląski wrzesień 1939 r.”, „Mamo, jo już niy wróca z tej 
wojny – wojenne losy Górnoślązaków”, „Końca wojny nie było 
– Górny Śląsk w 1945 r.” oraz „Tragedia Górnośląska – czy(m) 
była naprawdę”. Dzięki tym zajęciom młodzież miała okazję po-
znać i zrozumieć zawiłą historię Ślązaków: często swoich dziad-
ków, pradziadków czy sąsiadów oraz uświadomić sobie w peł-
ni znaczenie określenia „Mała Ojczyzna”. Zajęcia zorganizowa-
no w ramach szkolnego projektu „Między rokiem 1939 a 1945”. 

Papieskie relikwie
Od 19 do 24 listopada w Gimnazjum nr 10 im. Jana Paw-

ła II w Ligocie-Ligockiej Kuźni wystawione były papieskie 
relikwie. Peregrynują one po archidiecezji katowickiej i przeka-
zywane są do 29 szkół, które noszą imię Jana Pawła II. — Cen-
ne sacrum odebraliśmy z gimnazjum w Leszczynach i po kil-
ku dniach przekazaliśmy do gimnazjum w Żorach. W nocy reli-
kwie przenoszono do kościoła Św. Wawrzyńca, gdzie 21 listo-
pada odbyła się msza święta dziękczynna za kanonizację Jana 
Pawła II oraz wotywna w intencji uczniów, pracowników i rodzi-
ców — wspominają w szkole. 

Z absolwentką o Palestyńczykach
Uczniowie klas humanistycznych I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Powstańców Śl. spotkali się z absolwent-
ką szkoły, Zuzanną Oniszczuk. Studentka piątego roku Arabi-
styki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim zaprezento-
wała młodzieży wyniki swojej pracy w charakterze obserwatora 
praw człowieka na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie spędzi-
ła trzy miesiące. Mówiła uczniom o warunkach życia i codzien-
nych problemach Palestyńczyków na terenach okupowanych 
przez Izrael. Całość wykładu ilustrowały zdjęcia, mapy oraz dane 
statystyczne. Młodzież pytała Zuzannę Oniszczuk o wolontariu-
szy, poziom wykształcenia społeczeństwa palestyńskiego, rolę  
i pozycję kobiety w społeczeństwie arabskim, codzienne relacje 
arabsko-żydowskie i szanse na zakończenie konfliktu. Spotka-
nie poprowadził nauczyciel historii Łukasz Cyran. 

Co lubią Australijczycy?
W Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych gościł 

Scott Tattam, Australijczyk mieszkający od kilku lat w Ryb-
niku. Scott pracuje jako nauczyciel języka angielskiego i jest 
współwłaścicielem jednej ze szkół językowych. Do Polski przyje-
chał w sierpniu 2006 r. 17 listopada opowiedział gimnazjalistom  
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o australijskich zabytkach, zwierzętach i rdzennych mieszkań-
cach. — Z opowiadań naszego gościa dowiedzieliśmy się, że 
pierwszymi mieszkańcami Australii byli więźniowie pochodzą-
cy z Anglii, że flaga Aborygenów składa się z trzech kolorów, 
a ulubione sporty Australijczyków to futbol australijski, rugby i 
krykiet — wspomina Patrycja Rusin, anglistka. Uczniowie chęt-
nie zadawali gościowi pytania. Okazuje się, że Scott bardzo lubi 
Polską kuchnię, a zwłaszcza pierogi i placki ziemniaczane, nie 
lubi – polskiej zimy. Spotkanie zorganizowali: uczniowie – Oli-
wia Kąsek i Paweł Skarupa, rodzice – Monika Szczepanik i Re-
nata Budnicka oraz nauczyciele – Grażyna Szmidt, Bożena Ko-
łacz i Marzena Kuś.

Języki kluczem do sukcesu
W Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni odbył się tydzień 

języków obcych. Podsumowano kilka konkursów, m.in. na naj-
lepszą książkę kucharską, w której miało się znaleźć co najmniej 
dziesięć przepisów na potrawy z danego kraju. Każdy dzień ty-
godnia (od 3 do 7 listopada) dedykowany był innemu krajowi. 
Zorganizowano m.in. międzyklasowe dyktando z języka an-
gielskiego i włoskiego, teleturniej „Jeden z dwunastu”, konkurs 
wiedzy o UE, a na przerwach można było posłuchać niemiec-
kich piosenek. Koordynatorem tygodnia języków obcych była 
nauczycielka angielskiego Ewa Koszyk.

Superstar w Rybniku
21 listopada w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach odbył się 

II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Superstar 
2014” z udziałem 30 solistów, pięciu duetów oraz dwóch 
zespołów. Zaprezentowali się zarówno gimnazjaliści, jak  
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Większość utworów 
wykonano w języku angielskim, ciekawostką była zaśpiewana 
przez Emilię Frąś piosenka w języku koreańskim. Gimnazjali-
ści  prezentowali wyrównany poziom, ale przesłuchania 20 wy-
konawców ze szkół ponadgimnazjalnych były w ocenie jury (Mi-
rela Szutka, Monika Mechel, Jarosław Hanik) koncertem laure-
atów. W młodszej kategorii pierwsze miejsce zajęła Anna Drew-
niok, w starszej – Sandra Horny. Oprócz pamiątkowych statu-
etek, dyplomów i nagród, laureaci otrzymali zaproszenie do 
udziału w lekcjach, które poprowadzi pianista Jarosław Hanik. 
W organizację imprezy włączyły się: Anna Twarowska, Adrian-
na Pukowiec, Mirela Szutka, Paweł Kordula i dyrektor placów-
ki Grażyna Szynol-Kowacka.

Teatr w gimnazjum
W boguszowickim gimnazjum gościli aktorzy z angiel-

skiego teatru edukacyjnego The Bear Educational Theatre. 
To teatr wędrowny, który przyjeżdża do polskich szkół ze 
swoimi interaktywnymi spektaklami. 7 listopada w Gimna-
zjum nr 7 pokazali spektakl „The Detectives”, a uczniowie zo-
stali wciągnięci w interaktywną intrygę kryminalną, stając się 
detektywami. Fabuła spektaklu rozgrywała się na scenie wę-
drownego kabaretu w Anglii, z udziałem trojga artystów: Micha-
ela – magika, jego żony Sylvii – tancerki i ich przyjaciela Chri-
stophera – klauna. Pewnego fatalnego wieczoru, jedno z nich 
ginie na scenie w niewyjaśnionych okolicznościach. Uczniowie 
byli pod wrażeniem tej nietypowej lekcji angielskiego. 

I po Rykomacie 
Po raz 15 w Społecznej Szkole Podstawowej odbył 

się Rybnicki Konkurs Matematyczny „Rykomat”. Wzięło  
w nim udział 54 uczniów z 27 szkół z Rybnika i okolic. Te-
matem przewodnim testu, jaki uczniowie rozwiązywali 2 grud-
nia, były rekordy. Zwycięzcą został Bartosz Tramś z ZSz-P nr 4  
w Golejowie, gdzie na rok trafi puchar mistrza „Rykomatu”. Dru-
gie miejsce zajęli: Daniel Adamski (ZSzP nr 6 z Rybnika) i Ma-
rek Komorowski (ZSzP nr 5 z Żor), a dwa kolejne również ex 
aequo, zdobyli: Wiktor Belkhayat (SP nr 3 z Czerwionki-Lesz-
czyn) i Karol Tokarski (SP nr 1 z Rybnika).

W kręgu zwyczajów i obrzędów
Szkoła Podstawowa nr 13 w Chwałowicach była go-

spodarzem trzeciej edycji międzyszkolnego integracyjne-
go konkursu „W kręgu zwyczajów i obrzędów”. Trzyosobo-
we drużyny z czterech rybnickich szkół podstawowych, a tak-
że zespołów szkół specjalnych wykazały się wiedzą na temat 
historii i obrzędowości związanej z okresem od 15 sierpnia do 
11 listopada. W rywalizacji uczestniczyli też nauczyciele, któ-
rzy popisali się umiejętnością tarcia ziemniaków na placki. Naj-
więcej punktów uzyskała reprezentacja SP nr 34 ze Smolnej, 

a kolejne miejsca zajęły drużyny z ZSz-P nr 10 (Smolna) i ZSz
-P nr 8 (Boguszowice). Konkurs zorganizowały Brygida Skow-
ronek i Urszula Dziewior, a historyk Robert Furtak opowiadał 
uczniom o 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  
i „marszu śmierci” oraz pokazywał zdjęcia z dożynek w Mszanie. 

Ekspresem przez szkoły
Decyzją warszawskiego Instytutu Badań Edukacyj-

nych I LO znalazło się w gronie 30 polskich placówek 
wyróżnionych jako „Szkoły z lekcją dobrej historii”. In-
stytut przyznał te tytuły placówkom w uznaniu ich do-
brych praktyk w nauczaniu * W katowickich zimowych 
otwartych mistrzostwach Polski w pływaniu w katego-
rii masters, nauczycielka ZST Anna Duda zdobyła aż 
siedem medali * W Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach 
Osiedlu gościł Dobromir „Mak” Makowski, pedagog, au-
tor projektu rappedagogia, któremu wiara w Boga po-
mogła w życiu wyjść na prostą * Uczniowie „Tygla” w 
finale miejskim rozgrywek w tenisie stołowym zajęli I 
miejsce drużynowo, a Szymon Spandel, Paweł Pielorz 
i Mariusz Kuźnik stanęli na trzech kolejnych stopniach 
podium. W finale rejonowym też zajęli I miejsce druży-
nowo (indywidualnie zwyciężył Marek Wandraj), a w fi-
nale wojewódzkim w Sosnowcu zdobyli wicemistrzo-
stwo w drużynie, którą trenuje Grzegorz Herman * W 
międzynarodowych zawodach robotów Sumo Challen-
ge w Łodzi wystartowało 161 robotów, sześć reprezen-
towało ZST. Największy sukces rybnickie roboty osią-
gnęły w kategorii LegoSumo – cztery z nich znalazły 
się w najlepszej ósemce turnieju, a Robert Kristof za-
jął drugie miejsce. 

Przedszkolak
 potrafi

Czworonożni nauczyciele
Psy policyjne wraz ze swoim przewodnikiem odwiedziły dzie-

ci z Przedszkola nr 4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Dzieci dowie-
działy się na czym polega praca policjanta i jaka jest rola psa poli-

cyjnego w wykrywaniu przestępstw i poszukiwaniu zaginionych, ale 
przede wszystkim jak powinny się zachować w przypadku ataku groź-
nego czworonoga. Największą atrakcją było jednak obserwowanie 
pokazu posłuszeństwa i sztuczek, jakie wykonywały policyjne psy. 

Z pluszowym misiem
Ma 112 lat, ale zawsze jest skory do zabawy. Bawiły się  

z nim maluchy z Chwałowic, Nowin i Boguszowic, a okazją był 
światowy dzień pluszowego misia. 25 listopada każde dziecko z 
Przedszkola nr 14 przyniosło ze sobą pluszowego misia, by wspól-
nie z nim wziąć udział w kilku konkursach. Misiowe urodziny zakoń-
czyły się pałaszowaniem tortów, oczywiście z podobiznami sympa-
tycznych pluszaków. 25 listopada w Społecznej Szkole Podstawo-
wej też królowały małe, duże, puszyste, włochate i pstrokate misie. 
Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III, którzy wzięli udział w 
konkursie na portret pluszowych misiów, tego dnia odebrali dyplomy 
i nagrody. Nie zabrakło też żelkowych misiów do jedzenia. W Przed-
szkolu nr 15 z przyniesionych przez dzieci pluszaków w salach i w 
holu ułożono całe misiowe kolekcje – od najmniejszych po najwięk-
szego – Kubusia Puchatka, który jest maskotką przedszkolaków.

Wierszyki na języki
19 listopada w Przedszkolu nr 20 w Boguszowicach Osiedlu 

odbył się konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”. Zgło-
siło się 19 wykonawców, a celem konkursu było rozbudzenie zaintere-
sowań literackich i zachęcanie dzieci do występów publicznych. Przed-
szkolaki przygotowały nie tylko wiersze, ale też stroje i rekwizyty pa-
sujące do utworu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie 
upominki, a zwycięzcy gry edukacyjne, ufundowane przez radę rodzi-
ców. W jury konkursu zasiadły: Jolanta Kluzek, Edyta Bombik i Grażyna 
Kupczyk, a przygotowały go Dominika Kwiendacz i Elżbieta Ociepka.

Barbórka w Chwałowicach
W Przedszkolu nr 14 w Chwałowicach gościli górnicy  

i ratownicy górniczy. Dzieci przygotowały tańce, wiersze, pio-
senki i skecz w gwarze śląskiej, a górnicy opowiadali dzieciom 
o swej pracy, czy o mundurze górniczym. Z kolei ratownicy po-
kazali przedszkolakom do czego służy aparat ucieczkowy i jak 
kontaktują się ze sobą pod ziemią.                                       (S)
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Od września do grudnia Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Rybniku prowadził projekt 
„Niebieski Rybnik” – kampanię przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

— Naszym celem było poszerzenie świadomo-
ści mieszkańców miasta na temat przemocy w ro-
dzinie i uzależnienia od alkoholu — mówi Hanna 
Szwagierczak, kierownik Zespołu ds. Przemocy 
OPS w Rybniku. To pierwsza tego typu inicjaty-
wa w naszym mieście. Ponad 120 dzieci w wieku 

od 5 do 15 lat wzięło udział w warsztatach na te-
mat przemocy, które były prowadzone przez psy-
chologa i plastyka. Zajęcia odbywały się w pla-
cówkach wsparcia dziennego oraz domach kul-
tury. Celem było połączenie twórczej aktywności 

z edukacją na temat przemo-
cy. Efektem – wernisaż prac 
w rybnickiej bibliotece. Pod-
czas warsztatów dzieci dowie-
działy się, co robić i gdzie szu-
kać wsparcia, jeśli doświad-
czają przemocy lub w ich ro-
dzinach występuje problem 
alkoholowy. I najważniej-
sze: że nigdy nie są odpowie-
dzialne za to, że ktoś je krzyw-
dzi. — Trafiliśmy także do star-
szej młodzieży, która za chwi-
lę wkroczy w dorosłość. Uda-

ło się zorganizować spotkania ze wszystkimi najstar-
szymi klasami we wszystkich ponadgimnazjalnych 
szkołach – to w sumie ponad 1400 osób. „Niebie-
skie lekcje” zostały bardzo dobrze przyjęte, pogadan-
ki cieszyły się zainteresowaniem, i chyba trafiliśmy 
z przekazem – podczas zajęć panowały skupienie i 
cisza, uczniowie naprawdę słuchali — mówi Han-
na Szwagierczak. Organizatorzy opracowali także 
broszurę informacyjną, która została przekazana 
do dużych zakładów przemysłowych, jest także do-
stępna w wielu rybnickich instytucjach. Można się 
z niej dowiedzieć czy jest przemoc, jakie są jej ro-
dzaje, poznać fazy uzależniania od alkoholu oraz 
sprawdzić listę adresów, gdzie w razie potrzeby 
szukać pomocy. — Podczas realizowania projektu 
przekonaliśmy się, że edukacja w zakresie przeciw-
działania przemocy jest bardzo potrzebna. Patrząc 
na prace plastyczne dzieci dostrzeżemy, że one wi-
dzą, słyszą i cierpią, kiedy źle się dzieje w rodzinach. 
Ważne, by ten przekaz dotarł do dorosłych — pod-
sumowuje Hanna Szwagierczak. 

(m)

Jak to często bywa wolontariuszem został 
przez przypadek. — Pani Ela Piotrowska, prezes 
Oligosu, zapytała mnie kiedyś, czy mógłbym po-
móc. I tak to się zaczęło. Po prostu umilam czas 
podopiecznym, śpiewam im piosenki przy akom-
paniamencie gitary — mówi Wojciech Wajs. To 
niełatwe zajęcie, bo z podopiecznymi często 
kontakt jest utrudniony, ale muzykoterapia po-
zytywnie wpływa na ich zachowanie. — Wolon-
tariuszem jestem od dziewięciu lat i jestem z sie-
bie dumny — mówi z uśmiechem laureat. Z wy-
kształcenia jest technikiem, ale z zamiłowania 
humanistą, dlatego w czasie muzykoterapii czę-
sto sięga po piosenkę literacką i poezję śpiewa-

ną. 59-letni rencista został też tegorocznym wo-
lontariuszem-seniorem naszego miasta. — Jest 
takie mądre zdanie „Przyjmuj spokojnie co ci 
lata doradzają”. Uważam więc, że w każdym wie-
ku trzeba znaleźć swoją życiową drogę — mówi 
podwójny laureat. Konkurs dla rybnickich wo-
lontariuszy po raz trzeci zorganizowało stowa-
rzyszenie Oligos, a zwycięzców w kilku katego-
riach wybrała kapituła, której przewodniczyła 
Anna Pytlik z Regionalnego Centrum Wolon-
tariatu w Katowicach. Statuetki przyznano też 
inicjatorom akcji „Zbieramy na busa” zorgani-
zowanej przez WTZ Przystań (inicjatywa wo-
lontariacka), „Strefie pozytywnej energii”, czyli 

grupie wolontariackiej działającej przy Oligosie 
oraz Rolandowi Herokowi (kategoria wolonta-
riat indywidualny), który współpracuje z WTZ 
Latarnia w Niedobczycach i ze stowarzyszeniem 
Razem. — Dziękujemy wam za czas i trud, jaki 
wkładacie w swoją pracę. Mówicie często, że to 
drobnostka, ale wasza rola jest ogromna — mó-
wiła wolontariuszom Elżbieta Piotrowska. Sło-
wa podziękowania do zebranych w DK w Bogu-
szowicach skierował też prezydent miasta Piotr 
Kuczera. — Ważne jest to, jak wiele jesteśmy  
w stanie dać drugiemu człowiekowi. Dziękuję 
wam za to, że znajdujecie siły, by pomagać innym 
i stawiacie czoła wyzwaniom — mówił. Centrum 
Wolontariatu działa też przy rybnickim Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych. — Często ko-
rzystamy z pomocy wolontariuszy. Często też nie-
stety, doświadczamy tego, że są oni traktowani jak 
byle frajerzy, bo robią coś za darmo. Tymczasem 
to osoby, które dzięki swojej pasji dają cząstkę sie-
bie innym. Wolontariat jest wielki — podsumo-
wał Piotr Masłowski.                                        (S) 

R a d o ś ć  z  d a w a n i a

— Wolontariat sprawia, że mogę z dumą spoglądać w lustro — mówi Wojciech Wajs, 
muzykoterapeuta, który pracuje z niepełnosprawnymi podopiecznymi stowarzyszenia 
Oligos. 9 grudnia w czasie gali w Domu Kultury w Boguszowicach odebrał statuetkę 
dla Wolontariusza Roku 2014 Miasta Rybnika. 

 Niebieski Rybnik 
            – STOP PRZEMOCY!

Wolontariusz Roku Wojciech Wajs (w środku w jasnym swetrze) wraz 
z prezydentem miasta, pozostałymi laureatami i organizatorami gali
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Młodzi artyści, autorzy nagrodzonych 
prac, zmierzyli się z trudnym tematem 
przemocy
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— 11 lat temu przyszłam do dyrektora Teatru 
Ziemi Rybnickiej Adama Świerczyny z propo-
zycją stworzenia teatru dla młodzieży — wspo-
mina Izabela Karwot, założycielka, reżyser-
ka i dusza zespołu. Na pierwsze spotkanie  
w marcu 2003 r. przyszło ponad 50 młodych 
ludzi; została połowa. Rok później rybnicka 
publiczność oklaskiwała ich premierowy spek-
takl „Męczeństwo Piotra Ohey’a” na podsta-
wie Sławomira Mrożka. Sztuka ta przynio-
sła im pierwsze dwie nagrody aktorskie; zdo-
byli je Tomasz Koźlik, który później w filmie  
i serialu TVP „Szatan z siódmej klasy” zagrał 
rolę Staszka Burskiego, przyjaciela główne-
go bohatera oraz Dorota Patas (dziś Kraw-
czyk), która obecnie prowadzi m.in. młodzie-
żowy Teatr Szydło w Wodzisławiu Śl. Oboje 
poprowadzili listopadową galę jubileuszową  
w TZR. — Kiedy przyszłam na pierwsze spotka-
nie wtedy jeszcze młodzieżowego teatru amator-
skiego, nie spodziewałam się, że tak to się poto-
czy, a przez zespół przewinie się tylu wspaniałych 
młodych ludzi. Choć dziś nie gram już w teatrze, 
wciąż jestem z nim duchem — przekonywała 
Dorota Krawczyk. Zaczynali jako młodzieżo-
wy zespół teatralny, potem na krótko przyję-
li nazwę Kołtun, aby ostatecznie stać się te-
atrem Tara-Bum (nazwę zaczerpnięto z ćwi-
czenia aktorskiego reżysera Jerzego Grotow-
skiego). Zrealizowali dziewięć spektakli. Mło-
dzi ludzie opowiadali w nich m.in. o samotno-
ści człowieka i świecie konsumpcji („Woła-
nie”), poszukiwali własnej tożsamości („Po-
kolenie bez właściwości”); sięgali też po pan-
tomimę i teatr ruchu („Maskarada”). W re-
pertuarze mają także bajkę „Smutna królew-
na” i trzy koprodukcje („Tego Betlejem nie ma 
na mapach”, „Legenda o Św. Aleksym”, „Elfy 
i Fabryka Prezentów”). — Dopóki będziemy 
się dziwić światu, ludziom i temu co nas ota-
cza, dopóty pozostaniemy wrażliwi i będziemy 
tworzyć takie spektakle — podsumowała do-
robek artystyczny Tara-Bum Dorota Kraw-
czyk. — Ważne, że pracując nad spektaklami 

członkowie zespołu mają wpływ na scenariusz 
i mogą wnieść do niego swoje pomysły i dodać 
cząstkę siebie — dodaje Tomasz Koźlik. Ze-
spół zdobył 28 znaczących nagród na festiwa-
lach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim  

i regionalnym, w tym 20 nagród grand prix. 
Najwięcej, aż sześć głównych nagród przyniósł 
im autorski spektakl „Jedna szafa... Ubrań 
wiele”, utrzymany w konwencji teatru ruchu. 
Najnowszy, „Post czy karnawał” zdobył pięć 
festiwalowych nagród, w tym nagrodę aktorską 
dla Wojciecha Kowalskiego, który przygodę z 
teatrem Tara-Bum rozpoczął w gimnazjum od 
roli w spektaklu „Menażeria, czyli wybryk sło-
nia” na podstawie Witkacego. — Jak się pra-
cuje z Izą Karwot? Trudno to nazwać pracą. 
Ona jest dla mnie nie tylko reżyserem, ale wy-
jątkowo bliską osobą, która mnie wychowała  
i ukształtowała. Gdyby nie Tara-Bum, który ona 
stworzyła, nie byłbym na tyle świadomym, doj-
rzałym emocjonalnie i społecznie człowiekiem 
— zapewnia 21-letni dziś Wojciech Kowal-
ski, który podobnie jak Kamil Falenta ma na 
swoim koncie najwięcej, bo dziesięć spektakli 
(łącznie z koprodukcjami). Od półtorej roku 
nie pracuje już z Tara-Bum, ale jako jeden  

z bohaterów spektaklu „Post czy karnawał” 
pojechał z ekipą Tara-Bum do krakowskiej 
siedziby TVP, gdzie 7 grudnia odbył się finał 
Internetowego Przeglądu Uczniowskich Ze-
społów Teatralnych. Wśród 60 zgłoszonych 
spektakli był właśnie rybnicki „Post czy karna-
wał”, który ostatecznie w swojej kategorii zajął 
II miejsce, za teatrem Puk-Puk ze Świdnika. 

Obecnie w teatrze Tara-Bum pracuje 27 
osób, ale w czasie minionej dekady przez ze-
spół przewinęło się ich prawie 150. — Każ-
de pokolenie jest inne i wnosi do zespołu coś 
innego, kreatywnego i cennego. Utrzymujemy 

ze sobą kontakt, na-
wet gdy się rozstaje-
my, bo oni wciąż czują 
się częścią tego zespo-
łu. Śledzimy ich dalsze 
losy, jak choćby Mag-
dy Lamży, która jest te-
raz na II roku w szko-
le teatralnej. Praktycz-
nie każdy z nich w róż-
nym stopniu wykorzy-
stuje zdobyte tutaj do-
świadczenia — opo-
wiada Izabela Karwot. 
Podczas gali reżyser-
ka wręczyła dziesięć 
nagród dla przyjaciół 
i członków zespołu,  

a wśród laureatów „Tara-Bumków” byli m.in. 
dyrektor Adam Świerczyna, oświetleniowiec 
Tomasz Porębski i Danuta Świerczek-Frydry-
chowicz, która opiekuje się zespołem z ramie-
nia TZR, a także Ania Nowak, aktorka, któ-
ra w internetowej ankiecie została wybrana, 
najsympatyczniejszą członkinią zespołu. Z an-
kiety wynika, że najbardziej inspirującym ak-
torem dla „Tara-Bumowiczów” jest Johnny 
Depp, najwięcej osób związanych jest z I LO, 
najwyższy aktor rybnickiej ekipy ma 194 cm 
wzrostu, a najniższy – 153. Członkowie najbar-
dziej chcieliby pojechać do USA, ale na razie 
przygotowują się do wiosennej niespodzian-
ki teatralnej. —  Będziemy już wtedy oficjal-
nie działać jako Teatr Ziemi Rybnickiej i chce-
my na tę nazwę w pełni zasłużyć, choć myślę, że 
dzięki działalności Izabeli Karwot i jej zespołu 
już na nią zasługujemy — przekonuje dyrek-
tor Adam Świerczyna. 

Sabina Horzela-Piskula

D e k a d a  p e ł n a  b u m

Dorota prowadzi własne teatry amatorskie, Magda studiuje w szkole teatralnej, 
Tomek zagrał w filmie „Szatan z siódmej klasy”, a Klaudii udało się pokonać 
własną nieśmiałość. Nie zrealizowaliby swoich marzeń bez młodzieżowego teatru 
Tara-Bum, który świętuje dziesięciolecie swojego istnienia.  

Tara-Bum w krakowskiej siedzibie TVP, gdzie odebrał nagrodę za drugie miejsce w internetowym 
przeglądzie uczniowskich zespołów teatralnych

„Murowany uśmiech – wielki powrót humoreski” to 
konkurs dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych  
z Rybnika i powiatu rybnickiego, który organizuje 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, pod 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Konkursowe wyzwanie nie jest łatwe, trzeba napisać tekst 
własnej humoreski, a potem wystawić ją z udziałem mło-
dych aktorów na scenie. Prace będzie oceniało jury pod  

przewodnictwem Grzegorza Kasdepke, a najlepszą inscenizację 
wybiorą m.in. członkowie Kabaretu Młodych Panów. Humore-
ski należy przesłać do końca stycznia. Więcej informacji, regu-
lamin i karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie www.biblio-
teka.rybnik.pl oraz w Filii nr 8 PiMBP w Rybniku, ul. Reymon-
ta 69, tel. 32 42 49 409. Na laureatów czekają atrakcyjne nagro-
dy ufundowane przez ZSRB TOMAN.

(m)

Wielki powrót humoreski – konkurs dla uczniów

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 25
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Ocean możliwości
Karpia nie było, ale nie tylko z tego powo-

du Roland Chalupa zapamięta ubiegłoroczne 
święta Bożego Narodzenia. — Spędziłem je na 
Gibraltarze, na łodzi z Niemcem, Słoweńcem  
i z gitarami w dłoniach. To były moje pierwsze 
święta w podróży — wspomina rybniczanin. Kie-
dy 2 grudnia wyjeżdżał z Rybnika w planach 
miał Hiszpanię i pracę przy zbiorach pomarań-
czy, ostatecznie dotarł aż na Gibraltar. — W 
autostopie cel podróży nie jest najważniejszy, li-
czy się droga i ludzie, jakich na niej spotykasz. 
To najlepszy sposób na poznawanie świata. Sta-
jąc na wylotówce z wystawionym kciukiem, nie 
wiesz gdzie będziesz jutro, nie masz pewności czy 
dziś pokonasz 400 km czy może 2000. I właśnie 
ta nieprzewidywalność jest w autostopie najcie-
kawsza — opowiada. Do takiej formy podró-
żowania przekonał się dwa lata temu, gdy zo-
baczył film o autostopowej wyprawie do Ma-
roka dwóch studentów z Krakowa; postanowił 
spróbować. Najpierw wybrał się z kolegą do 
Barcelony, a potem dwukrotnie stopem prze-
mierzył Bałkany. — Zawsze wyruszam z nasta-
wieniem, że ludzie są dobrzy, dlatego autostop 
nie budzi we mnie obaw. To kwestia wzajemne-
go zaufania — opowiada. W ubiegłoroczną po-
dróż do Hiszpanii zabrał 20 euro, namiot i śpi-
wór, zapas konserw i „chińskich” zupek oraz 
marzenia o pokonaniu oceanu. — Żeglugą in-
teresowałem się od dawna. Byłem członkiem 
6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, a po matu-
rze na poważnie zacząłem się zastanawiać, jak 
spełnić swoje wielkie marzenie i pokonać oce-
an — mówi. Na Gibraltarze pracował doryw-
czo i szukał łodzi, która zabrałaby go na Wy-
spy Kanaryjskie, a stamtąd dalej – na Kara-
iby. Kapitanowie często potrzebują dodatko-
wych ludzi do załogi. Tak właśnie było w przy-
padku Johannesa z Wiednia, właściciela jach-

tu Volvo 60, o długości prawie dwudziestu me-
trów. — Jachtostop jest ciekawszy od tradycyj-
nego autostopu. Trzeba wykazać się umiejętno-
ścią nawiązywania kontaktów. To ryzyko również 
dla kapitana, bo bierze na łódź nieznajomego,  
z którym będzie musiał spędzić kilkanaście dni, 
a w przypadku mniejszych jachtów – nawet mie-
siąc. To tak jakby do mieszkania zaprosić ko-
goś obcego, tyle tylko, że z domu możesz go wy-
prosić, a na środku oceanu to już nie jest takie 
proste — opowiada rybniczanin. Austriak pły-
nął na Karaiby, ale najpierw z kompletem za-
łogantów – na Wyspy Kanaryjskie, skąd obie-
cał zabrać rybniczanina. Roland kupił więc bi-
let samolotowy na wyspy, zadzwonił do mamy 
z wyjaśnieniami i kilka dni później wspólnie  
z międzynarodową, pięcioosobową załogą 
rozpoczął 15-dniowy rejs przez Atlantyk. Ce-
lem była karaibska wyspa Antigua. — Po kil-
ku dniach żeglugi zapomina się o istnieniu inne-
go świata. Wtedy właśnie człowiek uświadamia 
sobie po co tak naprawdę podróżuje. Po totalną 
wolność – to chyba najtrafniej opisujące żeglugę 
słowa — ocenia Roland. Na jachcie poradził so-
bie tak dobrze, że na Karaibach kapitan zapro-
ponował mu udział w regatach wokół wyspy St. 
Maarten, z udziałem kilkudziesięciu łodzi z ca-
łego świata. — Tam to dopiero człowiek uczy się 
żeglowania! Zajęliśmy trzecie miejsce w naszej 
klasie — wspomina Roland. Kiedy Austriak na 
miesiąc musiał wrócić do Europy w interesach, 
powierzył rybniczaninowi opiekę nad jachtem 
wartym ok. milion złotych. Na Karaibach Ro-
land spędził aż trzy miesiące. Uczestniczył też 
w kolejnych regatach wokół Antigui i to właśnie 
ta karaibska wyspa, z małymi chatkami wśród 
palm, dziką przyrodą i zawsze uśmiechnięty-
mi mieszkańcami, zachwyciła Ślązaka. Inaczej 
niż francuska Gwadelupa, z której wypłynął  
w drogę powrotną do Europy z trzyosobową za-
łogą. Na Azory dotarli po 21 dniach, po kolej-

nych siedmiu – do Hiszpanii. Z powo-
du awarii autopilota Roland nauczył 
się sterować łodzią z wykorzystaniem 
kompasu. — To było fascynujące do-
świadczenie. Żegluga z całkowicie ze-
psutym sprzętem nawigacyjnym zmu-
siła nas do ciągłego ręcznego sterowa-
nia jachtem — mówi z uśmiechem. 
Poradził sobie również w czasie po-
tężnego sztormu, na jaki natknęli 
się po opuszczeniu Azorów. — Fale 

sięgały siedmiu metrów, wiatr był potworny, nie 
można było dostrzec linii horyzontu i co najgor-
sze – straciliśmy koło od steru. Było naprawdę 
dramatycznie i musieliśmy zawrócić na jedną  
z azorskich wysepek. Na szczęście kapitan i zało-
ganci zachowali zimną krew — wspomina Ro-
land. Dalsza żegluga przebiegała już bez prze-
szkód. Do Rybnika wrócił z bagażem doświad-
czeń, pół roku po tym, jak w grudniu opuścił 
dom. Roland Chalupa oprócz podróży inte-
resuje się filmem i to właśnie z nim chciałby 
związać swoją przyszłość (jego filmik z wypra-
wy „Jachtostop – z Rybnika na Karaiby” do-
stępny jest w internecie). Planuje też więcej wy-
praw po świecie. — Bo z podróżowaniem jest 
tak, że gdy raz się zacznie, to już zawsze będzie 
się pragnęło odkrywać nowe miejsca — zapew-
nia z uśmiechem. 

Travelbusem po przygodę
— Zawsze chciałem podróżować, ale przeszko-

dą był brak pieniędzy, musiałem więc znaleźć ja-
kiś tani sposób. Pomyślałem o busie, jaki miał 
mój brat. Kupiłem więc podobnego volkswagena 
i po odpowiednich przeróbkach w 2013 r. przeje-
chaliśmy nim Europę Zachodnią. Niewiele osób 
słyszało o takiej formie podróżowania, więc nie 
kryją zdziwienia, że tak też można — mówi Woj-
ciech Kostek. Rok temu rybniczanin wymyślił 
projekt podróżniczy „The Travelbus”, w którym 
do wspólnej podróży starym Volkswagenem bu-
sem zaprosił piątkę nieznających się wcześniej 
młodych ludźmi. Latem ubiegłego roku przez 
22 dni przejechali 9000 km i 12 europejskich 
państw; w tym roku – Bałkany. — Pomysł jest 
taki, by zwiedzić jak najwięcej za jak najmniej 
— opowiada rybniczanin. Z pierwszej wyprawy 
(Czechy, Austria, Włochy, San Marino, Fran-
cja, Monako, Hiszpania, Gibraltar, Portugalia, 
Belgia, Luksemburg, Niemcy) zapamięta m.in. 
naprawę samochodu puszkami po piwie, zdję-
cie krzywej wieży w Pizie z busem na pierwszym 
planie, za które zapłacili mandatem w wysoko-
ści 80 euro oraz niestety, wypadek na autostra-
dzie pod Dreznem. Szczęśliwie nikomu z eki-
py nic poważnego się nie stało, ale bus nadawał 
się do kasacji. — Nie poddałem się, bo ten spo-
sób podróżowania naprawdę się sprawdził i jest  
o wiele lepszy od wyjazdów z biurem podróży. 
Poza tym kolorowy busik VW wywołuje na tra-
sie wiele pozytywnych emocji. Kupiłem więc na-
stępnego, znów starszego ode mnie — opowiada  

— Po maturze na poważnie zaczą-
łem się zastanawiać, jak spełnić swo-
je wielkie marzenie i pokonać ocean 
— mówi Roland Chalupa

Wojciech Kostek (w środku) wspólnie z piątką 
nieznajomych 28-letnim busem przejechał Bałkany
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Nieważne jak, ważne gdzie

Obaj są młodzi i ciekawi świata. Jednak poznają go 
na różne sposoby. 25-letni Wojtek podróżuje po Europie 
starszym od siebie busem „po liftingu”. Właśnie kompletuje 
ekipę do kolejnej wyprawy. 21-letni Roland każdą podróż 
rozpoczyna od wystawienia kciuka i udowadnia, że nawet 
ocean można pokonać „autostopem”. 



Lekarz zalecał przerwanie ciąży, bo stan pacjentki 
o greckim imieniu Stamatyja stale się pogarszał. Oba-
wiano się nie tylko o nią, ale też o dziecko. Stamaty-
ja nie zgodziła się na wcześniejsze cesarskie cięcie i 
usunięcie gigantycznego guza, bo bała się, że dziec-
ko nie przeżyje tak wczesnego przyjścia na świat. Kie-
dy wreszcie doszło do zabiegu, urodziła się zdrowa có-
reczka Marysia. Ważyła 2,1 kg, usunięty nowotwór – 15 
kg (30x60 cm), a wyczerpana chorobą Stamatyja – 37 
kg. Dziś guz jest eksponatem medycznym, Marysia 
ma 21 lat i razem z mamą uśmiecha się ze zdjęcia. 

— Po historii Aga-
ty Mróz-Olszewskiej, 
Basi Paradowskiej, 
czy Anny Radosz, któ-
re aby urodzić ogra-
niczyły lub zrezygno-
wały z leczenia raka i 
niestety zmarły, zaczę-
łam się zastanawiać, 
czy są historie, które 
nie kończą się tak tra-
gicznie — mówi Mar-
ta Dzbeńska-Karpiń-
ska. Znalazła prawie 
30 takich matek, 22 
z nich namówiła na 
sesję zdjęciową. Po-
czątki nie były łatwe. 
— Po pierwszej sesji, 
przez rok nie miałam 
żadnej odpowiedzi na setki wysłanych e-maili, czy 
anonse, zamieszczane na najróżniejszych portalach 
dla osób z chorobą nowotworową. Po roku nagle to 
się zmieniło i zaczęły spływać informacje o takich mat-
kach. Niektóre kobiety zgłaszały się same, a lekarka z 
warszawskiego szpitala położniczego skontaktowała 
mnie z trzema swoimi pacjentkami — opowiada. Tak 
powstała wystawa i książka „Matki mężne czy szalo-
ne?”, opisująca historie odważnych kobiet, jaką na 
swojej drodze spotkała Marta Dzbeńska-Karpińska.

Magdalena choruje na rdzeniowy zanik mięśni II 
stopnia. Nie chodzi, porusza się na wózku, ma silne 
skrzywienie kręgosłupa i zmniejszoną pojemność 
płuc. Sporo czyta, kocha muzykę, jest buddystką. 
Wraz z mężem nie planowali dziecka, dlatego po-
ważnie rozważali aborcję. Zaryzykowali, mimo, że 
w Polsce i na świecie niewiele wiadomo o przebie-
gu ciąży przy takiej chorobie. Nikt nie potrafił prze-
widzieć, do którego tygodnia Magdalena będzie mo-
gła donosić ciążę, bo budowa jej ciała ogranicza-
ła miejsce dla rozwijającego się dziecka. W 2011 
roku przez cesarskie cięcie na świat przyszedł Fe-
liks. Stan Magdaleny poprawił się dopiero, gdy przy-
niesiono jej do karmienia syna.

— Myślę, że są mężne, ale też szalone szaleństwem 
matczynej miłości, odwagą, zaufaniem, postawieniem 
wszystkiego na jedną kartę i pragnieniem macierzyń-
stwa. Ślizgały się na krawędzi śmierci, ale nie dopusz-
czały do siebie faktu, że mogą stracić życie — opowia-
da autorka zdjęć. Każda z opisanych przez nią hi-
storii jest inna, ale zawsze dramatyczna. Katarzyna 
od 16 roku życia choruje na cukrzycę, Urszula – na 
ziarnicę złośliwą, a u Izabeli rozpoznano glejaka 
mózgu. Łączy je nie tyle choroba, co ta sama dra-
matyczna decyzja. Urodziły, choć oznaczało to dla 

nich poważne zagrożenie zdrowia i życia. Dokona-
ły wybory, bo bardzo chciały być matkami lub pra-
gnęły obronić poczęte w nich istnienie, nie tylko ze 
względów religijnych. — Mam kontakt ze swoimi bo-
haterkami, śledzę ich losy i wiem, że w niektórych ro-
dzinach rodzą się kolejne dzieci, a mamy są zdrowe. 
Poznałam wiele wstrząsających historii, które jednak 
pięknie się kończą — mówi warszawianka.  

Agatę i jej syna łączy dziś wspólna pasja – fo-
tografowanie. Gdy była z nim w ciąży usłyszała,  
że w takich przypadkach jak jej, ratuje się tylko mat-
kę. O życie Michała walczono dwa dni, dostał zale-
dwie 2 punkty w dziesięciostopniowej skali Apgar,  
a Agata znalazła się na granicy śmierci. Po wy-
budzeniu usłyszała „Cieszymy się, że pani żyje”,  
o dziecko bała się zapytać.

— One dają nadzieję. Moje problemy zmalały  
w obliczu ich dramatycznych historii — mówi Mar-
ta Dzbeńska-Karpińska, mama trójki dzieci. Teraz 
chce pracować z wyjątkowymi ojcami. Wystawę fo-
tografii niezwykłych mam, ale też ich mężów i dzie-
ci można oglądać w galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
do 22 grudnia.

(S)

Szalone matczyną miłością

Zwykły worek kartofli. Marta Dzbeńska-Karpińska, warszawska fotografka, 
często wykorzystuje go jako rekwizyt. Nie używa go jednak do zdjęć, ale po to, 
by pokazać rozmiar nowotworowego guza, jaki rozwijał się w brzuchu jednej  
z bohaterek jej fotograficznego cyklu „Matki mężne czy szalone?”. Szokujący jest 
nie tyle jego rozmiar, ale fakt, że był kilkukrotnie większy od dziecka, które rosło 
razem z nim.
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Wojciech Kostek. Pierwszy bus miał 32 lata; dru-
gim – 28-letnim, z piątką nieznajomych latem 
tego roku przejechali Bałkany. — Poznaliśmy 
się przez internet, zobaczyliśmy dopiero w dniu 
wyjazdu. To się świetnie sprawdza, bo przez całą 
podróż mieliśmy o czym rozmawiać — przekonu-
je rybniczanin. Ekipę pierwszej eskapady wybrał 
ze 100 internetowych zgłoszeń, na drugą chęt-
nych było mniej, ok. 40 osób, bo trwała aż mie-
siąc, na co nie każdy mógł sobie pozwolić. — Na 
szczęście moi prezesi są wyrozumiali — śmieje się 
Wojtek, który pracuje jako zaopatrzeniowiec  
w jednej z rybnickich firm. W gronie wybrańców 
były cztery dziewczyny i jeden chłopak, z którym 
Wojtek zmieniał się za kierownicą. Przejechali 
15 państw (m.in. Bośnię i Hercegowinę, Czar-
nogórę, Albanię, Kosowo, Macedonię, Grecję, 
Turcję, Bułgarię, Chorwację, Rumunię) i nasta-
wili się głównie na zwiedzanie stolic. — Polecam 
Lubljanę, ludzie są tam pomocni i bardzo mili. 
Nie spodobał mi się Stambuł, to miasto wielkich 
różnic, z chaosem na drogach — opowiada. Wy-
jątkowo smaczna była kuchnia w Bośni i Herce-
gowinie, Grecja okazała się droga, szczególnie 
paliwo, którego ceny biły rekordy w Turcji. Spa-
li w namiotach, czasem w busie i na jego da-
chu, często z przygodami. Kiedy w Słowenii, 
po zmroku w sporej ulewie stracili orientację, 
rano obudziło ich stukanie w szybę. — Okaza-
ło się, że to strażnicy Parku Narodowego Sło-
wenii, a my stoimy w jego środku. Mieli sporo 
frajdy, my nieco mniej, bo każdemu z nas ka-
zali zapłacić mandat w wysokości 80 euro. Za 
taką kasę mielibyśmy nocleg w czterogwiazdko-
wym hotelu. Dali się jednak przekonać i zapła-
ciliśmy 80 euro za wszystkich — opowiada. Na 
podróżnikach spore wrażenie zrobiło też Ko-
sowo, Macedonia i Czarnogóra. Zapamięta-
ją również Albanię i jeden z lokali, w którym 
zatrzymali się, by obejrzeć finał piłkarskiego 
mundialu. Gościnność tamtejszych biesiadni-
ków nie miała granic, włącznie z propozycją 
poczęstowania się … „ścieżkami” narkotyku 
podanymi na srebrnej tacy. Bus, sentymen-
talnie nazywany „Bulikiem” spisał się na me-
dal, no prawie na medal, bo na trasie zepsuł 
się tłumik i niestety, turboprzewód. — Oba-
wiałem się tylko, by coś nie nawaliło w Turcji, 
bo tam jest problem z częściami. I oczywiście 
największe kłopoty mieliśmy właśnie tam, ale  
i tak daliśmy sobie radę — opowiada Wojciech 
Kostek, który właśnie przygotowuje trasę ko-
lejnej eskapady, w jaką chce się wybrać we 
wrześniu 2015 r. Z początkiem stycznia mają 
ruszyć zgłoszenia chętnych do udziału w tej 
wyprawie (szczegóły na www.thetravelbus.
pl). — Będzie trudniej, bo ma się ona odbywać 
na innym kontynencie i trwać minimum sześć ty-
godni, ale mamy już doświadczenie. Projekt „The 
Travelbus” to na razie dwie niesamowite wypra-
wy – zwiedziliśmy w sumie 24 państwa i przeje-
chaliśmy prawie 20 tys. km — przekonuje Woj-
tek. Pora więc na kolejne. 

Sabina Horzela-Piskula

Jedna z bohaterek zdjęć Marty Dzbeńskiej-Karpińskiej, Magdalena, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni 
II stopnia, a od 2011 roku wspólnie z mężem Adamem wychowuje synka Feliksa



informator

NIEDZIElA
21.12 

• 16.00 – Focus Park: koncert świąteczny „Naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki” z udzia-
łem uczniów szkoły muzycznej Szafran-
ków z Rybnika. 

Poniedziałek
22.12

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Mój 
kuzyn Zoran”.

Poniedziałek
29.12

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Je-
ziorak”.

ŚRODA
31.12. 

• 22.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wiedeńska 
Gala Sylwestrowa – w programie najsłyn-
niejsze arie i duety operetkowe i musicalo-
we. Wystąpią: Małgorzata Długosz (sopran), 
Ewelina Szybilska (sopran), Łukasz Gaj (te-
nor) Marcin Kotarba (baryton), chór, balet 
i orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego 
pod dyr. Przemysława Neumanna. 

SOBOTA 
3.01 

• 16.00 – Focus Park: prezentacja drużyn 
uczestniczących w Kosmicznym meczu w 
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – w programie również m.in. „Sztuka 
iluzji” w wykonaniu Tomasza Kabisa, finali-
sty „Mam talent”. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert kolę-
dowy zespołu Zakopower. 

• 18.00 – White Monkey: wernisaż wystawy fo-
tografii rybniczanki Naomi Muras.

NIEDZIElA 
4.01 

• 17.00 – Hala widowiskowo-sportowa w Bo-
guszowicach: V Kosmiczny mecz – kaba-

reciarze i przyjaciele przeciwko rybnickim 
drużynom zorganizowany w ramach WOŚP 
(wystąpią m.in. członkowie Kabaretu Mło-
dych Panów, Michał Wójcik – Ani Mru-Mru, 
Bogdan Kalus i Wojciech Wysocki – serial 
„Ranczo”, Staszek Karpiel-Bułecka – Future 
Folk, Adam Asanov – Piersi, Mariusz Kała-
maga – Łowcy.B, wokalistka Sabina Jeszka i 
sportowcy Dariusz Dudek i Mariusz Prudel). 

• 18.00 – Kościół w Niedobczycach: koncert no-
woroczny w wykonaniu polsko-czeskiej or-
kiestry Silesia i gościa specjalnego – zespo-
łu The Chance. 

Poniedziałek, 
5.01

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Sza-
lona miłość”. 

WTOREK
6.01 

• 15.30 – Kościół w Paruszowcu-Piaskach: kon-
cert kolęd w wykonaniu rybnickiego chó-
ru kameralnego Autograph pod dyrekcją 
Joanny Glenc.

• 18.00 – Kościół Misjonarzy: charytatywny 
koncert kolęd i pastorałek na rzecz ryb-
nickiego hospicjum domowego (wystąpią: 
Carrantuohill, Anielska Brygada, RiO Gospel, 
chór ewangelicki Canto Deo).

Środa, 
7 stycznia

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Kul-
towy styczeń: Jim Jarmusch i retrospektywa 
serialu Davida Lyncha”. 

CZWARTEK 
08.01. 

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-
ska): 12. Pojedynek na słowa i koncert ze-
społu Czerwony Tulipan.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wy-

stawy „W głębi ogrodu” – obrazy Martyny 
Kliszewskiej (w programie: minirecital Jaku-
ba Przebindowskiego).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z mu-
zyką na żywo (cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIąTEK 
09.01
 
• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-

ska): 12. Pojedynek na słowa i koncert ze-
społu Czerwony Tulipan.  

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wie-
czór Sztuk (w programie m.in. spotka-
nie autorskie z Leszkiem Mazanem, otwar-
cie wystaw fotograficznych Artura Rychlic-
kiego „Podróżni” i Adama Gryczyńskiego 
„Remuh”, kameralny koncert „Szwejko-
we piosenki”).

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-
ska): wernisaż wystawy „Hajmat” malarstwa 
i rysunku Sandry Szyry.  

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert rybnic-
kich zespołów – Fankatak i Sekcja z Włoch. 

SOBOTA 
10.01 

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: warsz-
taty „Spacerkiem przez fotografię” prowa-
dzone przez Artura Rychlickiego.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: premiera spek-
taklu „Próby” w wykonaniu Teatru Rondo z 
TZR (reżyseria Izabela Karwot).

NIEDZIElA 
11.01 

• 12.00 – Biblioteka główna: IV Vinyl Swap, 
czyli giełda wymiany płyt winylowych, CD, 
książek, nut i drobnego sprzętu muzycznego.

• 14.00 – Kampus: 23. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy (w programie 
m.in. przedstawienia dla dzieci i koncerty 
zespołów: The October Leaves (g.16), Dzio-
ło (g.17), Sari Ska Band (g.18), Undergro-
und (g.19.30), światełko do nieba (g. 20.30) 
oraz występ rockowej grupy Ziemia Zakaza-
na (g. 20.40).

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: bajka dla dzieci 
„Fantazjana – niekończąca się opowieść” 
w wykonaniu Teatru Prym-Art. 

Poniedziałek, 
12.01

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” - „Zi-
mowy sen”.  

ŚRODA, 
14.01 

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 
Książki – „Długi film o miłości. Powrót na 
Broad Peak” Jacka Hugo-Badera. 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Kul-
towy styczeń: Jim Jarmusch i retrospektywa 
serialu Davida Lyncha”. 

CZWARTEK, 
15.01 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: prze-
słuchania konkursowe w ramach przeglądu 
widowisk bożonarodzeniowych „A słowo 
ciałem się stało”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wy-
stawy „Między dniem a snem, czyli 50/50” 
– obrazy i tkaniny Małgorzaty Lehman.

• 18.00 – White Monkey: podsumowanie cy-
klu spotkań „Czwartki z fotografią”, pro-
wadzonych przez grupę Forum Obiektywne.

• 19.00 – Game Pub: slajdowisko na temat po-
dróży autostopem przez Ukrainę, Rosję i Gru-
zję „Jak nie weszliśmy na Elbrus”. 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z mu-
zyką na żywo (cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIąTEK, 
16.01 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: prze-
słuchania konkursowe w ramach przeglądu 
widowisk bożonarodzeniowych „A słowo 
ciałem się stało”.

• 18.00 – Klub Kultury „Harcówka”: Jazz w Har-
cówce – Czesław Gawlik i zespół South Sile-
sian Brass Band w karnawałowych rytmach 
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8 stycznia
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(w programie również promocja książki „Jazz 
w Rybniku” i płyty SSBB). 

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert rybnickich 
zespołów – Rethorn i Jinx.

SOBOTA, 
17.01 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: X Powiatowy 
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara ślą-
ska na wesoło”.

• 19.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: XIV 
Bezalkoholowy Charytatywny Bal Kar-
nawałowy.

NIEDZIElA, 
18.01

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Bajkowa Niedziela – przedstawienia 
dla dzieci „Prezenty Brzechwy” i „Calinecz-
ka” w wykonaniu Teatru Fik-Mik z Domu Kul-
tury w Boguszowicach i Teatru „Na 4 łapy” 
z Marklowic.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert nowo-
roczny Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją 
Sławomira Chrzanowskiego z udziałem so-
listów: Iwony Sochy (sopran) i Adama Szer-
szenia (tenor). 

• 18.00 – Kościół w Popielowie: koncert no-
woroczny w wykonaniu polsko-czeskiej or-
kiestry Silesia i gościa specjalnego zespo-
łu The Chance.

Poniedziałek, 
19 stycznia 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „le-
wiatan”.

Wtorek, 
20.01

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-
ska): koncert noworoczny w wykonaniu 
uczestników Studium Muzyki Rozrywkowej 
Fundacji EDF Polska.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert cha-
rytatywny w wykonaniu uczestników 8. 
edycji show Must be the music – The Octo-
ber Leaves, Underground i Patsin M ski Blue.

ŚRODA, 
21.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: po-
kaz umiejętności muzycznych, tanecznych i 
wokalnych dzieci i młodzieży, z okazji Dnia 
Babci i Dziadka.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert cha-
rytatywny m.in. z udziałem Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk”.

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Kul-
towy styczeń: Jim Jarmusch i retrospektywa 
serialu Davida Lyncha”. 

CZWARTEK
22.01 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub 
Miłośników Gór. 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z mu-
zyką na żywo (cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK, 
23.01 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: finał 
Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych 
„A słowo ciałem się stało”.

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-
ska): finał 12. Pojedynku na słowa i kon-
cert Marii Meyer „Brel i nie tylko”. 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Eleni.
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: wy-

stęp uczniów Szkoły Muzycznej „Yamaha”.
• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: spo-

tkanie pt. „Półwysep Kenai. Alaska w mi-
niaturze”, z cyklu „Podróże małe i duże” 
z udziałem podróżnika Sebastiana Bielaka.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert rybnic-
kich zespołów – Children of 90’s i The Blu-
es Experience.

25.01, 
niedziela

• 18.00 – Kościół w Chwałowicach: koncert no-

woroczny w wykonaniu polsko-czeskiej or-
kiestry Silesia i gościa specjalnego – zespo-
łu The Chance.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Mać-
ka Balcara. 

• 18.00 – White Monkey: slajdowisko Sabiny 
Klajsek „Boliwia – bajeczna kraina”. 

PONIEDZIAŁEK, 
26.01 

• 17.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: wernisaż 
wystawy pracowni plastycznej Kameleon pt. 
„Łaciata w podróży”.  

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Wita-
my w Nowym Jorku”. 

ŚRODA, 
28.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: warsztaty ar-
tystyczne (w programie nauka decoupage’u, robie-
nia świec i biżuterii retro; zgłoszenia do 21 stycznia).

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Kul-
towy styczeń: Jim Jarmusch i retrospektywa 
serialu Davida Lyncha”. 

CZWARTEK, 
29.01 

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 2: Dysku-
syjny Klub Książki: „Królowa. Nieznana histo-
ria Elżbiety Bowes-lyon” Lady Colin Campbell. 

• 18.30 – Młodzieżowy Dom Kultury: koncert zi-
mowy w wykonaniu uczniów Śląskiego Cen-
trum Muzycznego, dedykowany osobom 
niepełnosprawnym.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z mu-
zyką na żywo (cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz i rock).

SOBOTA, 
31.01 

• 18.00 – Galeria w Drodze: wernisaż wystawy 
fotograficznej Karola Pawlasa.

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.

• Game Pub, ul. Rudzka 14, tel. 531 337 494

• Galeria w Drodze, ul. Łokietka 1

• Galeria Smolna, ul. Reymonta 69,  
tel. 32 424 94 09

Kulturalne adresy

wystawy21 stycznia
ŚRODA

20 stycznia
WTOREK

22 stycznia
CZWARTEK

19 stycznia
PONIEDZIAŁEK

23 stycznia
PIąTEK

18 stycznia
NIEDZIElA

17 stycznia
SOBOTA

28 stycznia
ŚRODA

29 stycznia
CZWARTEK

26 stycznia
PONIEDZIAŁEK

25 stycznia
NIEDZIElA

31 stycznia
SOBOTA

e Teatr Ziemi Rybnickiej: wystawa 
malarstwa księdza Andrzeja Grusz-
ki „Pędzlem i wierszem” (do końca 
roku). Galeria sztuki: „Między dniem 
a snem, czyli 50/50” – obrazy i tkani-
ny Małgorzaty Lehman (od 15 stycz-
nia do 2 lutego) * Galeria Oblicza: 
wystawa „W głębi ogrodu” – obra-
zy Martyny Kliszewskiej (od 8 stycz-
nia do 2 lutego). *  . 

e Muzeum: „Na grubie. Z życia kopal-
ni” (do 7 lutego) * „Cmentarz żydow-
ski w Rybniku” – fotografie ze zbio-
rów Instytutu Sztuki Polskiej Akade-
mii Nauk (do końca stycznia). 

e Dom Kultury w Niewiadomiu: wy-
stawa prac nadesłanych na bożo-
narodzeniowy konkurs plastyczny 
„Zwyczaje, obyczaje” (do 31 grud-
nia).

e Biblioteka główna: wystawa prac 
Lecha Pierchały – rysunek, malar-
stwo, metaloplastyka (do 31 grud-
nia) * wystawa edukacyjna „650 lat 
w służbie 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 Galeria Smolna (biblioteka na Smol-
nej): wystawa fotografii prezentująca 
dzieła Igora Mitoraja na krakowskim 
rynku w obiektywie Krzysztofa Łapki 
(od 19 stycznia do 28 lutego).

e Dom Kultury w Boguszowicach: 
wystawa pokonkursowa „Świątecz-
ne skrzaty, krasnale i Mikołaje” (do 
31 grudnia). 

e Klub Energetyka (Fundacja EDF Pol-
ska): wernisaż wystawy „Hajmat” 
malarstwa i rysunku Sandry Szyry (od 
9 stycznia do końca stycznia).

e White Monkey: wystawa fotografii 
rybniczanki Naomi Muras (od 3 stycz-
nia do 31 stycznia). 

e Młodzieżowy Dom Kultury: wer-
nisaż wystawy pracowni plastycznej 
„Kameleon” pt. „Łaciata w podró-
ży” (od 26 stycznia do końca marca).
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Dziś prawdziwych zbieraczy już nie ma…
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Pan Krzysztof  jest mieszkańcem Zebrzydowic 
koło Cieszyna, bywa jednak w Rybniku z oka-
zji odwiedzin syna Adriana (dziennikarza tygo-
dnika „Nowiny”) i jego rodziny oraz wizyt w na-
szym mieście interesujących osób publicznych, 
których autografu jeszcze nie posiada. — Zain-
teresowanie autografami jeszcze w dzieciństwie 
wzbudził we mnie oryginalny przedwojenny doku-
ment podpisany przez Felicjana Sławoja-Skład-
kowskiego, premiera RP w latach 1936-39, przy-
znający mojemu dziadkowi odznaczenie państwo-
we — mówi pasjonat. Jeden z pierwszych au-
tografów do jego kolekcji zdobyła w latach 60. 
mama pana Krzysztofa, pracująca na poczcie  
w Zebrzydowicach, będących wtedy ważnym 
kolejowym przyjściem granicznym. Pod poczto-
wym okienkiem zjawił się sam Gustlik z „Czte-
rech pancernych i psa”, czyli Franciszek Pieczka, 
który nie dał się długo prosić o podpis. 

Jak mówi hobbysta, jest kilka sposobów zdo-
bywania autografów. Najprostszy to list (dziś 
pewnie mail!) do znanej osoby z prośbą o pod-
pis. Można wymienić się z innym zbieraczem, 
ale najbardziej cenne, no i na pewno autentycz-
ne, są te zdobyte osobiście. A kiedy jeszcze jest 
okazja do chwili rozmowy, to dla kolekcjonera 
szczyt satysfakcji. By jednak bliższy kontakt był 
możliwy, trzeba czegoś więcej. — Nie jestem tyl-
ko „łowcą autografów”, a zresztą tego popularne-
go określenia szczerze nie lubię. Staram się o twór-
czości czy działalności osoby, którą proszę  o au-
tograf dowiedzieć się czegoś więcej i próbuję naj-
pierw wzbudzić zaufanie — mówi pan Krzysztof. 

Dzięki temu udało mu się nawet z kilko-
ma znanymi personami utrzymać dłuższą 
znajomość. Tak było w przypadku poli-
tyka Edwarda Osóbki-Morawskiego, pi-
sarza od „Tomków” Alfreda Szklarskie-
go, znakomitego kompozytora Witolda 
Lutosławskiego czy piosenkarza Jacka 
Lecha. Bardzo sympatycznie wspomi-
na pan Krzysztof spotkanie z Markiem 
Grechutą w Rybniku, gdzie podsunął mu 
plakat z jego wizerunkiem. Na propozy-
cję kupna pochodzącego z lat 80. plaka-
tu, który artystę bardzo zainteresował, 
pan Krzysztof się nie zgodził, ale po pro-
stu mu go podarował… W zamian otrzy-
mał dwa autorskie tomiki wierszy. Rzecz 
jasna, z autografami. Kiedy swoje albu-
my podsunął Jackowi Kawalcowi i Mar-
cinowi Dańcowi, ci z zainteresowaniem 
przeglądnęli je od deski do deski. Stani-
sław Sojka wprawdzie dał autograf, ale 
na wspólne zdjęcie się nie zgodził, tłu-
macząc, że ulatuje wtedy z niego część…  

duszy. Jednak przy kolejnym spotkaniu takich 
oporów już nie miał. Paweł Wawrzecki i raper 
Liroy doskonale pamiętali poprzednie spotkania 
z panem Krzysztofem bez trudu go rozpoznając, 
co oznacza, że zdołał ich swoją osobą zaintere-
sować. Kiedy przy okazji Rybnickich Dni Lite-
ratury poprosił Ewę Chotomską o dwa podpi-
sy, pisarka miała obiekcje czy przypadkiem nie 
jest on handlarzem autografami, czemu zaprze-
czył tłumacząc, że prosi w imieniu bliskiego ko-
legi-zbieracza. Jak mówi pan Krzysztof, proce-
der handlowania cennymi autografami rzeczy-
wiście istnieje i kwitnie, a 90 proc. łowców zbie-
ra podpisy w celu komercyjnym, o czym łatwo 
się przekonać w Internecie. Dziś prawdziwych 
zbieraczy już nie ma, a jeśli, to jest ich niewielu…

Dla prawdziwego pasjonata RDL to znakomi-
ta okazja, by nie tylko zdobyć autograf pisarza, 
ale i lepiej poznać jego twórczość na spotkaniu 
autorskim. Wtedy podpis ma większą wartość. 
Wśród dziesiątków artystów, których autografy 
zdobył w Rybniku są Ewa Lipska, ks. Jerzy Szy-
mik, Dorota Terakowska, Tadeusz Kijonka, ne-
stor polskiej fotografii Edward Hartwig czy Vio-
letta Villas, spotkanie z którą zbieracz ma do-
tąd w pamięci. W zbiorach są podpisy znanych 
rybniczan: ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, 
znakomitego niegdyś kolarza Józefa Gawlicz-
ka, Krzysztofa Popka, muzyków zespołu Car-
rantuohill i wielu innych. Przy okazji kolejnych 
imprez kulturalnych odbywających się w TZR 
(ale i w teatrze w Bielsku-Białej, w domu kul-
tury w Czechowicach i wielu innych miejscach) 

kolekcja powiększała się o autografy aktorów  
i muzyków od Bielickiej, poprzez  Dymną, 
Grychtołównę, Grabowskich, Kociniaków, 
Kwiatkowską, Kulkę, Makowicza do Palecznego 
i Pendereckiego, który Adrian zdobył dla siebie  
i dla taty przy okazji niedawnego pobytu kompo-
zytora w Rybniku. Są i politycy od gen. Jaruzel-
skiego do prezydenta Wałęsy. Udało się też pozy-
skać autograf prezydenta Kwaśniewskiego oraz,  
i to z serduszkiem, pani prezydentowej Jolan-
ty Kwaśniewskiej. Choć, jak mówi pan Krzysz-
tof, ostatnio od polityków trzyma się z daleka…

Wśród tysięcy podpisów gwiazd show-biz-
nesu od Madonny po Sophie Marceau, pan 
Krzysztof najbardziej ceni zdobyte w niezwy-
kły sposób autografy członków zespołu Deep 
Purple. Syn Adrian, który był wtedy nastolat-
kiem, miał tylko jeden bilet na ich koncert, 
a towarzyszący mu w drodze rodzice, czekali 
pod halą. Jednak po rozmowie jak munduro-
wy z mundurowymi (pan Krzysztof pracował 
w policji), ochroniarze zdradzili miejsce, gdzie 
muzycy będą przechodzić. Udało się nie tylko 
zdobyć autografy, ale uczestniczyć w koncer-
cie! — To był jeden z nielicznych przypadków, 
kiedy wszedłem na imprezę artystyczną bez bi-
letu. Nie wykorzystuję okazji, by wejść pod pre-
tekstem autografu. Nie proszę też drugi raz osób, 
które mi odmówiły, a pamiętam dwie takie ak-
torki: Agnieszkę Kotulankę i Magdalenę Kumo-
rek — mówi pasjonat. Krzysztof Karpeta, po-
ważny pan w słusznym wieku, nie przystaje do 
wizerunku rozhisteryzowanej nastolatki prze-
ciskającej się z kartką do idola, którego zna je-
den jedyny przebój. To zbieracz z kontekstem. 
Sam się zastanawia czy może w dzisiejszych cza-
sach jest na takie hobby zbyt mało przebojowy 
i agresywny? Tym bardziej, że odpowiedzi na 
prośby pisemne o autograf też zdarzają się co-
raz rzadziej. Swoją pasję pan Krzysztof prze-
kazał synowi, którego zbiór jest coraz bogatszy.

 Krzysztof Karpeta jest osobą dobrze znaną 
pracownikom Teatru Ziemi Rybnickiej, którzy 
chętnie ułatwiają mu kontakt z artystami. Dy-
rekcja placówki doceniła jego pasję, prezentując 
w 2004 r., przy okazji 40-lecia TZR, jego bogaty 
zbiór plakatów z autografami artystów. 

Łatwiej wymienić kogo autografu „wielkich” 
tego świata pan Krzysztof nie posiada niż nazwi-
ska widniejące w przepastnych albumach. Z mo-
jej strony postanowiłam podarować jeden, jedy-
ny autograf jaki zdobyłam (listownie oczywiście) 
amerykańskiego aktora Kevina Costnera. Pod-
pisu mojego ulubionego niegdyś aktora w zbio-
rze pana Krzysztofa jeszcze nie ma.

Wiesława Różańska  

Krzysztof Karpeta prezentuje wpis do albumu Allana Starskiego, polskiego 
zdobywcy Oscara
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 Kilkanaście opasłych albumów z tysiącami autografów, wycinków prasowych, programów i zdjęć z podpisami znanych 
artystów, sportowców i polityków, a także setki plakatów oraz ponad tysiąc książek z dedykacjami ich autorów, to efekt 
kilkudziesięcioletniej kolekcjonerskiej pasji Krzysztofa Karpety. Wśród autografów znanych osób są również te zdobyte  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
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Co przywiodło rybniczankę i absolwentkę liceum 
im. Powstańców Śląskich na jedną z prestiżowych, lon-
dyńskich scen? Miłość do filmu, twórcza pasja, konse-
kwencja, wreszcie oparty na prawdziwej historii film 
„My Friend Ivor”, zrealizowany wspólnie z reżyserką 
i scenarzystką Aleksandrą Czenczek. Krótkometra-
żowy film Adriany Kulig 
porusza temat współcze-
snego niewolnictwa. Ob-
raz powstał na konkurs 
zorganizowany przez 
brytyjską organizację 
Unchosen walczącą ze 
zjawiskiem handlu ludźmi. W kategorii „produkcja 
brytyjska” otrzymał pierwszą nagrodę. — Problem nie-
wolnictwa nie ogranicza się już dzisiaj do krajów trze-
ciego świata. W ostatnich latach jest coraz bardziej wi-
doczny również w Zachodniej Europie  — mówi. „My 
Friend Ivor” opowiada historię dwóch przyjaciół z pol-
skiej wsi, którzy w nadziei na „lepsze życie” wyrusza-
ją do Anglii. Zamiast znaleźć tu „ziemię obiecaną”, 
wpadają w ręce romskiego gangu, który zastrasza i ter-
roryzuje imigrantów, zmuszając do niewolniczej pra-
cy. — Dla Piotra, głównego bohatera filmu, ta historia 
skończyła się szczęśliwie: wydostał się z rąk oprawców  
i otrzymał pomoc jednej z brytyjskich organizacji. Nie-
stety, jego przyjaciel został w rękach gangsterów i do dzi-
siaj nie widomo co się z nim dzieje. Właśnie na tej nie-
pewności oparłyśmy nasz film. Skupiłyśmy się na emo-
cjach Piotra, który wraca do normalności, ale wspomi-
na Ivora i tęskni za nim. Ich historia stała się dla nas 
punktem wyjścia  — opowiada Ada. To drugi film, jaki 
w trakcie krótkiego pobytu na Wyspach wyproduko-
wała wspólnie z pochodzącą z Jastrzębia, a od dzie-
sięciu lat mieszkająca w Londynie Aleksandrą Czen-
czek. Już przy pierwszej wspólnej produkcji, filmie 
„Brothers”, panie podzieliły się rolami. Aleksandra 
Czenczek zajęła się scenariuszem i reżyserią, a Adria-
na Kulig zorganizowaniem filmowego przedsięwzię-
cia. — Jako producent jeszcze przed pierwszym klapsem 
musiałam zadbać o wiele spraw: zatrudnić ekipę zdję-
ciową, zadbać o kostiumy i rekwizyty, wybrać miejsca,  
w których miały być kręcone poszczególne sceny, wresz-
cie zdobyć na to wszystko pieniądze. Wspólnie z reżyserką 
analizowałyśmy scenariusz, podrzucałam swoje pomy-
sły i zorganizowałyśmy casting dla aktorów — opowia-
da z pasją. Ponieważ nie miały sponsorów, produkcję 
filmu sfinansowały z własnych środków. To inwesty-
cja w przyszłość, bo, żeby pozyskać fundusze na duże 
filmowe projekty, trzeba pochwalić się dotychczaso-
wym dorobkiem. — Muszę więc dużo i ciężko praco-
wać, by udowodnić, że coś potrafię — dodaje. 

Pewnie nie byłoby londyńskiego sukcesu Ady, 
gdyby nie zawodowa droga, jaką przeszła jeszcze  
w Polsce. Po kulturoznawstwie na Uniwersytecie 
Śląskim, praktykach m.in. w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej i dwuletnim pobycie we Francji, wyjechała do 
Warszawy, by tu spełnić marzenia o pracy w filmo-
wo – telewizyjnej branży. — Tuż po studiach byłam 
przekonana, że podbiję stolicę. Lądowanie było twarde.  

Złożyłam CV w TVP, ale odeszłam z kwitkiem — 
wspomina z uśmiechem.             

Pierwsze trudności nie podcięły jej filmowych 
skrzydeł. Skończyła organizację produkcji telewizyj-
no – filmowej w łódzkiej „Filmówce” i trafiła do firmy 
Rochstar, gdzie współtworzyła popularne programy  

r o z r y w k o w e , 
m.in.: „Gwiazdy 
tańczą na lodzie”, 
„Kocham Cię Pol-
sko”, czy „Jak oni 
śpiewają”. — To 
były duże produk-
cje, ciężka pra-
ca po kilkanaście 
godzin na dobę, 
ogromne emocje 
i stres, szczególnie 
przy emisjach „na żywo”, ale też świetna nauka za-
wodu — mówi. 

Po kilku latach rozpoczęła pracę na własny rachu-
nek. Założyła firmę, sięgnęła po unijne środki, o które 
walczyła przez ponad sześć miesięcy, kupiła specjali-
styczny sprzęt, oprogramowanie i licencje. — Mam za 
co być wdzięczna Unii Europejskiej! — mówi z uśmie-
chem. Wyprodukowała kilkanaście filmów i reporta-
ży, a współpracując z firmą z Francji przyczyniła się 
do powstania kilku dokumentów francuskich orga-
nizując zdjęcia na terenie Polski. — Poznałam wielu 
ludzi z interesującymi biografiami, jak choćby 70-let-
niego dziś Eduarda. W czasie wojny jako niemowlę zo-
stał przez żydowskich rodziców podrzucony polskiej ro-
dzinie. Uniknął śmierci, a jego matka, która osiadła we 
Francji, po wojnie wróciła po kilkuletniego syna. Dzi-
siaj Eduard mieszka w Paryżu i jest emerytowanym, ale 
wciąż cenionym psychiatrą — opowiada Ada.  

Do Londynu przyjechała w maju 2013 roku, by 
odwiedzić brata. Miała tu spędzić kilka tygodni, ale 
już po kilkunastu dniach rozpoczęła pracę dla BBC 
przy realizacji programu o londyńskim transporcie. 
Jeden z sześciu odcinków serii opowiadał o Victo-
ria Coatch Station, głównym dworcu autokarowym, 
przez który przewijają się tysiące Polaków chcących 
rozpocząć lepsze życie w Wielkiej Brytanii. — Przez 
wiele dni od rana do wieczora chodziłam po dworcu, 
wyszukiwałam Polaków i słuchałam ich ciekawych hi-
storii. To było niesamowite uczucie, gdy z kamerą i mi-
krofonem w dłoni mówiłam: Dzień dobry, nazywam 
się Adriana Kulig i pracuję dla BBC. 

Brytyjska telewizja pokazała potem m.in. histo-
rię poznanych przez Adę dwóch braci, z których je-
den okazał się Edwardem Kubackim, charaktery-
zatorem przez 40 lat związanym z branżą filmową  

w Polsce. — Robił charakteryzacje do „Nocy i Dni”, 
czy „Czterdziestolatka”, współpracował z Romanem 
Polańskim i Krzysztofem Kieślowskim. Gdy zobaczy-
łam listę filmów przy których pracował, uświadomi-
łam sobie, że ten niepozorny mężczyzna, którego po-
znałam na londyńskim dworcu, jest chodzącą historią 

polskiej kinematogra-
fii — opowiada Ada. 

W Londynie speł-
niło się kolejne fil-
mowe marzenie ryb-
niczanki. Nie tylko 
kręci tam swoje au-
torskie produkcje, 
ale pracuje w tele-
wizyjnej sieci Disco-
very Network, gdzie 
przygotowuje lokal-
ne wersje progra-
mów emitowanych 
w ponad stu kana-
łach Discovery na ca-
łym świecie. — Ten 
sam program wyglą-
da inaczej w wersji 

amerykańskiej, polskiej czy emitowanej na Bliskim 
Wschodzie. Przed emisją oglądamy go i decydujemy, 
czy spełnia wymogi OFCOM-u (angielski odpowied-
nik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji). Sprawdza-
my, czy nie narusza obyczajowości, zasad religijnych  
i kulturowych konkretnej społeczności. Mamy na przy-
kład specjalistkę, która pilnuje, by programy emitowane 
w TLC Arabia nie pokazywały nagich mężczyzn, mu-
zułmanów pijących piwo albo jedzących wieprzowi-
nę — opowiada. Żartuje, że ma najlepszą pracę pod 
słońcem, bo płacą jej za oglądanie telewizji: — Wła-
śnie pracuję nad filmem, który wkrótce pokaże polskie 
Discovery Turbo. Przygotowuję polskie grafiki, skra-
cam i montuję całość, sprawdzam czy nie ma niecen-
zuralnych słów albo ukrytej promocji. Czasem muszę 
wyciąć kilka minut, pamiętając o tym, by program nie 
stracił na wartości — opowiada. 

Gdy z przeszklonego wieżowca spogląda na świą-
tecznie przystrojony Londyn, myślami wraca do 
Rybnika, gdzie mieszka jej mama, która od lat ki-
bicuje poczynaniom córki.  — Ona najlepiej wie, że 
to wszystko nie przyszło mi łatwo.  Udaje mi się reali-
zować marzenia, ale dochodzę do tego powoli, z mo-
zołem, za cenę ciężkiej pracy i życia w stresie. Zapew-
niam jednak, że warto. Może za jakiś czas Discovery 
wyemituje również jakąś moją produkcję? — dodaje.

Tymczasem film „My friend Ivor” można zoba-
czyć w Wielkiej Brytanii na wielu spotkaniach, któ-
re poruszają kwestie praw człowieka. W przyszłości 
obraz będzie również pokazywany na festiwalach 
kina niezależnego, a jego autorki już przygotowują 
się do nowego projektu. — Tym razem będzie to ko-
media pod roboczym tytułem „Babel” — zapowiada 
Adriana Kulig.   

Dominika Ingram-Nowaczyk

— To był cudowny wieczór i niesamowite uczucie móc stanąć na scenie Royal College of Music, by odebrać nagrodę za swój film — 
mówi Adriana Kulig, której „My friend Ivor” zdobył w październiku w Londynie nagrodę w konkursie zorganizowanym 
przez brytyjską organizację Unchosen.  

Filmowy 

  świat Ady
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Adriana Kulig wyprodukowała 
w londynie swój drugi firm pt. 
„My friend Ivor”. Niewykluczone, 
że będzie można zobaczyć go 
również w Polsce   



W trakcie trzydniowego spotkania na scenie in-
nego jubilata – Teatru Ziemi Rybnickiej, 40. urodzi-
ny obchodził South Silesian Brass Band, zasłużony 
rybnicki zespół jazzu tradycyjnego. Nim jednak na-
stąpiła sobotnia gala z udziałem laureata i jego go-

ści, miłośnicy jazzu przeżyli dwa równie udane wie-
czory. W czasie pierwszego Irek Głyk (wibrafon) 
wspólnie z synem Patrykiem (perkusja) i córką Kin-
gą (bas!) promowali płytę „Released at last”, a ro-
dzinnemu triu Głyk P.I.K. towarzyszył na fortepia-
nie Paweł Tomaszewski. 

W drugiej części wieczoru wystąpiła Justyna Mo-
tylska, wokalistka jazzowa, absolwentka, a później 
wykładowczyni Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywko-

wej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie, jako trener wo-
kalny współpracująca z kilkoma polskimi scenami te-
atralnymi. W jej muzycznym projekcie wziął udział 
również rybniczanin Jarosław Hanik, pianista jaz-

zowy, kompozytor i aranżer, a także 
wychowawca muzycznej młodzieży.

Oczekiwaną gwiazdą drugiego 
wieczoru był Freddy Cole, najmłod-
szy, dziś ponad 80-letni, brat Nat 
King Cole’a, amerykańskiego piani-
sty jazzowego i wokalisty, który prze-
szedł do historii muzyki jako wyko-
nawca ballad śpiewanych charakte-
rystycznym, ciepłym głosem. Nie tyl-
ko miłośnicy jazzu znają jego przebo-
je Mona Lisa, Whan I Fall In Love 
czy Unforgettable, ale również duety  
z córką Natalie, nagrane dzięki cu-
dom techniki już po śmierci artysty. 
Freddy śpiewa w podobnej estety-
ce i barwą głosu, szczególnie w dol-

nych rejestrach, przypomina sławnego brata, choć 
brzmi bardziej szorstko i jazzowo. Dziś sam jest ce-
nioną muzyczną indywidualnością. Jak słusznie za-
uważył prowadzący koncert Paweł Sztompke z ra-
diowej Trójki, Freddy Cole gra na fortepianie i śpie-
wa „bez spiny” czyli tłumacząc na język dojrzałych 
odbiorców, od niechcenia, elegancko, długimi pal-
cami ledwie muskając klawiaturę. Towarzyszyli mu 
młodzi muzycy Randy Napoleon (gitara), Curtis 

Boyd (perkusja) i basista Elias Bailey, którzy nie 
kryli świetnej zabawy tym co robią. Freddy zapre-
zentował wiązankę swingowych numerów z rodzin-
nym Chicago, Nowym Jorkiem i legendarną drogą 
nr 66 (Route 66) w rolach głównych, a na bis znany 
z repertuaru brata standard  L.O.V.E., który rybnic-
cy miłośnicy jazzu odgadli już po kilku taktach. Było 
…very, very, extraordinary! Trudno nie zgodzić się z 
tak wytrawnym znawcą jazzu jak Paweł Sztompke, 
że nie trzeba nadmiernej ekspresji scenicznej, by 
publiczność urzec. — To prawdziwie wyrafinowana 
muzyka. Freddy podarował nam „…odrobinę luksu-
su, bo (jako publiczność) jesteśmy tego warci — mó-
wił prezenter, komplementując Rybnik  i Teatr Zie-
mi Rybnickiej za promocję jazzu i, szerzej, muzyki.

Zwieńczeniem 29. edycji SJM był uroczysty kon-
cert South Silesian Brass Band, zespołu niescho-
dzącego ze sceny od 30 lat. W pierwszej części ju-
bilat zagrał z zaproszonymi gośćmi, muzykami kie-
dyś z SSBB współpracującymi: Andrzejem Siwic-
kim, Grzegorzem Grafem, Tadeuszem Petrowem 
i… Maksimem Piganowem z Trombone Show, rosyj-
skiego kwartetu puzonowego uczestniczącego w te-
gorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Jaz-
zu Tradycyjnego, którego współorganizatorem jest 
SSBB. Już wtedy rosyjski muzyk wyraził chęć udziału 
w jubileuszu rybnickiej grupy. W drugiej części kon-
certu wystąpiła zaprzyjaźniona z jubilatem od wie-
lu lat Jazz Band Ball Orchestra  z Krakowa, uwa-
żana za najstarszy zespół jazzu tradycyjnego w Pol-
sce. Wisienką na urodzinowym torcie był jam ses-
sion, w którym wzięło udział prawie trzydziestu mu-
zyków, którzy rozstali się dopiero bladym świtem. (r)

16 stycznia o g. 18 zespół SSBB wystąpi w klubie 
kultury Harcówka w Ligocie z koncertem „W kar-
nawałowych rytmach”. Grupa będzie promować też 
swoją najnowszą płytę oraz książkę Czesława Gaw-
lika i Anny Małeckiej „Jazz w Rybniku”.            

South Silesian Brass Band (pierwotna na-
zwa Jarapataj Band  ) powstał w 1974 roku z ini-
cjatywy Piotra Cupoka, dyrygenta górniczej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej istniejącej przy szko-
le górniczej w Chwałowicach. Wybranym do ze-
społu najzdolniejszym młodym muzykom sprzy-
jające warunki rozwoju zapewnił Dom Kultury 
w Chwałowicach, a jego dyrektor Andrzej Mu-
sioł wymyślił nową nazwę i namówił do udzia-
łu w Old Jazz Meeting Złota Tarka w Warsza-
wie, skąd SSBB wrócił z wyróżnieniem. Zespół 
koncertował w Polsce, a także w tzw. „demolu-
dach”. W 1982 roku twórcę i lidera zespołu za-

stąpił pianista Czesław Gawlik, a SSBB zaistniał 
w klubach jazzowych i studenckich, w radiu i te-
lewizji. W połowie lat 80. ukształtował się skład 
zespołu: Adam Abrahamczyk (trąbka), Damian 
Bernacki (klarnet), Marian Siwicki (banjo), An-
drzej Siwicki (tuba), Jerzy „Kali” Wenglarzy (per-
kusja), a kierownictwo objął Saturnin Abraham-
czyk (puzon). W różnych okresach z zespołem 
współpracowali: Danuta Ciszewska (wokal), Mi-
chał Kuchciak (tuba), Antoni Kucznierz (sakso-
fon), Leon Płachta (tuba), Andrzej Trefon (gitara), 
Piotr Rożankowski (kontrabas), Tadeusz Petrow 
(klarnet). W 2007 r. do zespołu wrócił Czesław  

Gawlik. Po mniejszej aktywności w drugiej po-
łowie lat 90., wraz z początkiem 2001 r. działal-
ność SSBB się ożywiła i trwa do dziś. Zespół 
występuje na imprezach plenerowych i w klu-
bach, w Rybniku i innych miastach Śląska oraz 
na ogólnopolskich imprezach jazzowych. Dziś 
SSBB lideruje Adam Abrahamczyk, a do stałe-
go składu dołączyli  Elżbieta Skrzymowska (wo-
kal, skrzypce), córka nieżyjącego już Antoniego 
Kucznierza, Daniel Bober (saksofon) oraz piani-
sta Leszek Furman. W ostatnich latach zespół 
sporo koncertuje za granicą – m.in. w miastach 
partnerskich, w niemickim  Dorsten i irlandzkim 

Newtownabbey, wzbudzając podziw energią, ra-
dością grania i profesjonalizmem. Wziął udział 
w festiwalach na Węgrzech, Słowacji i na Litwie 
oraz w Czechach, a także w renomowanym  Don 
Chento Jazz Festiwal w Kaliningradzie w Ro-
sji.  Zespół jest dwukrotnym laureatem nagrody  
w dziedzinie kultury prezydenta Rybnika.  
W 2009 r. wydał długo oczekiwaną płytę. W cią-
gu 40-letniej działalności zespół przeszedł dro-
gę (…) od konwencjonalnego zespołu dixielan-
dowego aż do bandu sięgającego do repertu-
aru i stylistyki swingu, jak piszą w książce „Jazz 
w Rybniku” Czesław Gawlik i Anna Małecka. 

29. Silesian Jazz Meeting

Warci  odrobiny luksusu
W tym roku minęło 30 lat od pierwszej edycji Silesian Jazz Meetingu i niech nikogo 

nie zmyli fakt, że właśnie zakończoną imprezę opatrzono numerem 29. W rachunkach 
wszystko się zgadza – po prostu w trudnym, 1981 roku SJM się nie odbył. 

Freddy Cole sprawił, że wieczór był... very, very extraordinary

South Silesian Brass Band w całej okazałości...
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jazz w Rybniku na cztery ręce

Słyszysz Gawlik – myślisz jazz. Przynajmniej tak jest w naszym mieście, a nawet w szerszym środowisku muzycznym. Muzyk, 
prekursor i propagator jazzu w Rybniku, animator kultury, organizator, a teraz również autor książki „Jazz w Rybniku”, napisanej 
wspólnie z Anną Małecką, o dwa pokolenia młodszą miłośniczką jazzu i polonistką, co jest dodatkowym atutem publikacji.

On 
— Nie mogłem już dłużej opierać się presji 

środowiska muzycznego — odpowiada Czesław 
Gawlik na pytanie o motywy podjęcia tego wy-
zwania. Zresztą środowiska nie tylko rybnickie-
go, bo jedną z osób, które namawiały Czesława 
do przelania na papier dobrze mu znanej ma-
terii był Jan Poprawa. A dlaczego dopiero te-
raz? Bo pisząc o jazzie w Rybniku nie mógłby 
pominąć własnej osoby, a zdecydowanie nie lubi 
podkreślać swoich zasług. Na szczęście zdrowy 
egoizm zwyciężył i powstała wyczerpująca pu-
blikacja opisująca zjawisko, które od lat wciąż 
na nowo wpisuje się w kulturalny 
pejzaż Rybnika. I co najważniej-
sze – napisana z perspektywy oso-
by uczestniczącej w tworzeniu te-
goż zjawiska i jego świadka. Pracę 
nad książka Czesław Gawlik pod-
jął początkowo z dziennikarką Ka-
riną Sieradzką, a kiedy ich drogi 
się rozeszły, materiały znów wró-
ciły do szuflady. — Mam po ojcu 
naturę zbieracza — mówi Czesław 
Gawlik. — Gromadzę różne mate-
riały związane z koncertami – pro-
gramy, plakaty, wycinki i to one były 
ważnym źródłem informacji. Do-
dajmy, że tym najważniejszym jest 
pan Czesław i jego pamięć. — Mu-
siałem ją wykorzystać dopóki mi do-
pisuje… Pierwsze wspomnienie tej 
przybyłej z Ameryki muzycznej no-
wości jaką był jazz, to dźwięki dolatujące z ryb-
nickich restauracji i dancingów odbywających 
się m.in. w Świerklańcu. Kilkuletni wtedy Cze-
sław nie miał pojęcia, że z muzyką tą, wtedy do 
tańca, a później nobilitowaną na scenach świata, 
zwiąże się na dobre. Bardziej świadome wspo-
mnienie to rok 1947 i udział w koncercie jazzo-
wym w klubie YMCA w Krakowie. Tę muzykę 
przywieźli wracający do kraju żołnierze polskich 
sił zbrojnych na Zachodzie, osłuchali się z nią, a 
co najważniejsze, przywieźli nuty. To było to, co 
Czesław Gawlik chciał robić… Kolejne lata były 
czasem jego własnych doświadczeń muzycznych 
i organizacyjnych w klubie Bombaj Domu Kul-
tury Ryfamy, w Domu Kultury w Chwałowicach 
i w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Koncerty, festiwa-
le, przychylne jazzowi miejsca, lokalne zespoły i 
formacje o światowej renomie, a także setki na-
zwisk związanych z jazzem, które w Rybniku (a 
później w indeksie książki) zaistniały, stanowi-
ły godny przypomnienia i podsumowania mate-
riał. — Zależało nam, by w opracowaniu znalazł 
się nawet najmniejszy ślad jazzowej aktywności. 

By nic nie uronić postawiliśmy na podział według 
instytucji i przedsięwzięć jazzowych z podkreśle-
niem artystów w nich uczestniczących od lat 50. 
(z odniesieniem do lat przedwojennych) aż do 
współczesności. Powszechnie wiadomo, że to 
kontakty Czesława Gawlika w środowisku jaz-
zowym sprawiły, że do Rybnika przyjeżdżali ar-
tyści z najwyższej półki. — To oni, oczarowani 
atmosferą i wspaniałą publiczności, przyciągali 
kolejnych wykonawców. Kiedyś osobiste kontak-
ty były nieodzowne, dziś tę funkcję przejęły agen-
cje — mówi Gawlik. Gwiazda ostatniego Sile-
sian Jazz Meeting Freddy Cole odbywał akurat 

trasę po Europie i grał tylko w tych miejscach 
gdzie był fortepian marki Steinway. W Rybni-
ku taki instrument jest.  —  Kogo w Rybniku nie 
było? Z największych – Krzysztofa Komedy (zmarł 
w 1969 roku – przyp. red.) . Spotkałem się z nim 
trzy razy i zawsze coś stawało na przeszkodzie, by 
zagrał w Rybniku. Szkoda…

Autorzy sięgnęli do lokalnej prasy i zasobów 
rybnickich instytucji kultury. Jako redakcja po-
czytujemy sobie za zaszczyt, że inspiracją była 
również „Gazeta Rybnicka”. — Książka był pra-
wie gotowa, kiedy w ub. roku, w materiale Marka 
Szołtyska natknąłem się na zdjęcie dowodzące, że 
już w latach 30. w powiecie rybnickim, obejmują-
cym wtedy również pobliski Radlin, działał zespół 
jazzowy pod nazwą Knorkel Jazz Band, założony 
przez Roberta Barteczko, ojca znanej w Rybniku 
malarki Kazimiery Drewniok i dziadka członka 
folkowej grupy Carrantuohill Adama Drewnioka. 
Ta ilustracja i wzmianka o zespole musiała się w 
naszej książce znaleźć — mówi Czesław Gawlik. 
— Co czuję, kiedy po trzech latach pracy książka, 
opracowana graficznie i przygotowana do druku 

przez moją córkę Ewę, wreszcie się ukazała? Sa-
tysfakcję, ale i ulgę… A poproszenie o współudział 
w tym przedsięwzięciu Ani, którą znam niemal od 
urodzenia, było strzałem w dziesiątkę! 

Ona 
I rzeczywiście trudno byłoby znaleźć lepsze-

go współautora. Anna Małecka jest córką Je-
rzego Wenglarzego, czyli popularnego, znane-
go pod przydomkiem Kali,  perkusisty jazzowe-
go, związanego z rybnickim środowiskiem mu-
zycznym od lat, aktualnie członka South Sile-
sian Brass Bandu. Jego córka od kołyski chło-

nęła atmosferę rodzinnego domu  
i kulturę odbioru muzyki, pozna-
wała muzyków. Była świadkiem 
analiz solówek po koncertach, 
słuchania płyt, rozmów o jazzie  
i koncertach, a później sama  
w nich uczestniczyła. I choć nie 
poszła w ślady ojca, przejęła jego 
zainteresowanie jazzem i muzy-
ką w ogóle. Na polonistycznych 
studiach zajmowała się związka-
mi poezji z muzyką, a szczególnie 
„muzycznością” poezji Haliny Po-
światowskiej. Czynnie uprawiała 
muzykę śpiewając w chórze RiO-
Gospel, a od lat włącza się  rów-
nież w organizację muzycznych 
przedsięwzięć takich jak SJM, 
Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego, Silesia Gospel Fe-

stival czy Rybnicka Jesień Chóralna. Ciekawym 
doświadczeniem był dla niej pobyt w Rybniku, 
dzięki staraniom Jarosława Hanika, znakomi-
tego kubańskiego pianisty Gonzalo Rubalca-
by, któremu służyła za przewodnika i tłumacza. 
W tandemie z Czesławem Gawlikiem przypa-
dło jej opracowanie jego spisanych wspomnień 
oraz współczesnych, rybnickich „okolic jazzu”. 
Poprzez udział w koncertach w klubach mło-
dzieżowych i innych niszowych miejscach po-
znała również offową, ale też ważną rybnicką 
scenę muzyczną. — Współtworzenie tej książ-
ki było dla mnie ogromnym zaszczytem i jestem 
panu Czesławowi wdzięczna, że pomyślał o mnie 
i dał mi taką szansę. Współpracowało nam się 
bardzo dobrze, bo oboje czujemy temat na róż-
nych poziomach, a za sprawą taty byliśmy przez 
wiele lat bardzo blisko, w tym samym środowi-
sku. I obojgu zależało nam, by utrwalić bogactwo 
jazzowych zdarzeń w naszym mieście. 

Książka jest więc udanym mariażem do-
świadczenia i młodości oraz wspólnej pasji.

Wiesława Różańska  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 33

Czesław Gawlik i Anna Małecka stworzyli zgrany autorski duet
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Organizatorem „Cecyliady”  jest Towarzystwo 
Muzyczne im. Braci Szafranków  wspólnie z  Te-
atrem Ziemi Rybnickiej oraz szkołą muzyczną 
Szafranków, a finansowego wsparcia udzielił i 
honorowym patronatem przedsięwzięcie objął 
prezydent Rybnika. Festiwal jest coroczną oka-
zją do zaprezentowania się w rybnickich świąty-
niach zespołów chóralnych z Rybnika i okolic, a 
w tej edycji również chóru z Raciborza. W kilka 
listopadowych sobotnich i niedzielnych wieczo-
rów odbyło się dziewięć koncertów, a chóry gosz-
czone były przez bazylikę św. Antoniego oraz ko-
ścioły: Św. Trójcy w Popielowie, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w  Niedobczycach, św. Jana 
Sarkandra w dzielnicy Paruszowiec-Piaski , św. 
Jana Nepomucena w Chwałęcicach, św. Barba-
ry w Boguszowicach Osiedlu , św. Józefa Robot-
nika, Królowej Apostołów, a także przez Raci-
borskie Centrum Kultury. 

Koncert galowy w kościele Królowej Apo-
stołów rozpoczął występ obchodzącego 50-lecie 
działalności chóru Regina Apostolorum, którego 
dawny dyrygent, nieżyjący już Janusz Popek, za-
inicjował w tejże parafii Dni Cecyliańskie. Dzię-
ki kolejnej już dotacji Fundacji Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej w koncercie wystąpili goście z 
Niemiec. Kameralny skład Filharmonii Rybnic-
kiej poprowadził Siegfried Heinrich, ceniony w 
Niemczech dyrygent i animator życia muzyczne-
go, dyrektor letniego festiwalu w Bad Hersfeld, 
który już gościł w Rybniku w 2012 r. W tym roku 
zabrzmiała muzyka baroku m.in. dzieło Haen-
dla  Concerto Grosso G-dur, a partię solową na 
flecie zagrała Barbara Śrubarz. Solistką Koncer-
tu skrzypcowego a-moll Jana Sebastiana Bacha 
była młoda niemiecka skrzypaczka Nina Junke, 
studentka konserwatorium we Frankfurcie nad 
Menem. Barbara Buffy (alt), która dwa lata temu 
towarzyszyła Siegfriedowi Heinrichowi, zaśpie-
wała z Martą Gamrot-Wrzoł (sopran), student-
ką Akademii Muzycznej w Katowicach partię wo-
kalną wieńczącego wieczór dzieła Antonia Vival-
diego Gloria. Towarzyszyła im FR i chór Brzezie 
z Raciborza pod kierunkiem maestro Heinricha, 
a całość słowem opatrzył Wacław Mickiewicz.

Trzeba przyznać, że odbiór koncertu w niskiej 
temperaturze nie był zbyt komfortowy, podob-
nie jak widok okutanych w palta muzyków or-
kiestry, z nosami jak renifer Rudolf, co przypo-
mniało o zbliżających się świętach.            (r) 

Dni 
Cecyliańskie

Dokładnie w przypadający 22 listo-
pada dzień św. Cecylii, patronki muzy-
ki kościelnej, odbył się koncert podsu-
mowujący tegoroczną edycję festiwalu 
chóralnego Dni Cecyliańskie, cykliczną 
imprezę muzyczną podtrzymującą i pro-
pagującą tradycje śląskiej chóralistyki.

W Dniach Cecyliańskich wystąpiły 
chóry: Dominanta PSM  II st. i  Auto-
graph (dyr. Joanna Glenc); Cor Jesu 
(dyr. Stanisław Przeliorz); Cecylia i Re-
gina Apostolorum ( dyr. Ziglinda Lam-
pert-Raszyńska); chór PSM I st. (dyr. 
Iwona Remiorz); Bel Canto  ZS nr 1 im. 
Powstańców Śl. (dyr. Lidia Blazel-Mar-
szolik); chór im. Adama Mickiewicza 
(dyr. Wacław Mickiewicz); Modus Vi-
vendi ( dyr.  Anna Szawińska); Seraf 
(dyr. Żaneta Wojaczek); Cantate Deo 
(dyr. Aleksandra Poniszowska); Appa-
sionato (dyr. Mirela Szutka); Harmonia 
(dyr. Krzysztof Mańczyk); Gloria (dyr. 
Witold Brachman); Słowiczek (dyr. Do-
rota Wołczyk) oraz chóry Bel Canto  
z Gaszowic (dyr. Janusz Budak) i Brze-
zie z parafii św. Apostołów Mateusza 
i Macieja w Raciborzu (dyr. Aleksan-
dra Gamrot)
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Kulturalnym skrótem
w Jurorzy VIII festiwalu komedii 

„Szpak” w Szczecinie – Hen-
ryk Sawka, Tomasz Nowaczyk 
i Wojciech Kamiński – przy-
znali drugie miejsce rybnickie-
mu kabaretowi 44-200. Grupa 
wróciła ze Szczecina z jeszcze 
jednym, kto wie, czy nie cen-
niejszym laurem – nagrodą pu-
bliczności. W konkursie wzięło 
udział dziesięć zespołów ka-
baretowych z całej Polski.  

w 17 grudnia, już po zamknię-
ciu tego wydania GR, w ryb-
nickim muzeum miał się od-
być wernisaż wystawy niezna-
nych dotąd fotografii z koń-

ca lat dwudziestych XX w., 
przedstawiających cmentarz 
żydowski w Rybniku. Pocho-
dzą one ze zbiorów Instytu-
tu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk. Wystawa czynna będzie 
do 31 stycznia, a wernisażo-
wi miał towarzyszyć wykład 
dr. Dawida Kellera „Gmina ży-
dowska w Rybniku w okresie 
międzywojennym”.

w — Rzadko zdarza się tak wy-
soki poziom trzech drużyn, 
które rywalizują w jednym 
turnieju eliminacyjnym — 
podsumowuje Wojciech Bro-
nowski listopadową odsło-
nę artystycznego Pojedyn-
ku na słowa. Impreza od-

była się w Klubie Energety-
ka (28.11), a pochlebne oce-
ny dotyczyły licealistów z Żor 
oraz zwycięzców tego po-
jedynku – uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych w Rybni-
ku (opiekun Agnieszka Kar-
lak), w gronie których na sło-
wa uznania zasłużyli wokali-
ści Kamil Bartkowiak i Kacper 
Roszczak oraz recytatorzy Ja-
rosław Kowalczyk i Paweł Syp-
ka. Obie drużyny, które w eli-
minacyjnym pojedynku po-
konały ekipę z V LO na Nowi-
nach, również wysoko ocenia-
ną, awansowały do stycznio-
wych półfinałów „Pojedynku 
na słowa”.  

w 18 listopada w rybnickim „Eko-
nomiku” odbyła się konferen-
cja „Czytanie łączy”, w której 
wzięło udział 80 nauczycie-
li-bibliotekarzy z Rybnika, Żor, 
Wodzisławia, Jastrzębia, Raci-
borza i okolic. Zorganizowa-
ła ja Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rybniku i To-
warzystwo Nauczycieli Biblio-
tekarzy Szkół Polskich Oddział 
w Rybniku, przy współudzia-
le Regionalnego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli i Infor-
macji Pedagogicznej WOM. W 
czasie konferencji podsumo-
wano działania podejmowane 
przez biblioteki szkolne i peda-
gogiczne w 2014 roku, ogło-

Wśród gości z Niemiec była młoda skrzypaczka Nina Junke



Obaj są wychowankami rybnickiej szkoły  
i wybitnymi pianistami o światowej sławie. Już 
tylko te dwa nazwiska, a jest ich znacznie wię-
cej, świadczą o wyjątkowości tej szkoły i miej-
scu, jakie zajmuje ona na ogólnopolskiej ma-
pie edukacji artystycznej. Podsumowujący ju-
bileusz koncert zbiegł się z objęciem funkcji 
prezydenta Rybnika przez Piotra Kuczerę, któ-
ry w uroczystości wziął udział. Nawiązując do 
wspierania szkoły przez dotychczasowe władze 
samorządowe z byłym prezydentem Adamem 

Fudalim, dyrektor szkoły i jej absolwentka Ro-
mana Kuczera (zbieżność nazwisk przypadko-
wa), wyraziła nadzieję, że dobra współpraca  
z tą placówką będzie kontynuowana. Prezydent 
Kuczera zobowiązał się do dbania o muzyczne 
tradycje miasta, bo, jak powiedział … Rybnik 
muzyką był, jest i pozostanie wielki. 

Na wstępie szkolna orkiestra symfoniczna  
z udziałem uczniów, absolwentów i pedagogów 
szkoły pod batutą dyrektora Filharmonii Za-
brzańskiej i kolejnego absolwenta rybnickiej 

szkoły Sławomira Chrzanowskiego zaprezen-
towała prawykonanie utworu Pastorale for the 
Symphonic Orchestra, rybnickiego kompozyto-
ra, aranżera, organisty i pedagoga Akademii 
Muzycznej w Katowicach Jacka Glenca (jakże-
by inaczej – kolejnego absolwenta szkoły Sza-
franków). Inne jego dzieło zabrzmiało także  
w czasie inauguracji jubileuszu. Orkiestra wy-
konała również suitę złożoną z najpiękniejszych 
muzycznych fragmentów baletu „Dziadek do 
orzechów” Piotra Czajkowskiego z walcem „Ta-
niec kwiatów” na zakończenie. W II części kon-
certu za klawiaturą  specjalnie sprowadzonego 
fortepianu marki Yamaha zasiadł Piotr Palecz-

ny i porywająco wykonał II kon-
cert fortepianowy Siergieja Rach-
maninowa. Jak mówiła Gabriela 
Ciołek-Sitter (absolwentka szkoły 
Szafranków, co już pewnie nikogo 
nie dziwi), przybliżająca publicz-
ności muzykę słowem, w dziełach 
obu kompozytorów, choć dzieliła 
ich pokoleniowa różnica wieku, 
rosyjska melancholia przeplata 
się z patosem, co zawsze robi na 
słuchaczach wrażenie. Nie inaczej 
było tym razem, a koncert zakoń-
czył się owacją na stojąco i bisem 
Piotra Palecznego.

Obok już wymienionych, ab-
solwentami szkoły jest również 
gros pedagogów grających w ju-
bileuszowej orkiestrze, a zapew-
ne także wielu zasiadających na 
widowni rodziców młodych ludzi 
– członków orkiestry. Kultywo-
wanie tej tradycji sprawia, że (…) 
Rybnik wciąż wielki muzyką jest.

(r) 

Rybnik wielki muzyką jest…

Symboliczną klamrą zamknęły się obchody 80-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego 
Szafranków. Na koncercie inauguracyjnym we wrześniu 2013 r. zagrał pianista jazzowy Adam Makowicz, na zakończenie 
jubileuszu, 11 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej, wystąpił pianista Piotr Paleczny.
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szonym przez sejm Rokiem  
Czytelnictwa. 

w 22 listopada w Domu Kultu-
ry w Niedobczycach odbyła 
się kolejna edycja „Jazzowej 
zabijaczki”, czyli jazzowego 
świniobicia, imprezy wymy-
ślonej przez dyrektora Domu 
Kultury w czeskim Dolnym 
Beneszowie, którą na rybnicki 
grunt przeniósł Marian Wol-
ny, dyrektor niedobczyckiego 
Domu Kultury. Impreza, będą-
ca połączeniem dobrej muzy-
ki z degustacją wyrobów ma-
sarniczych, z roku na rok cie-
szy się coraz większym powo-
dzeniem. W trakcie tegorocz-
nej „zabijaczki” zagrały dwa 

polskie i dwa czeskie zespoły, 
m.in. Przemysław Strączek Qu-
artet oraz świętujący 40-lecie 
istnienia South Silesian Brass 
Band. O kulinarną część wie-
czoru zadbały: Zakład rzeź-
niczo-wędliniarski Ernestyna 
Janety oraz Zakład przetwór-
stwa mięsnego Gerarda To-
masznego.

w  6 grudnia w klubie kultury 
Harcówka odbył się Harcer-
ski Festiwal Piosenki „Pod nie-
bem pełnym cudów”. Na es-
tradzie wystąpiły zespoły zu-
chowe i harcerskie, również 
w repertuarze świątecznym. 
W poszczególnych katego-
riach zwyciężyły: 4. Groma-

da Zuchowa „Komnata Tajem-
nic”, 11. GZ „Leśne Skrzaty” i 
Szczep Gotartowice. Najlep-
szy wypiek świąteczny przygo-
towały: 24. GZ „Poszukiwacze 
Nieznanych Krain” i 27. Druży-
na Harcerska „Pogodne Ser-
ca”, a z nagrodą publiczności 
do domu wróciły: 7. GZ „Przy-
jaciele słońca” i 34. DH „Wa-
tra”. Festiwal zorganizowały 
Komenda Hufca Ziemi Rybnic-
kiej i klub Harcówka. 

w 7 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej z koncertem mikołajkowym 
wystąpiła żorsko-rybnicka folko-
wa grupa Carrantuohill. Towarzy-
szyła mu dziecięco-młodzieżowa 
formacja taneczna Salake, która 

specjalizuje się w tańcu irlandz-
kim. Roztańczony koncert skie-
rowany był do młodszej publicz-
ności, ale dobrze bawili się rów-
nież rodzice, a nawet dziadkowie.

w  6 grudnia w Centrum Kultu-
ry w Radzionkowie odbył się X 
Festiwal Zespołów Tanecznych 
„Arabeska 2014”, podczas 
którego Mini Reflex i Mały Flex 
z rybnickiego MDK-u, w kate-
gorii do dziesięciu lat, zdoby-
ły wyróżnienie I stopnia (cho-
reograf Monika Floryszak), na-
tomiast w kategorii 10-15 lat 
wyróżnienie II stopnia otrzy-
mał zespół Domino (chore-
ograf Ilona Myszka).

(S)

Kończący obchody 80-lecia szkoły muzyczej Szafranków koncert uświetnił Piotr Paleczny
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MAlARSTWO, RYSUNEK I RYBA. To już dziesiąta wystawa twórczości Le-
cha Pierchały, piąta w Rybniku. W bibliotece przy ul. Szafranka prezentowa-
ne są prace z lat 2003-2014. Lech Pierchała (ur. 1980 w Rybniku, dyplom z 
malarstwa 2005 r. w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego) dotąd zajmował 
się przede wszystkim malarstwem i rysunkiem. Twórca sięga w swoich pra-
cach po motywy odwołujące się do tradycji mitologicznej oraz biblijnej. Jego 
rysunki to często scenki rodzajowe w groteskowych adaptacjach. Nową for-
mą w twórczości Lecha Pierchały jest metaloplastyka, którą to technikę trak-
tuje jako rozszerzenie rysunku o formę przestrzenną. Kreskę stanowi cien-
ki drut miedziany, prowadzony w sposób zbliżony do rysowania. Całość jest 
wzbogacona rozmaitymi elementami elektronicznymi i mechanicznymi. Po-
wstała z tej materii „Rybka Rosamunda” ma jeszcze tę właściwość, że losu-
je liczby. Czy szczęśliwe? Sprawdźcie sami, wystawa potrwa do końca roku.

ANIElSKA WYSTAWA. 10 grudnia w Domu Kultury w Niedobczycach odbył się wernisaż 
wystawy „Niechaj cię strzegą dobre anioły”, przygotowanej przez Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach. Na prezentację składa się dziesięć czarno – białych 
fotografii, przedstawiających uczestników WTZ nr 2 w różnych sytuacjach. — Są pokazani 
jako dobre anioły, które opiekują się dziećmi albo spacerują po lesie. Widzimy, że potrafią 
cieszyć się życiem, podskakują i tańczą na łące, a na ich twarzach pojawia się uśmiech — 
mówi Barbara Płaczek, kierownik WTZ nr 2. Na pomysł zorganizowania sesji zdjęciowej, a 
następnie wystawy wpadła Aleksandra Sieklucka, terapeutka w niedobczyckich warszta-
tach, która wykonała duże anielskie skrzydła i sfotografowała warsztatowiczów w cieka-
wych zakątkach Niedobczyc, Rud oraz na rybnickim dworcu PKP. — Być może zdjęcia nie 
są idealnie wykreowane, ale nasi warsztatowicze są na nich spontaniczni i prawdziwi. Po-
mysł sesji zdjęciowej przyjęli z entuzjazmem. Byli zachwyceni, odświętnie się ubrali, no i 
każdy chciał pojawić się na fotografii — dodaje Barbara Płaczek. Co dwa miesiące wysta-
wę będzie można zobaczyć w innym, charakterystycznym dla naszego miasta miejscu.

SKARBNICY W MUZUEM. Uczestnicy plastycznego konkursu ogłoszo-
nego przez Muzeum w Rybniku wiedzą już, że Skarbnik ma siwą i długą 
brodę, a dzięki spektaklowi teatru Bajkowe Skarbki Śląska, dowiedziały się 
też, że jest sprawiedliwy i mądry. Przygotowane w gwarze śląskiej interak-
tywne przedstawienie „O Skarbniku z głębokiej kopalni” z udziałem pra-
cowitego górnika Zeflika, jego dobrej żony Karolinki i łasej na bogactwo 
Baronowej, pokazano w muzeum 10 grudnia, tuż po uroczystym podsu-
mowaniu konkursu plastycznego dla dzieci. Jurorzy Anna Grabowska-Ro-
gus, Marta Paszko i Dawid Keller oceniali pomysłowość i wykonanie kil-
kudziesięciu prac, których bohaterem był Skarbnik – duch kopalni. Do ich 
powstania dzieci wykorzystały m.in. sznurek, a nawet pokruszony węgiel. 
Nagrodzono w sumie 12 małych artystów z przedszkoli i szkół podstawo-
wych, a pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zaję-
li: Jakub Kusiak, Konstancja Sieja i Maksymilian Machoczek. 

GóRNICZE SKARBY POD RATUSZEM. — Kopalnia to nie tylko budynki i maszyny, to tak-
że ludzie, ich trud i oddanie dla swojego zakładu pracy — mówiła Anna Grabowska-Rogus, 
kurator wystawy „Na grubie. Z życia kopalni”, jaką 2 grudnia otwarto w rybnickim muzeum. 
W trakcie wernisażu grupa górników z Koła Seniora SITG „Ignacy” w Niewiadomiu przed-
stawiła tradycyjny obrzęd skoku przez skórę, czyli przyjmowania w stan górniczy młodych 
adeptów zwanych lisami, zakończony uroczystym pasowaniem na górnika. Stanisław Wy-
pior mówił o tradycyjnych gwarkach górniczych i obowiązujących w ich trakcie konkursach. 
Wręczył też kolejny kufel właścicielowi największej w Polsce kolekcji kufli i szklanek do pi-
cia piwa. Kolekcjoner ma ich już ponad 9200, a pochodzą z 64 krajów świata. — Gdybym 
z każdego kufla chciał dziennie wypić piwo, to musiałbym pić przez prawie 26 lat — wy-
licza Stanisław Dzierżęga. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć namiastkę jego imponującej 
kolekcji, ale też odbyć podróż w głąb muzealnej kopalni, podumać przed obrazem św. Bar-
bary w zaaranżowanej cechowni i zobaczyć fotorelację ze spotkania gwarków rybnickie-
go Przedsiębiorstwa Robót Górniczych z 1982 r. Wystawę możemy zwiedzać do 7 lutego. 
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MŁODZI PANOWIE 10 lAT PóŹNIEJ. Rybnicki Kabaret Młodych Panów świętu-

je swoje dziesięciolecie. 9 i 10 grudnia ze specjalnym jubileuszowym programem 
„10/10, czyli urodziny” czterokrotnie wystąpił na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, 
czterokrotnie bawiąc komplet publiczności (kolejny występ w TZR 10 lutego). Nie 
ulega wątpliwości, że KMP jest obecnie jedną z najbardziej popularnych grup ka-
baretowych w Polsce, o czym najlepiej świadczy liczba występów, a tych kwartet 
z Rybnika daje w ciągu roku blisko 200. Najczęściej grają jednak na Śląsku, m.in. 
za sprawą szalenie tu popularnych śląskich, gwarowych skeczy. KMP coraz częściej 
występuje poza granicami kraju, bawiąc Polonusów mieszkających w Niemczech, 
Anglii, a ostatnio również w USA i Kanadzie. Młodzi Panowie co roku organizują 
też Ryjka, czyli Rybnicką Jesień Kabaretową, a jeden z nich – Bartosz Demczuk, rów-
nież charytatywny Kosmiczny Mecz siatkówki, który w tym roku z udziałem gwiazd 
m.in. kabaretu odbędzie się 4 stycznia o 17 w hali MOSiR-u w Boguszowicach.

PACYNKI W DŻUNGlI. Dziecięcy teatr Pacynki, działający od pięciu lat pod 
auspicjami Młodzieżowego Domu Kultury, przygotował premierową bajkę 
„Prawo Dżungli”, którą wyreżyserowała Zofia Paszenda. Zabawna historia  
o zwierzętach niezadowolonych ze swojej powierzchowności, które wędrują 
przez dżunglę do szamana z prośbą, aby zmienił ich oblicze, stała się pretek-
stem do poruszenia tematu przyjaźni, siły marzeń i wyglądu, który nie jest naj-
ważniejszy. W spektaklu wystąpiło 12 dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które pra-
cę nad bajką rozpoczęły w październiku. Najintensywniejsze próby miały miej-
sce w tygodniu poprzedzającym premierę, którą zaplanowano na 13 grudnia 
w Domu Kultury w Boguszowicach. Dla młodych aktorów premiera jest zawsze 
wielkim świętem, ale także dużym wyzwaniem, z którym, sądząc po reakcji pu-
bliczności, świetnie sobie poradzili. Spektakl pokazano w DK w Boguszowicach 
również dzień później, tym razem w ramach ostatniej w tym roku „Bajkowej 
niedzieli”, niezwykle popularnego cyklu widowisk dla najmłodszych dzieci.

POŻEGNANIE Z BUDKą. Nadkomplet publiczności wziął udział w koncercie 
Budki Suflera, który 12 grudnia odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Był on częścią 
pożegnalnej trasy koncertowej zespołu, który zapowiedział zakończenie działal-
ności. Publiczność bawiła się znakomicie śpiewając najbardziej przebojowe pio-
senki razem z Budką. Prawdopodobnie po raz ostatni swoim głosem oczarował 
rybnicką publiczność Krzysztof Cugowski. W koncercie zatytułowanym „Cień 
wielkiej góry”, na który z założenia miały się składać starsze piosenki zespołu  
z Lublina, gościnnie wystąpił też Felicjan Andrzejczak, który zaśpiewał m.in. nie-
śmiertelną „Jolkę”, jeden z największych przebojów grupy. Publiczność zgoto-
wała muzykom owację na stojąco i długo nie chciała opuścić sali, domagając 
się bisów. Doczekała się kilku, a ostatniego część fanów wysłuchała już czekając  
w kolejce do szatni. Jedna z fanek z Rybnika wspominała listopad 1982 roku, gdy 
rybnicki koncert Budki Suflera odwołano z powodu śmierci Leonida Breżniewa, 
I sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
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GOSPODYNIE W HARCóWCE. 12 grudnia, panie z kół gospodyń wiejskich 
z Gotartowic, Ligoty-Ligockiej Kuźni i Ochojca „walczyły” w Harcówce o awans 
do finału dziesiątej edycji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, jaki 17 
stycznia odbędzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rybnickie gospodynie przygoto-
wały scenki poświęcone rolnictwu XXI wieku oraz górnictwu. — Chciałyśmy po-
kazać, że współczesne rolnictwo jest nowoczesne, a rolnik musi podążać za no-
wymi technologiami, walczyć o dotacje i mieć w głowie, a nie w rękach — mówi 
Zofia Kamer, przewodnicząca KGW w Gotartowicach, którego członkinie po raz 
ósmy występowały w miejskich eliminacjach turnieju. Jury pod przewodnictwem 
Barbary Majnusz z mikołowskiego oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego przyznało nagrody w trzech kategoriach. Najciekawszą scenkę poświę-
coną rolnictwu przygotowało KGW z Ligoty – Ligockiej Kuźni, górnictwu KGW  
z Ochojca, a  za najsmaczniejszy kołocz uznano wypiek przygotowany przez panie 
z Gotartowic. Członkinie wszystkich trzech kół wystąpią w styczniu na scenie TZR.   



P O L E C A !
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

Zakopower kolędowo
Noworoczny koncert kolęd w wykonaniu jednego z najpopular-

niejszych polskich zespołów muzycznych odwołujących się do ro-
dzimego folkloru. Tradycyjne polskie i podhalańskie kolędy oraz utwory  
w akustycznym wykonaniu wymieszają się z energetycznymi, nowocześnie 
zaaranżowanymi piosenkami. Koncerty grupy Zakopower są zawsze pełne 
pozytywnej energii, zapowiada się zatem niezwykły noworoczny wieczór!

3 stycznia, sobota – g. 18

Próby
Premiera spektaklu w wykonaniu teatru Rondo działa-

jącego w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Kolejne przedstawienie 
rybnickiej grupy teatralnej pod kierownictwem Izabeli Karwot. 

10 stycznia, sobota – g. 18 

Fantazjana
Spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru Prym Art. Histo-

ria małego Bastiana, który zanurzając się w lekturze ucieka 
od szarej rzeczywistości. Chłopiec poznaje historię Fantazja-
ny, krainy zmierzającej ku upadkowi. Bastian próbuje ocalić 
królestwo fantazji, a na swej drodze spotyka wiele przygód.

11 stycznia, niedziela – g. 16

Gwara śląska na wesoło
Kolejna edycja Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiej-

skich. Już po raz dziesiąty gospodynie z Rybnika, Żor i powiatu 
rybnickiego będą rywalizowały w kilku konkurencjach. Tematem 
przyśpiewek i aktorskich prezentacji będzie górnictwo oraz rolnic-
two XXI wieku. Nie zabraknie scenek kabaretowych i smacznych 
wypieków. Tym razem panie z KGW przygotują swojskie kołocze.  

17 stycznia, sobota – g. 16

Filharmonia noworocznie
Noworoczny koncert w wykonaniu filharmonii rybnic-

kiej im. Braci Szafranków. Muzyków poprowadzi Sławomir 
Chrzanowski, a towarzyszyć im będą soliści: Iwona Socha 
(sopran) oraz Adam Szerszeń (tenor). W programie przebo-
je muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej.

18 stycznia, niedziela – g. 18 

Charytatywnie dla chorej Moniki
Charytatywny koncert, przygotowany przez Gimnazjum w 

Jejkowicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludo-
wej „Przygoda”. Dla chorej na mukowiscydozę Moniki Kus, 
uczennicy jejkowickiego gimnazjum, wystąpią m.in. rybnic-
kie grupy October Leaves i Underground. 

20 stycznia, wtorek – g. 18

Eleni
Koncert polskiej piosenkarki greckiego pochodzenia, 

która od lat ma swoją wierną publiczność. Podczas wystę-
pu przygotowanego z okazji święta wszystkich babć i dziad-
ków nie zabraknie największych przebojów artystki oraz 
utworów z jej ostatniej płyty „Coś z Odysa”. 

23 stycznia, piątek – g. 17

Maciek Balcar
Koncert utalentowanego muzyka, autora tekstów, 

kompozytora oraz aktora teatralnego i filmowego. Solowy 
występ artysty, który od kilkunastu lat znany jest ze współ-
pracy z zespołem Dżem, jako jego wokalista.

25 stycznia, niedziela – g. 18 

Po raz pierwszy wystąpił już kilka tygodni 
po otwarciu placówki i przyjeżdżał do Rybnika  
z każdym nowym programem, a niektóre miały 
w naszym mieście premierę. Dokładnie 50 lat 
od otwarcia TZR najnowszy program zespołu 
zatytułowany „Kilar, Hadyna – dwa serca, je-
den Śląsk” właśnie rybniczanie zobaczyli jako 
pierwsi, a widowisko pięknie zwieńczyło złoty 
jubileusz i było prezentem zespołu dla teatru. 

Spektakl był przygoto-
wywany już wcześniej, 
a jego premiera mia-
ła się odbyć w obec-
ności Wojciecha Kila-
ra. Śmierć kompozy-

tora, od której 13 grudnia minął rok, sprawiła, 
że do takiego spotkania nie doszło, a program 
stał się formą hołdu zespołu dla kompozytora. 

W części pierwszej widowiska zabrzmiały 
wybrane kompozycje, w tym polonez z filmu 
Wajdy „Pan Tadeusz”, i opracowania muzyki 
ludowej Wojciecha Kilara, w których nietrud-
no było „wysłyszeć” ducha kompozytora. Za-
chwyciła też bardzo nowoczesna choreogra-

fia, szczególnie tańców zbójnickich, jak zawsze  
ogromne wrażenie robiły kostiumy, utanecz-
nienie chóru, a także tempo i rytm spektaklu.  
W części drugiej usłyszeliśmy klasyczne, nie-
poddające się upływowi czasu, opracowania za-
łożyciela zespołu Stanisława Hadyny. 

Dyrektor „Śląska” Zbigniew Cierniak skła-
dający gratulacje z okazji jubileuszu na ręce dy-
rektora Adama Świerczyny przyznał, że Teatr 
Ziemi Rybnickiej, obok Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu, jest ulubioną sceną zespołu. I pewnie 
nie była to kurtuazja, bo już w lutym przyszłe-
go roku program zostanie zaprezentowany na 
scenie TZR ponownie. Stało się to na wyraź-
ne życzenie publiczności, bo nie wszyscy chęt-
ni mieli szansę obejrzeć program na premierze. 

„Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk” 
– widowisko w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” –  TZR, 26 lutego, g. 19. 

(r) 

Śląsk z przyjaźnią
W ciągu 50 lat działalności Teatru Ziemi Rybnickiej jednym 

z jego najczęstszych gości był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
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Marsz 
pamięci

Jak co roku, rybnicki Klub In-
teligencji Katolickiej zaprasza 
na modlitewny marsz pamięci 
w intencji ofiar marszu śmier-
ci, który przeszedł przez nasze 
miasto i region w styczniu 1945 
roku. Ta tragiczna ewakuacja 
była jeszcze jednym koszmarem, 

który hitlerowcy zgoto-
wali więźniom obo-
zu koncentracyjne-
go Auschwitz Birke-
nau w Oświęcimiu. 

Procesja odbędzie się 
już w nowym roku, w nie-

dzielę 25 stycznia; rozpocznie się 
o g. 15 przy pomniku poświęconym 
pamięci ofiar marszu śmierci, usy-
tuowanym przy ul. Gliwickiej, mię-
dzy Stadionem Miejskim a kąpie-
liskiem Ruda. Jej uczestnicy dotrą 
do zabytkowego, drewnianego ko-
ścioła św. Katarzyny w Wielopolu, 
gdzie o 16.30 zostanie odprawiona 
msza w intencji ofiar II wojny świa-
towej oraz tzw. Tragedii Górnoślą-
skiej. Decyzją Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego rok 2015 będzie Ro-
kiem Pamięci Ofiar Tragedii Gór-
nośląskiej 1945 Roku.           (WaT)



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 

5 stycznia, g. 19
SZAlONA MIŁOŚĆ
Prod. :  Au-

str ia/Luksem-
b u r g / N i e m -
cy 2014, czar-
na komedia, 96 
min., reż.: Jessica 
Hausner, obsada: 
Birte Schnoeink, 
Christian Friedel.

Berlin, epo-
ka romantyzmu. Młody poeta imieniem He-
inrich marzy o pokonaniu nieuchronności 
śmierci poprzez miłość. Znudzony przyziem-
nością życia poszukuje towarzyszki, która po-
pełniłaby z nim samobójstwo. Poznaje Hen-
riettę, żonę znajomego przedsiębiorcy i pro-
ponuje jej zawarcie paktu. Urzekająca, mło-
da kobieta początkowo odmawia, lecz zmie-
nia zdanie, kiedy odkrywa, że cierpi na nie-
uleczalną śmiertelną chorobę. Film jest inspi-
rowany samobójstwem poety Heinricha von 
Kleista w 1811 roku.

12 stycznia, g. 19
ZIMOWY SEN
Prod.: Fran-

cja/Niemcy/Tur-
cja 2014, dra-
mat, 196 min., 
reż.: Nuri Bilge 
Ceylan, obsada: 
Haluk Bilginer, 
Melisa Sozen, 
Demet Akbag.

Aydin, eme-
rytowany aktor prowadzi mały hotel  
w centralnej Anatolii. Towarzyszy mu mło-
da żona Nihal oraz siostra Necla. Zimą, w 
miarę jak śnieg pokrywa step, hotel staje 
się schronieniem, ale także sceną ich dra-
matów. Film jest studium relacji trzech bli-
skich, ale odosobnionych i zdanych na sie-
bie osób – ich oczekiwań, lęków, wzajem-
nych pretensji i zależności. Oszołamiające 
plenery Kapadocji kontrastują z kameral-
nym portretem małżeńskim, opartym na 
pełnych napięcia, mistrzowskich dialogach.

19 stycznia, g. 19
lEWIATAN
Prod.: Rosja 

2014, dramat, 
140 min., reż.; 
Andriej Zwia-
gincew, obsada: 
Aleksey Serebry-
akov, Elena Ly-
adova, Vladimir 
Vdovichenko.

Największą 
bestią jest człowiek. Zwłaszcza gdy uzna, że 
wraz z pieniędzmi i władzą przysługują mu bo-
skie prerogatywy. Posępnie malownicza rosyj-
ska prowincja. Wadim, miejscowy burmistrz 
ma ochotę wybudować luksusową daczę, ale 
działka, którą sobie upatrzył, jest zajęta. Od kil-
ku pokoleń mieszka tu Kola z żoną Lilją i nasto-
letnim Romą. Gdy Wadim, wykorzystując sądo-
we znajomości, za bezcen przejmuje jego ziemię, 
ten wzywa na pomoc przyjaciela, wpływowego 
prawnika. Jego przyjazd uruchamia lawinę nie-
szczęść, prowadzącą do apokaliptycznego finału. 

26 stycznia, g. 19
WITAMY W NOWYM JORKU
Prod.: Francja 

2014, dramat, 
124 min., reż.: 
Abel Ferrara, ob-
sada: Gérard De-
pardieu, Jacqu-
eline Bisset, Ma-
rie Moute, Paul 
Calderon.

Deveraux jest potężnym człowiekiem. 
Przez jego ręce codziennie przewijają się mi-
liardy dolarów, a decyzje mają wpływ na glo-
balną ekonomię. Mężczyzna słynie w kręgu 
znajomych z upodobania do orgii seksual-
nych. Afera erotyczna z udziałem pokojówki 
z nowojorskiego hotelu doprowadzi do sek-
s-afery na światową skalę i do aresztowania 
i załamania błyskotliwej kariery finansisty. 
Film zainspirował skandal z udziałem Domi-
nique’a Strauss-Kahna, prominentnego szefa 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Bezpłatny angielski dla dzieci
Filia nr 18 rybnickiej biblioteki zaprasza raz w tygodniu na bezpłatne zaję-

cia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obowiązują zapisy!
Zajęcia odbywają się pod hasłem „I Ty to potrafisz”. We wtorki o g. 16 lektorzy ze 

szkoły językowej „Makani” dr Anity Szczepan prowadzą spotkania, podczas których 
dzieci uczą się języka angielskiego. Nauka to bardzo przyjemna i efektywna,  czę-
sto poprzez gry i zabawę. — Zajęcia są bardzo ciekawie prowadzone przez profesjo-
nalnych nauczycieli, warto skorzystać — zachęca Teresa Garbas, kierownik filii. Spo-
tkania będą się odbywały do czerwca. Obowiązują zapisy – nr tel. 32 422 89 33, Filia  
nr 18 ul. Orzepowicka 14 A.                                                                                      (m)

DKK w styczniu
Styczniowe spotkania będą poświęcone 

dwóm ciekawym książkom – wciąż budzącemu kontrowersje reportażowi Jac-
ka Hugo-Badera i nieznanej historii Elżbiety Bowes-Lyon.

„Długi film o miłości. Powrót na  Broad Peak” Jacka Hugo-Ba-
dera wzbudziła gorące dyskusje. Autor wziął udział w wyprawie 
po ciała zaginionych himalaistów – Macieja Berbeki i Tomasza 
Kowalskiego, uczestników zimowego ataku na Broad Peak. Au-
tor pyta, co było przyczyną tragedii − miłość do gór, utrata in-
stynktu samozachowawczego, czy pycha i żą-
dza sukcesu? Dyskusja o reportażu odbędzie 
się 14 stycznia o 17 w bibliotece głównej.

Lady Colin Campbell kreśli w „Królowej. 
Nieznanej historia Elżbiety Bowes-Lyon” 

portret jednej z najciekawszych monarchiń, w Anglii nazywanej 
najsilniejszą od czasów Kleopatry. Fascynująca, ambitna, ado-
rowana przez mężczyzn, skłonna do intryg. Poznaj kulisy dwo-
ru Windsorów i przyłącz się do dyskusji 29 stycznia o 16 w fi-
lii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30).                                             (m)

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39

Program na styczeń

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

• 8.01., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Eu-
ropejskie lodowce” – Maria Krzemień 

• 10.01., sobota, godz. 10.00 – III Noworocz-
ny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Pre-
zesa UTW Rybnik

• 12.01., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mecenas Szczepan Balicki

• 13.01.- 14.01 – kulig w Wapienicy, wyjazd 
godz. 10.00

• 14.01., środa, godz. 12.30 – „Leczenie prze-
wlekłego bólu” – dr Piotr Buchwald

• 15.01., czwartek, godz. 11.00 – wykład: 
„Prawdziwa historia cesarzowej Elżbiety – 
Sissi” – Adam Tracz

• 20.01., wtorek, godz. 8.00 – wycieczka do 
Krakowa (wystawa Olgi Boznańskiej) 

• 22.01., czwartek, godz. 11.00 – Wykład: 
„Artyści grupy Praesensu i Bloku. Unizm” – 
Helena Kisielewska 

• 26.01., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mecenas Gerard Kuźnik 

• 29.01., czwartek, godz. 11.00 – Prezen-
tacja projektu „Rok dla klimatu” – Kazi-
mierz Panek  
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Czy Ślązoki to mamlasy?
Mamlas – to śląskie słowo, które znaczy: borok, klipa, ślimok czy bardziej po polsku: 

oferma, niezdara, mazgaj. Ale jak to w świecie wyrazów bywa, także określenie mamlas  
ma wiele odcieni znaczeniowych. 

Prawdopodobnie więc słowo „mamlas” zwią-
zane jest z wyrazami typu: mama, mamulka, 
mamlok, mamlać… Chodzi o to, że jak dziec-
ko jest małe, to jest całkowicie zdane na opie-
kę matki. Ona go karmi, a on niezdarnie ssie 
tylko pierś albo się ślini, czyli jest cały umam-
lany. Kiedy zaś karmimy go łyżeczką, to sta-
ramy się wkładać mu jedze-
nie do mamloka, czyli do 
ust, a wtedy cały ten mam-
lok jest umamlany, umara-
szony, czyli zbrudzony. Starsi 
natomiast, kiedy się całują, to 
można o nich powiedzieć, że 
się mamlają, czyli jakby do-
tykają się mamlokami. Uwa-
żam również, że powiedzieć 
o kimś – Ale z ciebie mam-
las! –  to niekoniecznie musi 
być powód do obrażania się. 
Przykładowo zniecierpliwio-
na Ślązoczka może powie-
dzieć do Ślązoka: Nie stój 
jak mamlas i pocałuj mnie! 
Pamiętam również jak mnie 
kiedyś w dzieciństwie rodzice 
wysłali do wiejskiej piekarni 
po chleb. A było to za komu-
ny, kiedy chleba czasami bra-
kowało. Stałem więc w kolej-
ce, ale potem zrobił się taki 
prask, czyli tłok i mnie wy-
pchnięto. Kiedy więc przy-
szedłem do domu bez chleba, to skwitowano 
moją porażkę: Tyś tam pewnie stoł jak mam-
las i bestoż cie wyciśli!

A zatem śląska kultura akceptuje to, że małe 
dziecko z natury swej jest mamlasem czy nawet 
zdrobniale się czasami mówi – że jest mamla-
skiem. Natomiast później cały okres dzieciń-
stwa, dorastania, dojrzewania, to jest wiel-
ka presja rodziców, babci, dziadka, starsze-
go rodzeństwa a później nauczycieli czy maj-
strów  w robocie, aby Ślązok nie był mamla-
sem. Żeby nie był mamlasiaty – czy jak się też 
mówiło – mamlasty. A więc szkolono, by nie 
być mamlasem i samemu sobie naprawiać ro-
wer, wkręcać żarówkę, zabijać ryby na święta... 
Akcentowano szczególnie by nie być mamla-
siatym, ale przytomnym – kiedy przykładowo  
w sklepie wydają resztę i nie dać się oszukać. 
A jak tępiono mamlasów przy robocie? Przy-

kładowo: nie widzisz mamlasie, żeś ta sztache-
ta krziwo przibioł?

W tej dziedzinie w śląskiej kulturze moż-
na jednak zauważyć pewną nielogiczność, nie-
spójność czy sprzeczność postaw. Bo rzeczywi-
ście z jednej strony dba się, żeby człowiek nie 
był mamlasem, lecz był skuteczny w kolejce  

za chlebem czy kreatywny przy robocie. Jed-
nak z drugiej strony nigdy Ślązok nie powie 
drugiemu Ślązokowi, że jest mamlasem, bo go 
nie stać na mercedesa, na dom w górach albo 
na wysokie stanowisko i jeszcze wyższe zarob-
ki. Dlaczego te anty-mamlasiate śląskie prze-
strogi, dlaczego ta śląska szkoła przetrwania za-
trzymuje się w pół drogi? Dlaczego Burgundo-
wie (region we Francji) czy Flamandowie (re-
gion w Holandii) nie mają kulturowych opo-
rów przed wspinaniem się na bardzo wysokie 
stanowiska dyrektorskie, prezesowskie czy mi-
nisterialne, a Ślązoki mają? Dlaczego tak jest?

Jest to sprawa kulturowa! Myślę, że podsta-
wową przyczyną takiego stanu rzeczy są nie-
mieckie rządy na Śląsku i ich wyjątkowo sku-
teczne szkolnictwo i cała pedagogika. To im, 
przy pomocy świetnych programów naucza-
nia oraz przy wykorzystaniu śląskiej ufności  

i pobożności, udało się wpoić zasadę, żeby NIE 
BYĆ MAMLASEM w robocie – bo Ślązoki są 
od roboty. Natomiast Ślązoki mają BYĆ MAM-
LASAMI w dochodzeniu do kariery – bo to jest 
dla innych, lepszych. Ale to tylko moje podej-
rzenia. Jeżeli jednak to robota ówczesnej pru-
skiej szkoły, to powinno się jej dać nagrodę  

Nobla za skuteczność i trwałość efektów, ale 
też wymierzyć karę śmierci za wielką manipu-
lację społeczną, za zepsucie Ślązoków i Śląska 
na pokolenia. Jednak podkreślam, że to jest 
tylko moja hipoteza. Jej udowodnienie tkwi 
może w porównywaniu Ślązoków z byłych nie-
mieckich części ze Ślązokami  ze Śląska Cie-
szyńskiego, czyli spod byłych rządów austriac-
kich. Oni nie przeszli niemieckiej szkoły i… no 
właśnie. Jeden emerytowany górnik opowiadał 
mi kiedyś, że na wielu kopalniach była daw-
niej jakby „mafia dyrektorów”, w której wo-
dzili prym Cieszynioki i Zaolzioki, czyli Ślązo-
ki ze Śląska Cieszyńskiego. Być może nasi Czy-
telnicy mają w tym temacie swoje doświadcze-
nia i przemyślenia?

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

Ślązacy jednocześnie są mamlasami i mamlasami nie są. A to tylko z pozoru wydaje się niemożliwe



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

Rok 2000 – Choinka na Rynku w roku jubileuszowym Rok 2008 – Widok Rynku w czasie, gdy było tam lodowisko

126/1 126/2

126/3 126/4

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

Wielki album Rybnika
(cz. 126)

W naszym „Wielkim Albumie Rybnika” zaj-
mujemy się najczęściej bardzo starymi zdję-
ciami pokazującymi przeszłość miasta. Trze-
ba sobie jednak uświadomić, że dla mło-
dzieży, dość odległą przeszłością są spra-
wy z roku 1990 czy 2004. I dlatego posta-
nowiłem odświeżyć pamięć naszego ryb-
nickiego Rynku ubranego świątecznie, bo-
żonarodzeniowo. A zatem starsi jeszcze pa-
miętają, jak po czasach komuny w grudniu 
1990 roku pierwszy raz na rybnickim Ryn-
ku stanęła wielka choinka. Jak wiele ludzi 
było wtedy dumnych z miasta – bo wów-
czas jeszcze stawianie podobnych choinek  

na rynkach innych  miejscowości było rzad-
kością. Niestety, nie znalazłem jeszcze zdję-
cia rybnickiej choinki z grudnia 1990 roku 
– ale pewnie ktoś z Czytelników takie zdję-
cie dostarczy. Być może też niejeden uwa-
ża, że od 1990 roku to choinki były już za-
wsze podobnymi do siebie choinkami. Otóż 
nie. Zawsze się coś zmieniało. A poza tym 
w tle za choinką zmieniała się historia. Pro-
szę przykładowo zerknąć na zdjęcie obok  
z 1992 roku. Tam w tle widzimy jeszcze słyn-
ny przyrynkowy sklep – Dom Chleba. Sklep 
był fajny, ale liternictwo jego szyldu pach-
niało jeszcze czasami Gomułki czy Jaruzel-

skiego. A czy ktoś pamięta jeszcze dokład-
nie, w którym roku na naszym rynku stanę-
ło sztuczne lodowisko? No właśnie, było to 
na święta 2008 roku.  Pomysł był jednocze-
śnie fajny – bo lodowisko kojarzy się dobrze, 
ale też niefajny – bo przywożenie tych setek 
ton piasku na rynek żeby wyrównać teren  
i potem rozbieranie lodowiska było męczą-
ce i wyglądało jak wielki plac budowy. I tak 
to Rybnik od prawie ćwierć wieku  zmie-
nia się migotaniem świątecznych choinek. 
To też należy do dziejów miasta i należy się 
tym fotografiom miejsce w naszym Albumie.  

Rok 1992 – Choinka na Rynku widziana od strony ul. Rynkowej Rok 1995 – Widok świątecznie ubranego Rynku z ratuszowej wieży



W pierwszy weekend grudnia w hali sportowej MOSiR-u  
w Boguszowicach  odbył się III Puchar Polski Juniorów  
w szpadzie. W pierwszym dniu na plansze wyszli szpadziści. W 
stawce 101 zawodników najlepszym okazał się Maciej Bielec z KS 
Szpada Wrocław, który pokonał w finale Sebastiana Majgiera z Pia-
sta Gliwice. Najlepszym rybniczaninem był Przemysław Trzepizur, 
który zajął 14. miejsce, przegrywając 10:15 z Majgierem pojedynek  
o wejście do najlepszej ósemki turnieju. Pozostałe miejsca rybnickich 
szpadzistów: 30. Ryszard Kałuziński; 52. Maciej Białas; 56. Jarosław 
Fajkis; 61. Igor Tymusz; 71. Tomasz Wąsiewicz; 90. Marcin Tumas.   
W drugim dniu wystartowało 80 szpadzistek. Rybnik reprezentowa-
ły Anna Mroszczak i Kinga Brawańska. Mroszczakówna po emo-
cjonującej walce, przegrała pojedynek o półfinał ze zwyciężczynią 
turnieju Barbarą Rutz ze Szpady Wrocław 11:15 i zakończyła ry-
walizację na dobrym 7. miejscu. Kinga Brawańska, niestety prze-
grała swoją pierwszą walkę z Karoliną Mroch z AZS AWF Kato-
wice 8:15 i została sklasyfikowana na 64. miejscu.

4 października w pierwszym meczu 
tych drużyn w Rybniku lepsze było Ar-
tego, które wygrało z ROW-em 75:62. 
Po krótkiej przerwie świąteczno-nowo-
rocznej koszykarki powrócą na parkie-
ty 11 stycznia 2015 r. Rybnicka drużyna 
Nowy Rok rozpocznie od meczu w Gdy-
ni; 17 stycznia rozegra spotkanie w Ło-
dzi, a 31 stycznia w Krakowie. Pierwszy 
mecz w Rybniku w 2015 roku odbędzie 
się dopiero 7 lutego, a rywalem rybni-
czanek będzie beniaminek z Dolnego 
Śląska – Ślęza Wrocław. Przed ostat-
nim tegorocznym spotkaniem w Byd-
goszczy koszykarki Glucose ROW po 
12 rozegranych spotkaniach wciąż zaj-
mowały szóste miejsce w tabeli. Przy 
jednym rozegranym awansem spotka-
niu więcej tracą 1 pkt do ekip z Gorzo-
wa i Bydgoszczy; a 2 punkty straty mają 
do drużyn z Torunia i Polkowic. W tabe-
li z kompletem zwycięstw prowadzi Wi-
sła Can-Pack Kraków. To właśnie zespo-
ły z Gorzowa, Polkowic i Torunia były 
ostatnimi rywalami rybniczanek. Nie-
stety, wszystkie te mecze zakończyły się 
porażką ROW-u. W Gorzowie ROW 

nie tylko przegrał 70:84, ale i z powodu 
kontuzji stracił na kilka tygodni swoje-
go kapitana Magdalenę Radwan. Po 
porażce w Gorzowie rybniczanki odbu-
dowały się nieco wygrywając w Koni-
nie, gdzie pokonały miejscowego benia-
minka 83:72. W spotkaniu tym, po kon-
tuzji, na parkiet wróciła w dobrym sty-
lu rybnicka środkowa Drey Mingo, któ-
ra zdobyła aż 30 punktów.  W rozegra-
nym awansem spotkaniu z CCC Polko-
wice w Rybniku, ROW fatalnie rozpo-
czął mecz przegrywając już 2:16 i ta kil-
kunastopunktowa przewaga utrzyma-
ła się do ostatniego gwizdka (66:78). 
Nie pomogły nawet 34 punkty zdoby-
te przez L. Metcalf.  Najwięcej emocji 
było podczas wyjazdowego meczu w To-
runiu, gdzie przez 25 minut spotkania na 
prowadzeniu były rybniczanki (od stanu 
11:10 do 43:42). Końcowe minuty spo-
tkania lepiej rozegrała jednak Energia, 
która wygrała całe spotkanie 79:66. Ryb-
niczanki w tym meczu popełniły aż 33 
straty co, niestety jest niechlubnym re-
kordem drużyny w tym sezonie. 

Piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik za-
kończyli jesienne rozgrywki II ligi na fotelu li-
dera. Podopieczni trenera Marcina Prasoła  
w 19 meczach zgromadzili 37 punktów i o punkt 
wyprzedzają w tabeli Rozwój Katowice i MKS 
Kluczbork.

W ostatnim meczu w tym roku zmierzyli się na wła-
snym stadionie z ówczesnym liderem, drużyną Roz-
woju Katowice i po bardzo ciężkim boju wygrali 2:1, 
detronizując tym samym na co najmniej cztery mie-
siące piłkarzy z Katowic. Już w 3 minucie do siatki ka-
towiczan trafił Grzegorz Fonfara. Na kolejną bramkę 
trzeba było czekać aż do 70 minuty, wtedy to za spra-
wą Szymona Sobczaka rybniczanie podwyższyli swo-
je prowadzenie. Goście zdobyli bramkę w 85. min.  
i jak się okazało był to jedynie gol honorowy, na wię-
cej piłkarze Energetyka już im nie pozwolili. Mecz 
ten był już drugim z serii spotkań rewanżowych;  
i co cieszy, oba rybniczanie wygrali. 

Podsumowując pierwszą część sezonu w wykona-
niu piłkarzy Energetyka docenić należy zarówno grę 
ofensywną jak i defensywną. Na uwagę z pewnością 
zasługuje gra Energetyka na wyjazdach. W tej kate-
gorii rybniczanie są najlepsi w całej lidze; w 9 meczach 
wyjazdowych podopieczni Marcina Prasoła zdoby-
li 18 punktów strzelając w nich 15 bramek i tracąc 
zaledwie 6. Dorobek rybniczan mógłby być bardziej 

okazały, lecz kilka razy nasi piłkarze potracili punkty  
w końcówkach meczów. Najskuteczniejszymi piłka-
rzami Energetyka w rundzie jesiennej byli: Szymon 
Sobczak – zdobywca 6 bramek, Michał Płonka (5) 
oraz Grzegorz Fonfara i Mariusz Muszalik (po 4). 
Warto nadmienić, iż drużyna Energetyka bardzo czę-
sto stawiała na młodzieżowców, aż 6 miało okazję za-
prezentować się w barwach zielono-czarnych, co na 
pewno dobrze rokuje na przyszłość. Najmłodszym  
z nich był 17-letni Paweł Mandrysz, którego zauwa-
żył też trener kadry.

Najwyższą wygraną u siebie ROW odniósł w me-
czu z Wisłą Puławy wygrywając 3:0, z kolei najwyż-
sze zwycięstwo odniesione na wyjeździe to 4:1 z Oko-
cimskim Brzesko. W 19 meczach piłkarze Energety-
ka ROW Rybnik obejrzeli 28 kartek – 25 żółtych i 4 
czerwone (jedna czerwona kartka była konsekwen-
cją dwóch żółtych). Najwięcej żółtych kartek obejrzał 
Grzegorz Fonfara – 5, z kolei czerwonych bramkarz 
Daniel Kajzer – 2.

Teraz naszych futbolistów czeka długa przerwa w 
rozgrywkach, bo pierwszy wiosenny mecz rozegrają 
dopiero na początku marca; gdy na wyjeździe zmie-
rzą się wtedy z Nadwiślanem Góra. Pierwszym rywa-
lem, którego Energetyk podejmie na swoim boisku 
w 2015 roku będzie Siarka Tarnobrzeg. Obecnie pił-
karze przebywają na urlopach i trenują indywidual-
nie według planów rozpisanych przez sztab szkole-
niowy. Pierwszy w nowym roku trening zaplanowano 
na 7 stycznia. — Drużyna prowadzi w tabeli, a skoro 

tak, to przy składzie nie ma co za dużo majstrować. Je-
śli już, to spróbujemy wzmocnić drużynę jednym, góra 
dwoma napastnikami, ale to jeszcze nic pewnego. Bar-
dzo liczymy na dobrą i skuteczną grę naszego napast-
nika Dawida Jarki, który ostatnio pauzował z powodu 
kontuzji. Jest już po operacji kolana i z wiosną wróci 
do składu. Jeszcze w grudniu kończą się kontrakty kil-
ku piłkarzom, z usług których prawdopodobnie zrezy-
gnujemy, co powinno przełożyć się na mniejsze koszty 
utrzymania drużyny. Nasz cel się nie zmienia – wiosną 
będziemy walczyć o powrót Energetyka-ROW-u do I 
ligi — powiedział nam Grzegorz Janik, prezes klubu.

(MF)

Na zakończenie piłkarskiej jesieni piłkarze Energetyka zagrali na ryb-
nickim stadionie dobry mecz, pokonali ówczesnego lidera z Kato-
wic i zajęli jego miejsce w tabeli 

Zima na szczycie

Wyjazdy koszykarek

Na niedzielę 21 grudnia zaplanowano ostatni tegoroczny mecz ligowy 
koszykarek Glucose ROW Rybnik; w Bydgoszczy mają się zmierzyć 
z miejscowym Artego. Będzie to zarazem drugie spotkanie rundy 
rewanżowej. 

Puchar 
młodych szpadzistów

Hala w Boguszowicach nie po raz pierwszy była areną zmagań najlepszych polskich szermie-
rzy młodego pokolenia 
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To nowy rekord frekwencji; w ubiegłym roku 
na starcie jesiennego biegu stanęło o 200 za-
wodników mniej. 10-kilometrowa trasa prze-
biegała ulicami naszego miasta, a start i meta 
usytuowane były na ul. Budowlanych, w bli-
skim sąsiedztwie ośrodka Bushido. Na mecie, 
do której dobiegło 592 biegaczy, w tym aż 172 
rybniczan, każdy otrzymał pamiątkowy me-
dal i koszulkę. Nagrodzono pierwszych 6 osób  
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, 3 
najlepszych biegaczy w każdej kategorii wie-
kowej oraz 20 najlepszych mieszkańców Ryb-
nika. Nagrody otrzymali także najstarsi uczest-
nicy biegu: Teresa Dyrda z Sosnowca oraz ryb-
niczanin Norbert Sielski. 

Najszybszy na trasie biegu był w tym roku 
21-letni Oleksji Obuhowskii – ICE MAT 
TEAM OSTROW WLKP (czas: 31:34), tuż 

za nim przy-
b i e g ł  n a j -
szybszy ryb-
niczanin Da-
wid Mali-
na z CHE-
MIKI Ryb-
nik (31:45), 
a trzeci był 
Piotr Pałka z Częstochowy (32:00). Najszyb-
sza kobieta biegu to Ewa Kucharska z Pszczy-
ny – CA AKTYWNI (36:18); najszybsza rybni-
czanka Daria Kudio BUSHIDO Rybnik (czas: 
41:25) uplasowała się na ósmej pozycji w kate-
gorii open Kobiet. — Z racji jubileuszu zwięk-
szyliśmy liczbę nagród. Przełożyło się to na licz-
bę uczestników, co pozwoliło pobić kolejny re-
kord frekwencji naszego biegu. Najbardziej cie-

szy mnie liczny udział biegaczy z Rybnika. Z opi-
nii zawodników wiem, że organizacja Biegu Bar-
bórki, która zawsze jest sporym wyzwaniem, nie 
budziła większych zastrzeżeń, a wielu z nich de-
klarowało, że zjawi się tu za rok i to nawet wte-
dy, jeśli nagród będzie mniej niż w przypadku 
jubileuszowego biegu — powiedział nam Ar-
kadiusz Skowron, dyrektor ośrodka Bushido. 

Krótko i szybko
• Na początku grudnia w Klubie Energe-

tyka fundacji EDF Polska odbył się fi-
nał siódmej edycji Mityngu z Olimpij-
czykiem, którego pomysłodawcą jest 
Andrzej Piecha, wuefista z I LO im. 
Powstańców Śl. Wcześniej uczniowie 
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych 
rywalizowali w konkurencjach sporto-
wych m.in. w tenisie ziemnym i pływa-
niu, ale konkurencją finałową był kon-
kurs wiedzy o polskich olimpijczykach. 
Wygrali go uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych, ale zwycięstwo w kla-
syfikacji generalnej mityngu stało się 
udziałem uczniów I LO. Warto dodać, 
że po sportowych zmaganiach ucznio-
wie spotykali się z wybitnymi spor-
towcami. Największą gwiazdą tego-
rocznej edycji mityngu była najbar-
dziej utytułowana polska pływaczka, 
mistrzyni olimpijska z Aten (2004 r.) 
Otylia Jędrzejczak. Klasyfikacja końco-
wa Mityngu z Olimpijczykiem: 1. I LO 
(27,5 pkt); 2. Zespół Szkół Technicz-
nych (26 pkt); 3. „Ekonomik” (23,5 
pkt); 4. „Budowlanka” (19,5 pkt); 5. 
„Mechanik” (18 pkt).

• 14 grudnia w siłowni hali widowisko-
wo-sportowej w Boguszowicach od-
był się Rybnicki WiP – dwubój siłowy 
pod hasłem „wyciśnij i przysiądź”.  
W 3 kategoriach o nagrody, puchary  
i medale  walczyło 19 zawodników.  
W kategorii kobiet wystartowały czte-

ry panie, które na suwnicy robiły przy-
siady z obciążeniem równym poło-
wie masy swojego ciała, a na ławecz-
ce wyciskały 20 proc. własnego cię-
żaru. Najlepszą zawodniczką okazała 
się Sylwia Kuśpiet z Katowic. Drugie 
miejsce zajęła Aleksandra Trocińska, 
a trzecie Andżelika Maksymiec. Męż-
czyźni rywalizowali w dwóch katego-
riach wiekowych: junior i senior. Naj-
lepszym zawodnikiem wśród młodzie-
ży okazał się Tomasz Tolarz, przed Bła-
żejem Lutką i Patrykiem Chomiukiem. 
Na najwyższym stopniu podium w ka-
tegorii senior stanął Jacek Brodzik, 
drugi był Grzegorz Dyrcz a trzeci To-
masz Pakura. 

• 7 zespołów bierze udział w tegorocz-
nych rozgrywkach Rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Koszykówki. Po 10 roze-
granych kolejkach na prowadzeniu są 
niepokonane Hawajskie Koszule Żory, 
drugie miejsce z dwoma porażkami 
zajmuje Butimex Basket Rybnik, a trze-
cie miejsce z 4 porażkami na koncie 
Mojito Rybnik. To właśnie mecz 1. i 3. 
drużyny był hitem kolejki rozegranej 
w niedzielę 14 grudnia. Jak przystało 
na ubiegłorocznych finalistów, mecz 
stał na wysokim poziomie i zakończył 
się minimalnym zwycięstwem Hawaj-
skich Koszul 86:85. Do tej pory najwię-
cej punktów w dotychczasowych me-
czach zdobyli Krzysztof Zieliński z Mo-
jito (232) oraz Marcin Nawrat z One 
Hill Bezimienni (202). W klasyfika-

cji celnych rzutów za 3 pkt prowadzi 
Oktawian Przeliorz z Hawajskich Ko-
szul (35 celnych rzutów) przed Krzysz-
tofem Franczukiem z Na rondzie (25). 
Kolejne rundy rozgrywek odbędą się 
21 grudnia i 11 stycznia w sali MOSi-
R-u przy ul. Powstańców Śl. 

• W sobotę 20 grudnia siatkarze Vol-
leya Rybnik mieli rozegrać ostatnie 
spotkanie w tym roku, a ich rywalem 
miał być przedostatni w tabeli KOKS 
Radlin. Przed tym spotkaniem, po 11 
rozegranych kolejkach rybniccy siatka-
rze zajmowali trzecie miejsce w dru-
goligowej tabeli. Tyle samo punktów, 
ale lepszy bilans setów miał AZS Poli-
technika Opolska. W tabeli zdecydo-
wanie prowadzą siatkarze Czarnych 
Katowice, którzy wyprzedzają obie 
ekipy już o 10 pkt. To właśnie od spo-
tkań z tymi drużynami rybniccy siatka-
rze rozpoczną 2015 rok. 10 stycznia 
rozegrają mecz w Katowicach, zaś ty-
dzień później 17 stycznia we własnej 
hali przy ul. Grunwaldzkiej (Gimna-
zjum nr 2) podejmować będą akade-
mików z Opola. Z trzech ostatnio ro-
zegranych spotkań rybniczanie dwa 
wygrali: z Rafako Racibórz 3:1 i z TKS 
Tychy 3:0; przegrali natomiast z Juwe-
nią Głuchołazy 0:3.    

• Już po 12 spotkań rozegrały zespo-
ły w 16. edycji Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej Leon Internet. W rozgryw-
kach I ligi z udziałem 12 zespołów na 
prowadzeniu w tabeli znajduje się Ar-

tus Żory przed Jedynką Jankowice II i 
Dwójką Świerklany Projtrans.W gru-
pie A II ligi liderem jest Jedynka Jan-
kowice III, która wyprzedza Impacto 
LKS Chałupki i BFK Michel. W grupie 
B prowadzi Marat Rybnik, ale po pię-
tach depczą liderowi OKIS Gaszowice 
Nieszporek Motocykle oraz VRF Klima-
tyzacja Żory.  

• W pierwszym rozdaniu otrzymał licen-
cję na przyszłoroczne ligowe starty 
klub żużlowy ŻKS ROW Rybnik. Przy-
gotowania do nowego sezonu idą peł-
ną parą i rozpoczęło się już umawianie 
sparingów. Jeśli wiosenna aura dopi-
sze, 25 marca w Rybniku odbędzie się 
pierwszy mecz sparingowy, w którym 
rybniczanie zmierzą się z ekstraligową 
Stalą Rzeszów. Z kalendarza ligowego 
znane są na razie tylko terminy i wia-
domo, że pierwszy pojedynek o punk-
ty czeka rybnicką drużynę 6 kwietnia 
w lany poniedziałek. Z kolei 5 wrze-
śnia na rybnickim stadionie odbędzie 
się turniej finałowy eliminacji do mi-
strzostw świata 2016, czyli Grand Prix 
Challenge; trzech najlepszych zawod-
ników tej rywalizacji weźmie udział  
w cyklu turniejów GP w sezonie 2016. 
Klub ogłosił ponownie nabór do żuż-
lowej szkółki – trener Jan Grabowski 
czeka na potencjalnych adeptów czar-
nego sportu w wieku 13-14 lat. Zain-
teresowani powinni skontaktować się 
z sekretariatem klubu.

W tegorocznym biegu barbórkowym wystartowało  ponad 600 biegaczy

Ponad 600 biegaczy z kraju i z zagranicy stanęło 
na starcie jubileuszowego X Biegu Barbórkowego, 
którego głównym organizatorem było miejskie Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”. 
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Dziesiąty Barbórkowy



Tradycyjnie zapraszamy do udziału w na-
szym świątecznym konkursie autorstwa Ka-
zimiery Drewniok, tegorocznej laureatki Ho-
norowej Złotej Lampki Górniczej. Tym razem 
składa się on z dwóch części – historycznej 
i ornitologicznej. Po pierwsze trzeba podać 
nazwę zabytkowej budowli przedstawionej  
w centralnej części obrazka. Po drugie od-
gadnąć krzyżówkowe hasło. By to zrobić 
trzeba wcześniej odgadnąć polskie, słowni-
kowe nazwy gatunków ptaków zimujących  

w Polsce i w naszym regionie. Po ich wpisa-
niu do diagramów, litery z pół oznaczonych 
liczbami należy według tych matematycz-
nych wskazań, przenieść do głównego dia-
gramu. Ułożone w ten sposób hasło łącznie  
z nazwą zabytku stanowić będzie rozwiąza-
nie naszego konkursu. Życzymy powodzenia!

Wśród autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy prezentowane na sąsiedniej 
stronie nagrody. Ich Fundatorom redakcja 
składa gorące podziękowania.

Na odpowiedzi czekamy do 12 stycznia 
2015 roku. Należy je dostarczyć do naszej 
redakcji na kartkach pocztowych, osobiście 
bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi 
można też przesyłać drogą mailową (nasz 
adres: Redakcja „Gazety Rybnickiej”, Rynek 
12 A, 44-200 Rybnik; gazeta@um.rybnik.pl).

Prosimy o podanie w odpowiedziach swo-
jego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru 
telefonu kontaktowego, a także o wskazanie 
kilku preferowanych przez Państwa nagród.  
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2 pozycje książkowe

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

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Porcelanowy talerz na ciasto  
z motywami świątecznymi 
firmy Bavaria z lat 30. XX w. 

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorom nagród w Świątecznym Konkursie „Gazety Rybnickiej” serdecznie dziękujemy!

Rybnik, ul. Floriańska 1, tel. 32 42 282 01

Karnet wartości 100 zł

Zproszenie na jedną z imprez
artystycznych odbywających

się w TZR

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

Komplet srebrnej biżuterii
Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany 
                        Rosenthal
Żory, ul. Moniuszki 18A
Wodzisław, ul. W. Kubsza 13

Zestaw książek
dla całej rodziny

Wydawnictwo

Wydawnictwo 
ŚląSKIE ABC 
Marek Szołtysek

2 książki
„Śląsk dla dzieci”

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

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

2 zestawy kosmetyków

3 sadzonki roślin ozdobnych

Zarząd Zieleni Miejskiej, 
ul. Pod lasem 64, 
Rybnik Zamysłów
tel. 32 42 48 838

• 1 podwójna wejściówka 
na koncert 15.03.2015, g. 18

• 1 płyta „25”

2 płyty „Miszung”

3 zestawy upominkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod lasem 62
tel. 324328000 (BOK)

tel. 324328099 (Centrala)

Rybnik, ul. Korfantego 1, tel. 32 42 22 388
Kornowac, ul. Raciborska 175, tel. 32 43 01 593

www.artdent.org, tel. 601 42 76 99

Bon wartości 100 zł
na usługi dentystyczne

2-osobowy karnet na rok 2015

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowiaPamiątki i upominki z Rybnika

Karnet 
na lodowisko

(do końca sezonu)

Rybnik, Rynek 12, tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Ciasteczka. 
1001 przepisów 
z całego świata 

i na każdą okazję”

Rybnicka 
Agencja 

Wydawnicza

• książka „Tajemnice rybnickich 
dzielnic” + rybnicki kubek

• książka „Jazz w Rybniku” + rybnic-
ki kubek

1 podwójna wejściówka
na występ Kabaretu 

Młodych Panów 
w TZR 10.02.2015

Tort bezowy na 8 osób 

Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 16, 
tel. 600 388 730; www.gateau.pl

Aleksander Żukowski
• „Skarby przyrody 
lasów rybnickich”
• 2 szt. „Szlakami 
zielonego Śląska” 

cz. 2
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od poniedziałku 22 grudnia w ciągu miesiąca

Rozwiązanie 11/2014 – Zdjęcie opublikowane w listopadowym numerze „GR” przed-

stawiało metalowy komin typu „H”, „zdobiący” do niedawna dach budynku nr 32 przy  

ul. Sobieskiego w samym centrum miasta. Ta Foto-zagadka była o tyle trudna, że ledwie kil-

ka dni po ukazaniu się gazety komin ten został usunięty. Nagrody otrzymują: Maria Mysłek 

(woda) oraz Bernard Walla i Zenon Zając (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

16 stycznia
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii – dwie 
wersje 2D oraz 3D. Jelonka, beztroska i 
utalentowana wróżka świata zwierząt, 
wierzy, że wróżek nie należy osądzać po 
pozorach, a zwierząt po ich kłach. Dla-
tego też, nie zważając na nic, zaprzy-
jaźnia się z nieznaną nikomu ogromną 
bestią i decyduje się sprowadzić ją do 
Przystani Elfów. Pomysł Jelonki jednak 
nie wszystkim przypada do gustu… 

•   •   •
26 stycznia
Kultowy Freddie Mercury ponownie na 
Wielkim Ekranie – Queen Rock Montre-
al. Zarejestrowany na żywo w Montre-
al’s Forum w 1981 r., był pierwszym kon-
certem nagranym przez grupę w forma-
cie kinowym. Teraz oryginalny film zo-
stał odrestaurowany w Ultra HD wraz ze 
wspaniałym dźwiękiem przestrzennym, 
żeby stworzyć nie lada gratkę dla fanów 
Queen na całym świecie. Genialne wido-
wisko, podczas którego zespół zagrał 

m.in.najważniejsze hity jak: We Will Rock You, Killer Queen, Under Pressure, 
Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions and Bohemian Rhap-
sody. Queen Rock Montreal jest bez wątpienia najwyższym wydarzeniem 
muzycznym na dużym ekranie w Multikinie. Nie możesz tego przegapić!

B e z a l k o h o l o w o  i  c h a r y t a t y w n i e
Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa w Niedobczycach, we współpracy z tamtejszym domem kultury, po raz 14. organi-
zuje bezalkoholowy charytatywny bal karnawałowy. Bal odbędzie się 17 stycznia o g. 19  
w Domu Kultury w Niedobczycach. Od kilku już lat do tańca przygrywa uczestnikom lubia-
ny zespół Gama, a atrakcją tegorocznego balu będzie też występ zespołu The Chance i pokaz 
mażoretek Enigma. Organizatorzy zapewniają świetną kuchnię, doskonałą atmosferę i wiele 
niespodzianek, m.in. grę zręcznościową z atrakcyjnymi nagrodami oraz licytację tortu. Hasłem 
balu jest myśl „Uczyńmy coś dobrego”. Bilety w cenie 150 zł od pary do nabycia w sekretaria-
cie DK Niedobczyce (pon.-pt. od g. 8 do 20) i w kancelarii parafialnej. Rezerwacje pod nume-
rem tel. 500 255 534 lub 505 159 327.            (S)

W styczniu w kilku rybnickich kościo-
łach odbędą się koncerty noworoczne  
z udziałem polsko-czeskiej orkiestry Sile-
sia oraz zespołu wokalnego The Chance, 
znanego z programu X Factor. Oto nowo-
roczny, koncertowy rozkład jazdy: 4 stycz-
nia – kościół w Niedobczycach, 18 stycznia 
– kościół w Popielowie oraz 25 stycznia – ko-

ściół w Chwałowicach. Koncerty organizo-
wane w ramach projektu współfinansowane-
go przez Międzynarodowy Fundusz Wyszeh-
radzki będą się rozpoczynać po wieczornych 
mszach świętych (g. 18), wstęp wolny! Orkie-
strą dyrygować będą Jiři Grussmann, Marian 
Wolny oraz Arkadiusz Czyż. 

(S)

Wynik zbiórki publicznej
PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą  

w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 in-
formuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr 
SO I. 5311.12.2013 z dnia 13.11.2013 r. wyda-
nej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej od 
01.12.2013 do 12.11.2014 na terenie miasta 
Rybnika zebrano kwotę 31801,32 zł. Formą 
zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej  

oraz do zaplombowanych puszek kwestar-
skich. Zbiórka przeprowadzana była przez 
PSOUU koło w Rybniku, nie poniesiono 
żadnych kosztów związanych z przeprowa-
dzeniem zbiórki, a całkowity dochód prze-
znaczony jest na zakup busa dla PSOUU 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”  
w Rybniku. Wszystkim ofiarodawcom ser-
decznie dziękujemy.

Zagrają dla hospicjum

K o l ę d o w o - n o w o r o c z n i e
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6 stycznia o 17 w kościele Królowej 
Apostołów przy ul. Kościuszki odpra-
wiona zostanie msza św. w intencji pod-
opiecznych, darczyńców i przyjaciół 
oraz wolontariuszy rybnickiego Hospi-
cjum Domowego im. św. Ojca Rafała Ka-
linowskiego. Zaplanowano też koncert 
charytatywny. Rozpocznie się on po mszy  
o g. 18 w kościele ojców misjonarzy, 
gdzie dla wsparcia hospicjum i jego pod-
opiecznych zagrają i zaśpiewają: grupa  

Carrantuohill, chór 
ewangelicki Canto Deo, 
dziecięca Anielska Bry-
gada oraz zespół RIO 
Gospel. Muzycy i wokaliści wykonają naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki. Organizato-
rem koncertu jest Hospicjum Domowe im. 
św. R. Kalinowskiego oraz samorządy stu-
denckie Uniwersytetu Ekonomicznego i Po-
litechniki Śląskiej w Rybniku.

(S)

DVD Bardzo poszukiwany 
człowiek, reż. Anton Corbijn, 
Monolith 2014.

Ekranizacja szpiegowskiej po-
wieści mistrza gatunku Johna Le 
Carre. Kulisy i rozgrywki agentów 
wywiadu w czasie wojny z terro-
ryzmem. Młody Czeczen Issa nie-
legalnie przybywa do Hamburga, 
gdzie ma przejąć dużą sumę pienię-
dzy. Tajne służby zostają postawione w stan najwyższej gotowości. 
Wspaniała rola Philipa Seymoura Hoffmana – szkoda, że ostatnia.

•   •   •
Szczepan Twardoch, Drach, 

Wydawnictwo literackie 2014.
Miłość, życie, śmierć, cierpie-

nie, radość, wojny, powstania – to 
wszystko dzieje się na śląskiej zie-
mi, a czytelnikowi o losach kil-
ku pokoleń opowiada tytułowy 
Drach. Kim jest ten wszechwie-
dzący narrator – demonem, ży-
wiołem, bóstwem? Opowieść 

jest prowadzona linearnie, wszystko się dzieje tu i teraz, poza 
czasem. Powieść ciekawa tym bardziej, że opisuje bliskie nam 
okolice, pojawia się w niej także rybnicki szpital psychiatryczny. 



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

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

1/2.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Broniewskiego 23 Śródmieście 

2/3.01 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

3/4.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

4/5.01 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

5/6.01 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

6/7.01 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

7/8.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

8/9.01 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

9/10.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

10/11.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

11/12.01 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

12/13.01 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

13/14.01 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

14/15.01 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

15/16.01 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

16/17.01 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

17/18.01 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

18/19.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

19/20.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

20/21/01 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

21/22.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

22/23.01 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

23/24.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

24/25.01 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

25/26.01 brak dyżuru

26/27.01 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

27/28.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

28/29.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

29/30.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

30/31.01 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

31.01/1.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

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.Og
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K o m u n i k a t
Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, informuje że: 

na terenie Rybnika, 
Gminy Gaszowice i Jejkowice 

trwa akcja wymiany wodomierzy głównych, 
która jest bezpłatna.

Wymiany odbywają się od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 7:00 – 20:00

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń,  
w których zamontowany jest wodomierz. 

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają imienne 
legitymacje służbowe oraz ubrani są w odzież służbową  
z nadrukiem PWiK. Poruszają się samochodem służbowym 
oznaczonym logo przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości 
pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z dyspozytorem: 
32 422 36 81 (telefon czynny całą dobę).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-210 Rybnik ul. Pod Lasem 62

tel. 32 43 28 000 (Biuro Obsługi Klienta)
tel. 32 43 28 099 (Centrala)

fax 32 42 49 644
www.pwik-rybnik.pl, e-mail: pwik@pwik-rybnik



Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
na terenie Miasta Rybnika w pierwszym półroczu 2015

Mieszkańcy Rybnika!
Przekazujemy Państwu harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów zmieszanych będzie 

odbywał się dwa razy w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub jeśli to niemożliwe, bezpośrednio 
przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną 
tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.

UWAGA!
Dla Wszystkich Mieszkańców Miasta Rybnika udostępniono darmową aplikację na urządzenia mobilne o nazwie  

WYWOZIK RYBNIK, która dostarczy Państwu wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami, terminów zbiórki odpa-
dów, a także da możliwość ustawienia alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Aplikację można 
bezpłatnie pobrać ze sklepów internetowych Google Play, AppStore oraz Market Place dla Windows Phone (od stycznia 2015).

I II III IV V VI

Zmi. S Zmi. S Zmi. S Zmi. S G+E Zmi. S Z G+E Zmi. S Z

Chwałęcice 8;22 15 5;19 12 5;19 12 8;22 15 - 7;21 14 14;28 9 5;19 12 12;26

Golejów 9;20 17 3;17 7 3;17 13 7;21 10 18 5;19 8 5;19 - 2;16 19 2;16

Grabownia 5;19 10 2;16 7 2;16 7 4;20 11 18 4;18 9 4;18 - 1;15 13 1;15

Kamień 1 7;21 14 4;18 11 4;18 11 7;21 14 18 6;20 13 13;27 - 3;18 11 11;25

Kamień 2 8;22 15 5;19 12 5;19 12 8;22 15 - 7;21 14 14;28 9 5;19 12 12;26

Ochojec 5;19 10 2;16 7 2;16 7 4;20 11 18 4;18 9 4;18 - 1;15 13 1;15

Orzepowice 9;23 16 6;20 13 6;20 13 9;23 16 - 8;22 15 15;29 16 8;22 15 15;29

R-k Północ 1 2;20 16 3;17 13 3;17 13 8;21 10 24 5;19 15 15;29 - 2;16 19 19;30

R-k Północ 2  2;19 12 2;16 9 2;16 9 2;17 10 17 4;18 11 11;25 - 1;16 9 9;23

R-k Północ 3 5;20 13 3;17 10 3;17 10 3;20 13 20 5;19 12 12;26 - 2;17 10 10;24

Rybnicka Kuźnia 14;28 2 11;25 3 11;25 3 9;22 7 24 13;27 5 5;19 - 10;24 2 2;16

Stodoły 8;22 15 5;19 12 5;19 12 8;22 15 - 7;21 14 14;28 9 5;19 12 12;26

Śródmieście 1 8;22 5 5;19 2 5;19 2 2;16 8 - 7;21 4 4;19 8 5;18 1 1;16

Śródmieście 2 15;29 5 12;26 2 12;26 2 9;23 8 - 14;28 4 4;19 8 11;25 1 1;16

Śródmieście 3 9;23 5 6;20 2 6;20 2 3;17 8 - 8;22 4 4;19 8 22;26 1 1;16

Śródmieście 4 2;19 12 2;16 9 2;16 9 2;17 10 - 4;18 11 11;25 14 1;16 9 9;23

Wielopole 7;21 31 4;18 14 4;18 14 1;15 18 11 6;20 16 6;20 - 3;17 20 3;17

I II III IV V VI

Zmi. S Zmi. S Zmi. S Zmi. S G+E Zmi. S Z G+E Zmi. S Z

Boguszowice Os. 1 8;22 14 5;19 11 5;19 11 9;23 15 22 7;21 13 13;26 - 3;18 10 10;23

Boguszowice Os. 2 15;29 14 12;26 11 12;26 11 16;29 15 22 14;28 13 13;26 - 11;25 10 10;23

Boguszowice St. 1 13;27 5 10;24 3 10;24 3 13;27 3 1 12;26 5 5;19 - 10;24 2 2;17

Boguszowice St. 2 14;28 7 11;25 4 11;25 4 14;28 7 1 13;27 6 6;20 - 11;25 3 3;18

Gotartowice 12;26 23 9;23 13 9;23 27 13;27 24 30 11;25 22 11;25 - 8;22 22 8;22

Kłokocin 13;27 23 10;24 13 10;24 27 14;28 24 24 12;26 22 12;26 - 9;23 22 9;23

Ligota-Lig.K. 1 14,28 29 11;25 28 11;25 31 8;22 30 25 13;27 30 13;27 - 10;24 30 10;24

Ligota-Lig.K. 2 8;22 24 12;26 21 12;26 30 9;23 29 25 14;28 29 14;28 - 11;25 29 11;25

Parusz.-Piaski 1 7;21 9 4;18 6 4;18 6 1;22 10 - 6;20 8 8;25 6 3;17 5 5;22

Parusz.-Piaski 2 14;28 12 11;25 9 11;25 9 15;29 13 - 13;27 11 11;25 7 10;24 8 8;22

Legenda: Zmi. – odpady zmieszane; S – odpady segregowane; G+E – gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny; Z – odpady zielone

Sektor 1 – harmonogram

Sektor 2 – harmonogram
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Dzielnica Ulica
Chwałęcice Bat.Chłopskich, B.Czecha, Dworska, Grodzka, Gzelska, H.Marusarzówny, J.Dobosza, J.Sadowskiego, Karłowa, Legionów, Ła-

będzia, Pniowska, Rudzka 237-371 niep. i 226-384 parz., Wiosenna, Żaglowa
Golejów A.Gierymskiego, Dożynkowa, Gliwicka od 179 niep. i od 210 parz., Książenicka, Lisia, Magnolii, Morwowa, Okrężna, Podgór-

na, Podhalańska, Północna, Pszenna, Sienna, Turystyczna, Wieżowa, Wiosny Ludów, Wiślana, Wypoczynkowa, Za Wiaduktem
Grabownia Jarzębinowa, K.E.N, Skowronków, W.Poloczka
Kamień 1 A.Bożka, A.Szewczyka, Falista, Gminna, Hotelowa, Jodłowa, J.Pojdy, Makowa, Miła, Robotnicza,  W.Sikorskiego, Tylna,  T.Boy-

Żeleńskiego, Willowa,  Walecznych, W.Sikorskiego, Z.Nałkowskiej
Kamień 2 Leszczyńska, M.Dudka, Poremby, P.Hanaka, Sąsiedzka, T.Bieli, T.Brzozy
Ochojec Bartników, B.Kuglera, Chwałęcicka, Cystersów, Głogowa, Gontowa, Ibmirowa, Jałowcowa, Kalinowa, Krajobrazowa, Laurowa, Łowiec-

ka,  Łukowa, Milenijna, Młynek, Oliwkowa, Pilchowicka, Pryszczyny, Rybnicka, Św. Huberta,  Uczniowska, Wiklinowa, Wilcza, Wodnika 
Orzepowice Borki, Borowa, Bratków, Chryzantem, Długa, Dzikiej Róży, Energetyków, Goździków, Góreckiego, Konwalii, Liliowa, Łączna, Pelargo-

nii, Piastowska, Piwonii,  Rudzka 127-237 niep. i 130-224 parz.,  Słonecznikowa, Storczyków, Św.Józefa od 77 niep. i od 86 parz., Tulipa-
nów, Żołędziowa od 84

R-k Północ 1 E.Orzeszkowej, J.Długosza, L.Solskiego, Mariańska, Mikołowska do 55 niep. i 74 parz., Piasta, Sybiraków, Św. Antoniego, Wy-
zwolenia, Zajezdna

R-k Północ 2 A.Asnyka, A.Fredry, J.Kusocińskiego, J.Poniatowskiego, Karłowicza, Marynarska, M.Gogola, M.Różańskiego, P.Kolonki, Wi-
dok, W.Jagiełły, Żużlowa, 26 Marca

R-k Północ 3 Astrów, A.Modrzewskiego, E.Plater, F.Chrószcza, Jaskółcza, J.Kasprowicza, J.Korczaka, J.Kotucza do 37, L.Janiego, Mała, 
Myśliwska, Nadbrzeżna, Niemodlińska, Obwiednia Płn. Olszowa, Opalowa, PCK, Pod Wałem, Pszczela, Różana, Rudzka, Si-
korek, Strzelecka, Szczygłów, Wierzbowa do 25 niep. i 20 parz., Wodna, Wspólna,W. Larysza, W.Webera, Zagrodniki, Zajęcza

Rybnicka Kuźnia Ekonomiczna, Golejowska, Ks.K.Szwedy, Kuźnicka, Lipowa od 24 parz. i od 47 niep., Mglista, Nad Zalewem, Podmiejska, Ry-
backa, Strefowa, Św. Maksymiliana

Stodoły Cisowa, E.Szramka, Jaworowa, Lechicka, Polan, Rudzka od 373 niep. i od 386 parz. , Stalowa, Szeroka, S.Czarnieckiego, Zwonowicka 
Śródmieście 1 J. i F.Białych, J.Szafranka, Raciborska do 13 niep. i 22 parz., S.Vallier, Stroma, Wysoka, 
Śródmieście 2 Dworcowa, Nad Potokiem, J.Piłsudskiego, Obwiednia Poł. do 23,  T.Kościuszki, Św. Józefa 2-22 parz.
Śródmieście 3 A.Mickiewicza, B.Chrobrego, Dworek, Gliwicka do 45 nieparzyste i do 72 parzyste, A.Staiera, Hutnicza, H.Wieniawskiego,  

J.I.Kraszewskiego, Łony, Plac Wolności, S.Staszica, W.Łokietka, 3 Maja
Śródmieście 4 A.Grottgera, Był. Więźniów Pol., Cegielniana, Cmentarna, Dróżka prof. Libury, F.Brudnioka, F.Rybnickiego, J.Hallera do 12 parz 

i 17 niep., Jankowicka do 39 niep. i 64 parz., J.Kochanowskiego, J.Ligonia, J.Matejki, J.Sobieskiego, Klasztorna, Kościelna, Krótka, 
K.Damrota, Miejska, Młyńska, M.Basisty, M.C.Skłodowskiej, M.Reja, Na Górze, Ogródki, Pl.Kościelny, Pocztowa, Pl. Armii Kra-
jowej, Pl.Kopernika, Powstańców Śl., Rudzka do 125 niep. i 128 parz., Rynek, Rynkowa, Rzeczna, Strz. Byt., S.Siwca, S.Wolnego, 
Św.Jana, Wojska Polskiego, W.Korfantego, W.S.Reymonta do 11 niep. i 8 parz., W.Stwosza, Żwirki i Wigury, Za Komendą, Zamkowa

Wielopole Fiołkowa, Gliwicka od 55-177 niep. i od 54-208 parz., Górna, Jesionowa, Klonowa, Koralowa, K.Tetmajera, Lipowa do 22 parz. 
i do 45 niep., Ludowa, Majątkowa, Miodowa, Ofiar Terroru, Owocowa, Piaskowa, Podleśna, ,P.Wysockiego, Rubinowa, R.Trau-
gutta, Strąkowska, Sucha, Weteranów, Wielopolska od 5 niep. i od 2 parz., Wiśniowa

Dzielnica Ulica 

Boguszowice Osiedle 1 P.Pośpiecha

Boguszowice Osiedle 2 Astronautów, Czwartaków, J.Rostka, E.Drobnego, J.Śniadeckiego, J.Lompy, W.Kuboszka, J.Elsnera, Kadetów, 
M.Grażyńskiego, Os.Południe, Patriotów, Pierwszej Brygady, Rajska od 74 parz. i 43 niep., W.Bogusławskiego, Żu-
rawia, Pl.Pokoju, Pl.Żołnierza, Os.Wazów, Węglowa

Boguszowice Stare 1 Armii Ludowej, Błękitna, Gronowa, Jastrzębska, Jemiołowa, Jesienna, Kłokocińska, K.K.Baczyńskiego, Mokra, 
O.Kolberga, Przejazdowa, Rajska do 72 parz. i 41 niep., Sołtysowo, Spacerowa, Strażacka, Sztolniowa, S.Małachow-
skiego,  Św.Wawrzyńca, Urocza, Zadumy, Ziemska,

Boguszowice Stare 2 A.Krzywoń, Braci Nalazków, Cedrowa, Cyprysowa, Grabowa, Jasna, L.Kruczkowskiego, Nowomiejska, S.Szeptyc-
kiego, X.Dunikowskiego

Gotartowice Bagnista, Buchalików,  Fabryczna, Gotartowicka, Jutrzenki, Niska, Samotna, Sygnały, Szybowcowa, Zapłocie, Zgod-
na, Ziołowa

Kłokocin Bracka, Chłodna, Dębowa, Gospodarcza, Komunalna, Poligonowa, Rybna, Rycerska, Skośna, Włościańska, Żniwna

Ligota-Lig.K. 1 Ciasna, H.Sienkiewicza, K.Miarki od 31 niep. i od 32 parz., K.Ogrodowskiego od 29 niep. i od 52 parz., Ligocka, Party-
zantów, Pogodna, Przyjaźni, Prosta od nr 113 niep. i od 62 parz., Studzienna od 49 niep. i 44 parz., S.Żeromskiego do 
64., T.Rejtana, Wąska, W.Wróblewkiego, Zakątek, Zbożowa od 9 niep. i od 10 parz., Zuchów, Żorska, Zgodna 15a i 17a

Ligota-Lig.K. 2 Boguszowicka, Brzeziny Miejskie od 117 niep. i od 18 parz., Brzezińska, I.Łukasiewicza, Jaśminowa, Os.Różane,  
Pochyła, Spokojna, Wolna od 54 parz. i od 71 niep., 

Paruszowiec-Piaski 1 Cicha, H.Groborza, Krucza, Mikołowska od 57 niep. i 76 parz. Orla, Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, Sosnowa, Sta-
wowa, Wielopolska 1 i 3, Wronia, Za Torem

Paruszowiec-Piaski 2 J.Słowackiego, Kosmonautów, Kosynierów, K.Miarki do 29 niep. i do 30 parz., K.Ogrodowskiego do 50 parz. i do 27 
niep., M.Konopnickiej, Radosna, Słoneczna, Stara, Studzienna do 47 niep. i do 42 parz., Wolna do 69 niep. i do 52 parz., 
Zbożowa do 9, Żelazna

Sektor 1 – wykaz ulic

Sektor 2 – wykaz ulic
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I II III IV V VI

Zmi. S Zmi. S Zmi. S Zmi. S G+E Zmi. S Z G+E Zmi. S Z

Chwałowice 1 7;20 13 3;17 10 3;17 10 8;21 14 27 5;19 12 12;26 - 2;16 9 9;23

Chwałowice 2 9;23 14 6;20 11 6;20 11 10;24 15 28 8;22 13 13;26 - 5;19 10 10;23

Chwałowice 3 13;27 13 10;24 10 10;24 10 14;28 14 27 12;26 12 12;26 - 9;23 9 9;23

Chwałowice 4 16;30 13 13;27 10 13;27 10 17;30 14 27 15;29 12 12;26 - 12;26 9 9;23

Chwałowice 5 5;19 14 2;16 11 2;16 11 7;20 15 28 4;18 13 13;26 - 1;15 10 10;23

Chwałowice 6 12;26 14 9;23 11 9;23 11 13;27 15 28 11;25 13 13;26 - 8;22 10 10;23

Meksyk 1 15;29 8 12;26 5 12;26 5 15;29 8 - 14;28 7 7;21 23 12;26 5 5;19

Meksyk 2 8;22 24 12;26 21 12;26 30 9;23 29 25 14;28 29 14;28 - 11;25 29 11;25

Niedobczyce 1 9;23 7 6;20 4 6;20 4 3;17 8 15 8;22 6 6;19 - 6;19 3 3;16

Niedobczyce 2 13;27 8 10;24 5 10;24 5 14;28 9 16 12;26 7 7;19 - 9;23 5 5;16

Niedobczyce 3 14;28 9 11;25 6 11;25 6 15;29 2 17 13;27 8 8;25 - 10;24 12 12;22

Niedobczyce 4 16;30 12 13;27 9 13;27 9 10;24 13 20 15;29 11 11;25 - 12;26 8 8;22

Niedobczyce 5 8;22 12 5;19 9 5;19 9 2;16 13 21 7;21 11 11;25 - 5;18 8 8;22

Niedobczyce 6 5;19 9 2;16 6 2;16 6 7;20 2 21 4;18 8 8;25 - 1;15 12 12;22

Niedobczyce 7 15;29 12 12;26 9 12;26 9 9;23 13 21 14;28 11 11;25 - 11;25 8 8;22

Niewiadom 1 3;20 5 3;17 2 3;17 2 1;21 1 13 5;19 4 4;18 - 2;16 1 1;15

Niewiadom 2 7;21 2 4;18 3 4;18 3 8;22 7 14 6;20 5 5;18 - 3;17 2 2;15

Niewiadom 3 9;23 7 6;20 4 6;20 4 3;17 8 15 8;22 6 6;19 - 6;19 3 3;16

Popielów 15;29 8 12;26 5 12;26 5 15;29 8 - 14;28 7 7;21 23 12;26 5 5;19

Radziejów 14;28 7 11;25 4 11;25 4 14;28 7 11 13;27 6 6;20 - 11;25 3 3;18

I II III IV V VI

Zmi. S Zmi. S Zmi. S Zmi. S G+E Zmi. S Z G+E Zmi. S Z

Maroko-Nowiny 1 2;15 15 5;19 12 5;19 12 2;16 16 23 7;21 14 14;29 - 5;18 11 11;30

Maroko-Nowiny 2 12;26 15 9;23 12 9;23 12 13;27 16 23 11;25 14 14;29 - 8;22 11 11;30

Maroko-Nowiny 3 8;21 15 4;18 12 4;18 12 1;15 16 23 6;20 14 14;29 - 3;17 11 11;30

Maroko-Nowiny 4 13;27 15 10;24 12 10;24 12 14;28 16 23 12;26 14 14;29 - 9;23 11 11;30

Maroko-Nowiny 5 9;22 15 12;26 12 12;26 12 10;23 16 23 14;28 14 14;29 - 11;25 11 11;30

Maroko-Nowiny 6 2;15 30 5;19 27 5;19 28 2;16 29 11 7;21 23 7;21 - 5;18 26 5;18

Maroko-Nowiny 7 3;16 30 6;20 27 6;20 28 3;17 29 11 2;15 23 2;15 - 6;12 26 6;12

Smolna 1 13;27 7 10;24 4 10;24 4 14;28 1 - 12;26 6 6;20 15 9;23 3 3;17

Smolna 2 16;30 8 13;27 5 13;27 5 10;24 2 - 15;29 7 7;20 18 19;30 11 11;17

Zamysłów 16;30 9 13;27 6 13;27 6 16;30 9 - 15;29 8 8;22 30 15;29 8 8;22

Zebrzydowice 12;26 2 9;23 2 9;23 2 10;24 2 25 11;25 4 4;18 - 9;23 1 1;16

Legenda: Zmi. – odpady zmieszane; S – odpady segregowane; G+E – gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny; Z – odpady zielone

Sektor 3 – harmonogram

Sektor 4 – harmonogram
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Dzielnica Ulica – zmieszane
Chwałowice 1 B.Krupińskiego, Górnicza, J.Pukowca, L.Okulickiego 170-178 parz., Śląska

Chwałowice 2 A.Stefek, J.Stawiarza, Kożdoniów, Przewozowa, Wjazdowa, Zwycięstwa do 32 parz. i do 55 niep.

Chwałowice 3 Nowa, Obywatelska, Ogrodowa, 1 Maja

Chwałowice 4  B.Prusa, Działkowców, J.Szulika, J.Śliwki, Kamienna, Kupiecka, K.I.Gałczyńskiego, Radziejowska

Chwałowice 5 Zwycięstwa od 34 parz. i od 57 niep.

Chwałowice 6 H.Kołłątaja, Jagiellońska, Tkoczów

Meksyk 1

Beskidzka, Bieszczadzka, Chwałowicka, F.Chopina, Harcerska, J.Chełmońskiego,J.Dąbrowskiego, J.Lelewela, J.Wy-
glendy, J.Kowalczyka, Kolejowa, K.Makuszyńskiego, N.Sobika, Parkowa, Pod Hałdą, Prosta do 111 niep. i do 60 
parz., Sudecka, S.Drzymały, S.Żeromskiego od  65, Świerklańska, T.Chałubińskiego, W.Mażewskiego, Zacisze, Żoł-
nierzy Września

Meksyk 2 Brzeziny Miejskie do 115 niep. i do 16 parz.

Niedobczyce 1 B.Krzywoustego, Cienista, Garbocze, K.Wielkiego, Letnia, Raciborska 203D, 205D

Niedobczyce 2 Gruntowa do 96, J.W.Zagłoby, J.Skrzetuskiego, M.Wołodyjowskiego, Niedobczycka od 106., Odrodzenia, St. Podha-
lańskich, S.Leszczyńskiego, Ziemowita, Złota, Z. Starego

Niedobczyce 3 Akacjowa,, Hetmańska, J.Rymera, Jabłoniowa, J.Adamskiego, Modrzewiowa, Olszycka, Słowiańska, Wrzosowa, 
W.Orkana, W.Warneńczyka

Niedobczyce 4 Barbórki, Górnośląska , Karlika, Lotników, Odległa, Pokładowa, Skalna, Sztygarska, Szybowa, S.Żółkiewskiego, 
Wiertnicza, Wyrobiskowa, Związkowa

Niedobczyce 5 Boczna, J.Kazimierza, Obrońców Pokoju, Weroniki, Wrębowa

Niedobczyce 6 Jagodowa, Wodzisławska 204-228 i od 211-249, W.Kadłubka 

Niedobczyce 7 Barbary, Górniczego St, I.Paderewskiego,  W.Andersa

Niewiadom 1 Frontowa, P.Mojżesza, E.Mruli, Niewiadomska, Raciborska od 202 parz. i od 219 niep., Racławicka Rozstajna, Staro-
miejska, Szczerbicka

Niewiadom 2 A.Kwiotka, B.Śmiałego, Dąbrowy, G.Morcinka, G.Roweckiego, I. Mościckiego, J.K.Chodkiewicza, K.Szymanowskie-
go, Przyjemna, P.Semana, Sportowa, S.Batorego, Ustronna, G.Narutowicza, P.Skargi

Niewiadom 3 B.Janasa, L.Zamenhoffa,  N.Bończyka, Orzechowa, Torowa, T.Zana, Zakole

Popielów
A.Puszkina, G.Zapolskiej, I.Daszyńskiego, J.Ch.Paska, J.Dzierżonia, J.Woronicza, J.Zamojskiego, F.Nowowiejskiego, 
Lokalna, L.Różyckiego, L.Staffa, Marklowicka, Niepodległości, S.Konarskiego, S.Worcella, U.Niemcewicza, Wodzi-
sławska od 230 parz.. i od 251 niep., Źródlana, Żwirowa

Radziejów A.Dygasińskiego, Kręta, J.Kossaka, J.Rericha, L.Okulickiego do 160 parz. i do 179 niep., Popielowska, Składowa, 
Spółdzielcza, Szyb Marcin, Średnia, Trzech Krzyży 

Dzielnica Ulica – zmieszane
Maroko-Nowiny 1 Budowlanych, Floriańska, J.Kotucza od nr 38, Wandy, Wawelska, W.Broniewskiego

Maroko-Nowiny 2 B.Kominka, Hibnera 68-72, J.Bema, J.Wieczorka, Obr. Rybnika, 

Maroko-Nowiny 3 Bukowa, Mahoniowa, Platanowa, Topolowa, Wierzbowa od 27 niep. i 22 parz., Żołędziowa do 83, Św.Józefa 35-73 niep. 
i 52- 82 parz.

Maroko-Nowiny 4 Chabrowa, Dąbrówki

Maroko-Nowiny 5 Orzepowicka, Os. Krakusa, 

Maroko-Nowiny 6 Grunwaldzka, Z.Czarnego, Żytnia

Maroko-Nowiny 7

A.Zgrzebnioka, Brzozowa, Daleka, F.Pilarczyka, Gajowa, Głucha, Graniczna, Janke-Waltera, J.Kawalca, J.Tuwima, 
Komuny Paryskiej, K.Pułaskiego, K.Winklera, Mieszka I, Popiela, Piownik, P.Cierpioła, P.Ściegiennego, Raciborska 
123-199 parz. i niep., S.Wyspiańskiego, W.Hibnera do 62, Stalmacha, S.Moniuszki, S.Wyspiańskiego, Św.Józefa 24-42 
parz. i 11-29 niep., Zielona, Zebrzydowicka od 2-128b od 17-125, 9 Maja

Smolna 1 Krzyżowa, Łanowa, Łąkowa, Obwiednia Poł. od 24, Poprzeczna, Sławików, Smolna, Szkolna, Wodzisławska do 90 parz. 
i  99 niep.,  Zamysłowska

Smolna 2 Gwarków, Hallera od 14 parz. i od 19 niep., J.Kilińskiego, J.Popiełuszki, Lektorska, Raciborska od 24 parz. do 122 i od 
15 niep. do 121, W.S.Reymonta od 13 niep. i 10 parz., Rolnicza, Szczęść Boże, Św.Jadwigi, Targowa, Wiejska

Zamysłów

Barwna, Bratnia, B.Stolarskiego, Dolna, Franciszkańska, Gołębia, Gruntowa od 98, Grzybowa, Hoża, Jankowicka od 
41A niep. i 66parz., Jarzynowa, Kopalniana, Kwiatowa, K.Ujejskiego, Leśna, Liściasta, Na Niwie, Na Okrzeszyńcu, Na-
cyńska, Niedobczycka do 105., Plebiscytowa, Pod Lasem, Pod Szybem, Polna, Środkowa, Torfowa, Wodzisławska 101-209 
niep. i 92-202 parz., Wyboista, W.Pełczyńskiego, W.Witosa, Zamiejska

Zebrzydowice Basztowa, C.K.Norwida, Kasztanowa, Kosów, Krzywa, L.Zdrzałka, Majowa, Malinowa, Malwowa, M.Buhla, Przedmie-
ście, Równa, Sowia, Świerkowa, Wiatraczna, W.Pola,  Zebrzydowicka od 131 niep. i od 130 parz.

Sektor 3 – wykaz ulic

Sektor 4 – wykaz ulic

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

Twoje pieniądze

668 681 881*Nawet w 24h

POŻYCZKA

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora 

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

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



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





METAMORFOZY 
W TRZY DNI!

RYBNIK, UL. KORFANTEGO 1
KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 175 

Umów się na bezpłatne konsultacje: tel. 661 103 103
www.artdent.org

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
w prezencie 100 zł rabatu 
na usługi protetyczne lub wybielanie zębów


