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20, a właściwie już 17 stycznia nasi szkolorze jako pierwsi 
w Polsce rozpoczęli dwutygodniowe ferie zimowe. Niestety, 
zimowe były właściwie tylko z nazwy, bo pierwszy ich tydzień 
minął po wodzie, drugi przy mrozie po lodzie, ale oba niestety 
bez śniegu. Na naturę jak się okazało uczniowie nie zawsze 
mogą liczyć, na szczęście na placówki kultury oraz miejski 
ośrodek sportu i rekreacji zawsze i w każdych warunkach. Ci, 
którzy nie chcieli się nudzić w bogatej i różnorodnej ich ofercie 
na pewno znaleźli coś dla siebie, czego dowodzą zamieszczone 
obok zdjęcia. 

O feriach z atrakcjami piszemy też na stronie 27.

Ferie niezimowe

Sporo atrakcji dla odpoczywających od szkoły dzieci przygotowało Rybnickie Centrum Kultury. W Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbył się m.in. karnawałowy bal przebierańców pod hasłem „Superbohaterzy”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zorganizował dla uczniów 18 turniejów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 
i ping-ponga, w których łącznie wzięły udział 544 osoby. Odbyły się one w hali w Boguszowicach i w sali gimnastycznej 
przy krytej pływalni w Śródmieściu. Ponadto setka młodszych dzieci wzięła udział w grach i zabawach, a 12 chłopców 
w zajęciach zimowej szkoły boksu, prowadzonych rokrocznie przez trenerów sekcji bokserskiej RMKS-u

Matka natura się nie popisała, więc jedyną zimową 
atrakcją było w czasie ferii miejskie sztuczne lodowisko
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Dom Kultury w Niewiadomiu przygotował wiele 
ciekawych zajęć, m.in. warsztaty karykatury

Roztańczone zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury

Na balu w Chwałowicach obowiązywały fantazyjne 
stroje

Dzieci z Niedobczyc miały okazję 
zobaczyć jak wygląda praca w telewizji 
TVS w Katowicach

Dzieci, które w czasie ferii odwiedziły bibliotekę, wzięły udział m.in. w zajęciach 
teatralnych
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Kolejny numer „GR” ukaże się 30 marca

Drodzy Rybniczanie,

Dla finansów naszego miasta ten rok zaczął się dobrze. Na podstawie 

wstępnych obliczeń wykonania budżetu miasta za 2013 rok już teraz 

można stwierdzić, że sytuacja finansowa Rybnika jest stabilna. Planowany 

na ubiegły rok deficyt (pierwotnie 108 mln zł) był sukcesywnie obniżany, 

a wykonanie budżetu zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 

ponad 15 mln zł. Z kolei nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica 

pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, będąca wyznacznikiem 

kondycji finansowej miasta, ostatecznie wyniosła w 2013 roku ponad  

69 mln zł (pierwotnie planowano 6 mln zł). Dobre wyniki budżetowe 2013 roku wpłynęły także na obniżenie 

stanu zadłużenia o ponad 17 mln zł, a wygenerowane wolne środki są już przeznaczane na częściowe 

sfinansowanie deficytu budżetu w roku bieżącym.

Choć zima jest dla nas w tym roku wyjątkowo łaskawa, nie ustajemy w walce z problemem zanieczyszczenia 

powietrza, tzw. niską emisją. Od połowy lutego mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę swoich 

źródeł ciepła na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne, mogą liczyć na dotacje wyższe o kilkaset złotych 

niż w latach poprzednich.  Po raz pierwszy też, wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od ilości 

uzyskanych punktów, te zaś od rodzaju źródła ciepła na jakie zdecyduje się mieszkaniec. Rozpoczęliśmy też 

realizację czwartego etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”, w ramach którego 

dofinansowywane są instalacje kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. Zachęcam gorąco do 

zainteresowania się obiema proponowanymi przez miasto formami dofinansowania – szczegóły znajdziecie 

Państwo na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu.

Do walki ze smogiem włączyło się również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w trzech dzielnicach 

naszego miasta – Chwałowicach, Śródmieściu i Rybniku-Północ, organizuje spotkania informacyjne 

poświęcone rozbudowie sieci ciepłowniczej i możliwości podłączenia budynków do ciepłociągu. 

Również w tym roku kontynuowane będą inwestycje, związane z  termomodernizacją placówek 

oświatowych, na które planujemy uzyskać spore wsparcie unijne. Dlatego już teraz zdecydowałem  

o zwiększeniu o pół miliona złotych kwoty przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-

projektowej termomodernizacji 30 placówek oświatowych. Wymierne efekty termomodernizacji wyraźnie 

widoczne są już w wielu rybnickich szkołach, w których w ostatnim czasie miasto przeprowadziło tego 

typu inwestycje. Udało się zmniejszyć zużycie energii niezbędnej do ogrzewania budynków szkół, a przez 

to zmniejszyć ogólne koszty ich funkcjonowania. Niezwykle ważnym efektem dodatkowym tych inwestycji 

jest też zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery przez kotłownie i elektrociepłownie zaopatrujące szkoły  

w ciepło. To zaś ma bezpośrednie przełożenie na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. 

 Z pozdrowieniami 

 Adam Fudali 

 Prezydent Rybnika



Sesja rady miasta – 15 stycznia

O górnictwie i miniżłobkach
W czasie styczniowej sesji radni zawzięcie dyskutowali na temat sytuacji 

górnictwa oraz polityki rządu i samorządu wobec kopalń. Okazało się,  
że choć wspólnie podejmowali wiele uchwał dotyczących rybnickich kopalń, 
to jednak bardzo różnią się w ich ocenie, podobnie zresztą jak w poglądach 
na temat przyczyn trudnej sytuacji śląskiego górnictwa.
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Sesja rozpoczęła się od korekty porządku ob-
rad. Wprowadzono do niego przyjęcie uchwa-
ły w sprawie wystosowania apelu do wicepre-
miera i ministra gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej Kompanii Węglowej. W porząd-
ku obrad pojawił się jeszcze jeden nowy punkt,  
a mianowicie projekt uchwały, traktującej  
o wyrażeniu przez radę miasta zgody na rozwią-
zanie przez pracodawcę stosunku pracy z rad-
nym (PO) Bronisławem Drabiniokiem. Prze-
wodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek za-
proponował też wykreślenie z porządku sesji 
punktu poświęconego przyjęciu statutu Ryb-
nickiej Rady Seniorów. W głosowaniu zmia-
ny porządku sesji poparło 23 radnych, a jeden 
radny wstrzymał się od głosu.

Prezydent Rybnika Adam Fudali swoje zwy-
czajowe wystąpienie przed radnymi rozpoczął 
od informacji o walnym zgromadzeniu Związ-
ku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego (28 członków), któ-
re odbyło się w rybnickim magistracie 9 stycz-
nia. Radni dowiedzieli się m.in., że na dwulet-
nią kadencję prezydent Adam Fudali został jego 
przewodniczącym, i że w czasie spotkania przy-
jęto plan finansowy i plan działania na rok 2014. 
Prezydent poinformował też o sposobie finanso-
wania działalności związku. Jak się okazuje, od 
czasów jego powstania, gdy utrzymywał się on 
głównie ze składek gmin członkowskich, dużo 
się zmieniło i obecnie budżet związku współ-
tworzą w dużym stopniu fundusze, które zwią-
zek pozyskuje na realizację unijnych projektów.

W dalszej części wystąpienia prezydent prze-
kazał radnym informację o wizycie prezesa Pol-
skiego Związku Motorowego Andrzeja Wit-
kowskiego, który zakomunikował, że 12 paź-
dziernika na rybnickim stadionie miejskim od-
będzie się mecz żużlowy Polska kontra reszta 
świata, z udziałem polskiej kadry i zagranicz-
nych gwiazd światowego żużla. Poinformował 
także o pierwszym organizacyjnym spotka-
niu w sprawie stworzenia z udziałem miasta, 
na terenie kampusu, centrum innowacji tech-
nologicznych.

Prezydent Fudali przekazał też, jak co roku 
o tej porze, informację na temat całorocznej 
działalności komisji do spraw bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w skład której wcho-
dzą przewodniczący jej prezydent miasta, rad-
ni oraz m.in. przedstawiciele urzędu miasta, po-
licji i prokuratury.

Apel w sprawie górnictwa 
Na wniosek prezydenta miasta radni 

podjęli uchwałę w sprawie wystosowania 
apelu do wicepremiera i ministra gospo-
darki Janusza Piechocińskiego. Dotyczy 
on pogarszającej się sytuacji ekonomicz-
nej Kompanii Węglowej S.A., do której na-
leżą dwie rybnickie kopalnie Chwałowice  
i Jankowice oraz dwa pobliskie zakłady 
wydobywcze Marcel i Rydułtowy-Anna. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
a dziesięciu wstrzymało się od głosu. Ale wcze-
śniej rozgorzała gorąca dyskusja, którą wywo-
łał Bronisław Drabiniok. Zarzucił on de facto 
radzie miasta, że swoimi decyzjami przyczyniła 
się do fatalnej sytuacji KW. Wytknął wszystkim 
radnym m.in. opowiedzenie się za opodatko-
waniem wyrobisk górniczych i uchwałę z 2009 
roku, zmieniającą strategię zaopatrzenia mia-
sta w ciepło (w przyszłości głównym jego do-
stawcą miała być według ówczesnych założeń 
przymierzająca się jeszcze wtedy do budowy 
nowego bloku elektrownia Rybnik, a nie jak 
dotąd elektrociepłownia Chwałowice należą-
ca do Kompanii Węglowej – przyp. red.). Za 
przewinienie przeciwko KW radny uznał na-
wet podejmowane przez radę miasta starania 
(apel do marszałka) o zaprzestanie sprzedaży 
odbiorcom indywidualnym najtańszych rodza-
jów kopalnianego opału (muł, flot).

— Dziś budzimy się, gdy Kompania Węglowa 
jest na skraju swoich możliwości. Niech każdy 
zrobi sobie rachunek sumienia, ile dołożył do 
tego, że sytuacja Kompanii Węglowej jest dziś 
taka, a nie inna. Do głosu dochodzi teraz lob-
by gazowe. O węglu nie mówi się już, że jest na-
szym skarbem narodowym. Jest nagonka na wę-
giel, a myśmy się w nią wplątali — grzmiał rad-
ny Drabiniok.

Jako pierwszy odpowiedział na te zarzuty wi-
ceprezydent Michał Śmigielski, zwracając uwa-
gę, że planowane w 2009 roku wyprowadzenie 
ciepła z elektrowni Rybnik (będącej elektrow-
nią węglową) dawało szansę na rozbudowę sie-
ci ciepłowniczych, co przy dalszym korzystaniu 
z elektrociepłowni Chwałowice było zwyczaj-
nie niemożliwe. Muł i flot powinny być spala-
ne w specjalistycznych kotłach, a nie w domo-
wych piecach, emitujących do atmosfery naj-
więcej pyłów. Zwrócił też uwagę, że od wielu 
już lat miasto dotuje wymianę pieców węglo-

wych na ekologiczne piece węglowe. — Dzia-
łamy więc na rzecz górnictwa, a nie przeciw nie-
mu. Taki też jest ten apel. W naszym apelu zwra-
camy uwagę, że redukcja zatrudnienia to nieje-
dyna droga do poprawy sytuacji zakładu. Cho-
dzi nam przede wszystkim o powiązanie górnic-
twa z energetyką i kwestię ogrzewania, np. nasze-
go miasta, ciepłem wytwarzanym w elektrowni. 
Łączy się to również z problemem niskiej emi-
sji, bo odpowiednie regulacje prawne mogłyby 
wprowadzić obowiązek przyłączania budynków 
do nowych sieci ciepłowniczych — zakończył 
Michał Śmigielski.

Wojciech Piecha (PiS), przewodniczący ko-
misji przemysłu górniczego, ekologii i rolnic-
twa, zwrócił uwagę, że dwie rybnickie kopalnie 
zatrudniają łącznie blisko 6 tys. osób i dodał, że 
każde miejsce pracy na kopalni generuje jesz-
cze trzy kolejne miejsca pracy w jej otoczeniu 
gospodarczym. — Jeżeli te miejsca pracy znik-
ną, to będzie poważny kłopot — mówił Wojciech 
Piecha. — Apelować możemy, ale obawiam się, 
że niewiele to zmieni — mówił z kolei Piotr Ku-
czera z PO. Zasadniczo jednak zwrócił uwagę 
na fragment uzasadnienia uchwały, mówiący 
o tym, że Rybnikowi grozi wyłączenie syste-
mu ciepłowniczego. — Miesiąc temu przekony-
wał nas pan, że takiego zagrożenia nie ma, a te-
raz w uzasadnieniu uchwały podejmowanej na 
wniosek prezydenta miasta czytamy, że jednak 
nam grozi. Chciałem zapytać, jaka jest w koń-
cu prawda — dopytywał Michała Śmigielskie-
go szef klubu radnych PO.

— Bezpieczeństwo energetyczne mamy fak-
tycznie zapewnione do roku 2022. Potem może 
być różnie. Modernizacja elektrowni Rybnik po-
przez budowę nowego bloku została wstrzymana 
i nie wiemy, jakie będą dalsze jej losy, zaś elek-
trociepłownia Chwałowice po 2022 przestanie 
istnieć chyba, że wcześniej zostanie gruntownie 
zmodernizowana. W tym zakresie po 2022 roku 
grozi nam swego rodzaju niepewność — mówił 
wiceprezydent Michał Śmigielski.

Radny Zygmunt Gajda (BSR), mówiąc  
o sytuacji polskiego górnictwa poruszył kwestię 
importu węgla do Polski, głównie ze wschodu. 
— Polskiego górnictwa trzeba bronić — przeko-
nywał, przywołując postać Józefa Piłsudskiego, 
który, jak stwierdził, na pewno by na to nie po-
zwolił. Henryk Ryszka (BSR) zaproponował, 
by podobny apel podjęły wszystkie gminy gór-
nicze. Zwrócił też uwagę na duże kłopoty ma-
łych firm wykonujących usługi na rzecz zakła-
dów górniczych, które wynikają z bardzo dłu-
gich terminów płatności praktykowanych przez 
Kompanię Węglową.

Krzysztof Szafraniec (PO) zaapelował z ko-
lei o mniej apeli. — Dobrze wiemy, że tym ape-
lem Kompanii Węglowej nie zbawimy. Ta sytu-
acja nie stała się z dnia na dzień. Ministerstwo 
gospodarki zapewne zna sytuację w swojej fir-
mie, bo to przecież spółka ze 100-procentowym 
udziałem skarbu państwa. Sytuację KW może-
my jedynie poprawić kupując jej węgiel — mówił 



cd. na stronie 6

Miasto w skrócie
e Fundacja Obrony Praw Człowieka „Dura 

lex, sed lex” prowadzi bezpłatne pora-
dy prawne z zakresu prawa rodzinnego, 
spadkowego czy karnego już nie tylko  
w Domu Kultury w Niewiadomiu (o czym 
pisaliśmy w poprzednim numerze), ale też 
w Domu Kultury w Niedobczycach. Tam-
tejsza „Poradnia prawna” czynna jest w 
każdą środę od 18 do 19 w siedzibie Rady 
Dzielnicy Niedobczyce (pok. 1 w budynku 
DK w Niedobczycach). 

e W czasie ferii z ofert pracy rybnickiej fi-
lii Młodzieżowego Biura Pracy skorzysta-
ło ponad 80 osób. — To porównywal-
na liczba w stosunku do lat poprzed-
nich — mówi Ewelina Marszołek-Po-
lańczyk, pośrednik pracy. Zainteresowa-
ni podjęciem pracy dorywczej pracowa-
li m.in. przy inwentaryzacjach, jako kol-
porterzy ulotek, ankieterzy, wykładali to-
war i zmieniali tzw. listwy cenowe w mar-
ketach. Mogli zarobić od 6,5 zł do 12 zł 
brutto za godzinę.  

e W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 3 zawrzało po tym, jak dyrektor 
Aniela Wlizło przedstawiła propozycję 
nowych, niższych stawek minimalnego 
wynagrodzenia dla pracowników lecz-
nicy. Na proponowanych zmianach naj-
bardziej straciliby lekarze, położne i pie-
lęgniarki. Personel zagroził odejściem,  
a związki zawodowe podjęły negocja-
cje z dyrekcją. Aniela Wlizło zapewnia 
jednak, że zmiany mają dotyczyć osób, 
które zostaną dopiero przyjęte do pracy  
w szpitalu. — Nie będzie obniżki wyna-
grodzeń zasadniczych obecnych pracow-
ników. Propozycje zawarte w nowej siat-
ce płac mogą być przedstawiane osobom, 
które dopiero będą zatrudniane w szpita-
lu, choć to też nie oznacza, że muszą one 
otrzymać stawki minimalne — zapewnia 
dyrektor Wlizło. Mniej korzystny dla już 
zatrudnionych ma być za to nowy spo-
sób wyliczania dodatków za wysługę lat 
i nagród jubileuszowych. Dyrektor lecz-
nicy podkreśla jednak, że są to propozy-
cje do negocjacji ze szpitalnymi związka-
mi. Więcej o sprawie w jednym z kolej-
nych numerów „GR”.

e W czwartek 13 marca Klub Inteligen-
cji Katolickiej zaprasza na kolejny wy-
kład otwarty. Prelekcję pt. „Dlaczego Ko-
ściół straszy genderyzmem?” wygłosi ks. 
Piotr Piekło, wikary parafii św. Jadwigi 
na Nowinach. Początek wykładu o 16.30 
w jednej z salek domu katechetycznego 
tejże parafii. 
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radny z Ochojca.
Odpowiedział 

mu prezydent 
Adam Fudali , 
stwierdzając, że 
apel ma przede 
wszystkim zwró-
cić uwagę rzą-
du na brak poli-
tyki energetycz-
nej kraju. — Eks-
perci nie są zgod-
ni w swoich opi-
niach, a kluczo-
we decyzje zapa-
dają w Brukseli, 
gdzie nasze interesy są słabo bronione — mó-
wił prezydent.

Z opinią radnego Szafrańca nie zgodził się 
Stanisław Jaszczuk (PiS). — Apel oczywiście 
niczego nie zmieni, ale to nie powód, byśmy nie 
zabierali głosu w tak ważnej dla naszego mia-
sta i regionu sprawie. Sygnalizujemy w ten spo-
sób, że mamy do czynienia ze złym rządzeniem 
w sprawach Śląska i węgla — mówił, apelując 
o głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie 
apelu do wicepremiera Piechocińskiego. Swo-
ją ripostą odniósł się również do wcześniejsze-
go wystąpienia radnego Drabinioka. — Prosił-
bym, by mówiąc o lobbowaniu przeciw węglowi 
mówił pan o własnym ugrupowaniu, bo to rząd 
Platformy Obywatelskiej prowadzi taką, a nie 
inną politykę wobec Śląska i węgla.

— Musimy zgodzić się z tym, że ceny nasze-
go węgla nie są konkurencyjne. Pewnie narażę 
się tu wielu osobom, ale takie jest moje zdanie.  
W KW nie dojdzie do porozumienia z załogą, bo 
związki zawodowe za udane negocjacje uważa-
ją tylko takie, w których ich racje są w 100 proc. 
uwzględniane. W górnictwie jest za dużo związ-
ków zawodowych, które w dodatku są na gar-
nuszku państwa, czyli podatników — przeko-
nywała Krystyna Stokłosa (PO). Jej klubo-
wy kolega Benedykt Kołodziejczyk stwierdził  
z kolei, że do ograniczenia zużycia węgla może 
się przyczynić działalność Centrum Innowa-
cji Technologicznych, o którym w swoim wy-
stąpieniu wspominał prezydent Adam Fudali, 
gdyż ma się ono zajmować m.in. odnawialny-
mi źródłami energii.

— Jak rozumieć zapewnienia premiera, któ-
ry we wrześniu zapewniał, że w Polsce górnictwo 
ma przyszłość, skoro dwa miesiące później oka-
zało się, że w Kompanii Węglowej trzeba redu-
kować zatrudnienie i łączyć kopalnie? — pytał 
retorycznie radny Henryk Cebula (PiS). Zgo-
dził się też z opinią jednego z przedmówców, 
że o programie naprawczym, który ma być re-
alizowany w Kompanii Węglowej wiadomo bar-
dzo niewiele.

Radny Jan Mura (BSR) również odniósł się 
do zarzutów postawionych radnym przez Bro-
nisława Drabinioka. — Znów mnie pan zasko-
czył twierdząc, że to samorząd jest winny temu, 

że w górnictwie jest dołek. Ile razy podejmowa-
liśmy na tej sali korzystne dla górnictwa decy-
zje. Ile razy pozwalaliśmy na prowadzenie pod 
miastem eksploatacji, czasem nawet przy prote-
stach mieszkańców — mówił wiceprzewodni-
czący rady miasta. Wspomniał też o powodo-
wanych przez kopalnie szkodach górniczych  
i o  współpracy miasta i KW przy ich usuwa-
niu. — W żadnym wypadku z pana wywodami 
się nie mogę zgodzić — zakończył Jan Mura. 
Politykę rządu, a właściwie rządów wobec Ślą-
ska skrytykował również Michał Chmieliński 
(BSR), stwierdzając nawet, że jeśli sytuacja 
górnictwa się nie poprawi, to Śląsk będzie się 
wyludniał. Nie zgodził się też z opinią Krysty-
ny Stokłosy na temat działalności kopalnianych 
związków zawodowych. 

W końcu głos zabrał radny Bronisław Drabi-
niok. Stwierdził, że jego apel o rachunek sumie-
nia przyniósł skutek, bo wszystkie wypowiedzi 
pod jego adresem były w jego mniemaniu gło-
sem sumienia, które nie jest czyste.

Dyskusja trwałaby pewnie jeszcze w najlep-
sze, ale Kazimierz Salamon (BSR) złożył wnio-
sek formalny o zakończenie dyskusji. W głoso-
waniu poparło go 14 radnych, ośmiu się wstrzy-
mało, a dwóch było przeciw. Samą uchwa-
łę w sprawie apelu do wicepremiera przyjęto 
14 głosami za, przy dziesięciu głosach wstrzy-
mujących.

Przyzwolenie na zwolnienie
Rzadko zdarza się, że rada podejmu-

je uchwałę w sprawie konkretnego radne-
go. Tak było tym razem. Właściwie bez dysku-
sji rada stosunkiem głosów 12 do 10 przy jed-
nym głosie wstrzymującym, wyraziła zgodę na 
rozwiązanie przez Kompanię Węglową, od-
dział KWK Chwałowice, stosunku pracy z rad-
nym PO Bronisławem Drabiniokiem. Jak po-
informował przewodniczący rady Andrzej Wo-
jaczek (PiS) w piśmie skierowanym do rady 
miasta KW poinformowała, że powodem za-
miaru rozwiązania stosunku pracy jest nabycie 
przez radnego Drabinioka, ze względu na staż 
pracy, uprawnień emerytalnych, co nastąpiło  

W czasie styczniowej sesji radny PO Bronisław Drabiniok najpierw sprowokował dyskusję na temat polityki 
samorządowców wobec górnictwa, a potem przekonywał pozostałych radnych, że Polski nie stać na utrzymywanie 
tak młodego emeryta górniczego jak on  
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e W Kłokocinie po raz XXV odbyło się spo-
tkanie seniorów. Poprzedziła je msza 
święta pod przewodnictwem ks. seniora 
Eugeniusza Mencla, po której w sali OSP 
podano poczęstunek przygotowany przez 
restaurację Amelia. 2 lutego w spotkaniu 
uczestniczyło 36 seniorów, którzy skoń-
czyli 75 lat. Wystąpił dla nich gawędziarz 
Alojzy Krawczyk i zespół Kondy. Wśród 
gości byli m.in. przewodniczący rady mia-
sta Andrzej Wojaczek i wiceprzewodni-
czący – Jan Mura. Najstarszymi miesz-
kańcami Kłokocina są Katarzyna Joszko 
(93 lata) i Stanisław Chrószcz (92 lata). 

e Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 2 z Niedobczyc włączyli się w akcję zbie-
rania używanych okularów dla potrzebują-
cych mieszkańców Afryki. — W Afryce do-
stęp do leczenia wad wzroku jest utrud-
niony, dlatego chętnie zaangażowaliśmy 
się w to przedsięwzięcie — mówi Barba-
ra Płaczek, kierownik WTZ nr 2. Okulary 
można przekazywać do warsztatów do 
końca lutego. Po tym terminie warsztato-
wicze przygotują specjalną paczkę, któ-
ra zostanie przekazana polskim pracow-
nikom afrykańskich misji. To nie pierwsza 
akcja pomocy, w której biorą udział pod-
opieczni placówki. — Chcemy pokazać, że 
osoby niepełnosprawne nie tylko oczeku-
ją pomocy, ale również same chcą i potra-
fią pomagać — dodaje Barbara Płaczek.   

e 19 marca w mieście odbędą się V Targi 
Pracy i Przedsiębiorczości. Od 10 do 12 
w budynku Politechniki Śląskiej, przy ul. 
Kościuszki 54 można będzie zapoznać się 
m.in. z ofertami pracy krótkoterminowej  
i stałej dla uczniów, studentów i osób bez-
robotnych, również za granicą. Zaintere-
sowani dowiedzą się, jak pozyskać środ-
ki na założenie działalności gospodarczej 
i jak dobrze wybrać szkołę i przyszły za-
wód. Organizatorami targów są: filia Mło-
dzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku, 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Radlinie 
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Rybniku.

e „Zagroda leśnika” to nowa nazwa kom-
pleksu szkółkarsko-gospodarczego Nadle-
śnictwa Rybnik położonego przy ul. Wie-
lopolskiej 6 w dzielnicy Paruszowiec-Pia-
ski. Wybrano ją spośród ponad 350 pro-
pozycji zgłoszonych przez 50 osób i dzie-
więć szkół – uczestników ogłoszonego 
przez nadleśnictwo konkursu. Nowa na-
zwa już obowiązuje, ale w formie gra-
ficznej pojawi się dopiero na nowej bra-
mie, która w gospodarstwie nadleśnic-
twa zostanie zamontowana prawdopo-
dobnie w maju. 
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w kwietniu 2009 roku. W piśmie zaznaczono 
też, że decyzja ta nie ma  nic wspólnego z wy-
konywaniem przez niego mandatu radnego. 
Przed głosowaniem głos zabrał sam zaintereso-
wany, zaznaczając, że w głosowaniu nie weźmie 
udziału: — Jedno pytanie, czy nas na to stać? 
Mówię o sobie i kolegach, którzy nawet już w wie-
ku 43 lat przechodzą na emeryturę i potem tacy 
młodzi jeszcze ludzie pobierają emeryturę przez 
30, 40 lat? Czy państwo Polskie jest tak bogate? 
A was proszę byście głosowali zgodnie z sumie-
niem — mówił Bronisław Drabiniok.

O sprawie piszemy szerzej na stronie 9.

Budżetowe dodawanie 
i odejmowanie

Projekt uchwały w sprawie korekt w 
budżecie miasta przedstawił jak zwykle 
skarbnik miasta Bogusław Paszenda. Pla-
nowane dochody bieżące budżetu  zwiększo-
no ogółem o blisko 7,4 mln zł. Z kolei plano-
wane wydatki budżetu zwiększono per saldo o 
prawie 15,7 mln zł, w tym wydatki bieżące per 
saldo o ponad 7 mln zł, a wydatki majątko-
we o blisko 8,6 mln zł. Dokonano też przenie-
sień wydatków majątkowych między działami 
w kwocie 100 tys. zł. Generalnie o 8,3 mln zł, 
do kwoty 105,5 mln zł, zwiększono planowany 
deficyt budżetowy. 

Przechodząc do uzasadnienia budżetowej 
uchwały skarbnik omówił m.in. zmiany zwią-
zane z realizacją różnego rodzaju projektów z 
finansowym wspomaganiem Unii Europejskiej. 
Do budżetu wprowadzono m.in. nowy projekt 
edukacyjny „Lekcja nieograniczonych możli-
wości”, który będzie realizowany w miejskich 
szkołach do końca czerwca 2015 roku i zakłada 
nauczenie 2900 uczniów szkół podstawowych 
radzenia sobie ze stresem. Budżet projektu 
opiewa na ponad 2,5 mln zł, ale 2,2 mln zł bę-
dzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, zaś 77 tys. zł dorzuci budżet państwa. 

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie, podob-
nie jak chwilę później uchwałę w sprawie nie-
wielkich de facto zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej miasta. 

Nadgodziny za złotówkę
Radni ustalili opłatę za świadczenia w 

publicznych przedszkolach prowadzonych 
przez miasto. Pięciogodzinny pobyt dziecka 
w przedszkolu jest darmowy, a za każdą do-
datkową godzinę rodzice zapłacą złotówkę. 
Przed wejściem w życie zmian w ustawie o sys-
temie oświaty, opłata za „nadgodziny” wyno-
siła w naszym mieście dwa złote, jednak już 
od września ubiegłego roku rodzice zosta-
wiający dzieci w przedszkolach na dłużej niż 
pięć godzin, za każdą ponadprogramową go-
dzinę płacili tylko złotówkę, mimo, iż nie było 
to zapisane w uchwale. Zwróciła na to uwagę  

wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, wyjaśnia-
jąc wątpliwości radnej Krystyny Stokłosy. Oka-
zuje się, że pozwalały na to przepisy przejścio-
we, więc rada miasta nie musiała już we wrze-
śniu przyjmować nowej uchwały w tej sprawie 
i mogła bazować na dotychczasowej, pod wa-
runkiem jednak, że nie pobierała dodatkowej 
opłaty wyższej niż złotówka. Formalnie rada 
powinna przyjąć nową uchwałę do 31 sierpnia 
2014 r., ale radni wywiązali się z tego obowiąz-
ku już w czasie tego posiedzenia i jednogłośnie 
przyjęli projekt.

Powstaną miniżłobki
Miasto otrzymało środki unijne na reali-

zację programu opieki dziennej nad dzieć-
mi do lat trzech, o czym pisaliśmy już w 
styczniowym wydaniu „GR”. Radni poznali 
jego szczegóły i ustalili maksymalną wyso-
kość wynagrodzenia dla osób prowadzących 
takie punkty i stawkę opłat, jaką ponosić 
będą rodzice decydujący się na umieszcze-
nie tam swoich pociech. Projekt z dofinanso-
waniem w wysokości 374 tys. zł zakłada, że dzie-
sięć osób pozostających bez pracy – z wykształ-
ceniem pedagogicznym, pielęgniarskim lub po-
łożniczym – przejdzie specjalny kurs, a sześć 
spośród nich, wybranych w konkursie, przez rok 
będzie opiekować się 18 dzieci do lat trzech w 
specjalnie doposażonych punktach opieki. Do-
tyczy to tych maluchów, których rodzice chcą 
wrócić do pracy po przerwie związanej z uro-
dzeniem i wychowaniem dzieci. Przyjmując jed-
nogłośnie uchwałę radni ustalili, że maksymal-
na wysokość wynagrodzenia dziennego opie-
kuna zatrudnianego przez miasto będzie wy-
nosić 6 zł za każdą godzinę opieki nad jednym 
dzieckiem. — Dzieci objętych opieką musi być 
co najmniej troje — wyjaśniała Joanna Krysz-
czyszyn. Odpowiadając na pytanie Zygmunta 
Gajdy wiceprezydent tłumaczyła, że nie wyklu-
cza się, by było wśród nich również dziecko nie-
pełnosprawne. Radni ustalili ponadto, że opłata 
za pobyt malucha u dziennego opiekuna, którą 
ponosić będą rodzice, wyniesie 1,35 zł za godzi-
nę. Dzieci będą przebywać pod okiem takiego 
opiekuna od poniedziałku do piątku. Jak wyja-
śniła radnej Monice Krakowczyk-Piotrowskiej 
(PO) wiceprezydent Kryszczyszyn, taka opieka 
może być prowadzona w domach opiekunów 
lub w wynajętych na te potrzeby lokalach, któ-
re zostaną specjalnie przygotowane i wyposa-
żone. Radny Drabiniok pytał też, czy w Rybni-
ku pracują już dzienni opiekunowie. — Tak, w 
Klubie Aktywnego Malucha „Widzi Misie”, ale 
nie ma to związku z realizowanym przez miasto 
projektem — wyjaśniła Joanna Kryszczyszyn. 

Statut na tak
W połowie listopada ub. roku Rada 

Dzielnicy Niewiadom poinformowała o pla-
nowanym przeniesieniu dotychczasowej 
siedziby z budynku przy ul. Mościckiego  
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e Ponad 150 kobiet przebadało się w spe-
cjalnym mammobusie, który w poło-
wie lutego zaparkował przy Teatrze Zie-
mi Rybnickiej. Przez trzy dni bezpłatną 
mammografię mogły wykonać panie od 
50 do 69 roku życia, którym co dwa lata 
przysługuje takie darmowe badanie w ra-
mach Populacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi, finansowa-
nego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Pozostałe panie mogły wykonać badanie 
odpłatnie (80 zł). Jak zapewniają specjali-
ści, mammografia to obecnie najskutecz-
niejsza metoda wykrywania wczesnych 
objawów raka piersi. Trwa kilka minut  
i polega na zrobieniu czterech zdjęć rent-
genowskich. Jest bezpieczna, ponieważ 
promieniowanie emitowane w jej trak-
cie nie jest większe, niż przy prześwietle-
niu zęba. Mammografia pozwala na roz-
poznanie i wykrycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków oraz innych nieprawi-
dłowości w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju – gdy nie są one wyczu-
walne, a to zwiększa szansę wyleczenia.

e Od 24 lutego do 1 marca potrwa orga-
nizowany przez ministerstwo sprawiedli-
wości doroczny Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym w Wyniku Przestępstw. 
W tym czasie pokrzywdzeni będą mogli 
skorzystać z darmowych porad udziela-
nych m.in. przez prawników, psycholo-
gów, sędziów i prokuratorów. W rybnic-
kiej prokuraturze rejonowej prokurato-
rzy będą do dyspozycji osób potrzebują-
cych pomocy w ostatnim tygodniu lute-
go (24-28 II) od godziny 9 do 15. Z kolei 
w komendzie policji mundurowi będą dy-
żurować w godzinach od 8 do 14.

e Rozpoczęła się modernizacja rybnickiego 
„drapacza chmur”, czyli biurowca dawne-
go KBO (Kombinatu Budownictwa Ogól-
nego) położonego między komendą po-
licji a rondem Chwałowickim. Pozwole-
nie wydane przez magistracki wydział 
architektury obejmuje m.in. moderniza-
cję wnętrza budynku i odnowę elewacji 
poprzez wymianę aluminiowej stolarki  
i okładzin. Prywatni inwestorzy zapowia-
dają także rozbudowę budynku, w któ-
rym mają się mieścić m.in. hotel i biu-
ra, ale taki projekt do magistratu jesz-
cze nie trafił.

e 14 lutego w urzędzie miasta odbyło się 
posiedzenie komisji skarbników Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów. Cykliczne 
spotkania urzędników odpowiedzialnych 
za finanse gmin i powiatów służą przede 
wszystkim wymianie doświadczeń.
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do Gimnazjum nr 12 przy ul. Sportowej. 
Zmianę trzeba było uwzględnić w statu-
cie dzielnicy Niewiadom. Zanim radni jed-
nogłośnie przyjęli stosowną uchwałę, radny 
Henryk Cebula zapoznał ich z wynikami kon-
sultacji, które przeprowadzono w tej sprawie 
4 i 12 grudnia. — Nie wniesiono żadnych uwag 
— podsumował radny Cebula.

Rada Dzielnicy przeniosła się do pomiesz-
czenia w niewiadomskim gimnazjum 8 lutego. 
Będzie z niego korzystać nieodpłatnie (z wy-
jątkiem opłat za media). Dyżury RD odbywa-
ją się tam w każdy czwartek, od 16.15 do 18.

Wycinka pod kontrolą 
Stowarzyszenie Obrońcy Praw Lokato-

rów złożyło skargę na działalność prezy-
denta miasta, zarzucając mu, że nie dopeł-
nił obowiązku w związku z decyzją w spra-
wie procedury usunięcia drzew na działce 
przy ul. Piownik w dzielnicy Maroko-Nowi-
ny. Jak wyjaśnił Leszek Kuśka, szef komisji re-
wizyjnej, która skargę badała, w 2010 r. wspól-
nocie mieszkaniowej przy ul. Piownik zezwo-
lono na usunięcie trzech topól balsamicznych. 
W wydanej decyzji naliczono opłatę za wycin-
kę, ale jej nie pobrano, gdyż nie było podstaw 
prawnych – drzewa stwarzały zagrożenie, nie 
należały do gatunków topól rodzimych, a ob-
wód ich pni na wysokości 130 cm przekraczał 
100 cm. W zamian jednak nakazano wspólno-
cie posadzenie minimum trzech innych drzew. 
Aby zdyscyplinować wnioskodawców w decy-
zji podano też do kiedy drzewa należy posa-
dzić, mimo, iż ustawa o ochronie przyrody ta-
kiego obowiązku nie narzuca. A skoro tak, to 
termin określony w decyzji (do końca 2011 r.) 
nie może mieć charakteru wiążącego, a co za 
tym idzie – nie pociąga za sobą żadnych sank-
cji za jego niedochowanie, co w tym przypad-
ku miało miejsce. Wycinka topól odbyła się 
w roku 2012, a nowe drzewa posadzono w roku 
2013. Zdaniem komisji nie doszło do naru-
szenia przez prezydenta procedur związanych  
z nadzorem nad wykonaniem postanowień de-
cyzji, rekomendowała więc radzie uznanie skar-
gi za bezzasadną. Radni bez dyskusji i jedno-
głośnie poparli to stanowisko. 

Kto pyta... ten się dowie
Pierwszy „wolny głos” zabrał przewodniczący 

RM Andrzej Wojaczek, wyrażając zaniepokoje-
nie oraz dezaprobatę wobec treści plakatów zwią-
zanych z głośnym tematem „gender”, jakie za spra-
wą nieznanych sprawców pojawiły się na budyn-
ku Przedszkola nr 17. * Franciszek Kurpanik (PO) 
upomniał się o remont zdewastowanego chodni-
ka na ul. Młyńskiej oraz budowę fragmentu chod-
nika w rejonie skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z 
ulicami Nacyńską i Dolną. * Jan Mura wyraził za-
dowolenie z powstania boiska przy Gimnazjum nr 
7, prosząc o zabezpieczenie go monitoringiem i 
budowę dojścia. Pytał też o możliwość przygoto-

wania terenu pod budowę przedszkola w Bogu-
szowicach. Prosił również o sprostowanie infor-
macji, jaka ukazała się w tygodniku Nowiny, su-
gerującej, że uchwała dotycząca powołania Rady 
seniorów została podjęta na wniosek klubu PO,  
a nie wszystkich radnych. Radny Piotr Kuczera 
przypomniał, że to rzeczywiście jego klub z takim 
wnioskiem wystąpił i dziennikarz z prawdą się nie 
minął; jednak prezydent Fudali oświadczył wtedy, 
że wniosek radnych PO dotarł do niego w momen-
cie, kiedy miasto nad taką uchwałą już pracowa-
ło, więc nieścisłość jednak zaistniała.* Radna Kry-
styna Stokłosa przedstawiła (złożoną na piśmie) 
interpelację, a właściwie prośbę o usunięcie ko-
rzenia po przewróconym drzewie w rejonie skrzy-
żowania ulic Żużlowej i Jagiełły; zwróciła uwagę 
na zaśmiecony spacerowy teren między ulicami 
Wierzbową a Rudzką wzdłuż Nacyny, pytała  
o sprawcę usunięcia pojemników na segregowa-
ne śmieci sprzed pawilonu Wanda oraz wniosko-
wała o usunięcie utrudniających omijanie stoją-
cych samochodów słupków na fragmencie ul. Pla-
tanowej.* Radny Krzysztof Szafraniec odniósł się 
do wystąpienia rektora Akademii Górniczo-Hut-
niczej o imporcie węgla opałowego z Rosji (o wy-
stąpieniu tym mówił wcześniej radny Zygmunt 
Gajda – przyp. red.), informując, że prywatne fir-
my sprowadzają specjalny węgiel typu hard do tzw. 
pirolizy z Kanady, RPA czy Australii, a nie węgiel 
opałowy. Wywołał tym polemikę wśród radnych, 
którzy uważają, że słowa rektora, poparte opinią 
prezesa Kompanii Węglowej, należy traktować 
poważnie. Generalnie chodzi o to, że import wę-
gla opałowego wpływa negatywnie również na 
kondycję rybnickich kopalń. Radny apelował rów-
nież o racjonalne przyznawanie dzielnicom liczby 
betonitów, by można było zrealizować całość za-
planowanego zadania, co prezydent uznał za słusz-
ną uwagę.* Radny Kuczera wyraził wprawdzie za-
dowolenie z postawienia na ul. Wodzisławskiej 
wiat przystankowych, ale zwrócił uwagę, że nale-
żałoby informacyjną tablicę elektroniczną dla pa-
sażerów przenieść ze starego miejsca bliżej nowej 
wiaty. * Dariusz Laska (PO) pytał o formę dzia-
łania powołanego na terenie kampusu Centrum 
Innowacji Technologicznych oraz zapowiadaną 
aktualizację strategii rozwoju miasta, otrzymując 
odpowiedź, że jeśli chodzi o CIT, prezydent optu-
je za jednym partnerem, z którym miasto prowa-
dziłoby to przedsięwzięcie, a nowa strategia zo-
stanie niebawem przedstawiona na sesji. Opowia-
dając na kolejne pytanie radnego, pełnomocnik 
Koper wyjaśnił, że opłata na parkingu w pobliżu 
Domusu została obniżona, a nie zniesiona. Na py-
tanie o kompleksowy program miasta przyłączeń 
do sieci ciepłowniczej i dopłat do ekologicznych 
źródeł ciepła, wiceprezydent Śmigielski odpowie-
dział, że przyłączenia są realizowane etapami  
i tam, gdzie są chętni. Najbliższa inwestycja to po-
prowadzenie ciepłociągu wzdłuż modernizowa-
nych ulic Sobieskiego i Powstańców Śl., zbierane 
są też ankiety od mieszkańców dzielnicy Północ. 
Prezydent Fudali dodał, że miasto będzie się  
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e Również 14 lutego, tyle że w starostwie 

powiatowym, kierownictwo komendy 
miejskiej policji podsumowało rok 2013. 
Zmalała w nim liczba wypadków – ze 130 
w roku 2012 do 111 w minionym roku, 
ale na drogach podległych rybnickiej ko-
mendzie zginęło w nich aż dziewięć osób 
(w 2012 – pięć). Zatrzymano 833 nietrzeź-
wych kierowców o 27 mniej niż w roku 
ubiegłym. Najwięcej tzw. zdarzeń drogo-
wych odnotowano na ul. Mikołowskiej 
(54), Gliwickiej (53) i Kotucza (48). Nielet-
ni sprawcy dopuścili się w ubiegłym roku 
628 przestępstw, w roku 2012 odnotowa-
no ich aż 1130. Niestety, w porównaniu 
z rokiem wcześniejszym wyraźnie wzro-
sła liczba wszczętych postępowań w spra-
wie przestępstw gospodarczych (z 426 do 
507) i narkotykowych (z 69 do 98). 

e Do końca lutego zostaną otwarte oferty 
w przetargu na budowę sali gimnastycz-
nej przy Gimnazjum nr 2 (obok Reala). 
Miasto kupiło gotowy projekt, który za-
angażowani architekci dostosowali jedy-
nie do uwarunkowań terenowych. Hala 
z pełnowymiarowymi boiskami do siat-
kówki, koszykówki i piłki ręcznej będzie 
też miała stałą (166) i dostawianą widow-
nię mogącą maksymalnie pomieścić bli-
sko 300 osób. Ostateczny termin wyko-
nania robót wyznaczono na 30 września.

e 19 lutego w magistracie miały zostać 
otwarte oferty złożone w przetargu na 
budowę tzw. parku tematycznego na ty-
łach kampusu akademickiego. W sprawie 
tej inwestycji, która będzie realizowana  
z finansową pomocą Unii Europejskiej, 
potencjalni wykonawcy skierowali do ma-
gistratu wiele pytań, dotyczących głów-
nie zagadnień ogrodniczych.  

e 12 lutego w rybnickim ośrodku sądu 
okręgowego rozpoczął się proces ośmiu 
oskarżonych, którzy mieli tworzyć gru-
pę zajmującą się udzielaniem lichwiar-
skich pożyczek, które tak naprawdę słu-
żyły do przejmowania domów i mieszkań 
dłużników. Oskarżeni pożyczali pieniądze 
tylko posiadaczom wartych zachodu nie-
ruchomości, które były zabezpieczeniem 
pożyczki znacznie mniejszej od wartości 
domu czy mieszkania. Według aktu oskar-
żenia w ciągu kilku lat przejęli w ten spo-
sób mieszkania i domy warte w sumie 
przynajmniej 14 mln zł, m.in. w Rybniku  
i ościennych miejscowościach, ale także w 
centralnej Polsce. Oskarżeni, wśród nich 
dwóch rybniczan – Tomasz B. i Maciej P. 
nie przyznają się do winy.
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starać o środki unijne, które można by wydać na 
dopłaty, jednak problem nie zostanie rozwiązany, 
dopóki będzie istniała możliwość spalania tańsze-
go opału, czyli mułu lub flotu. Radny Wojciech 
Piecha pytał o szczegóły dotyczące zmiany orga-
nizacji ruchu wokół bazyliki, m. in. o możliwość 
dojazdu do sklepów dostawców. Uliczki prosto-
padłe do ul. Na Górze pozostaną na przemian jed-
nokierunkowe, a ul. Więźniów Politycznych, po 
rozpoczętej już modernizacji (kanalizacja desz-
czowa) będzie dwukierunkowa. Otwarcie ofert  
w przetargu na modernizację ciągu ulic Sobieskie-
go i Powstańców miało miejsce 17 stycznia. Istnie-
ją natomiast problemy z rozstrzygnięciem prze-
targu na realizację parku tematycznego. To zada-
nie nowatorskie i urządzenia, jakie w nim mają 
stanąć, produkuje tylko jedna firma w kraju,  
co koliduje z założeniem konkurencyjności ofert. 
* Radna Anna Gruszka (PiS) pytała, czy plany za-
gospodarowania przestrzennego uwzględniają 
ograniczenie zagrożenia powodziowego w dziel-
nicy Ligota Ligocka-Kuźnia. Wiceprezydent Śmi-
gielski potwierdził wyznaczenie we wszystkich pla-
nach linii zalewowej, jednak w niektórych miej-
scach, jak np. rejon ul. Partyzantów, teren został 
wcześniej wbrew logice zabudowany. Dlatego też 
ulica ta nie może mieć nawierzchni asfaltowej tyl-
ko przepuszczalną, tj. z trylinki. * Radny Henryk 
Ryszka prosił o wprowadzenie do budżetu planów 
ronda na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Ry-
mera w Niedobczycach oraz projektu przepustu 
pod nasypem kolejowym od ul. Zagłoby w tere-
nie depresyjnym, by te inwestycje mogły zostać 
zrealizowane w 2015 r. Nawiązał też do mającej 
nastąpić sprzedaży terenu niedobczyckiego targo-
wiska i wyraził satysfakcję, że również radni z Ryb-
nika przyczynili się do decyzji ustawodawcy,  
by 90 proc. opłaty eksploatacyjnej pozostawało w 
gminie. * Radny Andrzej Oświecimski (BSR) pro-
sił o przyspieszenie budowy (z budżetu obywatel-
skiego) siłowni na wolnym powietrzu na paruszo-
wieckich błoniach, by była gotowa na tegoroczny 
jubileusz 10-lecia kontaktów seniorów z tej dziel-
nicy z Karwiną; zwrócił też uwagę na zły stan pod-
kładów szynowych na torach wzdłuż ul. Za Torem 
za SP nr 3.* Radny Bronisław Drabiniok pytał o 
zaawansowanie projektu remontu ul. Zebrzydo-
wickiej i apelował o przejrzystość harmonogramu 
odbioru śmieci, a także zwrócenie uwagi firmie 
wywozowej, by pojemniki na śmieci odstawiała na 
miejsce. * Radny Benedykt Kołodziejczyk przed-
stawił informację o zakwestionowaniu przez RIO 
publikacji komercyjnych reklam w pismach samo-
rządowych, co miało by dotyczyć również „Gaze-
ty Rybnickiej”. Prezydent zauważył, że być może 
to media komercyjne chcą zagarnąć cały rynek re-
klam. „GR” jest pismem finansowanym z budże-
tu, a reklamy koszty wydawania miesięcznika sa-
morządowego obniżają, co dla kasy miasta jest ko-
rzystne. Radny pytał też o zastój na budowie wia-
duktu na ul. Bieli w Kamieniu, który, jak wynika 
z odpowiedzi Janusza Kopera, spowodowany jest 

brakiem porozumienia z PKP. * Radny Zygmunt 
Gajda wyraził natomiast zaniepokojenie brakiem 
postępów w budowie mostu na modernizowanej 
ul. Niepodległości. Pełnomocnik Koper uspoka-
jał, że termin całej inwestycji nie jest zagrożony, 
zaś most, ze względu na odkrycie starych dębo-
wych pali, wymagał wprowadzenia nowej techno-
logii. Kolejny raz pojawił się temat montażu lu-
stra drogowego na skrzyżowaniu ulic Trzech Krzy-
ży i Dygasińskiego, choć Janusz Koper do takie-
go rozwiązania podchodzi ostrożnie. * Radny Jó-
zef Skrzypiec (BSR) wyraził zadowolenie z pozy-
tywnej decyzji na temat nazwania ronda na skrzy-
żowaniu ul. Rudzkiej i Obwiedni Północnej histo-
ryczną nazwą Wawok. Prosił też o uwzględnienie 
wniosku mieszkańców dzielnicy Północ o remont 
ul. Orzeszkowej. * Radny Wojciech Kiljańczyk 
(PO) przypomniał o obietnicy budowy wielofunk-
cyjnego boiska przy SP 13, zaś w odpowiedzi na 
zastrzeżenia co do finansowania monitoringu  
w Gimnazjum nr 3 ze środków szkoły usłyszał, że 
taka jest powszechna praktyka. Radny mówił też 
o możliwościach sfinansowania inkubatora przed-
siębiorczości w kampusie, jeśli tylko znajdzie się 
tam odpowiednie pomieszczenie. * Radny Hen-
ryk Cebula zaproponował, by oszczędności na 
„Akcji zima” przeznaczyć na wymianę krawężni-
ków przy ul. Kadłubka i zabezpieczenie przed za-
lewaniem posesji przy ul. Olszyckiej; po raz ko-
lejny zwrócił też uwagę na nieporządek (a teraz, 
ze względu na pozostawienie  metalowych czę-
ści, również na niebezpieczeństwo) na prywat-
nym terenie naprzeciw byłej kopalni Rymer.  
* Radny Józef Piontek (BSR) pytał o realizację 
planu zagospodarowania przestrzennego dziel-
nicy Kamień, otrzymując odpowiedź, że komisja 
urbanistyczna miała wiele uwag i z tego powodu 
plan będzie jeszcze raz wyłożony, a następnie,  
w maju lub czerwcu, przedstawiony radzie. Rad-
ny z Kamienia zasugerował też, by projekt prze-
budowy mostu na ul. Robotniczej poszerzyć  
o wytyczenie ścieżki rowerowej. * Franciszek 
Kurpanik pytał o remont ul. Pod lasem i usłyszał 
w odpowiedzi, że termin realizacji tej inwestycji 
(czerwiec br.) nie jest zagrożony. Zwrócił też 
uwagę na słabą widoczność przejść dla pieszych 
na ul. Wodzisławskiej w okolicy ulic Pełczyńskie-
go i Leśnej. * Radny z Ochojca Krzysztof Szafra-
niec upomniał się o chodnik przy ul. Milenijnej 
i nowe kosze na śmieci w porządkowanym przez 
mieszkańców centrum dzielnicy. * W związku  
z zapowiedzią kupna budynku szkoły muzycznej 
przez ministerstwo kultury radna Monika Kra-
kowczyk-Piotrowska pytała o możliwość odzy-
skania poniesionych przez miasto nakładów na 
remont, a prezydent Fudali zapewnił, że taka 
możliwość istnieje i miasto prowadzi w tej spra-
wie negocjacje.    

(WaT), (S), (r) 

Kolejna sesja rady miasta 
odbędzie się 26 lutego o 16.



Miasto w skrócie

Czy fakt, że pracodawca chcąc zwolnić  
z pracy radnego musi uzyskać przyzwolenie 
rady miasta, której jest on członkiem, świad-
czy o tym, że samorządowcy korzystają w tym 
względzie z jakiejś nadzwyczajnej ochrony? 
Tak naprawdę trudno chyba o jednoznaczną 
odpowiedź.

W ustawie o samorządzie lokalnym z marca 
1990 roku zapis stawiający pracodawcom rad-
nych taki wymóg formalny widnieje od same-
go początku, choć na przestrzeni lat zmieniło 
się nieco jego brzmienie.

— To ochrona, której zakres jest bardzo kon-
kretny, ale i ograniczony. Radny nie może być 
szykanowany za rzetelne wykonywanie manda-
tu radnego. Tylko w tym jednym przypadku, gdy 
zwolnienie go z pracy jest z tym związane, rada 
miasta ma obowiązek nie wyrazić zgody na roz-
wiązanie z nim stosunku pracy. W każdym in-
nym przypadku swoboda rady w podjęciu decyzji 
nie jest już niczym ograniczona. Oczywiście rada 
ma obowiązek zbadać, jaki jest faktycznie powód 
planowanego zwolnienia rajcy z pracy — mówi 
mecenas Łucja Pierchała, radca prawny rybnic-
kiego magistratu.

Uchwała w sprawie takiego przyzwolenia 
lub jego braku musi zawierać uzasadnienie, 
gdyby więc zgody nie wyrażono, w uzasadnie-
niu tym trzeba by użyć rzeczowych argumen-

tów, bo w przeciwnym razie, wojewoda bada-
jący poprawność uchwały mógłby ją zakwestio-
nować i uchylić.

Z kolei gdyby pracodawca zwolnił z pracy 
radnego mimo braku przyzwolenia rady mia-
sta, na pewno i to w szybkim trybie przegrał-
by sprawę w sądzie pracy i musiałby go przyjąć  
z powrotem, bo w tym przypadku uzyskanie 
przyzwolenia gminnej rady to wymóg formal-
ny. Sąd przywróciłby go do pracy, bez badania 
zasadności samej decyzji o zwolnieniu. Praco-
dawcy, ale i zwalnianemu z pracy radnemu, 
podobnie jak każdej innej osobie posiadającej 
tzw. interes prawny, przysługuje natomiast pra-
wo zaskarżenia uchwały w wojewódzkim sądzie 
administracyjnym. 

Od chwili odrodzenia samorządu w roku 
1990, rybnicka rada miasta podjęła tylko pięć 
takich uchwał, wyrażając za każdym razem zgo-
dę na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 
Dwie w roku 1995 i po jednej w latach 1997, 
1998 i 2014. Nie licząc najnowszej sprawy rad-
nego Drabinioka, poprzednie przypadki doty-
czyły dwóch kierowników nieistniejącego już 
urzędu rejonowego (mieścił się w budynku sta-
rostwa) i jednego radnego, którego w odstęp-
stwie dwóch lat zwolniły z pracy dwie rybnic-
kie spółdzielnie mieszkaniowe. 

(WaT)

Ostatecznie powstało 540 km kanalizacji i 68 
przepompowni, które pompują ścieki tam, gdzie 
nie mogą one płynąć siłą  grawitacji. Cała inwe-
stycja kosztowała 146,5 mln euro, ale z budżetu 
miasta wydano tylko nieco ponad 48,6 mln euro.  
Ponad 71,3 mln euro wyniosło dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej; 
ponad 9,9 mln przekazał Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, a prawie 16,6 mln. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Jeszcze w czasie grudniowej sesji rady mia-
sta prezydent Adam Fudali przedstawił radnym 
informację o tym, ilu odbiorców podłączyło się 
do kanalizacji w poszczególnych dzielnicach  
i ilu jeszcze pozostało do podłączenia, by osią-
gnąć planowany efekt ekologiczny. W myśl za-
łożeń, po zakończeniu przedsięwzięcia do kana-
lizacji ma trafiać 96 proc. ścieków powstających 
na terenie objętym inwestycją, zamieszkanym  

przez 148 tys. osób. Przypomnijmy, że to nie 
tylko 17 dzielnic Rybnika, ale również części 
dwóch sąsiednich miejscowości Jejkowic i Ga-
szowic, leżące w zlewni oczyszczalni ścieków  
w Rybniku Orzepowicach.  

Generalnie na terenie Rybnika do nowej sie-
ci kanalizacyjnej przyłączono już 12.529 odbior-
ców, a pozostało do podłączenia 1.804. W po-
szczególnych dzielnicach sytuacja wygląda na-
stępująco: Zamysłów – podłączono 912 (zostało 
66); Kamień – 900 (51); Golejów – 501 (39); Po-
pielów – 795 (49); Radziejów – 397 (23); Chwa-
łowice – 266 (26); Meksyk – 252 (25); Rybnicka 
Kuźnia – 84 (25); Paruszowiec – 439 (71); Nie-
dobczyce – 1.131 (193); Niewiadom – 641 (132); 
Orzepowice – 716 (206); Zebrzydowice – 1.000 
(281); Boguszowice – 759 (101 ); Ligota – 881 
(113); Gotartowice – 815 (84) oraz Jejkowi-
ce – 262 (84 ); Gaszowice – 902 (130) i zakątek 
Buzowice – 340 (60).                               (WaT)

Zwolnić radnego

Podłączenia na finiszu
W latach 2002-2010 w mieście prowadzona była epokowa inwestycja – dzięki 

pomocy finansowej Unii Europejskiej w 17 z 27 rybnickich dzielnic zbudowano 
kanalizację sanitarną. 

W czasie styczniowej sesji rada miasta wyraziła zgodę na rozwiązanie przez 
Kompanię Węglową, a właściwie kopalnię Chwałowice, stosunku pracy z radnym 
PO Bronisławem Drabiniokiem. 

e Rybnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji proponuje swoim klientom 
płacącym rachunki za pośrednictwem 
internetu usługę Invobill, która uwolni 
ich od konieczności wpisywania za każ-
dym razem nowego numeru konta PWIK. 
Transakcje w tym systemie są bezpłatne, 
a za ich bezpieczeństwo odpowiada Kra-
jowa Izba Rozliczeniowa S.A. realizująca 
miliony transakcji dziennie pomiędzy pol-
skimi bankami. Więcej o usłudze Invobill 
na stronie internetowej „Wodociągów” 
(www.pwik-rybnik.pl).

e Piotr Kuczera, szef klubu radnych PO w ra-
dzie miasta przekazał prezydentowi mia-
sta wniosek w sprawie montażu na skrzy-
żowaniach z sygnalizacją świetlną liczni-
ków odmierzających czas, jaki pozostał do 
zmiany świateł, co miałoby poprawić płyn-
ność ruchu. To nie pierwsza propozycja  
w tej sprawie. Problem w tym, że w Rybni-
ku nie ma już skrzyżowań, na których świa-
tła zmieniają się według stałych czasowych 
cykli, a to właśnie przy takich sygnaliza-
cjach montuje się liczniki. Rybnickie „świa-
tła” za sprawą różnych czujników i sys-
temów sterowania zmieniają się w zależ-
ności od ilości pojazdów nadjeżdżających  
z poszczególnych kierunków. Pytanie więc, 
czy jest możliwy montaż liczników odmie-
rzających np. trzy ostatnie sekundy pozo-
stające do zapalenia się zielonego światła. 

e Wszystko wskazuje na to, że nowo zbu-
dowane rondo na ul. Rudzkiej, u zbie-
gu z Obwiednią Północną otrzyma na-
zwę rondo Wawok, co postulował rad-
ny Józef Skrzypiec. Wawok to historycz-
na nazwa części dzielnicy Rybnik-Północ 
(między ulicami Gliwicką i Rudzką), któ-
ra jednak nigdzie nie jest uwidoczniona. 
Co prawda Ruch Autonomii Śląska postu-
lował by okrągłemu skrzyżowaniu nadać 
imię ks. Tomasza Reginka, przedwojen-
nego rybnickiego proboszcza, ale byłby 
to wyjątek od dotychczasowej praktyki, 
gdyż dotąd żadne rybnickie rondo nie ma 
swego indywidualnego patrona. Praktyka 
pokazuje też, że najszybciej przyjmują się 
nazwy odnoszące się do położenia ronda 
w danej dzielnicy lub na konkretnej ulicy.

e Teresa Bierza, która pracą Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku kieruje od mo-
mentu jego powstania w 1992 roku prze-
chodzi na emeryturę. Swoje obowiązki 
będzie pełnić do 25 marca. Miasto ogło-
siło już konkurs na jej następcę. Kandyda-
ci muszą złożyć dokumenty do 25 lutego. 
Szczegóły konkursu na stronie interneto-
wej urzędu miasta (bip.um.rybnik.eu).   
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Niedawno wrócił Pan do pracy po cięż-
kiej chorobie, dla sporej części mieszkań-
ców pańska decyzja jest więc sporym za-
skoczeniem…

Długo się zastanawiałem czy podołam tru-
dom jeszcze jednej kadencji, ale rehabilitacja 
po chorobie i przebytych zabiegach przebiegła 
pomyślnie i czuję jeszcze w sobie spore pokła-
dy energii, którą chciałbym spożytkować dla 
dobra naszego miasta. Główny powód to fakt,  
że w najbliższych latach będzie realizowanych 
wiele kluczowych dla Rybnika i rybniczan inwe-
stycji, na których bardzo mi zależy. To przede 
wszystkim budowa rybnickiego odcinka regio-
nalnej drogi Pszczyna – Racibórz. Według mo-
jej wizji i strategii rozwoju miasta „otworzy” 
ona dla inwestorów duże tereny inwestycyjne  
w dzielnicy Kłokocin o powierzchni blisko 45 
hektarów. Nowa droga „uwolni” też w du-
żym stopniu istniejące miejskie drogi od bar-
dzo uciążliwego dla mieszkańców ruchu tran-
zytowego.

Czy rzeczywiście ta droga będzie miała 
dla miasta aż tak duże znaczenie?

Mieszkańcy często pytają, dlaczego otwiera 
się w Rybniku kolejny supermarket, a nie np. 
nowy zakład przemysłowy. Obecnie nie mamy 
dobrze skomunikowanych terenów, na których 
taki zakład mógłby powstać. W niedalekiej przy-
szłości, za sprawą nowej drogi zyskamy takie 
tereny w Kłokocinie. Większa ich część należy  

do Skarbu Państwa, 
dlatego czynimy sta-
rania, by wojewoda 
śląski sprzedał nam 
je za symboliczną 
złotówkę, podobnie 
jak wcześniej teren 
lotniska w Gotarto-
wicach. No właśnie, 
idea rozbudowy lot-
niska na chwilę przy-
gasła, ale wciąż czynimy starania, by zdobyć unij-
ne dofinansowanie, bez którego będzie ona nie-
możliwa. Niedawno z urzędu marszałkowskie-
go dotarła do nas nieoficjalna informacja, że w 
ciągu kilku miesięcy zostanie ogłoszony konkurs 
dla samorządów, które są do tego odpowiednio 
przygotowane. Przypomnę, że strategia rozwo-
ju województwa zakłada rozbudowę pięciu re-
gionalnych lotnisk w naszym regionie. My je-
steśmy na etapie ubiegania się o pozwolenie na 
budowę. By je uzyskać musimy najpierw otrzy-
mać decyzję Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach w sprawie uwarun-
kowań środowiskowych inwestycji w Gotarto-
wicach. Ostatnio otrzymaliśmy z katowickiej dy-
rekcji 13 pytań, na które musimy odpowiedzieć. 
Jedno z nich dotyczy np. miejsca, gdzie po roz-
budowie lotniska miałyby lądować ptaki lecą-
ce od zbiornika w Goczałkowicach nad Zalew 
Rybnicki. Z pomocą przyszło nam kierownictwo 
Aeroklubu ROW, które stwierdziło, że w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat nie odnotowano w oko-
licach lotniska przypadku zderzenia samolotu  

z dzikim ptactwem. No, ale mieliśmy rozma-
wiać o wyborach, a jak pan widzi, ja wciąż myślę 
o tym, co jeszcze w Rybniku jest do zrobienia. 

Na pewno pojawią się i tacy, którzy za-
rzucą Panu, że przyrósł Pan do prezydenc-
kiego stołka…?

Na pewno nie wystartuję w wyborach dla za-
spokojenia jakichś swoich osobistych ambicji. 
Kuszą mnie wyzwania, jakimi są nowe, ważne 
dla miasta inwestycje.

Jest jeszcze jedna kwestia – dopiero co roz-
poczęła się nowa perspektywa finansowa Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. Nie uważam 
się za geniusza, ale wiem jak wyglądała reali-
zacja tak dużej inwestycji unijnej, jaką była 
budowa w naszym mieście kanalizacji (71 mln 
euro – przyp. redakcji). Wiem, na ile natrafi-
liśmy problemów, które wtedy w zupełnie no-
watorski sposób trzeba było rozwiązać. Mówię 
„nowatorski”,  bo żaden samorząd nie zmierzył 
się wcześniej z taką inwestycją. Z budową drogi 
Pszczyna-Racibórz będzie zapewne podobnie, 
więc będę mógł wtedy wykorzystać moje spore 
doświadczenie w tym względzie.

    
A nie obawia się Pan, że wybory poprze-

dzi dość brutalna kampania wyborcza? 

Z mojej strony brutalna na pewno nie bę-
dzie. Mam nadzieję, że w czasie kampanii bę-
dziemy rozmawiać o Rybniku w sposób kom-
petentny i fachowy, bez fantazjowania i obie-
cywania gruszek na wierzbie. Pierwsze dekla-
racje moich przyszłych konkurentów wskazują, 
że tak właśnie powinno być, a jak będzie fak-
tycznie życie pokaże. Wierzę przede wszyst-
kim w zdrowy rozsądek naszych mieszkańców. 

Rozmawiał Wacław Troszka

Ubieganie się o urząd prezydenta Rybni-
ka w czasie jesiennych wyborów zapowie-
dział również Piotr Masłowski (37 l.), od lat 
związany z rybnickim Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych. Założone przez ośmiu 
rybniczan jego wyborcze ugrupowanie – Fo-
rum Obywateli Rybnika zapowiada w swo-
im programie m.in., że zamierza poprawić 
sytuację seniorów, młodych oraz pracodaw-
ców i pracowników. Szczegółowy program 
wyborczy i swoich kandydatów na radnych 
FOR ma zaprezentować w ciągu najbliższych 

miesięcy. Więcej informacji na stronie inter-
netowej (www.for.rybnik.pl)

Start w samorządowych wyborach prezy-
denckich zapowiedział też Aleksander La-
rysz (49 l.), prezes rybnickiego Klubu Olim-
pijczyka „Sokolnia”, reprezentujący stowa-
rzyszenie Rybnik Nasze Miasto. Inaugurując 
swoją kampanię wyborczą Larysz przedsta-
wił m.in. koncepcję nowego zagospodaro-
wania ośrodka w Kamieniu. Więcej informa-
cji na stronie internetowej (www.rybnikna-
szemiasto.pl).

Będą kandydować

Energii mi nie brakuje, 
doświadczenia też

Rozmowa z Adamem Fudalim, prezydentem miasta, 
który zapowiedział, że w czasie jesiennych wyborów 
samorządowych będzie się ubiegał o piątą kadencję  
na urzędzie prezydenta Rybnika.

Prezydent Adam Fudali będzie się ubiegał o kolejną, piątą już kadencję
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Jej posiadanie pozwala spółce starać się  
o nadawany przez sejmik województwa status 
regionalnej instalacji przeróbki odpadów ko-
munalnych, tzw. RIPOK do którego mogą tra-
fiać odpady nie tylko z Rybnika, ale i ościennych 
miejscowości. Do tej pory stacja Sego, właśnie ze 
względu na brak tlenowej instalacji miała tylko 
status instalacji rezerwowej. Dlatego tak głośny 
sprzeciw konkurencyjnej stacji Komart z Knu-
rowa, będącej instalacją regionalną, wywoły-
wał fakt, że od lipca 
ubiegłego roku, gdy 
nastały nowe śmie-
ciowe porządki, od-
pady odbierane na 
terenie Rybnika, za-
miast do Knurowa 
trafiały do rezerwo-
wej stacji Sego. Co 
ciekawe, w Knuro-
wie instalację biolo-
giczną uruchomiono 
tydzień później niż w 
Rybniku.

— Kiedyś mieliśmy 
w Rybniku tylko wy-
sypisko śmieci, czyli 
dziurę w ziemi, którą 
zasypywaliśmy śmie-
ciami. Później zmieniały się czasy, technologie i 
wymogi stawiane takim obiektom i tak doczeka-
liśmy się składowiska odpadów. Z czasem firma 
Eko stworzyła tu stację segregacji odpadów, by z tej 
masy śmieci pozyskiwać jak najwięcej odpadów do 
recyklingu. Gospodarka odpadami w Rybniku to 
więc przykład dobrej współpracy samorządowych 
władz miasta z prywatnym biznesem. My dbaliśmy 
o naszą część komunalną, czyli składowisko od-
padów, a firma Eko, wdrażając nowe technologie,  

dbała o to, by na to składowisko trafiało jak naj-
mniej odpadów. Mam nadzieję, że wszystko się po-
wiedzie i będziemy mieli w Rybniku nie tylko regio-
nalną instalację przetwarzania odpadów, ale i re-
gionalne ich składowisko — mówił Michał Śmi-
gielski, zastępca prezydenta miasta.

— Obie strony, czyli i prywatny inwestor,  
i samorządowe władze miasta deklarują dalszą 
współpracę. Jedni i drudzy stanowią nasze do-
bro wspólne i dlatego powinniśmy ich szanować 

i wspierać — mówił Jerzy Buzek, wspominając 
też, że tworząc tę część instalacji przetwarza-
nia odpadów zastosowano najlepszą dostępną 
obecnie technologię, która praktycznie nie od-
działuje na środowisko naturalne.  

W nowej instalacji najdrobniejsza frakcja wy-
dzielana w czasie mechanicznego sortowania 
odpadów (od 0 do 80 mm) jest poddawana tzw. 
stabilizacji tlenowej. Odpady umieszczane są  
w tunelach z grubej, ciemnej folii. Wewnątrz biegną  

Sego z kompletną instalacją
7 lutego na terenie spółki Sego w obecności byłego premiera i przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka uruchomiono instalację do tlenowej, 
czyli biologicznej stabilizacji odpadów komunalnych. 

Poza Rybnikiem koncert cieszy się dużą 
popularnością w największych miastach  
w kraju. Druga w rankingu sprzedanych wej-
ściówek jest Warszawa. W czołówce miast, 
gdzie bilety rozchodzą się najlepiej, znajdują 
się również: Kraków, Wrocław, Poznań, Raci-
bórz i Łódź. Jeśli chodzi o sprzedaż w punk-
tach sprzedaży, to pod tym względem zdecy-
dowanie prowadzi Rybnik, który wyprzedza 
Warszawę, Poznań i Wrocław. W interneto-
wej sprzedaży liderem jest Warszawa i Kra-
ków. Kolejne miejsca zajmują Wrocław, Ryb-
nik i Łódź. Na koncert 30 Seconds to Mars do 
Rybnika mają też przyjechać fani z Niemiec, 
Czech, Wielkiej Brytanii, Litwy oraz z Ukrainy. 

Po 14 lutego bilety na koncert są droż-
sze od dotychczasowych cen promocyjnych  
o 20 złotych (z wyjątkiem biletów VIP – 699 zł)  
i kosztują obecnie: 155 zł (płyta A), 175 zł 
(trybuny), 249 zł (tzw. „golden circle” pod 
sceną). Wejściówki są dostępne w sprzeda-
ży internetowej www.imprezyprestige.com, 
www.ebilet.pl, www.eventim.pl i www.tic-
ketpro.pl. Można je również nabywać w sa-
lonach EMPIK, Media Markt i Saturn na te-
renie całego kraju.                                  (S)

W uruchomieniu nowej części stacji Sego wziął udział były premier Jerzy Buzek (pierwszy z lewej),  
na zdjęciu w towarzystwie Michała Śmigielskiego oraz współwłaścicieli firmy Eko - Jarosława Konska (pierwszy  
z prawej) i Marka Golika (na drugim planie) 

napowietrzające je rury, zaś górą rura zbiera-
jąca tzw. powietrze poprocesowe, które zanim 
trafi do atmosfery jest oczyszczane w biofiltrze. 
W czasie około pięciu tygodni odpady są homo-
genizowane i mineralizowane, dzięki czemu nie 
zachodzą w nich już reakcje biologiczne i nie wy-
twarza się metan. Po zakończeniu procesu sta-
bilizacji następuje kolejny mechaniczny rozdział 
na dwie frakcje - na kompost (0-20 mm), który 
można będzie wykorzystać np. do rekultywacji 
terenów zdegradowanych i na balast, który tra-
fi na składowisko odpadów. 

Instalacja, którą zmontowano w Sego może  
w ten sposób ustabilizować nawet 20 tys. ton odpa-
dów rocznie (sześć 70-metrowych tuneli). Pierw-
szych 200 ton odpadów umieszczonych w tunelu 
przy użyciu specjalistycznego urządzenia, po upły-
wie niespełna doby osiągnęło temperaturę 55°C.  

Jak podkreśla Wojciech Muś z Sego, zastoso-
waną technologię wybrano ze względu na sto-
sunkowo małe koszty, prostotę, skuteczność  
i mocno ograniczoną emisję fetoru, który mógł-
by być uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

Jeśli wszystko będzie przebiegać po myśli 
właścicieli Sego, sejmik uchwałę o nadaniu 
ich stacji statusu instalacji regionalnej podej-
mie 17 marca.

(WaT)

Technologia, tlenowej instalacji, którą 
zastosowano w Rybniku jest prosta  
i względnie tania

To rybniczanie najchętniej korzystali  
z trwającej do 14 lutego promocyjnej 
s p r z e d a ż y  b i l e t ó w  n a  k o n c e r t 
amerykańskiego zespołu 30 Seconds 
to Mars, który 22 czerwca wystąpi na 
stadionie miejskim.

I po promocji
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P r o g r a m u  n a p r a w c z e g o 
przygotowywanego przez  zarząd 
Kompanii Węglowej wystraszyło się wielu 
pracowników dwóch rybnickich kopalń. 
Zakładał on m.in. zwolnienia pracowników 
administracji i łączenie kopalń. 

Po negocjacjach ze związkami zawodowymi z 
tych pomysłów się wycofano. Pracownikom admi-
nistracji na trzy lata zawieszono wypłaty 14. pen-
sji, w zamian za gwarancję zatrudnienia. Zdecy-
dowano też, że roczny węglowy deputat górni-
czych emerytów zmaleje o jedną tonę, co oburzy-
ło oczywiście emerytowanych górników. Łącze-
nia kopalń nie będzie, ale możliwe będzie prze-
noszenie pracowników z jednej kopalni na drugą.

Co ważne dla przyszłości rybnickiego Zespołu 
Szkół Technicznych, czyli popularnego „Tygla”, 

uczniowie działającej w jego ramach górniczej 
zawodówki i technikum górnictwa podziemne-
go w dalszym ciągu mogą liczyć na gwarancje  
zatrudnienia ze strony Kompanii Węglowej. Z 
informacji przesłanej przez KW do szkoły wy-
nika, że gwarancje takie otrzyma blisko 120 
uczniów, którzy rozpoczną tam naukę we wrze-
śniu tego roku. Będą to uczniowie dwóch pierw-
szych klas technikum i dwóch klas pierwszych 
zawodówki. Z obecnych uczniów pewną pracę 
w zakładach KW mają młodzi ludzie uczący się 
w klasach drugich, trzecich i czwartych zarówno 

technikum jak i szkoły zawodowej. Nieco ina-
czej wygląda sytuacja obecnych pierwszoklasi-
stów. Gwarancji udzielono tylko uczniom czte-
rech z siedmiu klas pierwszych (po jednej kla-
sie z każdego zawodu). Warunkiem dotrzyma-
nia gwarancji, czyli przyjęcia do pracy jest zda-
nie egzaminu zawodowego i pomyślne wyniki 
badań medycznych.

Jak powiedziano nam w Zespole Szkół Tech-
nicznych, wszyscy tegoroczni absolwenci techni-
kum górniczego (trzy klasy po 36 uczniów) zna-
leźli już pracę w KW, na ogół w rybnickich ko-
palniach Chwałowice i Jankowice. Zawodówkę 
górniczą ukończyły w czerwcu dwie klasy (bli-
sko 60 osób), ale ci absolwenci mają zostać przy-
jęci do pracy w pierwszym kwartale tego roku. 

(WaT)   

Plany 
     i gwarancje

Rada Miasta Rybnika z dużym niepokojem 
śledzi pogarszającą się sytuację ekonomiczną 
Kompanii Węglowej S.A. Cztery kopalnie tej 
spółki, to jest kopalnia Jankowice, Chwałowice, 
Marcel i Rydułtowy – Anna prowadzą wydoby-
cie w rejonie naszego miasta i dają zatrudnie-
nie tysiącom jego mieszkańców. Doświadcze-
ni problemami restrukturyzacji przemysłu wę-
glowego obawiamy się o konsekwencje progra-
mów naprawczych, powodujące znaczne ogra-
niczenie ilości miejsc pracy w naszym regionie. 
[…] Ograniczenie wydobycia kopalń górnic-

twa węgla kamiennego jest, naszym zdaniem, 
spowodowane głównie brakiem zdecydowa-
nej polityki energetycznej kraju. W ciągu ostat-
nich lat podejmowano decyzje o rozbudowie 
kilku elektrowni węglowych m.in. w Rybniku, 
z wykorzystaniem turbin o wysokiej sprawno-
ści, po czym z decyzji tych się wycofywano, do 
czasu wyraźnego określenia państwowej polity-
ki energetycznej. Miasto Rybnik, podobnie jak 
większość miast na Śląsku ma ogromne proble-
my związane z częstym i znacznym przekracza-
niem norm emisji zanieczyszczeń do atmosfe-

ry, pochodzących między innymi z przydomo-
wych kotłowni tzw. „niskiej emisji”. Utrzyma-
nie, a nawet zwiększenie możliwości wydoby-
cia węgla kamiennego może zapewnić rozwi-
janie systemów ciepłowniczych miast z wyko-
rzystaniem jako paliwa – węgla kamiennego.  
Miasto Rybnik posiada sieć ciepłowniczą zasi-
laną przez elektrociepłownię „Chwałowice”, 
która wymaga niezwłocznej modernizacji. […]

Choć mieszkańcy ponoszą znaczne konse-
kwencje związane ze szkodami górniczymi, to 
jednak najważniejsze są dla nas miejsca pra-
cy na kopalniach i w zakładach współpracują-
cych z kopalniami. Dlatego też z niepokojem 
obserwujemy stopniową likwidację górnictwa 
węglowego i brak perspektywy zatrudnienia 
dla mieszkańców naszego regionu.   

Co ważne, budżet związku tworzą przede 
wszystkim unijne dotacje do realizowanych 
przez związek subregionu projektów; to łącznie 
4,1 mln zł. Z kolei 362 tys. zł będą pochodzić ze 
składek członkowskich, wnoszonych przez 28 
członków związku (trzy powiaty oraz 25 miast 
i gmin). Ich wysokość jest uzależniona od licz-
by mieszkańców danej gminy. Najniższą roczną 
składkę – 4 tys. zł płacą najmniejsze w tym gre-
mium Jejkowice. Największą, 40 tys. zł – Ryb-
nik. Po 30 tys. wpłacą do kasy związku Jastrzę-
bie Zdrój, Racibórz i Żory, a po 24 tys. zł Wo-
dzisław Śl. i Czerwionka-Leszczyny. Trzy powia-
ty ziemskie: Rybnicki, Wodzisławski i Racibor-
ski płacą solidarnie po 16 tys. zł.

W bieżącym roku związek subregionu będzie 
kontynuował ubiegłoroczne działania, mają-
ce na celu przygotowanie subregionu zachod-

niego do wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, za pośrednictwem którego lokalne 
samorządy mogą pozyskiwać i wykorzystywać 
unijne dotacje. Wiele wskazuje na to, że w tych 
latach samorządy naszego regionu będą mogły 
pozyskać łącznie przynajmniej 420 mln zł. Na 
dodatkowe wspomaganie mogą liczyć samorzą-
dy budujące kluczowe dla regionu drogi. Ryb-
nik na budowę swojego odcinka drogi regional-
nej Pszczyna – Racibórz ma otrzymać dodatko-
wo 300 mln zł. 

W tym roku Związek Subregionu Zachodnie-
go będzie realizował kilka unijnych projektów w 
całości finansowanych przez Unię Europejską. 
Łączna ich wartość to blisko 5 mln zł. „Internet 
w każdym domu. Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Wo-

jewództwa Śląskiego” – to tytuł jednego z nich. 
Inne mają m.in. rozwinąć współpracę samorzą-
dów z organizacjami pozarządowymi, czyli z róż-
nego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami. 

Spory nacisk związek kładzie również na pro-
mocję turystyczną. Tegoroczne plany zakładają 
m.in. uruchomienie turystycznego portalu sub-
regionu oraz stron internetowych dla Punktów 
Informacji Turystycznej. — Mam nadzieję, że 
już w tym roku w punktach informacji turystycz-
nej w naszym regionie (w Rybniku mieści się on 
na pl. Wolności) turyści, ale i sami mieszkań-
cy będą mogli nieodpłatnie wypożyczyć audio-
przewodniki. To urządzenie wielkości dużego te-
lefonu komórkowego, wyposażone w GPS, które 
głosem lektora w słuchawkach oprowadza osobę 
po danej miejscowości, opowiadając w przystęp-
ny sposób o mijanych atrakcjach i wtrącając in-
teresujące ciekawostki — mówi Adam Wawocz-
ny, szef biura Związku Subregionu Zachodnie-
go. Przypomina, że już w ubiegłym roku w kilku-
nastu miejscowościach zainstalowano turystycz-
ne infokioski (Rybnik, pl. Wolności). Pozwalają 
one na wyszukanie za pośrednictwem interne-
tu informacji potrzebnych turystom.    (WaT)   

Apel o zdecydowanie

B u d ż e t  z  d o t a c j i

Na blisko 4,7 mln zł opiewa tegoroczny budżet Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
Jednogłośnie uchwalono go w czasie styczniowego zgromadzenia ogólnego związku 
w rybnickim magistracie.

Oto obszerne  f ragmenty  ape lu ,  k tóry  rada  miasta  sk ie rowała 
do wicepremiera i  ministra  gospodark i  Janusza P iechocińsk iego: 
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5 lutego, na terenie kampusu akademickiego 
odbyło się drugie, tym razem robocze, spotkanie 
w sprawie powołania do życia centrum innowa-
cyjnych technologii. 

Spotkanie otworzył wiceprezydent Rybnika Mi-
chał Śmigielski, który przypomniał ideę jednego z 
inicjatorów stworzenia kampusu akademickiego  

na terenie dawnego kompleksu szpitalnego, nie-
żyjącego już Tadeusza Sopickiego, byłego dy-
rektora elektrowni Rybnik. Marzył on nie tylko  
o ściągnięciu do Rybnika uczelni wyższych, ale 
też o stworzeniu w ich sąsiedztwie ośrodka zaj-
mującego się już biznesowo nowymi technologia-
mi i powiązaniu w ten sposób życia naukowego  
z życiem gospodarczym. Michał Śmigielski wspo-
mniał też o niedawnej rozmowie z prezydentem 
Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem, który opo-
wiadał mu o pożytkach dla firm i samego miasta,  

płynących z działalności podobnego ośrodka  
innowacyjnych technologii, działającego od pew-
nego czasu w Gliwicach. 

W czasie spotkania omówiono dwie kluczo-
we kwestie – sprawę formy prawnej, optymalnej 
dla mającego powstać centrum technologii oraz 
kwestie związane z użytkowaniem znajdujące-

go się na terenie 
kampusu budyn-
ku dawnego cen-
trum upowszech-
niania technolo-
gii informatycz-
nych (dawna szpi-
talna kotłownia). 
Ma on być siedzi-
bą CIT-u, a wyna-
jem pozostałych 
wolnych pomiesz-
czeń w tym bu-
dynku ma zapew-
nić spółce środki 
na jej działalność  
w pierwszym okre-
sie istnienia. Zda-
niem Wojciecha 
Tesarczyka, przed-
stawiciela firmy 

Mutag, inicjatora stworzenia CIT-u, najlepszym 
rozwiązaniem było by powołanie do życia spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, która ewen-
tualnie mogłaby później zostać przekształcona 
w spółkę akcyjną. Jak mówił, w przypadku blisko 
100 działających już w Polsce placówek zajmują-
cych się transferem innowacyjnych technologii, 
ich klientelę stanowią przede wszystkim małe  
i średnie przedsiębiorstwa oraz pracownicy na-
ukowi uczelni wyższych. Ale Wojciech Tesarczyk 
zamierza zaprosić też do współpracy duże firmy 

obecne w Rybniku. Udziały w spółce miałyby być 
jednak podzielone według takich zasad, które  
zapobiegły by dominującej roli dużych zakładów.

Przypomnijmy, do najważniejszych zadań CIT-u  
należeć będzie pozyskiwanie, przede wszystkim 
unijnych, funduszy inwestycyjnych na realizację 
innowacyjnych projektów, a także stworzenie tzw. 
platformy współpracy jednostek naukowo-ba-
dawczych i powiązanie ich ze środowiskiem biz-
nesowym. CIT ma też zwiększyć przychody „na-
uki” ze współpracy z przedsiębiorstwami, brać 
udział w projektach kluczowych dla regionu, no 
i zajmować się sprawami związanymi z patenta-
mi, m.in. zabezpieczeniem patentowym dorobku 
naukowców i przedsiębiorców, z którymi będzie 
współpracować. — Będziemy też zachęcać studen-
tów, by nie bali się zakładać własnych firm — de-
klarował Wojciech Tesarczyk. 

Udziałowcami Centrum Innowacji Techno-
logicznych mają być: miasto Rybnik, Izba Prze-
mysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze-
mysłowego, grupa Mutag i podmioty gospodar-
cze, które zechcą zainwestować w nową spółkę. 

W pierwszym okresie działalności CIT ma się 
utrzymywać głównie z wynajmu pomieszczeń  
w swojej siedzibie. Do wynajęcia jest 52 proc. jego 
powierzchni użytkowej, w sumie 428 m kw. Pierw-
szych 100 m kw. chce wynająć Mutag, kolejnych 
80 jedna z firm z tzw. inkubatora gospodarczego 
działającego przy Uniwersytecie Śląskim. Najem-
cy będą też mieli do dyspozycji parking i salę kon-
ferencyjną, a w wynajmowanym biurze dostęp do 
szybkiego bezprzewodowego internetu. Ale plany 
sięgają już znacznie dalej; CIT miałby też orga-
nizować konferencje i szkolenia, rekrutować pra-
cowników dla firm i realizować zlecenia zewnętrz-
ne. Osobne zagadnienie to plany związane z suk-
cesywnym modernizowaniem samego budynku. 
Mutag już myśli o montażu baterii słonecznych.

Obecnie rozważane są różne warianty udzia-
łu miasta w całym przedsięwzięciu, ostateczna de-
cyzja będzie należeć do prezydenta i rady miasta. 
Wiadomo natomiast, że gotowość przystąpienia 
do spółki zadeklarowało pierwszych 20 podmio-
tów. Tymczasem odbyły się już pierwsze rozmowy 
w sprawie projektu, który CIT miałby realizować 
wspólnie z Transgórem.              Wacław Troszka  

CIT czeka na inwestorów

Tworzenie rybnickiego Centrum Innowacji Technologicznych wkracza  
w decydującą fazę. Od ilości firm i podmiotów, które przystąpią do spółki będzie 
zależał jej potencjał i siła oddziaływania w środowisku biznesowym i naukowym. 
Pierwszym znaczącym krokiem ma być jednak uchwała rady miasta w sprawie 
należącego do miasta budynku, który ma być siedzibą CIT-u.

Wojciech Tesarczyk, inicjator stworzenia Centrum Innowacji Technologicznych jest przekonany, że będzie ono 
dobrą inwestycją. Komputery odziedziczone po działającym tu kiedyś Centrum Upowszechniania Technologii 
Informatycznych trzeba będzie oczywiście wymienić na nowe

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Jak co roku, prezydent Ryb-
nika apeluje do rybniczan, rów-
nież tych zameldowanych obec-
nie w innych gminach, o skła-
danie swoich PIT-ów w Urzę-
dzie Skarbowym w Rybniku. 

W przypadku osób wypełniają-
cych i składających PIT przez in-
ternet wystarczy wpisać w nim swój 
rybnicki adres zamieszkania.

Niewielka część podatku docho-
dowego, który wszyscy płacimy na 
rzecz Skarbu Państwa trafia do bu-
dżetu miasta. W ten sposób każdy 

podatnik może się przyczynić do 
zwiększenia wpływów budżetu mia-
sta i mieć swój udział w poprawie 
warunków życia wszystkich miesz-
kańców Rybnika. 

Samorządowcy apelują również o 
przekazywanie 1-procentowych od-
pisów z rocznych zeznań podatko-
wych na rzecz organizacji i stowa-
rzyszeń pożytku publicznego działa-
jących na terenie Rybnika. Pełną ich 
listę można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.bazy.ngo.pl (w wyszu-
kiwarce wpisać: „Rybnik”) oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

O niedokarmianie „wielory-
bów”, czyli m.in. dużych fundacji 
powiązanych ze stacjami telewizyj-
nymi apeluje również Forum Or-
ganizacji Pozarządowych Subre-
gionu Zachodniego. Z kolei akcję 
„Zostaw 1% w województwie ślą-
skim” organizuje Joanna Stępień, 
pełnomocnik marszałka woje-
wództwa śląskiego ds. organizacji 
pozarządowych i równych szans. 

Informacje o akcji i listę organi-
zacji pożytku publicznego działa-
jących na Śląsku można znaleźć na 
stronach internetowych (www.sla-
skie.pl oraz www.ngo.slaskie.pl).  

 (WaT)
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Szansa na czyste niebo
— Jesteśmy miastem z zanieczyszczonym po-

wietrzem — mówił Michał Śmigielski przywo-
łując niechlubne statystyki, w których przodu-
je Rybnik. Warto więc szukać sposobów ogra-
niczania niskiej emisji. Jednym z nich jest pro-
pozycja PEC-u, które pozyskało unijne środ-
ki na rozbudowę sieci ciepłowniczej w Rybni-
ku. — Mamy szansę na podłączenie Chwało-
wic do ciepłociągu. Dziś sieć obejmuje tylko nie-
wielki obszar tej dzielnicy, ale może się to zmie-
nić dzięki środkom PEC-u, miejskim dotacjom, 
które każdy z was może pozyskać i waszym środ-
kom — zachęcał Śmigielski. Obecnie w Chwa-
łowicach do systemu ciepłowniczego podłączo-
nych jest 1128 budynków. Wytypowano 200 
kolejnych na sporym terenie, począwszy m.in. 
od ul. Śląskiej, Okulickiego, Ogrodowej, Pod 
Hałdą, Krupińskiego, Chwałowickiej i Sobi-
ka. — Będzie tam docierało ciepło z elektrocie-
płowni Chwałowice, którą również chcemy zmo-
dernizować — mówił Włodzimierz Hereźniak, 
prezes jastrzębskiego PEC-u. Teraz trzeba tyl-
ko znaleźć klientów, a tych skusić ma nie tyl-
ko ekologia, bezpieczeństwo i pewność korzy-
stania z tzw. ciepła systemowego, ale przede 
wszystkim wygoda.  

Bilans zysków i strat
O komforcie sporo mówił Andrzej Waliszew-

ski, kierownik Zakładu Cieplnego w Rybniku, 

właściciel ocieplonego domu o powierzchni 240 
m kw. wcześniej ogrzewanego gazem, dziś już 
podłączonego do ciepłociągu. — Mój rachunek 
za styczeń to 657,70 zł. Ktoś powie: „niemało”, 
ale przecież to koszt jednej tony opału. Nie mu-
siałem zrzucać węgla do piwnicy, rozpalać pie-
ca, kontrolować go oraz wynosić żużla. I mam 
świadomość, że nie będę coraz młodszy — mó-
wił. Podkreślał, że w takiej dzielnicy jak Chwa-
łowice sporo osób otrzymuje deputat węglo-
wy, który można spieniężyć. — Kiedy ogrzewa-
łem gazem opłaty w sezonie grzewczym miałem 
wyższe średnio o 1000 zł. Oczywiście wszystko 
zależy od zimy. Również od tego czy budynek 
jest ocieplony i ma wymienione okna. Warto 
o to zadbać przed podłączeniem się do sieci 
ciepłowniczej. Przykładowo: ok. 3.330,00 zł to 
roczny koszt ogrzewania domu jednorodzinne-
go, ocieplonego o pow. mieszkalnej 110 m kw., 
przy mocy zamówionej 0,007-0,0085 MW (od-
biorca sam zamawia wielkość mocy cieplnej)  
i zużyciu ciepła rzędu 48-57 GJ (gigadżuli – jed-
nostka ciepła); nieocieplonego – 4.270,00 zł 
(taryfy na stronie www.pecjastrzebie.com, ale 
szczegółowe informacje można uzyskać oso-
biście w Zakładzie Cieplnym przy ul. Winkle-
ra 5 w Rybniku – dzielnica Maroko-Nowiny). 
Grzegorz Hupka zapewnia, że PEC musi być 
konkurencyjny, przynajmniej w stosunku do 
gazu. — Na dzień dzisiejszy średnia cena ciepła 
z elektrociepłowni „Chwałowice” jest w mieście 
korzystna, bo wynosi 47 zł netto za jednego GJ. 

Dla porównania cena ciepła z gazu to 53 zł net-
to/GJ. Poza paliwem stałym nie mamy w Ryb-
niku cenowej konkurencji — mówił. Zainte-
resowani muszą też wziąć pod uwagę niema-
ły koszt samego przyłącza. Opłata zależy od 
średnicy rury przyłącza i jej długości; najniż-
sza (teren bez nawierzchni utwardzonej) wy-
nosi 161,58 zł/m. Jeden z uczestników spotka-
nia wyliczył koszt przyłącza do swojej posesji 
na 63 tys. zł. — Kiedy inni zrezygnowali, musia-
łem zapłacić 12.700 zł, choć szacowałem, że bę-
dzie to ok. 5 tys. zł. Straciłem, ale wartość mojej 
posesji wzrosła — zauważył Andrzej Waliszew-
ski. Z pomocą mieszkańcom, którzy zechcą wy-
mienić piece na ogrzewanie sieciowe przycho-
dzi też miasto, które właśnie zwiększyło dota-
cje do wymiany źródeł ciepła. Jak mówił Mi-
chał Śmigielski obecnie kwota dofinansowania 
nie może przekroczyć: 2000 zł na jedno miesz-
kanie (dla wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych) i 4000 zł dla właścicieli domków jedno-
rodzinnych. Grzegorz Hupka z PEC-u zauwa-
żył, że przyjdzie jeszcze czas na omawianie 
kosztów, bo to sprawa przyszłościowa. Opty-
mistyczny wariant zakłada, że pierwsze budyn-
ki w Chwałowicach mogą być podłączone do 
ciepłociągu w 2015 roku, a najpewniej w 2016. 
Na razie projektanci projektują sieć ciepłowni-
czą. Stąd ankiety, jakie uczestnicy spotkań po-
winni wypełnić do końca lutego. — Nie spodzie-
wamy się, że już dziś podpiszecie z nami umowę. 
Chcemy tylko byście wyrazili zgodę na zaprojek-
towanie sieci ciepłowniczej i przyłączy przez wła-
sną posesję. Ankieta do niczego nie zobowiązu-
je — wyjaśniał Grzegorz Hupka. 

Uczestnicy spotkania w Chwałowicach do-
wiedzieli się też, że możliwa jest zmiana za-
mówionej mocy cieplnej, ciepło w kaloryfe-
rach popłynie nawet wtedy, gdy w kalendarzu 
lato, ale za oknem chłód, umowa będzie wią-

zała odbiorcę przez pięć lat, a do sie-
ci mogą podłączyć się mieszkańcy do-
mów jedno- i wielorodzinnych. Choć 
w przypadku tych ostatnich wiele za-
leży od administratora. — Nie mamy 
złudzeń, że spółdzielniom uda się w cią-
gu jednego roku kompleksowo zmoder-
nizować budynki i że zechcą się podłą-
czyć — mówił Hupka. Mariusz Mazu-
rek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Centrum”, przypomniał, że z dziesię-
ciu budynków przy ul. Pukowca, cztery 
już zostały podłączone, a w tym roku 
dołączą kolejne dwa. — Jesienią wystą-
piliśmy z wnioskiem w sprawie pozosta-
łych budynków, które ogrzewane są pie-
cami, na osiedlu przy ul. 1 Maja, Zwy-
cięstwa, Anny Stefek i Szulika. Mamy 
pozytywną opinię PEC-u, ale wiele za-
leży od lokatorów, bo nie możemy ni-
kogo zmusić do podłączenia — zauwa-
żył prezes.

 (S)

Cieplej znaczy czyściej
Spotkanie poświęcone możliwościom podłączenia domów do ciepłociągu  

w ramach planowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozbudowy 
sieci ciepłowniczej cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Chwałowic.  
— To wygodne, ale nie takie tanie — zauważył jeden z uczestników. Czy rzeczywiście?

Oprócz Chwałowic podobne spotkania zaplanowano w Śródmieściu (20 lutego) i w dzielnicy Północ – 27 lutego o 17 w SP nr 5
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Nowe zarządzenie prezydenta Rybnika uza-
leżnia wysokość dotacji od efektu ekologiczne-
go inwestycji i wprowadza jej punktową ocenę, 
która przekłada się na wysokość dofinansowa-
nia. System punktowania wygląda następująco:
• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca 

kaflowego ogrzewaniem sieciowym c.o. lub 
elektrycznym – 100 pkt,

• zastąpienia kotła na paliwo stałe lub pieca 
kaflowego kotłem gazowym – 90 pkt,

• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca 
kaflowego kotłem olejowym – 70 pkt,

• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pie-
ca kaflowego kominkiem z systemem roz-
prowadzania ciepła o mocy co najmniej 10 
kW – 60 pkt,

• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca 

kaflowego ekologicznym kotłem na paliwo 
stałe – 50 pkt,

• zastąpienie kotła olejowego ogrzewaniem 
sieciowym c.o. lub elektrycznym – 80 pkt,

• zastąpienie kotła olejowego kotłem gazo-
wym – 70 pkt,

• zastąpienie kotła olejowego kotłem olejo-
wym o wyższej sprawności – 50 pkt,

• zastąpienie kotła gazowego ogrzewaniem 
sieciowym c.o. lub elektrycznym – 70 pkt,

• zastąpienie kotła gazowego nowym kotłem 
gazowym – 50 pkt.
Po wymianie źródła ciepła na źródło mniej 

uciążliwe dla środowiska naturalnego i sąsiadów, 
mieszkańcy Rybnika oraz działające tu wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dota-
cję wynoszącą maksymalnie 50 proc. udokumen-

towanych kosztów modernizacji (z wyłączeniem 
kosztów robocizny). Dotychczas, w przypadku 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie mogło 
to być więcej niż 1.500 zł na mieszkanie, zaś w 
przypadku osób prywatnych nie więcej niż 3.300 
zł. Obecnie kwota dotacji nie może przekroczyć:
• dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 

– 200 zł za każde 10 pkt na jedno mieszka-
nie ( nie więcej niż  2.000 zł),

• dla pozostałych podmiotów – 400 zł za każ-
de 10 pkt. (nie więcej niż  4.000 zł)
Nowe zarządzenie nie dotyczy pozostałych 

cieplnych dotacji, czyli inwestycji związanych 
z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej 
do ogrzewania pomieszczeń lub wody (m.in. 
kolektory słoneczne). 

Wnioski, które zostały złożone i nierozpo-
znane przed wejściem w życie nowego za-
rządzenia, będą rozpatrywane jeszcze na sta-
rych zasadach. 

Formularze wniosków o udzielenie dotacji 
znajdują się na stronie internetowej magistra-
tu (www.rybnik.eu).

Planowana przebudowa dotyczy 
budynków przy ul. Andersa 40 A i 
44 A, w których obecnie jest łącznie 
dziesięć mieszkań. Po modernizacji 
będzie 12 lokali socjalnych o prze-
ciętnej powierzchni użytkowej 32 
m2. Każdy z nich będzie składał się 
z pokoju, kuchni i łazienki lub po-
koju z aneksem kuchennym i łazien-
ką. Zakres robót obejmie kapitalny 
remont dachu, ocieplenie stropów 
oraz ścian od wewnątrz, wykonanie  

tynków wewnętrznych, wymianę 
przyłączy i instalacji wodno-kanali-
zacyjnych i elektrycznych oraz pod-
łóg i wykładzin, impregnację kon-
strukcji stropów. Mieszkania zo-
staną wyposażone w piece węglo-
we typu „żar” i wykończone płyt-
kami łazienki w ubikacje, brodziki, 
umywalki oraz bojlery elektryczne. 
Z kolei w pomieszczeniach zaadap-
towanych na aneksy kuchenne zain-
stalowane zostaną zlewozmywaki  

i czteropalnikowe kuchenki na gaz 
propan-butan w butlach. Dodatko-
wo wybudowane zostaną kominy 
spalinowe i wentylacyjne, zaizolo-
wane zewnętrzne ściany piwnic, wy-
remontowane klatki schodowe, wy-
mienione okna i drzwi oraz posadz-
ki w piwnicach. Łączna powierzch-
nia użytkowa lokali wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi wyniesie 
prawie 700 m2. Przedsięwzięcie ma 
zostać zrealizowane do końca paź-

dziernika. Jego całkowity 
koszt oszacowano na 1,642 
mln zł, z czego Bank Go-
spodarstwa Krajowego ma 
dopłacić w przyszłym roku 
blisko 657 tys. zł (40%). 

To nie pierwsza tego 
typu inwestycja przy ul. 
Andersa. W ciągu kilku 
ostatnich lat wyremonto-
wano tam już osiem bu-
dynków z 48 mieszkania-
mi. Obiekty te są wpisane 
do krajowego rejestru za-
bytków, a tym samym ob-
jęte ochroną konserwato-
ra zabytków, którego zale-
cenia muszą być przestrze-
gane przy renowacji. 

(D) 

Więcej pieniędzy na wymianę źródeł ciepła
Od 13 lutego obowiązują nowe, większe kwoty dotacji do inwestycji mieszkańców, 

wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, służących ochronie powietrza. To kolejny krok 
mający na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w Rybniku.

Zapuszczone jeszcze niedawno familoki przy ul. Andersa z roku na rok zmieniają się w całkiem solidne budynki z 
mieszkaniami socjalnymi

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 15

Czas szybko płynie i przed 
nami kolejny, cieszący się 
dużym zainteresowaniem 
rybniczan przedświąteczny 
jarmark na rynku. Urząd 
miasta zaprasza wystawców 
chętnych do wzięcia udziału 
w Jarmarku Wielkanocnym, 
który odbędzie się w dniach 
7-19 kwietnia. Zgłoszenia 
p r z y j m o w a n e  b ę d ą  
w magistracie do 7 marca.  

Na tradycyjnych stoiskach 
planowana jest sprzedaż pro-
duktów o charakterze okazjo-
nalnym i świątecznym – m.in. 
ceramiki artystycznej i użytko-
wej, zabawek, naczyń z nadru-
kami, wyrobów regionalnych 
i świątecznych (w tym góral-
skich koronek, palm, stroików, 
świec, pamiątek, ozdób, ręko-
dzieła), kosmetyków, galante-
rii skórzanej, odzieży, biżuterii, 
artykułów spożywczych (słody-
czy, owoców, wyrobów regio-
nalnych, wypieków itp.), a tak-
że gastronomii. 

Regulamin oraz karty zgło-
szenia wystawców dostępne 
są na stronie internetowej or-
ganizatora jarmarku (www.jar-
markslaski.pl).

(D)

Kolejna rewitalizacja w Niedobczycach

Miasto otrzyma ponad 650 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i przebudowę 
kolejnych familoków przy ul. Andersa w Niedobczycach. W budynkach objętych ochroną 
konserwatora zabytków powstanie 12 lokali socjalnych. Rewitalizacja ma ruszyć w kwietniu. Jarmark

Wielkanocny
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 W zimie 2012/2013 grunt przemarzł 
na 1,5 m i większość robót można było 
rozpocząć dopiero w maju. Tegoroczna 
zima jest zdecydowanie mniej surowa, ale, 
jak mówi naczelnik wydziału dróg Jacek 
Hawel, dla dróg najgorsze jest przejście 
przez zerową temperaturę, bo naprze-
mienne zamarzanie i rozmrażanie gruntu 
jest dla asfaltu zabójcze. Dlatego robi się 
wszystko oprócz robót bitumicznych. Tak 
jest m.in. w przypadku nowej ul. Prostej, 
gdzie nawierzchnia wyma-
ga użycia materiałów wraż-
liwych na skoki temperatu-
ry. Dlatego z asfaltowaniem 
trzeba poczekać do prawdzi-
wej wiosny. Trwają natomiast 
wszystkie inne roboty, na ja-
kie pozwala reżim technolo-
giczny – przekładki mediów, 
budowa kanalizacji pod sieć 
szerokopasmową, odwod-
nienia drogi i kanalizacji desz-
czowej pod trzema ronda-
mi. Naczelnik Hawel podkre-
śla wielką wagę odwodnie-
nia czyli kanalizacji deszczo-
wej budowanej obowiązko-
wo w trakcie wszystkich mo-
dernizacji dróg. — Odwod-
nienie gwarantuje trwałość 
dróg. Większość starszych 
jezdni rozlatuje się właśnie 
z powodu braku odpowied-
niego odprowadzenia wody. 
W wielu przypadkach wystar-
czą rowy, ale pod warunkiem odpowied-
niej ich konserwacji i wykaszania, co, przy-
pominam, jest zadaniem właściciela pose-
sji, po której rów przebiega. Duże spusto-
szenie woda poczyniła np. pomiędzy ul. 
Żorską i Wolną, gdzie trwa przebudowa  
i udrożnienie rowów.    

 Kontynuowana jest budowa  233-metro-
wego łącznika przez tzw. zwał między uli-
cami Tkoczów i Małachowskiego – wzno-
szony jest nasyp pod warstwę konstruk-
cyjną drogi.

 Trwa remont ul. Małachowskiego od 
dawnego hotelu Maranta do przejazdu 
kolejowego – są chodniki i zatoki autobu-
sowe, wiosną rozpocznie się modernizacja 
jezdni. Rozpoczął się również remont dro-
gi po drugiej stronie przejazdu kolejowe-
go - ul. Jastrzębskiej. W pierwszym etapie  

powstaje kanalizacja deszczowa, w ko-
lejnym remont drogi wraz z chodnikami. 
Zapowiadane są utrudnienia, bo remont 
będzie odbywał się „pod ruchem” stero-
wanym sygnalizacją świetlną.

 Z powodu natknięcia się drogowców na 
stare dębowe pale, budowa mostu nad 
Potokiem Radziejowskim na ul. Niepod-
ległości wymagała przygotowania projek-
tu zamiennego. Opóźniło to nieco roboty, 
ale termin zakończenia modernizacji tego 

ostatniego fragmentu drogi nie jest zagro-
żony. Jak mówi Jacek Hawel, stare pale nie 
były odnotowane w żadnej dokumentacji 
technicznej.  Budowlańcy byli też zdziwie-
ni faktem, że przyczółek mostu był beto-
nowy, a pale drewniane. Drewno bez do-
stępu tlenu może się rozkładać przez setki 
lat, ale następcy dzisiejszych drogowców 
nie będą zaskoczeni, bo obecność pali zo-
stanie już odnotowana w dokumentacji 
przebudowy mostu.

 W trybie „zaprojektuj i zbuduj” powsta-
nie parking w sąsiedztwie planowanego 
parku tematycznego, z wjazdem od stro-
ny ul. Kotucza. Już został wybrany wy-
konawca, a rolą miasta w przypadku tej 
szybszej procedury jest stworzenie progra-
mu funkcjonalno-użytkowego danej inwe-
stycji i koordynowanie robót.

 Rozpoczęto modernizację ul. Zwycię-
stwa na 400-metrowym odcinku tej dro-
gi od wagi drobnicowej do hurtowej. Jak 
w przypadku wielu innych, starych dróg, 
i tu pojawił się problem jej odwodnienia. 
Remont potrwa do sierpnia. 

 Na przebudowę czeka most w ciągu ul. 
Stalowej w Stodołach. Ponieważ droga ta 
stanowi jedyny dojazd do posesji, na czas 
robót powstanie most tymczasowy.

 Na osiedlu Południe w Boguszowicach 
uporządkowany zostanie parking przy ul. 
Patriotów. Na placu przed komisariatem 
policji powstanie trwała nawierzchnia  
i wyznaczonych zostanie kilkadziesiąt sta-
nowisk parkingowych.

 Do końca maja potrwa na Wawoku 
(część dzielnicy Rybnik Północ) przebu-
dowa nawierzchni odcinka ul. Jaskółczej 
wraz z budową grawitacyjnej kanalizacji 
deszczowej do ul. Janiego. 

 Finalizowane są procedury przetargo-
we na przebudowę ul. Rudzkiej, na pra-
wie 2-kilometrowym odcinku przebiega-
jącym przez dzielnicę Chwałęcice. To ko-
lejna, po Żorskiej, Wodzisławskiej i Raci-
borskiej, remontowana droga wojewódz-
ka w naszym mieście. W najbliższym cza-
sie ogłoszone zostaną przetargi na re-
mont ulicy Podmiejskiej oraz na przebu-
dowę mostu w ciągu ul. Kotucza oraz mo-
stu na ul. Sygnały. Przebudowy wymaga 
również most na ul. Robotniczej w dziel-
nicy Kamień.   

(r)

Pogoda wciąż łaskawa, więc zimowa „przerwa” dla drogowców jest 
wyjątkowo pracowita.

Na ul. Prostej trwają prace, na które w czasie łagodnej zimy pozwala reżim technologiczny
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Projekt obejmuje m.in.: gruntowną przebu-
dowę placu Jana Pawła II (przed bazyliką św. 
Antoniego) i budowę tam fontanny z elemen-
tami oświetlenia i nagłośnienia, przebudowę 
skweru przy bazylice, budowę nowego oświe-
tlenia ulicznego, a także przebudowę ogólno-
spławnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
tym rejonie.   

Ogłoszony przez urząd miasta przetarg na 
wykonanie robót wygrała firma WASBUD Ro-
bert Wąs z Grodkowa, która proponując wyko-
nanie zadania za ponad 11,1mln zł złożyła naj-
korzystniejszą z dziewięciu ofert.

Jak tłumaczy zastępca prezydenta miasta 
Michał Śmigielski prace będą prowadzić jed-
nocześnie brygady firmy zaangażowanej przez 
miasto i pracownicy Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju, które popro-
wadzi wzdłuż deptaku swój ciepłociąg. Przyłą-
czenie do niego jak największej liczby budyn-
ków i ogrzewanie ich „ciepłem sieciowym” ma 
przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji i 
poprawy jakości powietrza w tym rejonie.

— Nasze ekipy będą się pojawiać tam, gdzie 
prace zakończy już PEC. Największym placem 
budowy i miejscem newralgicznym będzie pl. 
Jana Pawła II, którego wygląd i funkcja zmie-
ni się diametralnie. Z kolei przejście robót przez 
ulicę Gliwicką (skrzyżowanie Gliwickiej z ulica-
mi Powstańców Śl. i Sobieskiego) zaplanowali-

śmy na lipiec, bo w czasie 
wakacji ruch na drogach 
jest najmniejszy. Z naszych 
planów wynika, że, aby wy-
konać niezbędne prace wy-
starczy na trzy dni zamknąć 
dla ruchu to skrzyżowa-
nie. Przypomnę, że zgod-
nie z projektem pozostanie 
tam sygnalizacja świetlna, 
ale nawierzchnia samego 
skrzyżowania zostanie w 
tym miejscu podniesiona 
średnio o 15 cm — mówi 
Michał Śmigielski. 

Zaplanowane na ostatni 
tydzień lutego prace roz-
poczną się na ul. Mikołow-
skiej na wysokości „Anto-
niczka” poniżej wylotu ul. 
Na Górze i będą związane 
właśnie z rozbudową cie-
płociągu.

Na samej ul. Powstań-
ców Śl. ekipy budowlane 
powinny pojawić się na początku marca. W ma-
gistracie zapewniono nas, że roboty będą tak 
prowadzone, by mieszkańcy i sklepikarze mie-
li zapewnione dojście do swoich domów i skle-
pów. Kłopotliwych utrudnień z dojazdem i do-

stawą towarów przy tak dużym zakresie robót 
nie da się uniknąć, ale w magistracie zapew-
niono nas, że mieszkańcy oraz właściciele i na-
jemcy sklepów będą o nich informowani z nie-
zbędnym wyprzedzeniem.                        (WaT)

24 lutego powinny rozpocząć się pierwsze prace ziemne 
związane z rewitalizacją traktu w ciągu ulic Powstańców Śl.  
i Sobieskiego, prowadzącego od bazyliki św. Antoniego do rynku 
oraz przed Stary Kościół. Odnowiony deptak ma być gotowy  
do końca sierpnia.

Rybniczanie z dużym zaciekawieniem czekają na zmianę wystroju historycznego traktu

Nowy inwestor zagospodaruje działkę położoną między 
dwoma istniejącymi już supermarketami
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W ostatnim dniu stycznia w urzędzie miasta rozstrzygnięto 
przetarg na sprzedaż dużej działki inwestycyjnej położonej przy 
Obwiedni Północnej, między istniejącymi już hipermarketami 
Carrefourem i Castoramą.

Inwestor, który za 6,3 mln zł zakupił działkę o powierzchni prawie 
3,5 hektara, zamierza tam wybudować market z branży budownictwa 

i wyposażenia wnętrz sieci Merkury Market (obecnie 14 marketów  
w Południowej Polsce).

Miasto zyska nie tylko wpływy z samej transakcji, ale w przyszłości 
budżet miasta będą też zasilać wpływy podatkowe. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że za sprawą nowej inwestycji powstaną też nowe miejsca pra-
cy. — Carrefour i Castorama stworzyły tam zalążek centrum handlowego, 

a takie tereny zawsze przyciągają kolejnych inwesto-
rów — mówi prezydent Adam Fudali.

Bez powodzenia, jak na razie, miasto próbuje 
natomiast sprzedać dwie duże działki inwestycyjne  
w samym centrum. Fiaskiem zakończył się ósmy już 
przetarg na sprzedaż działki położonej za budyn-
kiem magistratu, między ul. 3 Maja a ul. Miejską. 
19 lutego miał się z kolei odbyć przetarg na sprze-
daż działki przy ul. Gen. Hallera (vis-á-vis targo-
wiska), ale i w tym przypadku nikt nie wpłacił nie-
zbędnego wadium. — Gdyby znalazł się solidny in-
westor i zagospodarował przynajmniej jedną z tych 
działek pewnie wszyscy bylibyśmy zadowoleni, ale 
skoro na razie taki się nie pojawił to nie ma też co 
załamywać rąk. Musimy zwyczajnie zaczekać na lep-
sze czasy — komentuje prezydent Fudali.  (WaT)
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Castorama i Carrefour będą mieć sąsiada

Startuje rewitalizacja



Eksmisje, konflikty rodzinne, uzależnienia, 
choroby albo spirala niespłaconych kredytów 
to najczęstsze przyczyny bezdomności. Pod ko-
niec grudnia 2013 roku pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej było niemal 300 osób po-
zbawionych własnego lokum. Cztery lata temu 
było ich ponad 100. — W minionym roku udzie-
liliśmy im różnorakiej pomocy. Najczęściej były 
to zasiłki na zakup leków, odzieży czy pokrycie 
kosztów schronienia. Kierowaliśmy bezdomnych 
do kilku placówek noclegowych — wylicza Edy-
ta Wąsowicz.  

Pracowników socjalnych niepokoi napływ 
osób, które nigdy dotąd nie posiadały statu-
su osoby bezdomnej. W 2013 roku do drzwi 
zespołu ds. bezdomności zapukało ponad 120 
„nowicjuszy”. To często ludzie bardzo młodzi: 
20- i 30-latkowie. Najmłodszy z nich miał za-
ledwie 18 lat. Otaczani są szczególną opieką, 
bo jeszcze nie zdążyli przyzwyczaić się do ży-
cia na ulicy, chcą odmienić swój los, a to daje 
duże szanse na usamodzielnienie i powrót do 
normalnego funkcjonowania. Na ulicę trafia-
ją z różnych powodów: jedni wyszli z zakładów 
karnych, inni wrócili zza granicy. Gdy za pracą 
wyjeżdżali do Anglii lub Irlandii, w kraju mieli 
jeszcze dom. Wracają do niczego, bo w między 

czasie rodzina została eksmitowana, rodzice 
umarli albo nie chcą już przyjąć syna pod dach.  

W większości przypadków osoby długotrwale 
bezdomne są pogodzone z sytuacją, w jakiej się 
znalazły. Stwarzają barierę, przez którą trudno 
jest się przebić oferującym wsparcie. — Robi-
my wszystko, by te osoby mogły normalnie żyć. 
Kierujemy na terapię, próbujemy aktywizować. 
Często nie posiadają dokumentów, są nieza-
radni życiowo, nie wiedzą, że mogą ubiegać się 
o emeryturę albo rentę. Czasem ci ludzie są bar-
dzo chorzy i trafiają do nas gdy już nie są w sta-

nie poradzić sobie w środowisku, w którym do-
tąd funkcjonowali. Zdarza się, że uruchamia-
my system wsparcia, a nasz klient nagle opusz-
cza schronisko i znika. Musimy wtedy zawiesić 
działania i mieć nadzieję, że powróci — wyja-
śnia Edyta Wąsowicz.   

Wśród bezdomnych coraz częściej pojawiają 
się osoby niepełnosprawne, których problemy 
zdrowotne spowodowane są wyniszczającym 
trybem życia, jaki prowadziły przez lata. — Pra-
ca z nimi jest jeszcze trudniejsza, choćby dlate-
go, że schroniska nie są przystosowane dla osób 
mających problemy z poruszaniem się. Komple-
tujemy wtedy dokumentację na podstawie któ-
rej mogą być skierowani do Miejskiego Domu  

Pomocy Społecznej — dodaje Edyta Wąsowicz. 
Wielu bezdomnych decyduje się na pobyt  

w placówkach, z którymi współpracuje rybnic-
ki OPS. Od kilku lat są to: schronisko św. Bra-
ta Alberta w Przegędzy, Dom Nadziei w dziel-
nicy Niewiadom, a dla kobiet, również z dzieć-
mi, rybnickie Przytulisko dla Kobiet i Kobiet  
z Dziećmi przy Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej i Psychoterapii oraz Centrum Mat-
ki z Dzieckiem „Maja” w Raciborzu. Są jed-
nak tacy, którzy wybierając „wolność” żyją  
w opuszczonych budynkach, boksach śmietni-
kowych, prymitywnych ziemiankach, kanałach, 
a nawet pod mostami; wszędzie tam, gdzie nie 
trzeba przestrzegać regulaminów zabrania-
jących choćby spożywania alkoholu. W ubie-
głym roku pracownicy OPS-u monitorowali po-
nad 50 takich osób. W najtrudniejszym dla lu-
dzi bezdomnych okresie jesienno – zimowym, 
wspólnie ze strażnikami miejskimi i policjan-
tami kontrolują miejsca, w których przebywa-
ją. Ubiegłej zimy, takie wspólne patrole ura-
towały przed zamarznięciem kilka osób. Pod-
czas kilkunastu tegorocznych objazdów między 
29 października a 19 lutego również propono-
wano im wsparcie, namawiano do skorzystania 
ze schroniska i z pomocy lekarza. — Większość 
z nich nie chce jednak zamieszkać w schroni-
sku, za to chętnie przyjmują ciepłą odzież, buty 
i koce, które zgromadziliśmy dzięki ofiarności 
rybniczan — mówi Dawid Błatoń ze Straży 
Miejskiej. Wśród bezdomnych dominują męż-
czyźni. — Gdy w życiu spotykają ich trudne sy-
tuacje, załamują się częściej niż kobiety. Te po-
trafią szybciej się otrząsnąć, nie narzekają, bio-
rą się w garść, działają. Niektóre jeszcze przed 
upływem trzech miesięcy w przytulisku (tyle 

mogą tam przebywać), wspólnie  
z koleżanką wynajmują mieszkanie, 
znajdują pracę. Mężczyźni częściej 
zastygają w bezdomności — mówi 
Edyta Wąsowicz. 

Dominika Ingram-Nowaczyk

Bezdomnych coraz więcej
— Z roku na rok bezdomnych przybywa — mówi Edyta Wąsowicz, szefowa Zespołu ds. 

Bezdomności w Ośrodku Pomocy Społecznej. Bez dachu nad głową zostają już nie 
tylko dojrzałe osoby „po przejściach”. Coraz częściej na ulicę trafiają trzydziesto-, 
a nawet dwudziestolatkowie.

W nocy z 27 na 28 lutego 

po raz kolejny odbędzie 

się ogólnopolska akcja 

liczenia osób bezdomnych, 

z a r z ą d z o n a  p r z e z 

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Podczas akcji 

przeprowadzonej w lutym 

ubiegłego roku, w Rybniku 

doliczono się 179 osób bez 

dachu nad głową.

Bezdomni – podopieczni Ośrodka Pomocy 
Społecznej zamieszkują m.in. w różnego 
rodzaju pustostanach i ruderach

18 Nr 2/512; luty 2014

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka



Ci nieliczni zainteresowani tą propozycją 
biorą najpierw udział w mediacjach, czyli spo-
tkaniach z przedstawicielami Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, w czasie których przedstawia się im 
różne formy pomocy w spłacie zadłużenia. To 
nie tylko propozycja odpracowania zaległego 
czynszu, ale również m.in.: możliwość obniże-
nia czynszu, zamiana mieszkania na mniejsze 
lokum o mniejszym czynszu oraz możliwość 
rozłożenia spłaty zaległości na raty.

Jesienią z możliwości tej korzystały 72 osoby; 
obecnie korzysta 70. Miesięcznie te 70 osób od-
pracowuje łącznie ok. 40 tys. zł. Przedstawicie-

le popularnej „komunalki” zwracają przy tym 
uwagę, że nie chodzi o pracę na etacie i zwykłą 
umowę o pracę: — Godziny pracy i jej charak-
ter staramy się, na ile jest to możliwe, jak najle-
piej dostosować do konkretnego lokatora. Od-
pracowywać długu nie musi nawet sam lokator, 
bo równie dobrze mogą się tym zająć inne oso-
by, np. pełnoletni wnuczek czy dzieci, które nie 
mieszkają już z rodzicami. Tych pieniędzy lo-
katorzy nie dostają do ręki, ale ich zadłużenie 
jest pomniejszane o wypracowane kwoty. Sytu-
acje są różne; są osoby, które już odpracowały 
zadłużenie i takie, które odpracowują je już od 
roku, a końca nie widać. Największy dług jaki 
dotąd odpracował jeden z naszych lokatorów to 
25 tys. zaległego czynszu — mówi Sabina Ma-
dziar z działu windykacji Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej. 

Lokatorzy wykonują najczęściej proste prace 
porządkowe – sprzątają obejścia szkół i bloków, 
a w budynkach należących do ZGM-u sprzątają 
np. po remontach i po malowaniu klatek scho-
dowych. Część osób pracuje też w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej i porządkuje tereny cmenta-
rzy. Co ciekawe, są również dodatkowe efek-
ty tych prac „dorywczych” – pięciu lokatorów 
w szkołach, w których odpracowywali zadłuże-
nie znalazło stałe zatrudnienie. 

W roku ubiegłym pracowici najemcy miesz-
kań komunalnych odpracowali łącznie ponad 
464 tys. zł długu. Tymczasem w końcu 2013 
roku zadłużenie podstawowe bez odsetek lo-

katorów ZGM-u 
wynosiło 24,9 mln 
zł. — Naszym naj-
większym proble-
mem jest dotarcie 
do osób, które się 
notorycznie zadłu-
żają z informacją, 
że mogą odpra-
cować swoje dłu-
gi i w ten sposób 
sami sobie pomóc. 
W wielu przypad-
kach, by ograniczyć narastanie zadłużenia sta-
ramy się uzyskać dla tych osób dodatek mieszka-
niowy. Okazuje się bowiem, że wiele osób, któ-
rym się on należy, nawet się o niego nie stara. 
Pokutuje przekonanie, że jak ktoś zalega z czyn-

szem, to nie ma szans na dodatek mieszkaniowy, 
a to nieprawda! To właśnie dla takich osób, znaj-
dujących się w trudnej sytuacji jest on przezna-
czony. Dodatek ma im pomóc regulować bieżą-
ce należności — mówi Danuta Kolasińska, dy-
rektor ZGM-u. 

Warunkiem rozpoczęcia odpracowywania 
zadłużenia jest opłacanie bieżącego czynszu. — 
Do wielu lokatorów, których udaje nam się przy-
musić do mediacji w sprawie zmniejszenia ich 
zadłużenia, dopiero w czasie rozmowy z przed-
stawicielami naszego zakładu zaczyna docierać, 
że bez korzystania z dodatku mieszkaniowego, 
nie są w stanie poprawić swej sytuacji — mówi 

Sabina Madziar z ZGM-u. 
Zachowania czynszowych dłużni-

ków często zdumiewają pracowni-
ków ZGM-u; jedni po paru dniów-
kach rezygnują z pracy na poczet 
swego długu, inni mimo podpisa-
nej umowy nie przychodzą do pracy 
już pierwszego dnia. — Od dwóch, 
trzech lat zadłużenie utrzymuje się 
na tym samym poziomie. Tendencji 
spadkowej niestety nie widać. Liczy-
liśmy na znacznie większe zaintere-
sowanie lokatorów możliwością od-
pracowania swojego długu, myśląc, 
że skoro damy im taki instrument, 
to zechcą z niego skorzystać. Wcze-

śniej wprowadziliśmy możli-
wość obniżenia czynszu, ale 
i wtedy otrzymaliśmy raptem 
dziesięć wniosków od zadłu-
żonych lokatorów. Szkoda, 
że wiele osób niepotrzebnie 
czeka, aż ich dług urośnie 
do niebotycznych rozmia-
rów, a wtedy nasze możliwo-
ści pomocy są bardzo ograni-
czone. Niestety, liczba takich 
lokatorów wciąż rośnie. Wie-
lu z nich reaguje dopiero wte-
dy, gdy w sądzie zapada już 
wyrok eksmisyjny — mówi 
Danuta Kolasińska, dyrek-
tor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Podkreśla, 
że jednym z głównych za-
dań zespołu mediacyjnego, 
który powołano w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej, 

jest edukowanie takich niezaradnych życio-
wo lokatorów. W jego skład wchodzą również 
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, 
który pomaga niektórym spośród zadłużonych 
lokatorów.                Wacław Troszka 

Tylko niewielka część komunalnych dłużników zdecydowała się na odpracowanie swojego długu

Czynszowe dniówki mało popularne
W lutym 2012 roku, prezydent Rybnika Adam Fudali wydał zarządzenie, na mocy którego zalegający z czynszem lokatorzy 

mieszkań komunalnych mogą odpracować swoje czynszowe długi. Niestety, z możliwości tej skorzystało do tej pory tylko 102 
dłużników, a mogłoby blisko 1300. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19

W 2013 roku Zakład Gospodarki 
M i e s z k a n i o w e j  z a r z ą d z a ł  5 0 5 4 
mieszkaniami, z czego 385 to mieszkania 
socjalne. Spośród 779 zweryfikowanych 
wniosków o przydział  mieszkania 
komunalnego, pozytywnie rozpatrzono 
487. Łączna wartość nal iczonego  
w ubiegłym roku czynszu wyniosła  
23,5 mln zł. Wpłat z tytułu czynszu 
było jednak znacznie więcej, bo ponad 
23,9 mln zł, a to dlatego, że niektórzy 
lokatorzy uregulowali w całości bądź 
tylko w części swoje zaległości czynszowe 
z lat minionych. Wpłaty komornicze na 
konto ZGM-u (głównie z tytułu zaległego 
czynszu) wyniosły ponad 1,4 mln zł.  
Według planów ZGM miał wydać  
w ubiegłym roku niespełna 36,5 mln zł; 
wydał nieco ponad 32,1 mln zł, w tym na 
inwestycje i remonty prawie 1,5 mln zł.  
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Na początku lutego, w wieku 66 lat,  
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 
Witold  Kulak,  charyzmatyczny 
matematyk z II LO, któremu kiedyś 
p a t r o n o w a ł a  H a n k a  S a w i c k a ,  
a dziś A. Frycz Modrzewski. 

Ktoś powiedział, że jeśli ktoś miał z nim 
choćby jedną lekcję matematyki, to z pewno-
ścią zapamiętał ją na całe życie.

Nie jest łatwo wypowiadać słowa pożegna-
nia. Znałem śp. Witolda Kulaka blisko 30 lat 
i darzyłem wielkim szacunkiem.

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie: wyso-
ki, przystojny i postawny mężczyzna, sympa-
tyczny i dowcipny, z zawieszoną na ramieniu 
torbą, z której wystawały rulony planów zajęć, 
z którymi nie rozstawał się nigdy. Przepraco-
wał w szkolnictwie 35 lat. Był nauczycielem w 
Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku, gdzie 
uczył z dużymi sukcesami matematyki i fizy-
ki, był instruktorem ZHP oraz wicedyrekto-
rem. W latach 1982-1997 śp. Witold Kulak był 
wicedyrektorem w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Hanki Sawickiej, gdzie uczył też ma-
tematyki. Odszedł na emeryturę w 2004 roku. 

Był wymagającym nauczycielem bardzo 

trudnego przedmiotu – ma-
tematyki, ale zawsze spra-
wiedliwym. Żył dla uczniów, 
zawsze wyciągał swoją po-
mocną dłoń, zawsze można 
było liczyć na jego wsparcie 
i bezinteresowność. Przyjeż-
dżał do szkoły jeszcze przed 
lekcjami, już o siódmej rano 
i tym uczniom, którzy tylko 
tego chcieli, cierpliwie tłu-
maczył i wyjaśniał zawiłości 
matematycznych działań. 
Robił to całkowicie bezinte-
resownie. Był człowiekiem upartym i wytrwa-
łym, dlatego nie poddawał się nigdy, nie za-
kładał niepowodzeń i nie mówił, że nie podo-
ła. Przygotowywał w sposób mistrzowski plany 
lekcyjne, projekty organizacyjne, harmonogra-
my egzaminów wstępnych i maturalnych, or-
ganizował i koordynował bieżący tok działal-
ności pedagogicznej. Zaproponowałem kie-
dyś, aby ulżyć jego pracy, zastosowanie pro-
gramu komputerowego do układania planu 
zajęć. Powiedział tak: — Jak chcesz, żeby na-
uczyciele mieli po kilka tzw. okienek – to pro-

szę bardzo. Ja będę robił tak, jak dotychczas. 
I tak zostało. 

Liczne sukcesy naszego liceum 
w dziedzinie matematyki są nie-
podważalną Jego zasługą. Jego 
wielkie zaangażowanie było do-
ceniane przez władze oświatowe. 
Otrzymał liczne nagrody i odzna-
czenia, a w roku 2011 przyznano 
Mu Medal Mikołaja z Rybnika 
– „W służbie oświaty”. Jakież to 
liceum miało szczęście, że zwią-
załeś z nim sporą część swojego 
życia. Dzieliłeś się z nami Twoim 
wielkim sercem, a my przyjaciele, 
zawsze mogliśmy być pewni Two-
jej przyjaźni.

Przed Świętami Bożego Narodzenia od-
wiedziłem Witka w jego mieszkaniu. Składa-
jąc życzenia świąteczne podarowałem Mu, 
jak co roku, kalendarz na kolejny, 2014 rok. 
Popatrzył na mnie, uścisnął moją dłoń, wzru-
szył się, zauważyłem łzy. Mówią, że czło-
wiek żyje tak długo, jak długo żyje w pamięci  
i w sercach innych ludzi. Jestem przekonany, 
że w naszych sercach i w naszej pamięci zo-
staniesz na zawsze.

Tadeusz Otremba, 
były dyrektor II LO w Rybniku

Jak co roku na wiosnę, w marcu i kwietniu  w 27 dzielnicach 
miasta odbędą się zebrania sprawozdawcze rad dzielnic, w czasie 

których rozliczą się one przed mieszkańcami z tego, co zrobiły  
w ciągu ostatniego roku. Spotkania te są również dobrą okazją do 
rozmów i dyskusji o problemach, z którymi borykają się miesz-
kańcy. W dzielnicowych spotkaniach weźmie też udział prezy-
dent miasta Adam Fudali bądź jego zastępcy.   

Zebrania w dzielnicach

Wspomnienie o Witoldzie Kulaku
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Lp. Dzielnica Budynek /Adres Data i godzina

1 BOGUSZOWICE-STARE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Małachowskiego 44 12 marca (środa) 16:00

2 BOGUSZOWICE-OSIEDLE Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Pl. Pokoju 1 12 marca (środa) 18:00

3 CHWAŁĘCICE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15, ul. Gzelska 7 13 marca (czwartek) 16:00

4 STODOŁY Remiza OSP Stodoły, ul. Zwonowicka 5 13 marca (czwartek) 18:00

5 SMOLNA Szkoła Podstawowa z Oddz. Integrac. nr 34, ul. Reymonta 69 17 marca (poniedziałek) 16:00

6 ZAMYSŁÓW Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Wodzisławska 123 17 marca (poniedziałek) 18:00

7 GRABOWNIA Remiza OSP Grabownia, ul. Poloczka 76 c 18 marca (wtorek) 16:00

8 OCHOJEC OSP Ochojec, ul. Rybnicka 23 18 marca (wtorek) 18:00

9 GOTARTOWICE Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Ziołowa 3 24 marca (poniedziałek) 16:00

10 KŁOKOCIN Remiza OSP Kłokocin, ul. Włościańska 70 24 marca (poniedziałek) 18:00

11 ŚRÓDMIEŚCIE Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7 25 marca (wtorek) 16:00

12 LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA Harcówka, ul. Zakątek 19 25 marca (wtorek) 18:00

13 PARUSZOWIEC-PIASKI Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wolna 17 27 marca (czwartek) 16:00

14 KAMIEŃ Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Szewczyka 6 27 marca (czwartek) 18:00

15 ORZEPOWICE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul. Borki 37d 31 marca (poniedziałek) 16:00

16 ZEBRZYDOWICE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12, ul. Buhla 3 31 marca (poniedziałek) 18:00

Harmonogram spotkań sprawozdawczych w dzielnicach w 2014 roku



Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. RÓŻY KORBEL
Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE, BLISKIM I ZNAJOMYM ZMARŁEJ

składają
 Przewodniczący Rady Miasta Rybnika Prezydent Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek  Adam Fudali

2 lutego, po długiej i ciężkiej chorobie w 
wieku 56 lat, przedwcześnie zmarła Róża 
Korbel, jedna z najbardziej znanych i cenio-
nych w Rybniku i regionie kobiet biznesu. 

Gdyby Różę Korbel trzeba było określić jed-
nym słowem, powiedziałabym, że była osobą 
dzielną. Nie tylko w chorobie, z którą zmagała się 
przez wiele lat, pokazując publicznie tylko pogod-
ną twarz. Była odważna również we wszystkich po-
dejmowanych działaniach, bo w wielu z nich była 
pionierką. Kiedy na początku lat 90. amerykańska 
fundacja inwestycji mieszkaniowych CHF zapro-
ponowała Rybnikowi wsparcie budownictwa in-
dywidualnego, potrzebna była kontaktowa oso-
ba o odpowiedniej aparycji, rzetelna i pełna en-
tuzjazmu, która potrafiłaby poprowadzić nowa-
torskie przedsięwzięcie. — Przez mój gabinet prze-
winęło się wtedy około setki kandydatów — mówi 
wiceprezydent Michał Śmigielski. Ponieważ żad-
na z tych osób nie wydawała się odpowiednia, wi-
ceprezydent zwrócił się do współpracowników  
o pomoc. Pracująca wówczas w magistracie Da-
nuta Kolasińska (dziś dyrektor ZGM), wskaza-
ła na swoją koleżankę ze studiów Różę Korbel. 
Po długiej rozmowie z wiceprezydentem, Róża 
dała sobie dwie godziny na podjęcie decyzji;  
w tym czasie amerykański partner miał przygoto-
wać dla niej serię testowych pytań. Po kilku chwi-
lach rozmowy z Różą z testu zrezygnował, dając 
do zrozumienia, że jest Ona odpowiednią osobą 
na odpowiednim miejscu. — Nawet w pierwszym 
zetknięciu Róża wywoływała wrażenie, że zna się 
ją od lat, że jest kimś bliskim. W żadnej sytuacji nie 
pozostawała niezauważona i to nie tylko za sprawą 
słusznego wzrostu. Miała w sobie jakiś magnetyzm, 
który przyciągał do niej ludzi. Ona sama nigdy nie 
zapominała osób, z którymi nawiązała jakieś rela-
cje. Była solidna, pracowita i pełna energii, a przy 
tym bezinteresowna — mówi Danuta Kolasińska.

Jak wspomina Michał Śmigielski, Róża wzbu-
dzała ogromne zaufanie, nie liczyła godzin pra-
cy, dla wszystkich miała czas i serce, stąd krąg jej 
przyjaciół i znajomych wciąż się poszerzał. Ukoń-
czyła studia prawnicze i administracyjne, jednak 
w branży budowlanej i nieruchomości wciąż się 
dokształcała. — Na spotkaniu wszystkich powsta-
łych w Polsce małych spółdzielni mieszkaniowych 
współpracujących z amerykańską fundacją CHF, 
prowadzone przez Różę Korbel przedsięwzięcie zdo-
było największe zaufanie spółdzielców — wspomi-
na Michał Śmigielski. Przypomnijmy, że osiedle 
Wierzbowa wizytowała ówczesna ambasador Sta-
nów Zjednoczonych. Przez kilka miesięcy Róża 
pracowała też w urzędzie miasta jako pełnomoc-
nik prezydenta ds. realizacji projektu kanaliza-
cyjnego ISPA. — Bardzo ją ceniłem. Była kobie-
tą dynamiczną, profesjonalną i pełną pomysłów. 
Do pracy podchodziła w sposób uczciwy i rzetel-
ny — mówi prezydent Adam Fudali. Zdobyte do-
świadczenia Róża Korbel wykorzystała później  
z powodzeniem w branży nieruchomości, pracując  

już na własny rachunek. Ale na działaniach de-
weloperskich nie poprzestała, czego dowodem 
jest otwarcie rybnickiego, prestiżowego ośrod-
ka kosmetycznego dr Ireny Eris. Jako bizneswo-
man doskonale rozumiała problemy kobiet pro-
wadzących własne firmy i zależało Jej by je doce-
niano. Jak mówi Andrzej Żylak, prezes Izby Han-
dlowo-Przemysłowej Rybnickiego Okręgu Prze-
mysłowego, której przez prawie dwadzieścia lat 
firma AWIM Inwest była członkiem, Róża Kor-
bel była inicjatorką nagrody Narcyza dla szczegól-
nie przedsiębiorczych i wyróżniających się w ży-
ciu publicznym kobiet. — To była wyjątkowa ko-
bieta. Przebojowa, o silnej osobowości, zawsze po-
godna, uśmiechnięta, życzliwa dla wszystkich wo-
kół — wspomina prezes Żylak. 

Z racji choroby interesowała się nowymi tera-
piami onkologicznymi, w tym mało u nas znaną 
hipertermią. Dlatego z dużym zaangażowaniem, 
ze wsparciem środowiska medycznego, przystą-
piła do kolejnego przedsięwzięcia – stworzenia w 
Rybniku ośrodka leczącego tą metodą. Doświad-
czeniami związanymi z chorobą z dużą empatią 
dzieliła się z innymi chorymi kobietami, dodając 
im swoją postawą otuchy i odwagi.  

Miała również zainteresowania pozazawodowe. 
Jak zdradza córka Klaudia, po maturze niespełnio-
nym marzeniem mamy były studia na Akademii 
Wychowania Fizycznego, do czego, m. in. ze wzglę-
du na wzrost, miała predyspozycje. Do końca była 
zresztą członkiem zarządu Klubu Olimpijczyka So-
kolnia w Rybniku. Dobrze śpiewała; w młodości 
występowała nawet w chórze, a potem w zespole 
big-bitowym. Miała bliski kontakt z córkami, któ-
rym przekazywała swoje życiowe i zawodowe do-
świadczenie. — To była najwspanialsza mama na 
świecie — mówi ze łzami w oczach córka Klaudia. 

Była osobą niezwykle towarzyską, uczestni-
czyła w życiu kulturalnym miasta, bywała na im-
prezach artystycznych, a nawet je współtworzy-
ła. W 2012 r., w roli mecenasa kultury, wspól-
nie z przedsiębiorcą Norbertem Gamoniem do-
prowadziła do występów na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej krakowskiego teatru STU z udziałem 
m. in. Daniela Olbrychskiego, Jerzego Treli oraz 
rybniczanina Olka Krupy, aktora występującego  
z sukcesami w Stanach Zjednoczonych,  

o d k r y w a j ą c  
go dla Rybnika 
na nowo. — Była 
bezinteresownym 
przyjacielem, do 
dyspozycji o każ-
dej porze dnia i 
nocy.  Zawsze 
miała czas na wy-
słuchanie proble-
mów, choć Jej sa-
mej ich nie brako-
wało. Uważam, że 
Róża zasługuje, by 
w jakiś sposób upamiętnić jej osobę — uważa Nor-
bert Gamoń. — Z żalem odebrałem wiadomość  
o śmierci pani Róży. Chociaż nie poznałem jej zbyt 
dobrze, wydała mi się osobą niezwykle ciepłą i na-
turalną — wspominał kilka spotkań z Różą Olek 
Krupa. — Choć miała duży udział w organiza-
cji spektakli teatru STU w Rybniku i była wyraź-
nie obecna w tym, co robi, potrafiła zachować do 
tego dystans. Emanowała z niej jakaś prawda, co 
nie jest dziś tak częste — dodaje aktor.   

Choć wszyscy mieliśmy świadomość Jej choro-
by i walki, którą toczy, kolejny zabieg w Lublinie,  
a potem pobyt w szpitalu wcale nie wydawał się 
terminalny. Byliśmy pewni, że za parę tygodni spo-
tkamy uśmiechniętą Różę na rybnickiej ulicy. Mi-
chał Śmigielski wspomina, że umawiał się na wizytę  
w szpitalu i obiecał przynieść Jej ulubione kremowe 
napoleonki. Cukiernik przyniósł je w poniedziałek, 
dzień po Jej śmierci... Wszystkim, którzy Ją znali, 
Róża pozostanie w pamięci na zawsze. 

Nabożeństwo żałobne za śp. Różę Korbel zo-
stało odprawione 5 lutego w kościele pod wezw. 
św. Marii Magdaleny w rodzinnym Radlinie II. 
Przewodniczący nabożeństwu o. Lucjusz z fran-
ciszkańskiej parafii św. Józefa Robotnika w Ryb-
niku mówił m. in.: — Kochała piękno i ludzi, a lu-
dzie kochali Ją. Świadczy o tym, choćby liczba lu-
dzi biorących udział w tym nabożeństwie. Zosta-
ła pochowana na pobliskim cmentarzu w obec-
ności rodziny i setek przyjaciół oraz znajomych, 
u boku męża Mariusza, którego straciła pięć lat 
temu, Pozostawiła ukochaną wnuczkę Diunę oraz 
córki Klaudię i Karinę z rodzinami. 

Różyczko, bez Ciebie Rybnik już nie będzie 
taki sam... 

Wiesława Różańska

Wspomnienie o Róży Korbel

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 21



W fotograficznym skrócie

ZAMEK JAK NOWY. Od kilku dobrych tygodni rybnicki za-
mek, będący obecnie siedzibą sądu rejonowego lśni no-
wym blaskiem. Krótko przed świętami zakończył się pierwszy 
etap gruntownego remontu elewacji budynku, w ramach które-
go m.in. naprawiono spękane ściany, wykonano obróbki blachar-
skie, a okna i kraty okienne poddano renowacji. Specjaliści od-
nowili też efektowne elementy sztukaterii wieńczące bramę pro-
wadzącą na zamkowy dziedziniec. Na wiosnę ruszą kolejne prace  
i w ten sam sposób zostaną odnowione mury od strony dziedzińca, 
którego wystrój się nie zmieni. Dotychczasowe prace kosztowały 
blisko 1,4 mln zł. Zmieniło się również otoczenie zamku, zwłaszcza 
od strony zachodniej, gdzie podczas modernizacji targowiska zbu-
dowano mur odgradzający plac targowy od zamkowego obejścia.

ŚWIĘTOWALI W MEKSYKU. 29 stycznia Rada Dziel-
nicy Meksyk zorganizowała  noworoczne spotka-

nie seniorów. Najstarsi mieszkańcy tej dzielnicy chętnie 
skorzystali z zaproszenia, bo przy stołach rozstawionych  
w chwałowickiej restauracji Birreria zasiadło ponad 80 
osób. Seniorów odwiedził wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski, nie zabrakło też smacznego poczęstunku. — Atmosfe-
ra spotkania była niezwykle serdeczna, a jego uczestnicy 
prześcigali się w dowcipnych dialogach i żartach — mówi 
Celina Kaczmarczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy 
Meksyk. Wspólne śpiewy i tańce wciąż aktywnych meksy-
kańskich seniorów potwierdziły, że przygotowywane przez 
dzielnicowych samorządowców spotkania są prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę. 

DARY DLA UKRAINY. To była spontaniczna akcja; na zorganizowanie 
zbiórki zimowej odzieży dla Ukraińców protestujących na Majdanie 
rybniccy harcerze mieli praktycznie jeden dzień. Przeprowadzili ją 

28 i 29 stycznia w bibliotece głównej, gdzie mieści się siedziba rybnickie-
go hufca ZHP. O pomoc dla walczącej Ukrainy zwróciło się do rybnickiego 
hufca Stowarzyszenie Pokolenie z Katowic. — Przyłączyliśmy się z chęcią, 
choć na zorganizowanie zbiórki było mało czasu, więc cieszymy się, że nasz 
apel spotkał się z takim odzewem — mówi Kazimiera Musiolik, zastępca 
komendanta hufca ZHP w Rybniku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, 
głównie Rybnika i wsparciu urzędu miasta zebrano sporo ciepłej odzieży, 
śpiworów, koców, a także środki opatrunkowe, lekarstwa, a nawet łóżka 
polowe. Wspólnie z Kazimierą Musiolik akcję koordynowały Agnieszka Oleś 
i Kamila Mytyk z ZHP. — Podobne zbiórki odbywały się również w Raci-
borzu, Żorach oraz Jastrzębiu, gdzie trafiły zebrane przez nas dary. Stam-
tąd miały pojechać do Katowic do siedziby stowarzyszenia Pokolenie, któ-
re zajęło się organizacją transportu do Kijowa — wyjaśnia Kamila Mytyk. 

DZIEŃ SENIORA W ZEBRZYDOWICACH. 6 lutego coroczne spotkanie dla 
najstarszych mieszkańców Zebrzydowic zorganizowała tutejsza rada 
dzielnicy. W sali Szkoły Podstawowej nr 12 zasiadło niemal 100 osób, 
które ukończyły 75 rok życia. Gościem honorowym spotkania była Jadwiga 
Zdrzałek, najstarsza zebrzydowiczanka, która we wrześniu ubiegłego roku 
skończyła 101 lat. Uczestnicy spotkania wśród których zasiedli m.in. prze-
wodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek, duchowni z tutejszej parafii oraz 
dzielnicowi samorządowcy przekazali seniorce bukiety kwiatów, list gratula-
cyjny od prezydenta Adama Fudalego oraz życzenia jeszcze wielu lat w zdro-
wiu. — Takie uroczystości to ogromna radość dla naszych seniorów. To oka-
zja do wspomnień, rozmów i wspólnego śpiewania, a także do poznania 
nowych mieszkańców Zebrzydowic — mówiła Teresa Knura, przewodniczą-
ca zarządu dzielnicy. A że tego typu spotkania kształtują więzi międzypoko-
leniowe, nie mogło zabraknąć występu dzieci z Przedszkola nr 12, który se-
niorzy nagrodzili gromkimi brawami. — Seniorzy to wielkie serca i życiowa 
mądrość — mówią organizatorzy uroczystości. Trudno się z nimi nie zgodzić. 
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ŚLĄSCY PREZYDENCI. 4 lutego w rybnickim magistracie odbyło się 
posiedzenie konwentu prezydentów miast na prawach powiatu Ślą-

skiego Związku Gmin i Powiatów. Wzięło w nim udział wielu znanych i ce-
nionych samorządowców z naszego regionu m.in. prezydent Katowic Piotr 
Uszok i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Wśród spraw, o których dys-
kutowali śląscy prezydenci znalazły się m.in. problemy związane z oświa-
tą. Dyskusję na temat dotowania przez gminy niepublicznych szkół dla do-
rosłych zainicjowała Joanna Kryszczyszyn, zastępczyni prezydenta Rybni-
ka, która opowiedziała o bojach miejskich urzędników, jakie toczą oni, by 
rozliczyć miejskie dotacje trafiające do prywatnych firm oświatowych. Jo-
anna Kryszczyszyn mówiła też o praktycznych zagrożeniach, jakie wynikają  
z „ustawy przedszkolnej”. Ustawowe kryteria naboru tak sformułowano, że w 
przedszkolach może zabraknąć miejsca dla 5-latków, dla których przedszko-
le jest obowiązkowe. Rozmawiano również o problemie nielegalnego i nie-
kontrolowanego deponowania na terenie gmin odpadów niebezpiecznych.

MODLITWA PAMIĘCI. 26 stycznia, w przededniu 69. rocznicy 
wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Międzyna-
rodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbył się doroczny mo-
dlitewny marsz pamięci. Co roku w rocznicę Marszu Śmierci, czyli tra-
gicznej ewakuacji więźniów hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęci-
miu, organizują go wspólnym wysiłkiem rybnicki Klub Inteligencji Ka-
tolickiej i Muzeum w Rybnik. Trasa Marszu Śmierci prowadziła trady-
cyjnie ku zbiorowej mogile więźniów i poświęconemu ich pamięci po-
mnikowi. W czasie tegorocznej drogi krzyżowej wspominano również 
tragedię śląską czyli wywózkę w 1945 roku tysięcy mężczyzn ze Ślą-
ska w głąb Związku Radzieckiego. Modlono się również za rybniczan 
i mieszkańców ościennych miejscowości, którzy 69 lat temu w jakikol-
wiek sposób pomogli prowadzonym przez hitlerowców więźniom, ry-
zykując własnym życiem. Droga krzyżowa zakończyła się mszą w za-
bytkowym drewnianym kościółku w Wielopolu. 

FONTANNA POD IGLOO. Rozpoczął się remont rynkowej fontanny. 
Jeśli chodzi o stronę wizualną, niewiele się zmieni. Zostaną wymienione 
bądź tylko wyczyszczone jej okładziny z piaskowca, zainstalowane nowe 

ledowe oświetlenie i system „nawadniania” fontanny. Docelowy efekt moder-
nizacji chyba najbardziej obrazowo określił w czasie sesji rady miasta zastępca 
prezydenta Michał Śmigielski, stwierdzając, że będzie „mniej sikania, a więcej 
przelewania”. Fontanna zostanie też wyposażona w stację uzdatniania wody, 
dzięki czemu znajdująca się w obiegu woda będzie prawie zdatna do picia, 
a wieńcząca fontannę figura św. Jana Nepomucena, na której często siadają 
gołębie zostanie gruntownie wyczyszczona. Prace toczą się w bardzo sprzy-
jających warunkach, bo wcześniej fontannę przykryto specjalnym białym na-
miotem w kształcie igloo, dzięki czemu modernizację będzie można prowa-
dzić nawet w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Przetarg 
na modernizację fontanny wygrała rybnicka firma Erbud z ofertą opiewają-
cą na nieco ponad 243 tys. zł. Prace mają się zakończyć do końca kwietnia.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 23

DACH DLA „POWSTAŃCÓW”. Dopiero w trzecim przetargu udało się 
znaleźć wykonawcę, który chciał się podjąć gruntownego remontu da-
chu szacownego gmachu I LO im. Powstańców Śl. Prace już trwają; ich zakres 
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wymurowanie na nowo kominów, zainsta-
lowanie nowych ław kominowych, instalacji odgromowej oraz instalacji prze-
ciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych, nie wspominając o izolacji i obrób-
kach blacharskich. Nowe pokrycie dachu zostanie wykonane z „blachy tytano-
wo-cynkowej, płaskiej, na rąbek stojący podwójny”. Dachy przybudówek zo-
staną natomiast pokryte papą termozgrzewalną. Z sześciu ofert wybrano pro-
pozycję firmy Wikpol z Żarek Letniska (blisko 967 tys. zł), która ma zakończyć 
prace przed końcem wakacji. W magistrackim wydziale infrastruktury miejskiej 
i inwestycji trwają już przygotowania do wakacyjnego sezonu remontów i mo-
dernizacji w budynkach szkół i przedszkoli. Najtrudniejsze jest jak co roku zna-
lezienie w odpowiednim terminie solidnych wykonawców, którzy uwiną się  
z robotą w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy. 
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PORTALOWI LUDZIE ROKU. 13 lutego w „okrąglaku” ogłoszono 
wyniki ósmego dorocznego konkursu na Człowieka Roku 2013 ryb-
nickiego portalu Rybnik.com.pl.  Kapituła plebiscytu wskazała zwy-
cięzców w trzech kategoriach: biznes, kultura i sport. Swojego zwycięzcę  
z grona wszystkich nominowanych wybrali również internauci, czyli uczest-
nicy głosowania internetowo-esemesowego. Po raz pierwszy w historii zo-
stał nim przedstawiciel kategorii „biznes”, nieznany szerszemu gronu ryb-
niczan Damian Homola (1051 z 3585 głosów), właściciel firmy Prestige 
(na zdjęciu pierwszy z lewej). Po nagrodę w dziedzinie kultury sięgnął ze-
spół Chwila Nieuwagi (pozostali nominowani: Ilona Kargul, Marcin Komo-
rowski, zespół The Blues Experience), w kategorii biznes Henryk Piercha-
ła właściciel znanej rybnickiej piekarni (Katarzyna Grudzień, Andrzej Ho-
lona, Damian Homola) zaś czynnych sportowców (Anna Mroszczak, Aga-
ta Perenc, Mariusz Prudel) pogodził Robert Słupik, niestrudzony organi-
zator wyścigu kolarskiego „Tour de Rybnik”.

CESARZ ZNÓW W RYBNIKU. W ramach zorganizowanej w Mu-
zeum w Rybniku wystawy „W Rybniku bez zmian. Miasto wiosną 
1914 roku”, można zobaczyć portret cesarza niemieckiego Wil-

helma I, którego autorem jest Carl von Ivonsky. Obraz, który na sta-
łe znajduje się w zbiorach Muzeum w Gliwicach, powstał w 1899 r. 
i przez 23 lata zdobił wnętrza rybnickiego starostwa powiatowego. 
W 1922 roku, na mocy decyzji sejmiku powiatowego, został przeka-
zany do Oberschlesisches Museum w Gliwicach, gdzie miał być prze-
chowany do czasu powrotu powiatu rybnickiego do Niemiec. — Tam 
przetrwał późniejsze zawieruchy historii: II wojnę światową i okres 
komunizmu. Dzięki temu nie został zniszczony, sprzedany albo prze-
kazany do jednego z wielkich muzeów, gdzie, być może, znalazłby 
miejsce w jakimś magazynie — mówi Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum 
w Rybniku. Płótno, które po 92 latach na dwa miesiące powróciło do 
naszego miasta, prezentowane będzie w muzeum do 30 kwietnia.

NOWY EKRAN „EKRANU”. 28 stycznia w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej zamontowano nowy ekran przystosowany do wyświetlania fil-
mów w technologii 3D. Wcześniej z podnoszonej stalowej konstruk-
cji unoszącej również znajdujące się tuż za ekranem głośniki zdjęto starą, 
wysłużoną już białą materię. Nowy ekran (19.680 zł) jest koloru srebrne-
go. To mała, znaczeniowa rewolucja, bo do tej pory mianem „srebrnego 
ekranu” określano telewizor (srebrne były telewizyjne ekrany starej ge-
neracji), by przypomnieć tylko „Kulisy srebrnego ekranu” - cykl popular-
nych, satyrycznych skeczy prezentowanych w radiowym programie „60 
minut na godzinę”. Dla kina zarezerwowano określenie „duży ekran”,  
a teraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej kinowe projekcje, głównie dla człon-
ków Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Ekran”, będą się odbywać na du-
żym i srebrnym ekranie. Pierwszy film („Powtórnie narodzonego” w reży-
serii Sergio Castellitto) wyświetlono na nim w pierwszy poniedziałek lu-
tego. Rybnicki DKF „Ekran” będzie obchodzić w tym roku swoje 50-lecie. 

RUDA ZGODNIE Z PLANEM. Choć luty to jak najbardziej miesiąc zi-
mowy, na placu budowy nowego kąpieliska Ruda praca wre. W zbu-
dowanych na nowo budynkach „wartowni” dla ratowników WOPR-u 

i zaplecza, w którym będą się mieścić m.in. szatnie i toalety, trwają już pra-
ce wykończeniowe. Na dachu tego ostatniego zainstalowano już całą bate-
rię kolektorów słonecznych. Co najważniejsze, wszystkie prace przebiegają 
tu zgodnie z przyjętym  harmonogramem, a trzeba pamiętać, że najtrudniej-
szą technicznie część robót wykonano już w ubiegłym roku. Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rybniku, gospodarz kąpieliska rozstrzygnął tymcza-
sem przetarg na najem całorocznego lokalu gastronomicznego (352 m kw), 
w którym będzie też można prowadzić sprzedaż sprzętu sportowego.  Ustną 
licytację stawki czynszu wygrało konsorcjum firm z Rybnika i Raciborza, któ-
re przy wywoławczej stawce 7 zł za 1 m kw, zaproponowało czynsz w wyso-
kości 8 zł netto za 1 m kw. Lokal ma funkcjonować przez cały rok bowiem na 
terenie Rudy zostanie też urządzony duży, całoroczny plac zabaw dla dzieci. 
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A skąd tytułowy goździk? Partnerem realizato-
ra projektu – rybnickiej spółki ProEdu Edukacja-
&Kultura, było stowarzyszenie Prosas z portugal-
skiego miasta Sines, zaś goździk to symbol prze-
mian w tym kraju po „goździkowej rewolucji”  
w 1974 r. Koordynator projektu Maria Margońska 
z ProEdu doświadczeń nabierała realizując wcze-
śniej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpra-
cy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”, podobne 
przedsięwzięcia. — Jako osoba ucząca języków ob-
cych wiem, że motywacja do nauki jest większa, jeśli 
istnieje możliwość wyjazdu za granicę.  A Grundtvig 
umożliwia nie tylko wyjazd, ale także, poprzez aktyw-
ne działania w ramach wybranego tematu, uczenie się 
nowych rzeczy. Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów 
i poszerzaniu horyzontów uczestników, którzy „wy-
rośli” już z formalnego systemu edukacji. Jak mówi 
Maria Margońska, podobne projekty służą wyko-
rzystywaniu ogromnego potencjału, jakim dyspo-
nują osoby starsze, a wciąż kreatywne. I takie nie-
wątpliwie trzy dwuosobowe drużyny wolontariuszy 
w „goździkowym” projekcie wzięły udział. Pierwsza 
dwójka w lipcu 2012 r. przez trzy tygodnie praco-
wała w domu opieki Santa Casa de Missericordia 
w nadmorskim Sines z osobami starszymi, niepeł-
nosprawnymi, młodymi matkami i młodzieżą spo-
łecznie niedostosowaną. Kornelia Popek prowadzi-
ła m. in. sesje terapeutyczne poprzez jogę, a artysta 
malarz Ryszard Kalamarz – warsztaty plastyczne. 

We wrześniu tego samego roku miała miejsce re-
wizyta. Siedmioosobowa grupa wolontariuszy z Si-
nes gościła w kilku rybnickich placówkach: warszta-
tach terapii zajęciowej, w domu opieki przy ul. Żuż-
lowej oraz w Uniwersytecie III Wieku. Wolontariu-
sze z Portugalii m.in. podzielili się umiejętnościami 
w robieniu origami, zaprezentowali też to, co w ich 
kulturze najbardziej charakterystyczne – pieśni fado.   

Jesienią 2012 r. w Santa Casa pracowały i dzie-
liły się swoimi pasjami Brygida Przybyła, malarka 
i członkini Stowarzyszenia Rybnik- Europa oraz 
Elżbieta Kostorz z rybnickiego Uniwersytetu III 
Wieku. Wraz z pensjonariuszami przygotowywały 
ozdoby bożonarodzeniowe. 

Latem ub. roku do Sines pojechały Jadwiga 
Demczuk-Bronowska, inicjatorka i animatorka 
wielu wydarzeń kulturalnych w Rybniku oraz ar-
tystka malarka Maria Budny-Malczewska. Autorką 
pomysłu, by tematem ich wspólnych działań z pod-
opiecznymi Santa Casa był Mały Książę z książki 
Saint Exupéry’ego, była Jadwiga Bronowska. — To 
moja ulubiona książka i jedna z najbardziej znanych 
historii literackich na świecie. Traktuje o uniwersal-
nych wartościach rozumianych pod każdą szeroko-
ścią geograficzną — mówi. Ona przygotowała kon-
cepcję teatralno-sceniczną całości, a Maria Mal-
czewska stronę plastyczną projektu. Zajęcia pla-
styczne służyły m.in. przygotowaniu scenografii,  
a zajęcia parateatralne wciągnęły ich uczestników  
w świat Małego Księcia. — Entuzjazmu w trakcie 
zajęć nie była w stanie tłumić nawet bariera językowa. 
Pensjonariusze z Santa Casa rysowali, kleili, wycinali, 
tworząc plastyczną wizję książki — mówi Maria Mal-
czewska. Kanwą podsumowującego projekt spekta-
klu, stały się cztery znane z książki cytaty, brzmiące 
jak złote myśli. Jak mówi Maria Malczewska, pod-
sumowujący zajęcia performance był zarówno dla 
autorek, jak i uczestników, a także dla widzów du-
żym przeżyciem emocjonalnym. Na zakończenie 
nie zabrakło łez wzruszenia i słów podziękowania 
za rozmach projektu oraz dziesiątek papierowych 
róż, którymi wzajemnie się obdarowano. — Spo-
tkaliśmy bardzo serdecznych i otwartych ludzi, a Por-
tugalia będzie nam się kojarzyć z zapachem kawy  
i pomarańczy oraz z muzyką fado — mówią Jadwi-
ga Bronowska i Maria Malczewska. I w taki wła-
śnie sposób Grundtvig i ProEdu wcielały w życie 
ideę europejskiej integracji.

Projekt, choć się zakończył, był inspiracją do ko-
lejnych przedsięwzięć. Zauroczona Portugalią Bry-
gida Przybyła namalowała cykl akwareli, które za-
prezentowała w galerii Oblicza w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Natomiast Jadwiga Bronowska i Ma-
ria Malczewska przystąpiły w Fundacji Elektrow-
ni Rybnik do realizacji przeznaczonego dla rybnic-
kich seniorów plastyczno-teatralnego projektu na 
podstawie prozy Paulo Coelho. — Mam nadzieję,  

że w nowej perspektywie 
budżetowej UE znajdą się 
środki na interesujące pro-
jekty dla seniorów, które 
będziemy mogli realizować 
— wyraża nadzieję Maria 
Margońska.

(r)   

Pierwszą okazją było święto babć i dziadków. Z tej okazji 
23 podopiecznych z Placówki Wsparcia Dziennego przygo-
towało upominki, poczęstunek i występy artystyczne dla kil-
kunastu mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecz-
nej w Rybniku.  — Najważniejsze jest przełamywanie stereo-
typów między seniorami i juniorami. Spotkania przebiegają 
w bardzo dobrej atmosferze. Wszyscy uczestnicy są niezwy-
kle zaangażowani w podejmowane działania. Młodzież po-
znaje tradycje regionalne, a seniorzy mają radość z przeka-
zywania wiedzy i doświadczenia. Integracja pokoleń, a przy 
tym dobra  zabawa – o to nam chodzi — tłumaczy Bogumiła 
Ziółko-Napieralska z filii nr 4 rybnickiej biblioteki, kierow-
nik projektu. Dzięki podejmowanym działaniom wzbogaca 
się życie kulturalne dzielnicy, aktywizują się młodsi i star-
si, umacnia się międzypokoleniowa więź. — Za nami rów-
nież warsztaty kulinarne, w trakcie których wspólne i według 
przepisu starszych uczestników robiono śląski szałot — do-
daje Bogumiła Ziółko-Napieralska. Gotowanie, w którym 
wzięło udział 17 dzieci i czworo seniorów, poprzedziła pre-
lekcja dietetyka na temat wartości odżywczych jarzyn i tra-
dycji śląskiej kuchni. Było pysznie i zdrowo. A to dopiero 
początek, bo projekt będzie realizowany do czerwca. Za-
planowano powtórkę z gotowania, na uczestników czeka-
ją także warsztaty artystyczne (zajęcia ceramiczne), foto-
graficzne (zdjęcia dzielnicy), wyjazd do Chlebowej Chaty  
w Górkach Małych i Dzień Regionalny. Każde kolejne spo-
tkanie łączy dwa światy – osób dojrzałych oraz dzieci, co 
ma szczególne znaczenie w dzielnicy borykającej się z pro-
blemami marginalizacji i wykluczenia społecznego. — Ak-
tywność, pozytywne myślenie, dostrzeganie wartości w tradycji  
i kulturze – mamy nadzieję, że warsztaty i spotkania wzboga-
cą nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wpłyną na kształ-
towanie osobowości młodszych uczestników — podsumowu-
je Bogumiła Ziółko-Napieralska.

Projekt „Międzypokoleniowy most tradycji” jest realizo-
wany przez filię nr 4 rybnickiej biblioteki, Placówkę Wspar-
cia Dziennego Paruszowiec-Piaski, tamtejszą radę dzielnicy, 
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku i Koło Eme-
rytów i Rencistów Silesia. Projekt jest finansowany przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK z programu granto-
wego Bank Dziecięcych Uśmiechów.

(m)

Seniorski wolontariat  

Na naukę i nowe doświadczenia nigdy nie jest za późno. Przekonali się o tym 
uczestnicy projektu pod nazwą „Goździk: seniorzy-wolontariusze a transgraniczna 
arteterapia” wolontariatu seniorów Grundtviga, w ramach finansowanego przez 
Unię Europejską programu „Uczenie się przez całe życie”.

Między 
     pokoleniami

Międzypokoleniowy Most Tradycji ma łączyć 
pokolenia poprzez przekazywanie lokalnych 
zwyczajów, kultury i wymianę doświadczeń.  
W styczniu odbyły się dwa spotkania młodzieży 
i seniorów z dzielnicy Paruszowiec Piaski.

Podopieczne rybnickich artystek-
wolontariuszek – Marii Budny-
Malczewskiej i Jadwigi Demczuk-
Bronowskiej  przygotowują 
inscenizację do Małego Księcia 
w Sines, Portugalia.

Projekt  dofinansowany  był  ze  środków Komisji 
Europejskiej w ramach Programu  „Uczenie  się  
przez  całe  życie”, Akcja Grundtvig

Z goździkiem i różą

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 25

Wspólne gotowanie połączyło młodzież i seniorów z dzielnicy Paruszowiec-Piaski
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 — Na razie nie podejmujemy żadnych kroków. 
Chcemy dać rodzicom trochę więcej czasu. Może 
trzeba będzie zorganizować kolejne spotkania,  
a może przekonają ich dzieci, które znają histo-
rię tamtych wydarzeń, uczestniczą w Marszu Pa-
mięci, odwiedzają groby pomordowanych, a na 
lekcjach regionalizmu poznają historię związaną  
z miejscem, w którym żyją — mówi Joanna Bła-
życa, dyrektorka ZSz-P nr 1 i dodaje. — Na bu-
dynku naszej szkoły od dawna wisi tablica poświę-
cona ofiarom hitlerowskich obozów koncentracyj-
nych i więzień hitlerowskich. Do niej właśnie na-
wiązywała pierwsza propozycja nowego imienia 
szkoły, jednak uchwała w tej sprawie, choć była 
przygotowana już w maju ub. roku, została wyco-
fana z porządku obrad radnych. Głównie dlatego, 
że po zmianach nazwa placówki miałaby bardzo 

niefortunne brzmienie: Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi nr 8 im. Ofiar Hitlerow-
skich Obozów Koncentracyjnych w Rybniku, co 
sugerowałoby, że obozy te znajdowały się w na-
szym mieście. Druga propozycja – „Ofiar Mar-
szu Śmierci” – też odwołuje się do lokalnych wy-
darzeń, bo ul. Gliwicką, przy której znajduje się 
szkoła, szli więźniowie z Auschwitz. Obie propo-
zycje zaproponowało grono pedagogiczne szko-
ły i na obie rodzice najpierw się zgodzili, potem 
jednak zdanie zmienili. Pomysł od początku bu-
dził wątpliwości szefowej komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu radnej Anny Gruszki, która jest zda-
nia, że szkoła podstawowa powinna mieć pogod-
ną nazwę, adekwatną do wieku dzieci, które się  
w niej uczą. — Przedstawiona propozycja nawiązuje 
do zbyt dramatycznych wydarzeń, którymi nie należy  

obciążać tak małych dzieci. Może sprawdziłaby 
się w gimnazjum albo w szkole średniej, ale naj-
młodszym uczniom będzie się źle kojarzyć i może 
okazać się dla nich niezrozumiała — mówi radna 
Anna Gruszka o powodach, dla których nie zde-
cydowano się na zmianę nazwy szkoły. To było 
ponad pół roku temu, jednak od tego czasu nie-
wiele się zmieniło. Dyrektorka wciąż ma nadzie-
ję, że z czasem rodzice przekonają się do propo-
zycji. — Nadal jestem za. Nazwa budzi wątpliwo-
ści, bo dotyczy niełatwych zdarzeń, ale przecież cała 
nasza historia jest trudna, co nie znaczy, że dzieci 
nie mają jej poznawać. Jestem historykiem i uwa-
żam, że wszystko zależy od nauczyciela i tego jak 
przekaże uczniom wiedzę, nawet tak dramatycz-
ną. O trudnej historii można i trzeba mówić, waż-
ne w jaki sposób się to robi — przekonuje dyrek-
torka i zdradza, że scenariuszy przygotowywany 
na uroczystość nadania szkole imienia miał być 
w swej formie bardzo nowoczesny.   

Formalnie patronem wielopolskiej podstawów-
ki wciąż jest więc Lucjan Szenwald, warszawski 
poeta i działacz komunistyczny. Patronuje szko-
le od 1985 r.                                                      (S)

Marny patron, kto w zamian?
Czy Lucjan Szenwald jest lepszym patronem szkoły niż Ofiary Marszu Śmierci? 

Pierwszego rodzice uczniów z Wielopola praktycznie nie znają; drugich nie chcą. 
Patowa sytuacja w sprawie zmiany imienia podstawówki nr 8 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 trwa już od ponad pół roku.
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Wszy to temat wstydliwy. Przez lata były koja-
rzone z brakiem higieny, środowiskami biedy i pa-
tologii. Brak czystości, owszem, im sprzyja, ale one 
nie ulegają stereotypom i z natury są bardziej de-
mokratyczne niżbyśmy chcieli. Może je złapać każ-
dy, bo w skupiskach ludzkich łatwo się przenoszą, 
przez co szczególnie narażone są dzieci w szkołach 
i przedszkolach, w czasie kolonii (także tych all in-
clusive), obozów i na placach zabaw. Dzieci zacho-
wują się spontanicznie, podczas zabawy pozosta-
ją w bliskim kontakcie, a to sprzyja rozprzestrze-
nianiu się owadów. Tak samo jak stare wykładziny  
i dywany, wymienianie się odzieżą, korzystanie z 
cudzych grzebieni, pożyczanie spinek… Można być 
czyściutkim i pachnącym wieczorem, a następnego 
dnia pojawią się wszy. — To nie wstyd. Wstydem jest 
brak reakcji, kiedy wystąpi problem — mówi higie-
nistka jednej z rybnickich podstawówek. I prosi, by 
rodzice nie mieli oporów przed wyrażeniem zgody 
na sprawdzanie czystości swoich pociech. — Za-
chowujemy całkowitą dyskrecję – podczas kontroli 
uczeń jest sam w gabinecie, o wszach u konkretne-
go dziecka informujemy tylko jego rodzica, i to tyl-
ko telefonicznie bądź osobiście, żeby żadna kartka 
się gdzieś nie zawieruszyła. Dyrektorowi i nauczycie-
lom przekazuję jedynie, że wystąpił problem, bez in-
formowania kogo dotyczy — zapewnia. Dodaje tak-
że, że wszy były, są i będą. Problem może się nasilić 
po wyjazdach, feriach czy wakacjach. Podczas spo-
tkań i wywiadówek wychowawcy proszą  rodziców, 
by systematycznie sprawdzali głowy swoich dzieci. 
Niektóre szkoły w gablotach i na stronach interne-
towych zamieszczają informacje na temat metod 
walki z wszawicą. Podstawą jest jednak założenie, 
że jeśli pojawia się problem (a w prawie wszyst-
kich placówkach oświatowych on występuje), to 
dotyczy także mojego dziecka. Profilaktyka po-
przez kontrolę i szybką reakcję to jedyna skuteczna  

metoda. W świetle prawa nie można zabronić 
dziecku, u którego stwierdzono wszy, uczęszcza-
nia do przedszkola czy szkoły. Można jedynie pro-
sić rodziców, by pozostało w domu do czasu pozby-
cia się pasożytów. Rybnicki sanepid odebrał kilka 
skarg, że w szkołach pojawiły się wszy. — Od kilku 
dobrych lat wszawica nie występuje na liście chorób 

zakaźnych. Była, kiedy wszy przenosiły dur. Dziś wal-
ka z tym problemem pozostaje w gestii dyrekcji da-
nej placówki — wyjaśnia Lidia Lazar, wicedyrek-
tor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sani-
tarnego w Rybniku. Sanepid reaguje na niepoko-
jące sygnały w ramach swoich kompetencji: kon-
troluje stan czystości szkoły i sprawdza, czy rodzi-
ce zostali odpowiednio poinformowani o wszach 
i profilaktyce. To wszystko jednak insektom bez-
pośrednio nie zagraża, a na froncie walki z nimi 
pozostają ci, których problem bezpośrednio do-
tyczy. W aptekach są dostępne odpowiednie pre-
paraty, lecz najpierw trzeba znaleźć odwagę, by je 
kupić.  — To dla wielu ogromny stres. Klienci często 
są zawstydzeni, w kolejce przepuszczają inne osoby, 
a jak już podchodzą do okienka, to mówią prawie 
szeptem. Zapewniam jednak, że żaden aptekarz nie 
będzie zbulwersowany — mówi Anna Wyczołek,  

farmaceutka.  Dla nieśmiałych pozostają (ryzy-
kowne) zakupy w internecie, podczas których trud-
no „skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą”  
i nie można mieć pewności, skąd faktycznie pocho-
dzi dane lekarstwo. — Dawniej stosowano prepara-
ty zawierające kwas octowy i zioła, które były prze-
znaczone dla dzieci powyżej siódmego roku życia, 
i po nałożeniu których trzeba było chodzić z ręcz-
nikiem na głowie przez kilka godzin, co było dość 
uciążliwe. Później popularne były szampony z per-
metryną – środkiem owadobójczym,  także nie na-
dające się dla młodszych dzieci. Dziś zdecydowana 
większość środków zawiera diametykon (olej siliko-
nowy), który oblepia wszy i zakleja w gnidach pory, 
przez co insekty giną — wyjaśnia Anna Wyczołek. 
Większość środków to łatwe w aplikacji płyny do 
trzymania na głowie ok. 15 min. Po tym czasie trze-
ba dokładnie wyczesać włosy. Po 7-10 dniach czyn-
ność należy powtórzyć, żeby pozbyć się resztek lo-
katorów.  — Na środki przeciw wszom nie można 
się uodpornić, nie mają one także działania odstra-
szającego. Reagujmy za każdym razem, gdy poja-
wia się problem. Jeśli stwierdzimy u dziecka obec-
ność  wszy, profilaktycznie środek powinni zastoso-
wać wszyscy domownicy i osoby mające z nimi bli-
ski kontakt — dodaje farmaceutka. Wiele, o ile 
nie wszystko, zależy jednak od podejścia rodziców.  
W najgorszej wersji to ignorancja połączona z prze-
konaniem,  że drogie mydełko i pozycja społeczna 
skutecznie chronią przed pasożytami. Na szczęście 
nie brakuje głosów rozsądku: — Moja córka złapa-
ła wszy w pierwszym miesiącu chodzenia do przed-
szkola. Odpowiedni szampon, systematyczne kon-
trole i problem nie wraca. Zamiast dochodzić, któ-
re dziecko przyniosło wszy, zajmijmy się sprawdze-
niem, czy nasze ich nie ma — mówi jedna z matek. 
Tak będzie najskuteczniej i najprościej. 

Małgorzata Tytko

Uwaga! 
Wszy

kontratakują
Wszy, o dziwo, mają się dobrze. Jeśli 

nie przełamiemy wstydu i tabu, jakim się 
stały, będą z nami po wsze czasy.



Malarstwo sztalugowe, poranki filmowe, zimowa szkółka szacho-
wa – taką ofertą kusił dzieci Dom Kultury w Chwałowiach, a była to 
tylko część z przygotowanych atrakcji. Dzieci z chęcią brały też udział 
w kursie break dance, warsztatach dziennikarskich oraz balu przebie-
rańców z udziałem Elma z Ulicy Sezamkowej, z którym bawiło się 80 
osób. W czasie wycieczki dzieci dotarły również na Kopiec Kościuszki 
w Krakowie i do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 

Dom Kultury w Niedobczycach postawił na sport – wyjazdy na ba-
sen i lodowisko, ale też na zajęcia plastyczne, rękodzieło i występy te-
atralne. Dzieci pojechały również do Muzeum Etnograficznego w Cho-
rzowie i zwiedziły telewizję TVS w Katowicach.

„Artystyczna zima w mieście” – to hasło cyklu zajęć zorganizowanych 
w Domu Kultury w Boguszowicach. Dla dzieci spędzających ferie  
w mieście przygotowano seanse kinowe, zajęcia komputerowe, tanecz-
ne oraz plastyczne i ceramiczne, które cieszyły się największym zainte-
resowaniem. W czasie wycieczki pod nazwą „Co kryje Częstochowa?” 
dzieci zwiedziły muzeum produkcji zapałek oraz częstochowskie kino 
sferyczne, a w Chlebowej Chacie w Górkach Małych piekły podpłomy-
ki i dowiedziały się, jak dawniej wyrabiało się masło i młóciło zboże. 

Bal przebierańców, warsztaty karykatury i break dance oraz wyciecz-
ka do Wisły to tylko część z niespodzianek, jakie dla 45 dzieci przygoto-
wał Dom Kultury w Niewiadomiu. W ramach „Ferii na Ignacym” za-
planowano dla nich również seanse filmowe, wyjazd do parku wodnego  

„Aquarion” w Żorach, na lodowisko do Pszowa i do stacji sejsmolo-
gicznej w Raciborzu. Miłośnicy mocnych wrażeń z pewnością na dłu-
go zapamiętają pobyt w Muzeum horroru w Wojnowicach. Niestety 
ze względu na brak śniegu nie udało się pozjeżdżać na sankach z góry 
Urbanek w Tworkowie. 

Tegoroczne ferie z Młodzieżowym Domem Kultury były jak zwy-
kle twórcze. Pierwszy tydzień wypełniły dzieciom warsztaty plastyczne, 
taneczne i muzyczne, w trakcie których rozwijały swoje talenty i zain-
teresowania. W drugim tygodniu ferii oprócz wspomnianych warszta-
tów odbył się także konkurs tańca, karaoke i dyskoteka.

„Ferie w bibliotece” nie były nudne. Dzieci w czasie wolnym  
od szkoły chętnie brały udział w zajęciach edukacyjnych, grach, zaba-
wach, konkursach, występach teatralnych, zajęciach plastycznych, fe-
stiwalach talentów i pogadankach. Dopisały frekwencja i dobry humor. 
Aż żal, że trzeba było wracać do szkoły.

„Podaj dalej” to feryjny projekt, który miał promować wśród młodych ludzi ży-
cie bez uzależnień i zachęcić ich, by przekazywali dobre wzorce zachowań swoim 
rówieśnikom. Zrealizowało go działające od 2013 r. w naszym mieście Stowarzy-
szenie Strefa WzW, które przygotowało dla 41 młodych ludzi warsztaty w Cen-
trum Chrześcijańskim Winnica i zajęcia promujące życie bez narkotyków, połą-
czone z kilkudniowym wyjazdem do Brennej. — Śnieg mieliśmy tylko pierwszego 
dnia, ale nie stanowiło to problemu, bo nastawialiśmy się głównie na realizację pro-
jektu. Chcemy inwestować w młodzież, w ich pasje i zainteresowania. Zależy nam na 
tym, by wchodzili w swoje środowisko i przekazywali innym dobre wzorce i postawy,  
w myśl zasady „podaj dalej” — mówi Danuta Sarna ze Strefy WzW. Projekt dofinan-
sowało miasto, podobnie jak dwa wcześniejsze realizowane przez Stowarzyszenie 
WzW: „Pozytywka – obóz profilaktyczny” oraz „Blokowisko to nie wszystko”. (S) 

Ferie w mieście, a zima poza miastem
Tradycyjnie rybnickie placówki kultury zadbały o ciekawą 

ofertę wypoczynku dla dzieci spędzających ferie w Rybniku. 
O nudzie nie było mowy, choć zimowych atrakcji trzeba było 
szukać w górach i to nie zawsze z powodzeniem.  

Dzieci z Niedobczyc pojechały na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Chorzowie 
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Zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury rozwijały wyobraźnię

W balu przebierańców z udziałem Elma z Ulicy Sezamkowej, bawiło się 80 najmłodszych chwałowiczan

Uczyć bawiąc, bawiąc uczyć – zajęcia dla dzieci w bibliotece łączyły przyjemne z pożytecznym

Ar
ch

. o
rg

. Ar
ch

. o
rg

.

Ar
ch

. o
rg

.

Ar
ch

. o
rg

.



 

Kto z tarczą?
Fundacja edukacyjna „Perspektywy” 

wprowadza dla najlepszych polskich li-
ceów i techników tytuły oraz wyróżnie-
nia w kształcie szkolnych tarczy, będące 
potwierdzeniem wysokiej jakości kształ-
cenia. Złote tarcze otrzymały dwa ryb-
nickie technika; srebrne – dwa licea. Na 
czwartym miejscu w województwie śląskim 
(na 44. w rankingu ogólnopolskim) znalazło 
się Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych, a na 11. (94. w Pol-
sce) – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Tech-
nicznych. Dzięki tym lokatom obydwie pla-
cówki mogą się pochwalić tytułem „Złota 
Szkoła 2014”. Srebrne tytuły i tarcze trafiły 
do II LO im. Frycza Modrzewskiego, które w 
rankingu na Śląsku plasuje się na dziesiątym 
miejscu (w Polsce – 144.) oraz do I LO im. 
Powstańców Śl., które znalazło się na 20 w 
województwie (w Polsce – 211.). W XVI Ran-
kingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspekty-
wy 2014 ocenie poddano 2.291 liceów ogól-
nokształcących i 1.867 techników, z których 
wyłoniono 500 najlepszych liceów ogólno-
kształcących i 300 techników w Polsce. 

Sportowa „Budowlanka”
Tuż przed feriami zimowymi w Zespole 

Szkół Budowlanych odbył się XXI Mityng 
Pływacki o Puchar Dyrektora ZSB. Ucznio-

wie tej szkoły specjalizują się też w nowej 
dyscyplinie – tchoukballu. W mityngu pły-
wackim wzięli udział uczniowie ośmiu ryb-
nickich szkół ponadgimnazjalnych. W klasy-
fikacji drużynowej zwyciężyło I LO, przed II 
LO i gospodarzami imprezy – uczniami „Bu-
dowlanki”. Wyniki klasyfikacji indywidualnej 
na stronie internetowej szkoły www.zsbryb-
nik.pl. Zawodnicy ZSB zajęli też drugie miej-
sce w II Noworocznym Turnieju Tchoukbal-
lowym Rybnik – 2014 zorganizowanym  

w hali sportowej Gimnazjum nr 7 w Bogu-
szowicach, gdzie zwyciężyła drużyna z Ur-
szulanek. Tchoukball to bezkontaktowa gra 
zespołowa z użyciem piłki podobnej do gry 
w szczypiorniaka oraz dwóch specjalnych 
ram z naciągniętą siatką, które pełnią rolę 
bramek. 

Z Prudlem o siatkówce
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

15 w Chwałęcicach podsumowano szkol-
ny turniej mikołajkowy w minisiatkówkę. 
Gościem imprezy był Mariusz Prudel, re-

prezentant Polski i olimpijczyk z Londy-
nu, siatkarz TS Volley Rybnik, który z Grze-
gorzem Fijałkiem w siatkówce plażowej 
zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy 
2013 w Klagenfurcie. Gość opowiedział o 
swojej przygodzie ze sportem, odpowiadał 
na pytania uczniów i wręczył nagrody zwy-
cięzcom turnieju. Rozdał też autografy i jako 
ambasador rybnickiej akademii siatkówki za-
chęcał do uprawiania tej dyscypliny sportu. 

Uczniowie na scen(k)ę
W XI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych 

„Scenka”, organizowanym przez Dom 
Kultury w Niewiadomiu mogą wziąć 
udział przedszkolaki i uczniowie szkół 
podstawowych. Przegląd odbędzie się 
25 marca w DK w Niewiadomiu, ale udział  
w nim należy zgłosić do 18 marca listownie, 
faxem lub mailem, wysyłając kartę zgłosze-
nia (szczegóły na www.dkniewiadom.eu). 
Przedstawienia w dowolnej formie (teatr 
żywego planu, lalek, jednego aktora, ru-
chu, cieni, czy pantomima) może obejmo-
wać fragmenty lub całość utworów scenicz-
nych, autorów polskich, zagranicznych lub 
tekstów własnych. Jury – aktorka Ewa Za-
wada, aktor Stanisław Witomski i dyrektor 
DK w Niewiadomiu Aleksandra Liniany-Zejer 
– oceniać będzie m.in. autentyzm prezenta-
cji, dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, 
ruch sceniczny, czy scenografię. Jury przy-
zna również nagrodę „Scenoludka” – dla 
najlepszego młodego aktora oraz nagrodę 
dla najlepszego instruktora/reżysera. Laure-
aci oprócz nagród finansowych i rzeczowych 
będą mogli wziąć udział w warsztatach pan-
tomimicznych prowadzonych przez krakow-
skiego mima, które zaplanowano na 29 mar-
ca. Tego dnia również uroczyste zakończenie 

przeglądu, wręczenie nagród,  prezentacja 
zwycięskich spektakli i etiud pantomimicz-
nych. Przeglądowi towarzyszyć będzie też 
wystawa ilustracji „Korczak i jego dzieło”, 
która czynna będzie w domu kultury od 13 
marca do 11 kwietnia. 

(Prze)tłumacz  
18 marca o 9 w Gimnazjum nr 4 w Li-

gockiej Kuźni rozpocznie się II między-
gimnazjalny konkurs tłumaczeniowy z ję-
zykiem angielskim i niemieckim, którego 
pomysłodawcą jest nauczyciel niemiec-
kiego Łukasz Masny. Konkurs odbędzie 
się w ramach szkolnych dni języków obcych  
i jest adresowany do gimnazjalistów. Uczest-
nicy będą tłumaczyć tekst angielski lub nie-
miecki na język polski. Na przekład tekstu  
z literatury dziecięcej i młodzieżowej uczest-
nicy będą mieli 120 minut. Chętni do wzię-
cia udziału w konkursie powinni się zgłosić 
do 11 marca (szczegóły: http://gimnazjum4.
info). Komisja oceniać będzie poprawność 
językową, spójność tekstu i wierność tłuma-
czenia, a zwycięzcy zostaną wyróżnieni dy-
plomami i nagrodami.

Ćwiczyć każdy może
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15  

w Chwałęcicach uczestniczy w programie 
„Ćwiczyć każdy może”. Uczniowie zapro-
ponowali więc seniorom z dzielnicy zaba-
wy ruchowe. Dzieci tańczyły ze swoimi bab-

ciami, a dziadkowie wykazali się celnością 
podczas rzutów woreczkami do koszyków. 
Zabawa miała zachęcić do zdrowego trybu 
życia w każdym wieku i aktywnego wypo-
czynku. Seniorzy otrzymali też jabłka, a dzie-
ci – skakanki z licznikami skoków.

Bądź jak Oskar
Z okazji Roku Oskara Kolberga, Zespół 

Szkół Urszulańskich ogłasza konkurs „Jak 
Oskar” na fotoreportaż dokumentujący 
nadal żywe w środowisku elementy kul-
tury ludowej. Zamysł jest taki, by zachęcić 
gimnazjalistów do dokumentowania np.: 
starych mebli, elementów stroju, narzędzi,  
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Studenckie Koło Naukowe Energetyki Komunalnej 
działające przy Politechnice Śląskiej w Rybniku, pod opieką 
dr inż. Andrzeja Wilka, rozpoczyna realizację projektu 
naukowego pn. „Balon obserwacyjny”. I zachęca innych, 
by przyłączyli się do tego niecodziennego przedsięwzięcia.

Studenci chcą zaprojektować, zbudować i wypuścić aerostat, czy-
li balon na ogrzane powietrze. Ma być zrobiony z papieru, co już na 
etapie projektowania stwarza problemy, ale pozwala osiągnąć lepsze 
parametry. — Będziemy dążyć do stworzenia jak najlżejszego obiektu 
latającego zbudowanego z najpowszechniejszych dostępnych materia-
łów — zapowiada Anna Andrzejewska ze Studenckiego Koła Na-
ukowego Energetyki Cieplnej. Podczas styczniowego zebrania na-
ukowego opracowano już projekt koncepcyjny, a obecnie studen-
ci przystąpili do fazy obliczeń i wykonywania projektu techniczne-
go. — Planujemy wyniesienie „na orbitę” kamery i sfilmowanie kam-
pusu przy ul. Rudzkiej. Może uda się polecieć dalej? — zastanawia-
ją się studenci. Projekt zostanie sfinansowany między innymi dzię-
ki pieniądzom, jakie koło naukowe zarobiło w ubiegłym roku, choć 
oczywiście studenci liczą również na wsparcie sponsorów zaintere-
sowanych dofinansowaniem projektu, których może zainteresować 
niecodzienna reklama na powierzchni balonu (zainteresowani pro-
szeni są o kontakt: knenergetykakomunalna@gmail.com). Studen-
ci zachęcają też innych żaków oraz uczniów, by włączyli się w reali-
zację projektu naukowego. Do tematu będziemy wracać. 

(S) 
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Balon w górę

8 i 9 marca w Zespole Szkół Technicznych odbędą się mistrzo-
stwa w układaniu kostki Rubika. Po raz drugi w Rybniku spotkają 
się najlepsi zawodnicy z Polski i zagranicy, którzy na czas układać 
będą przeróżne odmiany „brył” Rubika, nawet jedną ręką, sto-
pami i z zasłoniętymi oczami. Początek zawodów o 8.00. Szcze-
góły na stronie: http://www.rybnik.kostkarubika.org/

czy sprzętów, ale też charakterystycznych potraw spożywanych 
choćby podczas Wigilii i zwyczajów (konne procesje, dywany z kwia-
tów układane w czasie Bożego Ciała, oczepiny w czasie wesela, 
czy krzyżyki zanoszone na pola w poniedziałek wielkanocny). Mło-
dzież ma możliwość zaobserwowania każdej z pór roku, dlatego 
na prace konkursowe organizatorzy czekają przez rok. Szczegóły 
na www.rybnik.pl/bsip/Oskar/Kolberg.htm.

Na balu w Chwałowicach
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 35 w Chwałowicach są or-

ganizowane w okresie karnawałowym bale i dyskoteki. 11 lu-
tego uczniowie klas 
nauczania zintegro-
wanego bawili się na 
balu przebierańców, 
zaś ich starsi koledzy 
na szkolnej dyskote-
ce. Młodszym przy-
grywał zespół, któ-
rego wokalistka pro-
wadziła wiele cieka-
wych zabaw i gier 
rytmiczno-ruchowych. Trzy dni później w świetlicy szkolnej odbył 
się też doroczny Bal Piżamowy dla dzieciaków.

Ekspresem przez szkoły
15 stycznia w Bieruniu odbył się półfinał IV Olimpiady Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę”. Udział w finale (10 kwietnia) zapew-
nił sobie rybnicki „Tygiel”, który reprezentowali: Maciej Pieczka  
i Gabriel Szmid (opiekun – Małgorzata Kunka). Finaliści są zwolnie-
ni z części pisemnej egzaminu zawodowego. * Klasa IIIa ze Szko-
ły Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach, jako jedyna w woje-
wództwie śląskim, zdobyła grant w ramach programu „Śniadanie 
daje moc”, który będzie realizowany od marca do końca maja. Wy-
chowawczynią klasy jest Teresa Zielonka.

Przedszkolak potrafi
Wnuki pamiętały
W niemal każdym rybnickim przedszkolu świętowano dni 

babci i dziadka. 
W Przedszkolu nr 2 na Smolnej dzieci zaprezentowały jasełka 

i program artystyczny z wierszami, piosenkami i tańcami przygo-
towanymi specjalnie dla babć i dziadków z okazji ich święta. Wrę-
czyły też samodzielnie wykonane upominki. W Przedszkolu nr 10 
(Maroko-Nowiny) również nie zabrakło programu wykonanego 

przez dzieci z myślą 
o ich ukochanych bli-
skich, a przedszkola-
ki z Ligoty, 15 stycz-
nia wystąpiły na sce-
nie Klubu Harców-
ka. Seniorzy spędzili 
też czas z wnukami 
przy słodkim poczę-
stunku. 
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informator

24.02 
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego „Ekran” – „Call girl”. 

26.02 
ŚRODA

• 15.00 – Zespół Szkół Budowlanych: Spotkanie z poezją w 
„Budowlance” (finał Międzyszkolnego Konkursu Poetyc-
kiego „Daj mi słowo” i spotkanie z poetką Hanną Goszyc).

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

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych Fil-

mów – seans z cyklu „Filmy Nicka Cassavetesa”. 

27. 02
CZWARTEK

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 2: Dyskusyjny Klub 
Książki – „Służące” Kathryn Stockett.

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

• 20.00 – Art Cafe: koncert zespołów Znikający Punkt i Loa 
Karma. 

28.02 
PIĄTEK

• 16.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: 5. Powiatowy Konkurs 
Amatorskich Zespołów Tanecznych. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Babski comber. 
• 18.00 – Biblioteka główna: „Przemijanie światów subiek-

tywnych” – wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Macie-
ja „Ossiana” Kozakiewicza. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 7 Nocne Prowokacje (spek-
takl „Lang” Teatru Maat Projekt Tomasza Bazana oraz 
film krótkometrażowy Karola Komorowskiego „Canzo-
na di barocco”).

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: Jam session (scena otwar-
ta dla muzyków).

• 20.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ostatkowa zabawa 
karnawałowa i pogrzeb kontrabasu – zagrają South Si-
lesian Brass Band i Dj Gandi.

• 20.00 – White Monkey: koncert duetu Beat Beat Owl (Mag-
dalena Sowa – śpiew, Sebastian Pypłacz – elektronika).

SOBOTA
01.03

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Spektakl komedio-
wy „Histerie miłosne” (wystąpią: Magdalena 

Boczarska, Szymon Bobrowski i Bartłomiej Topa).
• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert charytatyw-

ny „Podaruj uśmiech małej Agusi” (wystąpią: Kablem 
Owinięci, Kubix Lejzihood, Chwila Nieuwagi, Piter Pan, 
Bogusia Sznajder & Szymon Kamczyk i inni). 

• 17.00 – Muzeum: koncert South Silesian Brass Band w 
ramach projektu „W Rybniku bez zmian. Miasto wio-
sną 1914 roku”. 

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

• 20.00 – White Monkey: koncert zespołu Supersonic.

3 marca
Poniedziałek

•19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Życie Adeli: Rozdział 1 i 2”.

04.03 
wtorek

• 18.30 – Dom Kultury w Chwałowicach: Muzyczne Ostatki 
(wystąpią: The Blues Experience i Grzegorz Kapołka Trio, 
po koncercie jam session).

Środa
5 marca

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans dla dzieci.

•18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „W rolach głównych przypadek 
i przeznaczenie”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 

CZWARTEK
6.03 

• 17.00 – Muzeum: koncert kameralny w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej, w ramach pro-
jektu „W Rybniku bez zmian. Miasto wiosną 1914 roku”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl taneczno-muzyczny 
„Flamenco namiętnie” w reżyserii Krystyny Jandy (wy-
stąpi zespół Corazón Flamenco).

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

PIĄTEK
07.03

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wystawy ikon i 
obrazów Rafała Jaworskiego „Dotknąć sacrum w po-
ezji i w obrazie”.

• 19.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): występ Kaba-
retu 44-200.

• 19.00 – Art Cafe: koncert South Silesian Brass Band i wer-
nisaż wystawy reprodukcji Kossaka autorstwa Dariusza 
Wojciechowskiego „Rok Myśliwca”.  

• 22.00 – Multikino: Nocny Maraton Filmowy (w progra-
mie: „300. Początek imperium”). 

08.03. 
Sobota

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kabaretowy występ „Ale 
czad! czyli podróże Grupy MoCarta”.

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: widowisko ope-
retkowe „Od czardasza do kankana”.

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: koncert „O jednej 
tylko śnię” (występ operetkowo-musicalowy w wyko-
naniu absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach).

• 18.00 – OSP w Kłokocinie: Dzień Kobiet z zespołem 
Bonamero. 

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: koncert zespo-
łu Farben Lehre.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

09.03 
niedziela

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: irlandzkie wido-
wisko muzyczno-taneczne „Beltaine & Glendalough”.

• 18.00 – Art Cafe: wieczór poezji miłosnej „Egipskie ciem-
ności” (w wykonaniu absolwentów Łódzkiej Szko-
ły Teatralnej).  

10 marca
Poniedziałek 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Ekran” – „Mężczyzna prawie idealny”.

WTOREK
11.03

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Kuby Badacha i 
Poluzjantów.

• 20.00 – Multikino: Kino na obcasach – film „Tylko ko-
chankowie przeżyją”.

Środa
12 marca

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 

Filmów – seans z cyklu „W rolach głównych przypadek 
i przeznaczenie”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 

CZWARTEK
13.03 

• 18.00 – Galeria Smolna: wernisaż wystawy malarstwa Ju-
styny Taszki-Michalskiej „Atlantyka”.

• 19.00 – Art Cafe: „Konfrontacja Styli Wolnych” (w pro-
gramie m.in: koncert gwiazdy wieczoru rapera Te-Tri-
sa, after party)

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

PIĄTEK
14.03. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dzień Świętego Patryka: „To-
uch of Ireland storm” (wystąpią: Carrantuohill & Treblers, 
Krzysztof Popek, Martyna Czech, Daniel Bober, Kwartet 
Smyczkowy rybnickiej szkoły muzycznej, Teatr Tańca Vivero).

• 18.00 – Kulturalny Club: Port Sztuki – „Rybnik – miasto 
ludzi z pasją” – prezentacja multimedialna Janusza Rzy-
manka i koncert formacji Zawiało.

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: spotkanie z Wojcie-
chem Ziemnickim pt. „Islandia, czasem zielona wyspa” 
z cyklu „Podróże małe i duże”.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wieczór Sztuk – 
„Śląska kolekcja sztuki współczesnej – malarstwo” (wy-
stawy Anny Stanik i Uli Strąg; koncert duetu „Pieprzyk” 
i spotkanie autorskie z Reginą Sobik).

SOBOTA
15.03 

• Od 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty artystyczne „Fil-
cowane wielkanocne zajączki”.

• 13.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 11. Międzynaro-
dowy Festiwal Fotografii (w programie: warsztaty fo-
tograficzne,  prezentacje multimedialne, wystawy indy-
widualne i zbiorowe).

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: koncert Sławka 
Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

NIEDZIELA
16.03 

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa 
Niedziela – spektakl dla dzieci „Po drugiej stronie drzwi” 
w wykonaniu Teatru „Dratewka” z MDK. 
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Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Adresy placówek kultury:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Cen-

trum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91 B, tel. 32 43 
31 852; 32 42 16 222 (www.dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1, tel. 32 42 
52 016; 32 43 31 834 (www.dkboguszowice.pl); 

• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 23, tel. 32 43 
31 065; 32 43 31 066 (www.dkniedobczyce.pl); 

Kulturalne adresy • Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 
13 755; 32 43 31 365 (www.dkniewiadom.eu); 

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; 32 43 27 460 
(www.muzeum.rybnik.pl); 

• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), ul. Podmiej-
ska, tel. 32 73 91 898 (www.fundacjarybnik.pl)

• Galeria Smolna (PiMBP Filia Nr 8), ul. Reymonta 69, tel. 32 
424 94 09

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

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

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 
32 42 24 088; filia – ul. Chabrowa 7 (www.mdk.rybnik.pl); 

Lokale i kluby:
• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19 (Ligota)
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 

536 307 064
• Art Cafe, ul. Sobieskiego 11, tel. 42 652 61 61
• Paleta Pub, ul. Piłsudskiego 4, tel. 506 327 463.
• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20, tel. 667 438 489
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Zakątek Pod Teatrem, ul. Saint Vallier 1, tel. 792 037 923
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64  

• 16.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 11. Międzynaro-
dowy Festiwal Fotografii (w programie: warsztaty fo-
tograficzne,  prezentacje multimedialne, wystawy indy-
widualne i zbiorowe).

• 19.00 – White Monkey: wernisaż wystawy fotografii „Ark-
tyka” Jarka Sobela i slajdowisko o wyprawie na bie-
gun północny. 

PONIEDZIAŁEK
17.03 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Kabaret Młodych 
Panów - „Ślązisz is easy, czyli godej z nami”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Prywatny wszechświat”.

WTOREK
18.03 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert orkiestry symfo-
nicznej szkoły muzycznej Szafranków z okazji jubileuszu 
dziesięciolecia Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. K. i A. Szafranków w Rybniku.

ŚRODA
19.03 

• 17.00 – Muzeum: koncert kameralny uczniów i nauczy-
cieli szkoły muzycznej w ramach projektu „W Rybniku 
bez zmian. Miasto wiosną 1914 roku”.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub Książki – „Pro-
chy Angeli” Franka McCourta.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „W rolach głównych przypadek 
i przeznaczenie”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 

CZWARTEK
20.03 

• 17.00 – Biblioteka główna: wykład prof. Dariusza Rotta 
„Wybitne reportaże podróżnicze i ich autorzy”.

• 19.00 – Art Cafe: koncert Hip-Hop Cafe vol. 5 (występy 
wokalistów i after party).

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Rybnicki Wieczór 
Chwały (cykl spotkań modlitewnych z muzyką na żywo).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzyką na żywo 

(cotygodniowe spotkania sympatyków muzyki – blu-
es, jazz i rock).

PIĄTEK
21.03

• 9.00 – Klub Kultury „Harcówka”: koncert i spektakl „Ra-
dość najpiękniejszych lat” w wykonaniu młodzieży z 
Gimnazjum nr 10, I Liceum Ogólnokształcącego i Zespo-
łu Szkół Urszulańskich.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Festiwal Podróż-
ników „Rozjazdy”. 

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): spotkanie klubu li-
terackiego „Powrót surrealizmu” (Marian Lech Bedna-
rek, Henryk Cierniak, Adam Marek, Leszek Sobeczko, Mi-
chalina Gałka-Nasiadek). 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Niedobczycka 
Wiosna Kabaretowa: „Kabaretowy Kopniak” – konkurs 
kabaretów (Marcin Zbigniew Wojciech, Jesteś.My, Grze-
gorz Puchała, Hyrki, Socratiron).

SOBOTA
22.03 

• 10.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: warsztaty wokalne 
z grupą Panie i Panowie „Śpiewam, naturalnie!” (zapisy 
do 20 marca: panieipanowie@gmail.com) 

• Od 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Festiwal Po-
dróżników „Rozjazdy” (warsztaty fotografii podróżni-
czej, spotkania z podróżnikami, wernisaże, filmy z kon-
kursu „Podróże małe i duże”). 

• 17.30 i 20.30 – Dom Kultury w Niedobczycach: Niedo-
bczycka Wiosna Kabaretowa: Kabaret Młodych Pa-
nów – „Ślązisz is easy, czyli godej z nami”.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem argentyńskim.
• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Instytut.

NIEDZIELA
23.03 

• Od 14.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Festiwal Po-
dróżników „Rozjazdy” (warsztaty fotografii podróżni-
czej, spotkania z podróżnikami, wystawy).

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: bajka dla dzieci „Narana-
szi, czyli czarodziejski owoc” w wykonaniu Śląskiego Te-
atru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic.

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: premiera spektaklu 
„Jestem” zainspirowanego tomikiem poetyckim „Modli-
twy zwierząt”, w wykonaniu Teatru Supeł.

Poniedziałek
24 marca

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” –„Ci, którzy żyją i umierają”.

WTOREK
25.03 

• 9.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: XI Przegląd Teatrów 
Dziecięcych „Scenka”. 

• 9.30 – Dom Kultury w Chwałowicach: III Regionalny Prze-
gląd Przedszkoli „Od przedszkolaka do Ślązaka”. 

ŚRODA
26.03. 

• 17.00 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Klimak-
terium 2 czyli menopauzy szał”.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „W rolach głównych przypadek 
i przeznaczenie”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 

CZWARTEK
27.03.

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2: Dyskusyjny Klub Książki - „Cór-
ka grabarza” Joyce Carol  Oates. 

• 17.00 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Klimak-
terium 2 czyli menopauzy szał”.

• 19.00 – Art Cafe: Koncert rapera Kaena.
• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzyką na żywo 

(cotygodniowe spotkania sympatyków muzyki – blu-
es, jazz i rock).

Piątek
28.03

• 17.00 – Art Cafe: wernisaż wystawy fotografii Krzysz-
tofa Dyki. 

SOBOTA
29.03 

• 10.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: warsztaty wokalne 
z grupą Panie i Panowie „Śpiewam, naturalnie!” (zapisy 

do 20 marca: panieipanowie@gmail.com).
• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: festiwal „Pole 

Twórczego (W)rażenia” – koncerty: Not for Sale i Ga-
brieli Gąsior z zespołem. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Podsumowa-
nie XI Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Scenka” – gala 
z mimem.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Trans Sfer.

31  marca
Poniedziałek

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Ekran” – „U niej w domu”.

† Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – „Zapamiętane 
twarze” – fotografie Zbigniewa Karczmarka (do 28 lu-
tego); „Dotknąć Sacrum w poezji i w obrazie” – ikony i 
obrazy Rafała Jaworskiego (od 7 marca do 6 kwietnia). 
Galeria Oblicza: „Różowo mi...” – pokonkursowa wysta-
wa prac plastycznych dzieci i młodzieży (do 16 marca).

† Muzeum: „W Rybniku bez zmian. Miasto wio-
sną 1914 roku” – prezentacja miasta z początku XX  
w. (do 30 kwietnia).

† Dom Kultury w Chwałowicach: „Śląska kolekcja sztu-
ki współczesnej – dzieła wybrane” – wystawa malarstwa 
(od 14 marca do 30 kwietnia), wystawy fotografii: „Poza-
horyzontalne” Anny Stanik (do 17 marca),  „Na wschodzie 
bez zmian” i „Dziki Zachód – parki narodowe USA”– Mar-
ka Waśkiela (od 21 marca – do 30 kwietnia), „Portret (mój) 
Ukrainy” Uli Strąg (do 17 marca).

† Dom Kultury w Niewiadomiu: „Widziane z bliska” – foto-
grafie ks. Henryka Latosi (do 11 marca) * Wystawa ilustra-
cji „Korczak i jego dzieło” (od 13 marca do 11 kwietnia).

† Biblioteka główna: „Przemijanie światów subiektyw-
nych” – wystawa Macieja „Ossiana” Kozakiewicza (od 
28 lutego do 26 kwietnia) 

† Biblioteka, filia Paruszowiec-Piaski: Wystawa foto-
grafii Andrzeja Bieniaka „Inna Europa” (od 3 marca 
do 31 marca).

† Galeria Smolna: wystawa malarstwa Justyny Taszki-Mi-
chalskiej (od 13 marca do 30 kwietnia). 

† Młodzieżowy Dom Kultury: „Arnold wśród drapa-
czy chmur” – wystawa podsumowująca roczną pracę 
pracowni plastycznej „Kameleon” (do końca kwietnia).

wystawy

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 31

17 marca
PONIEDZIAŁEK

18 marca
WTOREK

19 marca
ŚRODA

20 marca
CZWARTEK

21 marca
PIĄTEK

22 marca
SOBOTA

23 marca
NIEDZIELA

24 marca
PONIEDZIAŁEK

25 marca
WTOREK

26 marca
ŚRODA

27 marca
CZWARTEK

28 marca
PIĄTEK

29 marca
SOBOTA

31 marca
PONIEDZIAŁEK



Mozaikowy krajobraz
Jakiś czas temu mieszkańcy bloku przy ul. 

Kościuszki 17 podjęli decyzję o ociepleniu bu-
dynku. Administrator  budynku,  spółka „Hos-
sa”,  zwróciła się w imieniu funkcjonującej  
w nim wspólnoty mieszkaniowej do miejskie-
go konserwatora zabytków o zaopiniowanie 
projektu ocieplenia bloku w kontekście ko-
lorystyki elewacji, a także problematycznej 
w tych okolicznościach, abstrakcyjnej cera-
micznej mozaiki zdobiącej południowa elewa-
cję. — Wydaliśmy opinię, że owszem, ocieple-
nie jak najbardziej, ale mozaikę, będącą świa-
dectwem czasów, w których powstała i spełnia-
jącą dodatkowo funkcję estetyczną, należy za-
chować — mówi Aleksandra Frydrychowicz, 
miejski konserwator zabytków. Mozaika, ulu-
biona technika zdobienia elewacji lat 60. i 70., 
której groziło zakrycie warstwą styropianu, 
przetrwała. I nie jest w naszym mieście osa-
motniona. Na elewacji domu kultury w Nie-
dobczycach zachowała się mozaika o górni-
czych motywach autorstwa rybnickiego arty-
sty plastyka Krzysztofa Dublewskiego. Cieka-
we sgraffita widnieją do dziś na budynku Ze-
społu Szkół Technicznych oraz na tympano-
nie budynku Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śl. przy ul Kościuszki (scena bitewna z okre-
su powstań śląskich jest zresztą od jakiegoś 
czasu obiektem krytyki...). Natomiast na ryn-
kowej kamienicy, na budynku dawnej księ-
garni (dziś „Lili Caffe”), od ulicy Zamkowej 

widnieje również odnowiony, relief z symbo-
lami kultury, sztuki i nauki: Pegazem, gitarą, 
sową, globusem i cyrklem. Autorem prac na 
obu szkołach oraz przy ul. Zamkowej jest po-
chodzący z Pszczyny, nieżyjący już i zapomnia-
ny w Rybniku artysta Stanisław Rabaszowski. 
Niezwykłe w formie, jedyne w swoim rodzaju 
malowidło, przedstawiające mityczne muzy, 
znajdujące się nad wejściem do sali widowi-
skowej Teatru Ziemi Rybnickiej zaprojekto-
wał i własnoręcznie wykonał ceniony rybnicki 
artysta plastyk Marian Rak. Malowanie i kilka 
remontów oszczędziło na szczęście to dzieło, 
będące integralną częścią budynku.  Wszyst-
kie wymienione dzieła plastyczne można zo-
baczyć na stronie internetowej Śląskiego Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
w ramach „Akcji mozaika”, mającej na celu 
ich dokumentację i ochronę. Reprezentują-
ca tę instytucję historyk sztuki Irena Kontny 
uważa, że niedoceniane, ale na szczęście od-
krywane na nowo mozaiki czy sgraffita posia-
dają sporą wartość artystyczną. — Projektowa-
ne w większości przez artystów plastyków i wy-
konane z trwałych materiałach, w interesujący 
sposób wzbogacają przestrzeń publiczną, będąc 
świadectwem czasów oraz ówczesnych trendów 
w sztuce zdobienia elewacji. Warto je chronić,  
a na pewno dokumentować, bo z powodu re-
montów i modernizacji obiektów, na których 
widnieją, ale i braku historycznej świadomości, 
bywają niszczone. 

Tańczące kamienie
Charakterystyczne dla okresu PRL-u są też 

obiekty tzw. małej architektury i jeśli tylko 
nie są amatorskimi maszkarami, warto je oca-
lić, bo mają wartość emocjonalną i sentymen-
talną. Jeszcze na początku lat 90., od północ-
no - wschodniej strony budynku Teatru Ziemi 
Rybnickiej stała rzeźba tańczącej pary, podob-
na do wielu rzeźb rozrzuconych np. na terenie 
Wojewódzkiego Parku Rozrywki i Wypoczyn-
ku w Chorzowie, charakterystycznych dla okre-
su powstania i TZR, i parku. Dziś nikt nie pa-
mięta kiedy i za czyją przyczyną rybnicka para 
sprzed TZR zniknęła. Zachowały się nato-
miast, a nawet przed dwoma laty zostały przez 
miasto (pod kierunkiem artysty plastyka Bog-
dana Szymury) odnowione, „tańczące” rzeźby  

Świadectwa czasów
Mimo niełatwej współczesności, większość z nas nie chciałaby wrócić do „słusznie 

minionego” okresu realnego socjalizmu. Ale on, w postaci materialnych pozostałości, 
wciąż nam towarzyszy. Zachowujmy je, bo pozbawione  ideologicznego kontekstu, są 
świadectwem czasów, które, chcąc nie chcąc, były częścią naszego życia.

Materialne pozostałości po PRL

Kamienni tancerze: przed DK w Chwałowicach (zdjęcie górne)  
i w parku im. Czempiela w Niedobczycach
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w parku im. Czempiela w Niedobczycach, pod-
kreślające górniczy charakter tej dzielnicy. Jed-
na z nich przedstawia parę – górnika ze Ślązacz-
ką, druga – trzy wirujące postaci w śląskich stro-
jach regionalnych. Happy endem zakończyły się 
też perypetie elementów zdobiących fontannę 
sprzed dawnej kopalni Rymer. Kilka lat temu 
teren wraz z fontanną zakupiła osoba prywatna 
i w pewnym momencie rzeźby zniknęły, co spo-
tkało się ze sprzeciwem lokalnej społeczności. 
W ich odzyskanie włączyła się rada dzielnicy  
i radny Henryk Ryszka. W końcu po długich ne-
gocjacjach doszło do ugody, co w części jest też 
zasługą dyrektora domu kultury w Niedobczy-
cach Mariana Wolnego. Lastrikowa dziewczy-
na z dzbanem, z którego lała się woda i cztery 
wielkie ryby zdobią dziś skarpę koło zmoder-
nizowanego domu kultury w Niedobczycach, 
ale docelowo staną w parku Czempiela. Nie-
dobczyckie rzeźby z lat 60. łączy osoba auto-
ra – pracownika kopalni i plastyka amatora Jó-
zefa Kucharczyka. Wieść głosi, że pierwowzo-
rem postaci byli autentyczni mieszkańcy Ryb-
nika, członkowie zespołu pieśni i tańca, któ-
ry w tym czasie działał w domu kultury w Nie-
dobczycach. Tańcząca para stoi również przed 
Domem Kultury w Chwałowicach  

Od socrealizmu 
do postmodernizmu
W miejskim pejzażu najmocniej wyekspo-

nowanymi świadkami swoich czasów są bu-
dynki. — W Rybniku mamy niewiele obiektów 
z epoki socrealizmu, jak choćby Marszałkowska 
Dzielnica Mieszkaniowa czy Pałac Kultury i Na-
uki w Warszawie. Ale z nurtu „pałaców dla lu-
dzi” wywodzi się np. Dom Kultury w Chwałowi-
cach z typową attyką z tralek  nad gzymsem. Po 
ostatnim remoncie nieco tralek ubyło, ale cha-
rakter budynku  pozostał — mówi Aleksandra 
Frydrychowicz. Podobne w stylu są pobliskie 
szkoła i przedszkole, tworzące z budynkiem  

DK swoisty kompleks.  Niewiele jednak brako-
wało, by i u nas, w okolicy ul. Kościuszki wyrósł 
obiekt, który dziś mógłby stanowić przykład 
typowy dla idei socrealizmu w architekturze. 
Projekt rybnickiego „domu kultury” z 1953 r.  
w tym stylu na zlecenie władz przygotowali ar-
chitekci Henryk Buszko, Aleksander Franta  
i Jerzy Gottfried. Monumentalny kompleks  
z salą widowiskową na ponad 600 miejsc, pły-
walnią i wieloma innymi pomieszczeniami miał 
stanąć u wylotu ul. Kościuszki, w miejscu dzi-
siejszego skweru z „kaczkami”, naprzeciw Ze-
społu Szkół Technicznych. Nie powstał, bo był 
zbyt kosztowny, a ponadto władzom nie bardzo 
podobało się bliskie sąsiedztwo kościoła św. 
Antoniego, którego nowy budynek i tak by nie 
zdominował. Zresztą w latach 60. i 70. istnia-
ły ponoć plany „zasłonięcia” tej świątyni i po-
mniejszenia w ten sposób jej znaczenia. Ulica 
Kościuszki miała zostać zabudowana wysokimi 
blokami, by w jej perspektywie „Antoniczek” 
był jak najmniej widoczny. Na szczęście ten 
ideologiczny projekt nie został zrealizowany.

— Realizm socjalistyczny w architekturze obo-
wiązywał w latach 40. i 50., w ramach formal-
nie wprowadzonej doktryny politycznej i nawią-
zywał do form najszlachetniejszych - klasycyzmu. 
Był silnie związany z ideologią i gdyby nie ona, 
obiekty budowane w tym stylu pewnie nie wzbu-
dzałyby aż takiej niechęci i krytyki — uważa Ja-
nusz Błaszczyński, były naczelnik wydziału ar-
chitektury urzędu miasta i szef Miejskiej Ko-
misji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ryb-
niku. Irena Kontny mówi, że niektóre obiekty 
socrealistyczne jak MDM i Pałac Kultury i Na-
uki już zostały wpisane na listę zabytków. Cie-
kawe przykłady obiektów z tego okresu posiada 
również województwo śląskie: Pałac Młodzie-
ży i urząd marszałkowski w Katowicach. Jako 
obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego 
i one podlegają ochronie. Budowano je najczę-
ściej z trwałych materiałów – cegły i kamienia,  

często szlachetnego. Później było już gorzej.  
— W latach 70. architekci zachwycili się nowo-
czesnością, prostą formą i funkcjonalnością oraz 
możliwościami żelbetonu. Niestety, w wielu przy-
padkach materiały były niesolidne, a wykonaw-
stwo kiepskie — mówi Janusz Błaszczyński. Do-
daje, że w naszym mieście jest sporo przykła-
dów obiektów publicznych z lat 60. i 70., któ-
re zaliczyć można do stylu modernistycznego 
w wydaniu PRL-owskim - „okrąglak” Cechu 
Rzemiosł, domy handlowe  „Hermes” i „Do-
mus”, komenda policji czy biurowiec ZUS-u. 
Wiele z nich zaprojektował znany w tym cza-
sie architekt Norbert Warnecki. Trzeba przy-
znać, że  „okrąglak”, zaprojektowany wspól-
nie z Barbarą Meisel,  to budowla niewątpliwie 
oryginalna, choć nadszarpnięta już zębem cza-
su. Budynki te, mające z założenia być przede 
wszystkim funkcjonalne, budowane  z wykorzy-
staniem stalowego szkieletu i szkła, nie są już 
specjalną ozdobą miasta, ale mają swoją histo-
rię i zmodernizowane mogłyby nadal  funkcjo-
nować. Takie plany względem biurowca nazy-
wanego potocznie KBO przy rondzie Chwało-
wickim ma jego nowy właściciel i rybnicka fir-
ma toprojekt. Jak mówi Irena Kontny, dziś ist-
nieją już sposoby konserwacji materiałów mniej 
szlachetnych, tak chętnie przez lata wykorzysty-
wanych jak beton, dziś często ulegający rozkła-
dowi. Dlatego warto ocalić przynajmniej naj-
ciekawsze obiekty z tego okresu, które, wraz  
z innymi budynkami z różnych epok, budują 
różnorodność architektoniczną miasta. 

Najlepszym przykładem modernizmu w na-
szym mieści jest Teatr Ziemi Rybnickiej, za-
projektowany w 1958 roku przez wymienio-
ną już trójkę architektów. Po niewypale, ja-
kim był projekt domu kultury – pałacu, stwo-
rzyli oni nowy, absolutnie odmienny, bo w du-
chu modernizmu obiekt, już nie dom kultu-
ry, ale funkcjonujący do dziś na wzgórzu nad 
pl. Wolności Teatr Ziemi Rybnickiej. Jak na 
tamte czasy był to projekt bardzo nowator-
ski i odważny, dostosowany do lokalizacji na 
wzniesieniu. W wywiadzie na potrzeby folderu 
z okazji 40-lecia TZR Jerzy Gottfried, jeden 
z jego twórców, nazwał budynek „... dziwnym 
i trudnym do sklasyfikowania, a przy tym nie-
zwykłym, który należy chronić jako szacowny 
relikt, świadectwo czasów, w których powstał”.  
O sentymencie do niego i chęci zachowania 
oryginalności świadczy fakt, że przy okazji mo-
dernizacji, architekci nie zgodzili się na żadne 
zmiany w wyglądzie zewnętrznym. I chyba ni-
komu nie przyszłaby do głowy myśl (jak choć-
by w przypadku Pałacu Kultury w Warszawie), 
by ten charakterystyczny budynek miał znik-
nąć z pejzażu miasta. Podobnie jak wiele in-
nych obiektów dających świadectwo minio-
nym czasom i ludziom.

W lutym, w ramach wycieczek z przewodni-
kiem po Rybniku, śladami PRL-u poprowadził 
chętnych Piotr Polak, o czym piszemy na str. 34. 

Wiesława Różańska
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Teatr Ziemi Rybnickiej, nowatorski obiekt zaprojektowany w duchu modernizmu do dziś dobrze spełnia swoją rolę
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11. spacer w ramach akcji „Przewodnik cze-
ka… w Rybniku”, którego temat tym razem 
wybrali internauci, prowadził śladami PRL-u. 
Tych w naszym mieście nie brakuje, bo czasy 
określane mianem „komuny” (lata 1952-1989), 
odcisnęły swe piętno nie tylko na jego archi-
tekturze, ale i na strukturze społecznej. — To 
okres, w którym miasto dynamicznie się rozwi-
jało. Kołem zamachowym był przemysł górni-
czy, który z małego miasteczka uczynił Rybnik 
ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie. 
Do pracy w kopalniach wyludnionego po woj-
nie miasta sprowadzono ludzi z całej Polski. 
Najpierw budowano dla nich hotele robotni-
cze, z czasem powstały osiedla mieszkaniowe w 
Boguszowicach, Chwałowicach, a w latach 70. 
na Nowinach — mówił Piotr Polak, przewod-
nik PTTK. Napływ ludzi z zewnątrz rodził wie-
le problemów społecznych, bo tradycyjne ślą-
skie rodziny z trudem akceptowały przybyszów 
z innych regionów. — Ostry podział na „goroli” 
i „hanysów” szczególnie ujawnił się w latach 50. 
— opowiadał Piotr Polak. Gdy po pierwszych 
strajkach na początku lat 80. spadło wydoby-
cie węgla, górników mobilizowano do pracy na-
dając im przywileje. Jednym z nich była Kar-
ta górnika, która otwierała drzwi specjalnych 
sklepów, zaopatrzonych w towary niedostępne 
dla pozostałych mieszkańców. Przepustką do 
lepszego życia była też „czerwona książeczka” 
czyli legitymacja członkowska PZPR. — Par-
tia niewoliła, ale swym wiernym członkom dawa-
ła przywileje. Kto wstąpił w jej szeregi był może 

wytykany palcami przez sąsiadów, ale miał za to 
pierwszeństwo w przydziale  mieszkania, szyb-
ciej załatwiał sprawy w urzędach, łatwiej uzy-
skał paszport, 
mógł wyjechać 
na zagranicz-
ną wycieczkę z 
Orbisem. Naj-
więcej, bo po-
nad 750 człon-
ków partii było 
zarejestrowa-
nych w hucie 
Silesia  — mó-
wił Piotr Po-
lak. 

16 lutego, 
p o n a d  1 0 0 
s p a c e r o w i -
czów przeszło 
obok dawnej 
siedziby ko-
mitetu miejskiego PZPR przy ul. Kunickiego 
(dziś Białych), charakterystycznej bryły „Okrą-
glaka”, gmachu Teatru Ziemi Rybnickiej, barw-
nej mozaiki przy ówczesnym „oknie na świat” 
rybniczan, czyli nieistniejącym EMPIKu przy 
ul. Kościuszki oraz ikon rybnickiego handlu – 
domów towarowych Hermes i Domus. — Naj-
większe obiekty otwierano przy okazji święta 22 
lipca i grudniowej Barbórki. Wtedy do miasta 
przyjeżdżali najważniejsi partyjni dygnitarze – był 
Edward Gierek i Władysław Gomułka. 

Uczestnicy spaceru dowiedzieli się, jak w sys-
temie gospodarki nakazowej rozwijał się pry-
watny handel, usłyszeli też o ciekawych, czasem 
zabawnych wydarzeniach: napadzie na zakła-
dy mięsne, pierwszym w Polsce kiosku z ryba-
mi i sklepie na kółkach, w którym można było 
kupić biżuterię. Generalnie jednak chyba zbyt 
dużo było nieuporządkowanych wspomnień,  
a zbyt mało informacji o budynkach z peere-
lowskim rodowodem.

Spotkanie pokazało, że okres PRL-u jest nie-
wyczerpaną skarbnicą barwnych wspomnień. 
Ważne jednak, by w potoku zabawnych dziś 

dla nas opowieści nie zapominać, że te kilka-
dziesiąt lat historii miało przede wszystkim 
inne, mniej przyjemne, a czasem krwawe ob-
licze, o czym przekonało się wielu mieszkań-
ców naszego miasta. 

Akcja „Przewodnik czeka…w Rybniku”, 
organizowana jest przez Wydział Promocji 
i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, ryb-
nicki oddział PTTK i serwis „Zapomnia-
ny Rybnik”. 

(D)

Zimowe warsztaty
W drugiej połowie stycznia w Zwar-

doniu odbyły się pięciodniowe warsz-
taty taneczno-teatralne pod nazwą „Zi-
mowe ekspresje” zorganizowane przez 
Młodzieżowy Dom Kultury. 

W ramach obozu zi-
mowego trzydziesto-
osobowa grupa dziew-
cząt z działających w 
placówce zespołów te-
atralnych i tanecznych, pod okiem Zo-
fii Paszendy i Moniki Floryszak, ćwiczyła 
układy choreograficzne i etiudy teatralne 
do spektaklu taneczno-teatralnego „Ży-
wioły”, który pokazano również wcza-
sowiczom wypoczywającym w ośrodku 
„Granit”. Oprócz zajęć warsztatowych 
uczestniczki obozu wzięły udział w in-
terdyscyplinarnych zajęciach artystycz-
nych „żywe obrazy” oraz w konkursach 
„Mam talent” i „Kreator mody”. Jeździ-
ły też na sankach i uczestniczyły w kuli-
gu połączonym z ogniskiem. 

Wśród drapaczy chmur
3 lutego w Młodzieżowym Domu Kul-

tury odbył się wernisaż prac pracow-
ni plastycznej Kameleon prowadzonej 
przez Danutę Sarnę.

Po raz piąty podopieczni Kameleona po-
chwalili się swoimi plastycznymi talentami 
prezentując wystawę „Arnold wśród drapa-
czy chmur” i film, którego głównymi akto-
rami byli uczestnicy zajęć odbywających się 
w MDK-u. Podczas wernisażu wychowan-
kowie pracowni: Milena Więcek, Zuzanna 
Wieczorek, Patrycja Dziewior i Jakub Jagieło 
otrzymali nagrody dyrektora MDK za wyso-
kie miejsca w konkursach plastycznych i za-
angażowanie w pracę Kameleona. Wystawa 
czynna jest do końca kwietnia.              (S)

Jedenasty spacer z przewodnikiem prowadził śladami PRL-u. Frekwencja jak zwykle dopisała

Rybnik w czasach PRL-u

Na Placu Wolności parkowały „ogórki”, z ustawionych na rynku saturatorów 
płynęła woda „gruźliczanka”, w „słodkiej dziurce” za Teatrem Ziemi Rybnickiej 
wystawano po niedostępne na co dzień słodycze. Jedenastopiętrowe bloki przy 
ul. Chalotta wzniesiono w… 17 dni. To nic, że w zamontowanych tu kranach 
brakowało ciepłej wody, a drzwi nie pasowały do krzywych futryn. PRL rządził 
się własnymi prawami. 
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Prezentacje filmów z konkursowego cyklu „Podróże małe  
i duże”, pokazy slajdów, spotkania z podróżnikami, warsztaty 
artystyczno-podróżnicze dla dzieci, kiermasze, wystawy  
i zajęcia z fotografii podróżniczej przygotowano w ramach  
VI edycji Festiwalu Podróżniczego „Rozjazdy” w Chwałowicach  
(21-23 marca). 

Gościem specjalnym festiwalu będzie Arkady Radosław Fiedler, 
który ze swoim ojcem – podróżnikiem i pisarzem Arkadym Fiedle-
rem – sześciokrotnie podróżował po Azji, Afryce i obu Amerykach. 
22 marca o 16.30 w domu kultury opowie o spotkaniu ze współcze-
snymi Majami, zamieszkującymi w meksykańskim stanie Chiapas. W 
Chwałowicach Aneta Skórnicka przybliży też Amerykę Południową, 
Aldona Filipek – Mozambik, a Grzegorz Petryszak – Kaukaz. „Rozjaz-
dy” odbędą się 22 i 23 marca w DK Chwałowicach (szczegółowy pro-

gram na stronie internetowej placówki). Bi-
lety na jeden dzień – 20 zł, kar-
net dwudniowy – 30 zł. Impre-
zie towarzyszyć będą też kier-
masze sprzętu turystycznego, 
książek podróżniczych i ręko-
dzieła etnicznego. Imprezę or-
ganizują wspólnie Dom Kultury 
w Chwałowicach, Stowarzysze-
nie Podróżników „Mahakam”  
i Extreme Group. 

(S)

Spora dawka irlandzkiego folku i mieszkanka operetkowych 
przebojów to niezawodny przepis Domu Kultury w Chwałowicach 
na marcową rozrywkę w najlepszym wydaniu. 

8 marca o 17, z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko dla kobiet, przygotowano 
pełne humoru widowisko operetkowe „Od czardasza do kankana” w wyko-
naniu Teatru Muzycznego „Iwia” z Gliwic. Zabrzmią najpiękniejsze utwory 
m.in. z operetek „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”, czy „Hra-
bina Marica”, a całość uzupełnią straussowski walc, polka i offenbachow-

ski kankan. 
Warto więc 
przekonać 
się jak po-
k o j ó w k a  
i lokaj za-
stąpią parę 
znudzonych 
arystokra-
tów (bilety 
do końca lu-
tego w cenie: 
35 zł, w mar-
cu 45 zł). 

Dzień później, 9 marca o 18, publiczność obejrzy celtyckie widowisko, 
które wypełnią tradycyjne i nowoczesne dźwięki muzyki irlandzkiej i bre-
tońskiej w wykonaniu polskiego zespołu Beltaine, wzbogacone o efektow-
ny i żywiołowy taniec szkocki i irlandzki formacji Comhlan. Bilety w przed-
sprzedaży 35 zł (w dniu koncertu 45 zł). 

(S)

Dom Kultury w Chwałowicach

— Z pochodzenia jestem Polakiem i bardzo chciałem, żeby z 
naszej sceny znów popłynęły polskie słowa — mówi Mikołaj 
Warfołomiejew, dyrektor artystyczny reaktywowanego po 150 
latach Teatru Polskiego w Żytomierzu na Ukrainie. W Domu 
Kultury w Chwałowicach opowiadał o historii placówki,  
a jego aktorzy zaprezentowali dwa monodramy. 

Teatr Polski w Żytomierzu jest jednym z najstarszych na Ukra-
inie. Reaktywowano go w 2008 nawiązując do chlubnych tradycji  
z roku 1856, kiedy to dyrektorem miejscowego teatru był Józef Ignacy 
Kraszewski. Do Chwałowic przyjechali w połowie stycznia. Kontakty 
udało się nawiązać dzięki Żanecie Wojaczek, która prowadzi w DK 
w Chwałowicach zajęcia wokalne i ruchowe dla dzieci i współpracu-
je z teatrem, a jej mąż Andrzej jest kompozytorem i od 2008 r. pisze 
muzykę do spektakli Teatru Polskiego w Żytomierzu. 

— Aktorzy nigdy nie byli w Polsce, mimo, że grają w tym języku, dlatego 
szukali możliwości współpracy. Przyjechali do nas z dwoma monodrama-
mi, ale będziemy zabiegać o pozyskanie środków, które pozwolą zaprosić do 
naszego miasta cały zespół teatru z Żytomierza, na dwa, może trzy spekta-
kle — mówi Michał Wojaczek, dyrektor DK w Chwałowicach. — Mam na-
dzieję, że to początek naszej owocnej współpracy — dodaje dyrektor Warfo-
łomiejew, którego córka Anastazja, najmłodsza w zespole żytomierskie-
go teatru, zaprezentowała w Chwałowicach i Boguszowicach bajkę dla 
dzieci „Para butów”. Jednak największe wrażenie zrobił na publiczności 
najnowszy spektakl Teatru Polskiego z muzyką Andrzej Wojaczka – mo-
nodram „Gołąb pokoju” w wykonaniu niezawodowego aktora Mikołaja 
Murzanowskiego, który przygotowuje się do studiów w Warszawie. Miko-
łaj przetłumaczył doskonały tekst młodego rosyjskiego dramaturga, poety  
i muzyka Władimira Zujewa i stworzył monodram, który wzruszył pu-
bliczność do łez. Zagrał 40-latka Sergiusza uwięzionego w sidłach macie-
rzyńskiej miłości. „Po co mnie urodziłaś, mamo?” pyta nieżyjącą już mat-
kę, w której cieniu pozostawał przez całe życie. To ona wybrała mu uczel-
nię, pracę, a nawet dziewczynę. Nie potrafił ułożyć sobie życia, zaczął pić, 
znienawidził ukochane przez matkę gołębie, a patologiczna miłość dopro-
wadziła go ostatecznie do samobójstwa. — Spektakl wywarł na nas ogrom-
ne wrażenie, nie tylko ze względu na treść i przekaz, ale przede wszystkim na 
aktora, który nawiązał z publicznością taki kontakt, że nie mogliśmy ode-
rwać od niego oczu. Poruszające… — podsumowali występ gimnazjaliści  
z Jankowic. Spektakl obejrzeli też uczniowie IV LO, a także dorośli widzo-
wie, którzy 18 stycznia przyszli do DK w Chwałowicach. Młodego akto-
ra oklaskiwała też publiczność w Domu Kultury w Boguszowicach. Spek-
takl „Gołąb pokoju” pokazano tam w ramach Boguszowickiej Sceny Te-
atrów Profesjonalnych.                (S)

Będzie się działo 

Wzruszył  do łez

Ale jazda na „Rozjazdach
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Największe wrażenie na publiczności zrobił monodram „Gołąb pokoju” w wykonaniu Mikołaja 
Murzanowskiego
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W ubiegłym roku w Wypożyczalni Dla Do-
rosłych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rybniku wypożyczono ponad 131 tys. 
książek (dla porównania w 2012 – ok. 127 tys.). 
Na niektóre tytuły, szczególnie te nowsze, trze-
ba trochę poczekać, bo popyt przewyższa po-
daż i czytelnicy chętnie je rezerwują. Wybory 
odwiedzających bibliotekę nie zaskakują – naj-
większą popularnością cieszą się bestsellero-
we pozycje jak erotyczna trylogia E.L. James 
o Greyu („Pięćdziesiąt twarzy Greya”, „Ciem-
niejsza strona Greya”, „Nowe oblicze Greya”), 
kryminały Harlana Cobena („Zostań przy 
mnie”), medyczno-kryminalne powieści Tess 
Gerritsen („Ostatni, który umrze”), sensacyjne  

thrillery oparte na faktach historycznych 
Steve’a Berry’ego („Bursztynowa komna-
ta”). Wśród skandynawskich autorów na-
dal poczytni są Jo Nesbø („Czerwone gar-
dło”), Stieg Larrson (trylogia „Millenium”), 
Henning Mankell (cykl kryminałów z ko-
misarzem Wallanderem, np. „Biała lwi-
ca”) czy Camilla Läckberg („Księżnicz-
ka z lodu”). Niesłabnącym zainteresowaniem 
wciąż cieszy się Stephen King (najnowsza do-
stępna powieść to „Joyland”). Bibliotekę często 
odwiedzają fani fantasy – sięgają po powieści  
G. R.R. Martina („Gra o tron”, „Taniec ze 
smokami”), Andrzeja Sapkowskiego (saga 
o Wiedźminie, w tym ostatnia część „Sezon 
burz”) czy Andrzeja Pilipiuka (cykl o Jakubie 
Wędrowyczu, „Wampir z MO”). Spośród litera-
tury obyczajowej chętnie sięgamy po książki Ni-
cholasa Sparksa („List w butelce”, „Bezpiecz-
na przystań”), Federico Moccia („Wybacz, ale 
chcę się z tobą ożenić”), Nory Roberts („Pogo-
da dla dwojga”). Klasykiem tzw. literatury ko-
biecej pozostają romansowe historie Daniel-
le Steel, a wśród polskich autorek czytelnicz-
ki chętnie sięgają po książki Katarzyny Micha-
lak („Rok w poziomce” i pozostałe tomy serii 
„owocowej”). Coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się biografie, których na rynku wy-
dawniczym systematycznie przybywa.

Przychodząc do biblioteki można zabrać 
nie tylko zestaw do czytania, ale i słuchania  

– powiększają się zbiory muzyczne. Do wybo-
ru jest ponad 7 tys. płyt CD i koncertów DVD. 
Nowością jest kolekcja oper – ok. 30 tytułów, 
m.in. te najsłynniejsze jak „Carmen”, „Tosca”, 
„Cyrulik Sewilski” czy „Aida”. Melomani chęt-
nie wypożyczają muzyczne nowości z gatunku  
pop-rocka i jazzu – wzięcie mają Matt Dusk, 
Eric Clapton, Diana Krall, Katie Melua, Sting, 
U2, Genesis, Depeche Mode. W oddziale zbio-
rów specjalnych można także znaleźć liczną ko-
lekcję audiobooków. Ta forma odbioru literatu-
ry staje się coraz popularniejsza – słuchać lubią 
kierowcy, audiobooki są też dobrym sposobem 
na połączenie przyjemnego z pożytecznym, np. 
podczas prac domowych. Warto wspomnieć,  

że nowości w tej kategorii to często bardzo do-
brze czytane i zrealizowane nagrania – głosów 
użyczają wybitni polscy aktorzy, a zdarza się, że 
całość ma formę słuchowiska (np. „Trylogia hu-
sycka” Sapkowskiego).  Do ulubionych lekto-
rów należy Krzysztof Gosztyła. Wśród książek 
do słuchania znajdziemy także tytuły dla dzie-
ci – warto po nie sięgnąć, bo to i dziecięca kla-
syka, i współczesne bajki, i opowiadania wspa-
niale rozwijające wyobraźnię i przyzwyczajają-
ce malucha do sięgania po literaturę. 

Bogactwo książek dla dzieci to temat-rzeka. 
— Współczesna literatura dziecięca jest niezwy-
kle ciekawa i zróżnicowana. Zainteresowaniem 
wciąż cieszą klasycy, jak Astrid Lindgren, która 
niezmiennie trafia do różnych grup wiekowych, 
lecz obserwujemy też nowe trendy — wyjaśnia 
Małgorzata Wojaczek, kierownik oddziału dla 
dzieci i młodzieży. Hitem jest cykl podróżni-
czo-przygodowy „Kroniki Archeo” Agnieszki 
Stelmaszyk, popularnością cieszy się też seria 
„Zwiadowcy” Johna Flanagana. W siłę rośnie 
ilość literatury fantasy dla starszej młodzieży, 

wypierająca powieść obyczajową. Uwagę wypo-
życzających przyciągają też coraz lepiej wyda-
wane książki popularno-naukowe, przeznaczo-
ne zarówno dla dorosłego i nastoletniego czy-
telnika (tematyka: sport, astronomia, psycho-
logia). Dla młodszych atrakcję stanowią: „Mą-
dra Mysz” – seria ciekawie i przystępnie obja-
śniająca świat z ilustracjami Ralfa Butschko-
wa, książki Grzegorza Kasdepke („Kacperia-
da – opowieści dla łobuzów i nie tylko”), edu-
kacyjno-wychowawcze bajki Joanny Krzyżanek 
o przygodach Cecylki Knedelek,  Małgorzaty 
Strzałkowskiej („Ale zabawa!”), Zofii Stanec-
kiej (seria o Basi) czy Agnieszki Ginko („Tu-
tlandia”). — Wiernych fanów mają komiksy. Bi-
blioteka systematycznie wzbogaca się o nowe se-
rie „Scooby Doo!”, „Asteriksa”, „Thorgala, „Ty-
tusa, Romka i A’Tomka” — mówi Małgorzata 
Wojaczek. Wyjątkowo godne polecenia są wy-

dawnictwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich, 
wybitnych ilustratorów i twórców literatury 
dziecięcej, która w opowiadanie historii anga-
żuje pomysłowość i wyobraźnię młodego czytel-
nika („Miasteczko Mamoko”; wystawa ilustra-
cji książkowej Mizielińskich jest prezentowana 
w filii nr 8 do 9 marca). Dorosnąć do biblioteki 
można nie wyrastając jeszcze z pieluch: przyby-
wa atrakcyjnych wizualnie książek-zabawek, są 
dostępne nawet czarno-białe książeczki kontra-
stowe przeznaczone dla ledwie kilkumiesięcz-
nych dzieci (np. „Jakie to ciekawe!” przygoto-
wane przez Zofię Małachowską). 

Małgorzata Tytko
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Rybnicka biblioteka poza książkami 
oferuje także zbiory muzyczne  
i audiobooki
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W roku 2013 rybniczanie 
najczęściej wypożyczali: 
• E.L. James – trylogia o Grey’u  

(ok. 180 wypożyczeń)
• Katarzyna Michalak – seria „owocowa”  

(ok. 130)
• Stieg Larsson – trylogia „Millenium” 

(ok. 70)

Co 
czytamy? 
Czego 
słuchamy?

Jaką literaturę lubią rybniczanie? Postanowiliśmy to sprawdzić w bibliotece. 
Tym bardziej, że rok 2014 ogłoszono Rokiem Czytelnika, więc unikać książek  
po prostu nie wypada.



K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y

TAŃCZYLI DLA BUSA. Taniec z różą i czekoladowy walczyk to niektóre z atrak-
cji, jakie czekały na 130 uczestników balu charytatywnego zorganizowanego 
15 lutego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1. Podczas balu, w „Okrągla-

ku” Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości zbierano pieniądze na 
zakup pojazdu dla podopiecznych placówki. — To kolejna odsłona akcji „Zbieramy 
na busa”, którą rozpoczęliśmy w grudniu — mówi Agata Marszałek, kierownik WTZ 
nr 1. Jej celem jest zgromadzenie 100 tys. zł na nowy pojazd, który będzie przewo-
ził warsztatowiczów. Konto akcji zasiliły pieniądze z licytacji prac wykonanych przez 
podopiecznych WTZ oraz ze sprzedaży cegiełek-biletów wstępu na bal (80 zł od oso-
by). Dopisali zarówno sponsorzy, jak i uczestnicy zabawy, którzy z zapałem licyto-
wali wyjątkowe przedmioty. — Zebraliśmy 8.888 zł., z czego 3.040 zł ze sprzedaży 
cegiełek, 2.740 zł z licytacji prac i 3.108 zł ze zbiórki do puszek. Mamy więc ponad  
33 tysiące na busa. Planujemy kolejne przedsięwzięcia, dzięki którym, mam nadzie-
ję, uda nam się zebrać całą potrzebną kwotę — mówi Agata Marszałek. Szczegóły 
dotyczące akcji „Zbieramy na busa” na stronie: www.zbieramynabusa.pl 

W BLASKU LAMP(KI). — Aż trudno uwierzyć, że takie lampki nie zdo-
bią którejś z kawiarni — mówi Barbara Budka, która 15 lutego pro-
wadziła w Teatrze Ziemi Rybnickiej kolejne warsztaty artystyczne, tym 
razem pod nazwą „Nastrojowe lampki”. Podczas drugich w tym roku za-
jęć, siedem pań nauczyło się jak zaprojektować, wykonać i ozdobić aba-
żury na lampki oraz jak zwykłe słoiczki zamienić w urokliwe, sznurkowe 
lampiony. Rybniczanka Magdalena Matusik przyszła do TZR razem ze swo-
ją młodszą siostrą Anią, która wcześniej brała udział w „anielskich” warsz-
tatach. — Jestem zadowolona, bo mogę spróbować różnych technik pla-
stycznych — mówi pani Magda. Aneta Gajos swoje lampki ozdobiła ko-
ronką i ażurowym wzorem dmuchawców. — Zajmuję się rękodziełem ar-
tystycznym, więc takie zajęcia dodatkowo mnie inspirują — mówi. Kolejna 
okazja do znalezienia inspiracji już 15 marca w TZR, gdzie Barbara Budka 
pokaże jak wykonać filcowane wielkanocne zające (zapisy do 5 marca pod 
nr tel. 32 42 23 246 lub mailowo: reklama.rck@gmail.com). 

RÓŻOWO IM. 18 lutego w galerii „Oblicza” w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej otwarto pokonkursową wystawę prac 
plastycznych „Różowo mi…”. Temat miał pobudzać wy-
obraźnię dzieci i zainspirować je do wykonania prac w róż-
nych technikach – malarstwie, grafice, rysunku, czy kolażu. 
Jurorzy: Anna Kotusz, Ewa Wojaczek i Michał Ankes ocenili 
135 prac z 19 placówek oświatowych i kulturalnych z całe-
go kraju. W gronie laureatów znaleźli się też przedstawiciele 
rybnickich pracowni: Julia Tkocz, Karolina Szweda i Barbara 
Bugdol wszystkie z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przy-
goda” (opiekun Katarzyna Michalik-Kiszka) oraz Jakub Otlik, 
Ania Szołtysek, Martyna Kawicz i Nastazja Kuś z Rybnickiego 
Centrum Kultury (op. Barbara Budka). Wystawę można oglą-
dać do 16 marca.
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KRÓTSZA OFPA. W niedzielę 23 lutego o 17 w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
rozpocznie się koncert finałowy tegorocznej, 18. Edycji Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Artystycznej „OFPA Rybnik 2014”. W tym roku 

festiwal odbywa się w skromniejszej, dwudniowej formule. W sobotnim,  
jedynym koncercie konkursowym miało wystąpić dziesięciu wokalistów 
wyłonionych w ogólnopolskich i ogólnodostępnych eliminacjach, które  
w Klubie Energetyka odbyły się 1 i 2 lutego. Jury w składzie: Jan Poprawa, 
Jerzy Satanowski i Bogusław Sobczuk zdecydowało, że będzie to dziewięć 
wokalistek i jeden wokalista-rodzynek Tomek Wachnowski z Warszawy.  
W finałowej stawce zabrakło w tym roku rybniczan choć w eliminacjach, 
do których przystąpiło ponad 70 wokalistów wystąpiło ich troje. Finał OFPY 
w TZR, jak co roku będzie się składać z trzech części: recitalu ubiegłorocz-
nego zwycięzcy Łukasza Majewskiego, koncertu tegorocznych laureatów 
oraz koncertu pt. „Europejczycy” z udziałem m.in.: Beaty Banasik, Jakuba 
Blokesza, Pawła Królikowskiego i Natalii Przybysz.   
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Kulturalny skrót
w „Gospodarz i Juroszek” – spek-

takl w śląskiej gwarze w wy-
konaniu grupy Bajkowe Skarb-
ki Śląska ze Zwonowic poka-
zano 22 stycznia w rybnickim 
muzeum. Jednym z bohaterów 
spektaklu był mniej znany na 
Śląsku dobry psotnik Juroszek, 
który pewnego dnia zjawia się 
w wiejskiej chacie gospodarza. 
Co z tego wynikło wiedzą dzie-
ci, które w czasie ferii przyszły 
do rybnickiego muzeum obej-
rzeć spektakl. 

w Raz na kwartał kierownic-
two Dom Kultury w Niewia-
domiu chce udostępnić nie-
odpłatnie scenę młodym wy-
konawcom – zespołom i soli-
stom. Zainteresowani powin-
ni wysłać zgłoszenie drogą ma-
ilową (niewiadom5@op.pl)  
i dołączyć co najmniej trzy utwo-
ry do przesłuchania lub przysłać 
płytkę demo na adres placówki 
(szczegóły na www.dkniewia-
dom.eu).

w Od 28 stycznia w Wojewódzkiej 
Bibliotece Pedagogicznej w Ryb-
niku prezentowana jest wystawa 

dziecięcych i młodzieżowych prac 
nagrodzonych w konkursie zorga-
nizowanym z okazji 60 lat Szkol-
nego Związku Sportowego. Pra-
ce plastyczne dzieci poświęciły 
różnym dyscyplinom sportu – od 
lekkoatletyki, przez karate, po 
zawody jeździeckie. Nie zabra-
kło też zdjęć wykonanych przez 
gimnazjalistów, a przedstawia-
jących m.in. żużlowców. Wysta-
wę można oglądać jeszcze tylko 
do 28 lutego.

w Dom Kultury w Niewiadomiu 
ogłasza trzecią edycję konkursu 
fotograficznego „Kocham psa, 

bo …”. Ma on pokazać psa jako 
przyjaciela człowieka i uwraż-
liwiać na losy czworonogów. 
Każdy uczestnik (osoba pełno-
letnia) może zgłosić do konkur-
su maksymalnie dwie fotogra-
fie, które można opatrzyć ko-
mentarzem (szczegóły w regu-
laminie na stronie internetowej 
www.dkniewiadom.eu). Prace 
należy nadesłać do 14 kwietnia. 
Najciekawsze fotografie zostaną 
pokazane na wystawie pokon-
kursowej w galerii domu kultury. 

w 22 lutego, czyli już po za-
mknięciu tego numeru GR,  

Wszystko zaczęło się w  ubiegłym roku, 
dokładnie 9 sierpnia, w rocznicę urodzin 
amerykańskiej królowej popu. — W telewi-
zji pokazano film o Whitney Houston i wte-
dy właśnie pomyślałem o muzycznym wido-
wisku, które zawsze chciałem zrobić. Uzna-
łem, że warto poświęcić go artystce, której czę-
sto słucham. Z wielu jej wyjątkowych piose-
nek wybrałem 20; tych mniej i bardziej zna-
nych. Moim zdaniem to prawdziwe muzycz-
ne perełki — mówi rybniczanin Maciej Misz-
tal, pomysłodawca show „The Best of Whit-
ney!”. Wystąpili w nim utalentowani woka-
liści i tancerze z całego województwa, wy-
łonieni w dwóch castingach – w Raciborzu 
i w Chwałowicach.   

Śląska Whitney
— Trafiłam tutaj przez stronę na facebooku  

i dzięki moim koleżankom — wspomina Ju-
styna Stolarczyk ze Świętochłowic, która w 
programie wykonała aż cztery piosenki, m.in. 
„Step by step” i „My love is your love”. Mówi, 
że utwory Whitney są niezwykle wymagające, 
więc przydało się doświadczenie zdobyte m.in. 
w chórze gospel. Dla Agnieszki Porwoł z Lubo-
mi, absolwentki anglistyki i animatorki w Egip-
cie, to pierwsze tak duże widowisko muzycz-
ne. — Whitney była królową — mówi. Podczas 
show wykonała dwie piosenki jednej ze swo-
ich ulubionych wokalistek, m.in. rozpoczyna-
jący spektakl „I wanna dance with somebody”. 
Utwór znalazł się też w promującym widowisko  

„flash mobie”, który młodzi ludzie przygoto-
wali 14 grudnia w „Focusie”. Akcja była uda-
na, bo bilety na premierę rozeszły się jak cie-
płe bułeczki.

W Chwałowicach wystąpiło ośmioro wokali-
stów, dziesięcioro tancerzy z całego Śląska i je-
den beatboxer, a wśród zainteresowanych byli 
nawet warszawiacy. Uczestników przygotowali 
trenerzy wokalni i choreografowie – Agniesz-
ka Busuleanu-Jaksik, Barbara Grzesik, Joanna 
Panicz i Jacek Szwesta, o stroje zadbała artyst-
ka Ewa Lenard, dobrze spisali się też fryzjerzy 
i wizażyści. Najmłodsza na scenie była 15-letnia 
śpiewająca rybniczanka Wiktoria Palar, najstar-
si wykonawcy skończyli 30-kę. Część się uczy, 
niektórzy studiują i pracują. — Piosenki Whitney 
są trudne, ale jakoś daliśmy radę — mówi Grze-
gorz Pierskała z Dziergowic, jeden z dwóch wo-
kalistów zaangażowanych w projekt, nie licząc 
rybnickiego beatboxera Pawła Misztala, kuzy-
na pomysłodawcy spektaklu. — Chciałbym, aby 
to była impreza cykliczna, co roku dedykowana 
innemu artyście. „The Best of Whitney!” chcemy 
pokazywać w różnych miastach aż do sierpnia. 
Potem powinny ruszyć castingi do nowego pro-
gramu. Jeszcze nie zdradzę kto będzie jego bo-
haterem — mówi rybniczanin Maciej Misztal.

Pasja pozostała
Maciej Misztal jest animatorem kultury  

i konferansjerem, jednak jego największą pasją 
jest teatr i aktorstwo. Dwa lat temu założył Te-
atr NieZwykły. Z grupą młodych ludzi pracuje 
w Rybniku; z częścią – w Katowicach. Zagrał 
m.in. w monodramach „Być sobą” i „Lament 
paranoika”. W Chwałowicach, gdzie mieszka, 
przez pięć lat przygotowywał spektakle pasyjne. 
— To były moje pierwsze artystyczne doświad-
czenia. Teraz prowadzę Teatr NieZwykły, w któ-
rym gram, reżyseruję, i dla którego piszę scenariu-
sze — mówi. Nie kryje, że miał obawy, czy mło-
dzi ludzie sprostają wyzwaniu, jakim jest trudny 
repertuar Whitney Houston. — Wszyscy sobie 
poradzili — mówi o spektaklu, który pokazano 
trzy dni po drugiej rocznicy śmierci Whitney. 

(S)

Walentynki z Whitney
— To artystka, którą kochali wszyscy. Miała bardzo burzliwe życie, ale zawsze potrafiła 

oczarować publiczność — mówi Justyna Stolarczyk, uczestniczka widowiska 
muzyczno-tanecznego poświęconego Whitney Houston, którego premiera odbyła 
się 14 lutego w Domu Kultury w Chwałowicach.
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Uczestnicy widowiska muzyczno-tanecznego dedykowanego Whitney Houston 



w Domu Kultury w Chwałowi-
cach zaplanowano prezentację 
musicalu w gwarze śląskiej pt. 
„Pomsta” na podstawie „Ze-
msty” Aleksandra Fredry. Mu-
sical opowiada historię dwóch 
skłóconych śląskich rodów,  
a jego akcja osadzona jest we 
współczesnych realiach. Sło-
wa 17 piosenek i całe libretto 
w gwarze śląskiej napisał saty-
ryk Marian Makula.

w Z 8 lutego na 14 marca prze-
sunięto spotkanie pod nazwą 
„Życie Rybnika okiem kamery 
Janusza Rzymanka” połączone  

z multimedialną prezentacją 
i koncertem zespołu Zawiało. 
Impreza odbędzie się w Klu-
bie Culturalnym o 18. Premie-
ra wydawnictwa pt. „Rybnik 
– miasto ludzi z pasją” Janusza 
Rzymanka odbyła się 6 grud-
nia w księgarni Orbita, gdzie 
można nabyć tę prezentację.

w Kapitan Guliwer z niezbyt 
rozgarniętą załogą, wyrusza  
w rejs aby sprzedać bezcen-
ny ładunek – marchewki. Tak 
rozpoczyna się spektakl „Mor-
skie opowieści Kapitana Gu-
liwera”, jaki 16 lutego poka-

zano w Domu Kultury w Bo-
guszowicach w ramach cyklu 
„Bajkowa Niedziela”. W przed-
stawieniu Teatru Gry i Ludzie  
z Katowic wykorzystano róż-
ne formy teatralne, również 
pacynki i maski.

w 22 marca w ramach Festi-
walu Podróżników Rozjazdy,  
w Domu Kultury w Chwało-
wicach, odbędą się bezpłat-
ne warsztaty fotografii po-
dróżniczej. Zajęcia potrwa-
ją od 11 do 14 i poprowa-
dzi je Marek Waśkiel, foto-
grafik, dziennikarz i podróż-

nik. Uczestnicy dowiedzą się 
m.in. czy istnieje fotografia 
podróżnicza i czy każdy fo-
tografujący podróżnik jest 
dobrym fotografem. Zgło-
szenia do udziału w warsz-
tatach przyjmuje Krzysztof 
Łapka (e-mail: dkchwalowi-
ce@wp.pl, tel. 513 064 196).  
Po zakończeniu warsztatów  
w placówce odbędą się werni-
saże wystaw fotografii Mar-
ka Waśkiela „Na wschodzie  
bez zmian” i „Dziki Zachód 
– parki narodowe USA” (do 
obejrzenia do 30 kwietnia). 

— Piosenka musi być prawdziwa i taka wła-
śnie jest piosenka artystyczna, dlatego warto ją 
śpiewać — mówi Aleksandra Marzęta. Matu-
rzystka najlepiej czuje się w repertuarze jaz-
zowym. Ostatnio słucha Ewy Bem i Andrzeja 
Zauchy. W „Pojedynku” zaprezentowała utwór 
„Dzień dobry, Mr. Blues”, który oboje wykony-
wali. — Wpada w ucho, więc po konsultacjach  
z Jarosławem Hanikiem, z którym współpracu-
ję od roku, wybrałam właśnie tę piosenkę. Spo-
ro improwizuję, dlatego za każdym razem, gdy ją 
wykonywałam brzmiała nieco inaczej — mówi 
najlepsza wokalistka „Pojedynku”. Za swój fi-
nałowy występ otrzymała od jurorów – Jadwi-
gi Demczuk-Bronowskiej, Marii Meyer, Bo-
gusława Sobczuka i Czesława Gawlika – dzie-
wiątkę i aż trzy dziesiątki; co nie udało się żad-
nemu z pozostałych finalistów. Tego popołu-
dnia Ola miała podwójne powody do rado-
ści, bo drużyna II LO dwoma punktami po-
konała licealistów z ZS z Knurowa i wygrała 
cały „Pojedynek”. Młodzież „Frycza” do wy-
stępów przygotowała się pod okiem nauczy-
cieli: Marioli Madzi i Marka Bergera, a trzem 

wokalistkom akompaniował pianista Jarosław 
Hanik. Zwycięska drużyna postawiła na różno-
rodność – obok lirycznej piosenki „Lubię być 
szczęśliwa” zabrzmiał rockowy i nieco psycho-
deliczny w brzemieniu utwór „Wokół sami lu-
natycy”, a recytatorzy sięgnęli po klasycznego 
Pana Cogito Zbigniewa Herberta, ale i zaska-
kującego „Nosorożca” Tadeusza Różewicza. To 
trzecie zwycięstwo II LO w historii „Pojedyn-
ku na słowa”. Podobnym wynikiem może po-
szczycić się też IV LO z Chwałowic.

W drużynie ZS z Knurowa zaśpiewała m.in. 
Aleksandra Maziarz, jedna z czterech wyróż-
nionych wokalistów tej edycji. Podobne lau-
ry otrzymali reprezentanci naszego miasta: 
Rafał Kozik („Budowlanka”), Sylwia Szpiech 
(V LO Nowiny) i Lucyna Pawlucy („Tygiel”).  
W dziewięciu odsłonach tej edycji „Pojedyn-
ku” zaprezentowało się też 37 recytatorów. Wy-
różnienia zdobyli: Klaudia Wiśniewska (I LO 
„Powstańców”), Kinga Kubiak (V LO) i Kac-
per Godziek („Mechanik”), a tytuł najlepsze-
go recytatora imprezy jurorzy przyznali Rafa-
łowi Głowatemu z I LO w Żorach. — Wszyscy 

uczestnicy zaprezentowali znakomite przy-
gotowanie. Z roku na rok poziom występów 
jest coraz wyższy. Potwierdziły to już półfi-
nałowe, dramatyczne pojedynki. To impre-
za, którą śmiało można pokazywać w całym 
kraju — mówił Wojciech Bronowski, pomy-
słodawca „Pojedynku na słowa”. Stanisław 
Wójtowicz, prezes fundacji elektrowni Ryb-
nik, która współorganizuje imprezę, zwrócił 
uwagę, że co roku udaje się wyłowić kolej-
ne młode talenty. — Dlatego zachęcamy was 
do występów na scenie i wybrania artystycz-
nej drogi — mówił młodzieży. Z kolei obec-
na na finale wiceprezydent miasta Joanna 
Kryszczyszyn radziła młodym ludziom, by 

w przyszłości wykorzystali sceniczne doświad-
czenia i nie kryła podziwu dla występujących na 
scenie nauczycieli. — Duży „szacun” — mówi-
ła doceniając pedagogów, którzy również zdo-
byli punkty dla swoich drużyn. Tradycyjnie już 
„Pojedynek” poprzedził recital gwiazdy „wie-
czoru”. Tym razem aktorka Monika Węgiel de-
dykująca swój występ zakochanym wyśpiewa-
ła kilka przepięknych utworów o miłości.   (S) 

Pojedynek w liczbach. Dotychczas 
odbyło się 99 koncertów z udziałem 1257 
uczniów z 18 szkół z regionu (dziesięć  
z Rybnika, trzy z Żor, dwie z Wodzisławia, 
po jednej z Knurowa, Raciborza i Rydułtów)  
* Młodzieży pomagało 40 akompaniatorów 
i 165 nauczycieli. Występy oceniało 34 
jurorów, a oklaskiwało – ponad 16 tys. 
widzów. Publiczność miała też okazję 
zobaczyć na scenie 131 profesjonalnych 
artystów, w tym 45 aktorów, m.in. 
Zamachowskiego, Barcisia, Trelę, czy 
Zelnika i ponad 55 artystów piosenki, 
wśród nich: Marię Meyer, Magdę Umer, 
czy Katarzynę Groniec oraz laureatów 
OFPY, m.in. Magdalenę Lepiarczyk, Kubę 
Blokesza czy Piotra Tłustochowicza * Trzy 
razy pojedynki wygrało IV LO z Chwałowic 
i II LO, dwa razy – ZSE-U i po jednym razie: 
I LO, ZS z Knurowa i I LO z Wodzisławia Śl. 

Słowo  przec iw  s łowu
— Jestem zaskoczona i bardzo szczęśliwa — mówi Aleksandra Marzęta z II LO  

o tytule najlepszej wokalistki, jaki zdobyła podczas XI „Pojedynku na słowa”. 7 lutego  
w Klubie Energetyka cieszyła się nie tylko ze swojego sukcesu, ale również z występu całej 
drużyny. To właśnie uczniowie „Frycza” wygrali tę edycję poetycko-muzycznego turnieju.
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Drużyna „Frycza” wygrała XI „Pojedynek na słowa”



Jak wyglądał początek I wojny światowej 
w Rybniku? Bez zmian. Rybniczanie w drodze 
do pracy kupili kawę w sklepie kolonialnym 
Adolfa Aronadego i lekarstwa w Adler-Apotheke, 
podziwiali konfekcję na wystawie sklepu Rahmera 
i rozmawiali o filmie „Atlantis” wyświetlanym 
właśnie w Lichtbildtheater Brylli na dzisiejszym 
Placu Wolności. Przeżyjmy to jeszcze raz – 
proponuje rybnickie muzeum. 

W związku z setną rocznicą wybuchu I wojny świato-
wej, Muzeum zapewni mieszkańcom podróż do przeszło-
ści. Otwarta 19 lutego wystawa „W Rybniku bez zmian. 
Miasto wiosną 1914 roku” (już po zamknięciu tego nume-
ru GR), ma ukazać kontrast między wielką historią, a lo-
sami miasta i pojedynczych ludzi. Zwiedzający zajrzą do 
kina i trzech sklepów z tamtych czasów i w otoczeniu naj-
różniejszych drobiazgów będą mogli wyobrazić sobie, jak 
wyglądał zwyczajny dzień tamtejszych rybniczan. W nie-
codziennym spacerze po ówczesnym Rybniku zwiedza-
jącym towarzyszyć będą wizerunki mieszkańców miasta; 
tych mniej i bardziej znanych. Wystawa prezentowana bę-
dzie do 30 kwietnia, ale w ramach projektu „W Rybniku 
bez zmian. Miasto wiosną 1914 roku” muzeum zaplano-
wało też wiele imprez towarzyszących, jakie odbędą się  
w tej placówce. Będą to koncerty: kameralne w wykona-
niu uczniów i nauczycieli rybnickiej szkoły muzycznej (6  
i 19 marca oraz 2 kwietnia o 17), South Silesian Brass Band  
(1 marca o 17), pasyjny w Wielkim Tygodniu (16 kwietnia  
o 17) i wielkanocny (23 kwietnia o 17). W ramach wykła-
dów dr Urszula Biel opowie o dziejach górnośląskiego kina 
(10 kwietnia o 17), Joanna Puchalik – o zmieniającej się 
modzie (24 kwietnia o 17), a Bogdan Jasiński – o sklepach 
kolonialnych (30 kwietnia o 17). Na wszystkie koncerty  
i wykłady – wstęp wolny. Kolejną atrakcją będzie „wizyta 
w starym kinie”. Po stu latach w Rybniku ponownie wy-
świetlony zostanie film „Atlantis” z 1913 r. z muzyką gra-
ną na żywo przez tapera. Seans zaplanowano 26 kwietnia 
o 17 (darmowe wejściówki dostępne w Muzeum i księgar-
ni Orbita od 1 kwietnia). W rolę tapera wcieli się utalen-
towany kompozytor i pianista, rybniczanin Piotr Kotas. 
Muzeum przygotowało też warsztaty dla najmłodszych: 
„Marcepan – słodkości na dolegliwości” (15 marca o 11 
i 13), prowadzone przez pracownika Muzeum Farmacji 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, podczas któ-
rych mali uczestnicy poznają lecznicze właściwości mar-
cepanu i sposób jego wytwarzania oraz „Zbuduj z nami 
makietę bitwy pod Verdun” (22 marca od 9 do 16). Dy-
rektor muzeum Bogdan Kloch pokaże dzieciom jak zbu-
dować makietę, malować figurki żołnierzy i sprzęt wojen-
ny armii niemieckiej, francuskiej i brytyjskiej. 

Ponadto na wystawie stałej „Rybnik nasze miasto” za-
prezentowane zostaną papiery wartościowe z przełomu 
XIX i XX w., makiety bitew z okresu I wojny światowej 
oraz eksponaty z okresu Wielkiej Wojny. Podsumowa-
niem projektu będzie międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Region w państwie – państwo w regionie. Górny 
Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów”, która 
odbędzie się 29 maja w Katowicach i 30 maja w Rybniku. 

(S)

Podróż 
  w czasie

— Idea jest taka, by pokazać ciekawe 
Ślązaczki i różne aspekty ich życia od śre-
dniowiecza po współczesność. Chcemy by 
był to cykl, a kolejne wydania równie róż-
norodne, jak pierwsza z książek — mówił 
Damian Halmer ze Stowarzyszenia Hu-
manistycznego: Europa, Śląsk, Świat Naj-
mniejszy, pomysłodawca i redaktor pra-
cy zbiorowej, w której 13 autorów – od hi-
storyków po pasjonatów historii – zamie-
ściło opowieści o 12 niezwykłych Ślązacz-
kach. Jedną z autorek jest Aleksandra Gra-
biec z rybnickiego muzeum, która pracę pt. 
„Starka z Ligockiej Kuźni – jej życie, ro-
dzina, korespondencja” poświęciła swojej 
prababci Marii Grabiec. — Okazało się, 
że prababcia przez wiele lat udzielała się  
w Trzecim Zakonie Franciszkańskim, dla-
tego została pochowana w zakonnym habi-
cie, co potwierdza jedno z zachowanych do 
dziś zdjęć. Zostały też dwa listy, jakie napi-
sała niedługo przed śmiercią. Pełna miłości 
do swojego syna i rodziny pisała, jak bardzo 
martwi się o nich, więc podpowiadała im, 
jak powinni postępować — mówi Aleksan-
dra Grabiec. Napisane gwarą, przed pra-
wie stu laty listy znajdziemy w książce,  
w której nie brakuje innych ciekawych opo-
wieści o nietuzinkowych kobietach. Wła-
dysława Magiera na spotkaniu w Rybni-
ku opowiadała o jednej z nich, mieszka-
jącej w Wiśle uzdrowicielce i jasnowidzce 
Agnieszce Pilchowej, która zginęła w obo-
zie w Ravensbruck, a Marcin Smierz opisał 

w książce dzieje „Śląskiego Kopciuszka”. 
Jego bohaterka urodziła się w biednej ro-
dzinie jako Joanna Gryzik, a zmarła jako 
Joanna Schaffgotsch von Schomberg-Go-
dulla, właścicielka ogromnej fortuny. Po-
kaźny majątek odziedziczyła po potentacie 
przemysłowym Karolu Goduli, który prze-
pisał go sześcioletniej wówczas Joasi, pod-
opiecznej swojej służącej. Już jako dorosła 
kobieta i żona hrabiego, osobiście zarzą-
dzała licznymi kopalniami galmanu i hu-
tami cynku, umiejętnie pomnażając mają-
tek. Dbała o nowoczesność swoich zakła-
dów, ale zasłynęła też z działalności pro-
społecznej – budowała szkoły, sierociń-
ce, szpitale, kościoły i, jak mówił Marcin 
Smierz, nigdy nie zapomniała o tym skąd 
pochodziła – często mówiła gwarą i no-
siła śląskie stroje. Mieszkała w jednym z 
najpiękniejszych na Górnym Śląsku, baj-
kowym zamku w Kopicach, który spalono  
i rozgrabiono w latach 50. — Z ogromne-
go majątku prawie nic nie zostało — mó-
wił Marcin Smierz, który w czasie spotka-
nia w muzeum wygłosił wykład „Historie 
kobiece”. Drugą z postaci, którą przybliżył 
była Anna Luiza Karsch, osiemnastowiecz-
na poetka nazywana śląską Safoną, kobie-
ta niezależna, która utrzymywała się z pisa-
nia. Wykład i spotkanie promujące książ-
kę przygotowało Muzeum i Stowarzysze-
nie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy, w ramach cyklu „Pomiędzy 
przeszłością a historią”.                        (S)

Niezwykłe Ślązaczki

Emilia Kołder w latach 70. wydała popularną „Kuchnię śląską”, 
Agnieszka Pilchowa, bioenergoterapeutka i jasnowidzka, leczyła 
samego Piłsudskiego, a nazywana „śląskim Kopciuszkiem” Joanna 
Schaffgotsch, jako uboga sześciolatka odziedziczyła ogromny 
majątek, który w czasie swojego życia powiększyła siedmiokrotnie. 
Różni je wiele; łączą śląskie korzenie i książka „Ślązaczki – kobiety 
niezwykłe”, w której opisano ich historie. Zaprezentowano ją 30 
stycznia w rybnickim muzeum.
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O niezwykłych Ślązaczkach opowiadali (od lewej): Aleksandra Grabiec, Władysława Magiera, Damian Halmer i Marcin Smierz
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Histerie miłosne
Komedia łącząca elementy absurdalnego humoru i klasycznej 

farsy. W spektaklu czarny humor miesza się z grozą, a bohatero-
wie poszukujący rozstrzygnięcia życiowych dylematów stają się tym 
śmieszniejsi im tragiczniejsze jest ich położenie. Na scenie: Magda-
lena Boczarska, Szymon Bobrowski i Bartłomiej Topa. Przedstawie-
nie z repertuaru warszawskiego teatru muzycznego Studio Buffo.  

1 marca, sobota – g. 16

Flamenco namiętnie
Spektakl muzyczny w reżyserii Krystyny Jandy. Artyści z zespo-

łu Corazon Flamenco opowiedzą o uczuciach i wielkich ludzkich 
namiętnościach. W przedstawieniu tekst jest jedynie punktem wyj-
ścia i wprowadza widzów do pełnego pasji świata flamenco. Tu ta-
niec, śpiew, rytm i dźwięki gitary opowiadają o najgłębszych ludz-
kich emocjach: od bólu i rozpaczy po niewypowiedzianą radość.

6 marca, czwartek – g. 19

Dotknąć sacrum
Wernisaż wystawy ikon i obrazów Rafała Jaworskiego zaty-

tułowanej „Dotknąć sacrum w poezji, w obrazie”. W programie 
wernisażu recytacja poezji artysty połączona z promocją najnow-
szego tomiku jego wierszy „Głębia interpunkcji”.    

7 marca, piątek – g. 18

Grupa MoCarta
Ale czad! Czyli podróże Grupy Mozarta. To kolejny występ 

cieszącego się dużą popularnością kabaretowego kwartetu 
smyczkowego. Klasyka i humor w jednym, czyli występ na przekór 
dostojnej powadze sal koncertowych, zaprzysięgłym melomanom 
oraz fanom rocka, popu i rapu, którzy boją się klasyki jak ognia. 
To na pewno będzie trafiony prezent dla pań z okazji ich święta. 

8 marca, sobota – g. 17

Kuba Badach i Poluzjanci
Występ utalentowanego muzyka, aranżera i wokalisty. Ku-

bie Badachowi, który już niejednokrotnie występował na rybnic-
kiej scenie towarzyszyć będzie zespół Poluzjanci, z którym artysta 
koncertuje od lat. 

11 marca, wtorek – g. 18

Carrantuohill i goście
Touch of Ireland storm, czyli muzyczno-taneczne widowisko 

w wykonaniu rybnicko-żorskiej folkowej grupy Carrantuohill 
oraz najlepszych tancerzy formacji Treblers. W koncercie przy-
gotowanym z okazji Dnia Świętego Patryka – patrona Irlandii (17 
marca), gościnnie wezmą udział znani rybniccy muzycy: Wojciech 
Niedziela (fortepian), Krzysztof Popek (flet), Daniel Bober (sakso-
fon), Martyna Czech (wokal), a także kwartet smyczkowy państwo-
wej szkoły muzycznej i Studio Tańca Vivero. Rozbudowane aranża-
cje muzyczne, bogate kostiumy i porywające tańce irlandzkie, czyli 
prawdziwa bomba energetyczna, która dostarczy publiczności nie-
zapomnianych wrażeń.   

14 marca, piątek – g. 18

Wieczór tańca współczesnego
Na wieczór wypełniony tańcem współczesnym zaprasza dzia-

łające w Rybnickim Centrum Kultury Studio Tańca Vivero. 
16 marca, niedziela – g. 18

Koncert szkoły muzycznej
Koncert symfoniczny z okazji jubileuszu 10-lecia działalno-

ści Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku. Wielkie dzieła muzyki klasycznej w wykona-
niu solistów i orkiestry symfonicznej szkoły Szafranków.

18 marca, wtorek – g. 18 

Naranaszi, czyli czarodziejski owoc
Adresowany do najmłodszych spektakl w wykonaniu Śląskie-

go Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Historia trzech braci, wę-
drujących po kolei na tajemniczą i niebezpieczną górę, aby zdo-
być owoc, który ma uleczyć ich umierającą matkę. Któremu z nich 
uda się dotrzeć do celu?

23 marca, niedziela – g. 16 

Klimakterium 2
„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał” to kolejna sztuka au-

torstwa Elżbiety Jodłowskiej, znakomitej aktorki i autorki tek-
stów. Dalsze losy bohaterek znanych z wystawianego wielokrot-
nie na rybnickiej scenie „Klimakterium… i już”. Nowe piosenki, za-
bawne teksty oraz nowe, wciąż młode bohaterki. Aż cztery odsło-
ny popularnego spektaklu!  

26 marca, środa – g. 17 i 20.30, 27 marca, czwartek – g. 17 i 20.30

Zgłoś się i wyrecytuj
1 kwietnia o g. 9, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędą się miej-

skie eliminacje 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców Rybnika i po-
wiatu rybnickiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 mar-
ca. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie Regional-
nego Ośrodka Kultury w Katowicach: www.rok.katowice.pl

W kwietniu m.in.: spektakle „Ślub Doskonały” w wykonaniu Te-
atru Kwadrat i „Roma i Julian” w reżyserii Krzysztofa Jaroszyńskie-
go, operetka „Księżniczka czardasza” z repertuaru Gliwickiego Te-
atru Muzycznego oraz druga edycja Music & Soul Festival z udzia-
łem: Gabrieli Gąsior i grupy Holy Noiz, Grażyny Łobaszewskiej oraz 
Natalii Niemen, która wystąpi w programie „Niemen mniej znany”.  
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Kup obraz,
wspomóż harcerzy

1 marca, w sali kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury 
odbędzie się aukcja obrazów, z której dochód zostanie 
przekazany na rzecz rybnickich harcerzy.

Organizatorem licytacji jest Galeria Malarstwa Europejskiego pro-
wadzona w Rybniku przez Tomasza Bodacha. Na aukcji wystawionych 
zostanie niemal 60 współczesnych płócien, których autorami są m.in. 
rybniccy artyści Maria Budny-Malczewska i Maciej Kozakiewicz, oraz 
obrazów malarzy końca XIX wieku. Pod młotek pójdą również pra-
ce Karoliny Wojaczek z rybnickiego hufca. Licytację poprowadzi ak-
tor Dariusz Gnatowski (popularny Arnold Boczek z serialu „Świat we-
dług Kiepskich”), a uświetni ją występ skrzypaczki Elżbiety Stawarskiej.  
W aukcji może wziąć udział każdy, kto w ten sposób chce wspomóc ryb-
nicki hufiec. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Początek licytacji o 18. (D)



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 – 48 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

• 3.03., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy 
mec. Szczepan Balicki;

• 6.03., czwartek, godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna 
,Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze”; 

• 13.03., czwartek, godz. 11.00 – wykład z cyklu Bez-
pieczny Senior „Dobre rady” Marek Wróbel;

• 17.03., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawni-
czy mec. Gerard Kuźnik;

• 18.03., wtorek – wycieczka do Raciborza – wyjazd 
godz. 8.00;

• 20.03., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Bauhaus” 
Helena Kisielewska ;

• 26.03., środa, godz. 12.30 – wykład: „Przyczyny  
i objawy przewlekłej niewydolności nerek” dr Jaro-
sław Wajda; 

• 27.02., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Między-
narodowa stacja kosmiczna ISS” Roman Senczyna.

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zaintereso-
wane danym tematem, pozostałe zajęcia wg planu 
wywieszonego na tablicy ogłoszeń – tylko dla człon-
ków UTW Rybnik 

3 marca, godz. 19.00
ŻYCIE ADELI: ROZDZIAŁ 1 I 2

prod. Belgia/Francja/Hiszpania 
2013, melodramat, czas: 179 min.,  
2 godz. 59 min., scen. i reż.: Abdellatif 
Kechiche, obsada: Léa Seydoux, Adèle 
Exarchopoulos, Salim Kechiouche. 

„Złota Palma” w Cannes 2013 
roku. Film zaczyna się, kiedy tytułowa 
bohaterka ma 15 lat i przeżywa pierw-
sze zauroczenie, pierwszy seks, miło-
sne rozczarowanie. Jej życie zmienia 
się jednak na zawsze, gdy pewnego 
razu spotyka Emmę, młodą kobietę  
o niebieskich włosach. To właśnie dzię-
ki niej Adela odkryje swoje pragnienia 
i kobietę w sobie. Film przeznaczony 
dla widzów od 18 lat.

10 marca, godz. 19.00
MĘŻCZYZNA PRAWIE IDEALNY

prod. Norwegia 2012, dramat/ko-
media, czas 80 min., scen. i reż.: Mar-
tin Lund, obsada: Henrik Rafaelsen, 
Janne Heltberg.

Kryształowy Glob na 47. MFF  
w Karlowych Warach w 2012 roku dla 
najlepszego filmu. Henrik i Tone bar-
dzo się kochają, niedawno wprowa-
dzili się do nowego mieszkania i spo-
dziewają się pierwszego dziecka. Ale 
35-letni Henrik przechodzi kryzys toż-
samości. Z jednej strony, chce spędzać 
czas na wygłupach z przyjaciółmi,  
z drugiej musi wreszcie stać się męż-
czyzną i zadbać o Tone i dziecko. Czy 
ten prawie mężczyzna wreszcie dojrze-
je, czy też jego związek się rozpadnie? 

17 marca, godz. 19.00
PRYWATNY WSZECHŚWIAT

prod. Czechy 2012, dokument/hi-
storyczny, czas: 83 min., reż.: Helena 
Trestíková, obsada: Samuel Jirásek, Jan 
Kettner, Petr Kettner.

Petr i Jana pobrali się w 1974 roku 
i zamieszkali razem z babciami w nie-
wielkim mieszkaniu w Pradze. Rok po 
ślubie na świat przyszedł ich pierwszy 
syn – Honza. To skłoniło Petra do roz-
poczęcia dokumentacji ich rodzinne-
go życia i czasów, w których przyszło 
im funkcjonować. Helena Treštíkova 
wykorzystuje te nagrania, stające się 
tym samym próbą „uchwycenia” cza-
su i realiów czeskiego życia oraz 40 lat 
najnowszej historii naszego południo-
wego sąsiada. 

24 marca, 19.00 
CI, KTÓRZY ŻYJĄ I UMIERAJĄ 

prod. Austria/Niemcy/Polska 2012, 
dramat, czas: 110 min., scen. i reż.: 
Barbara Albert, obsada: Anna Fischer, 
Hanns Schuschnig, August Zirner.

Owacyjne przyjęty na Międzyna-
rodowym Festiwalu w San Sebastian 
film podejmuje temat drugiego poko-
lenia sprawców Holocaustu. 25-letnia 
Sita mieszkająca w Berlinie, świętu-
je 95. urodziny ukochanego dziadka, 
gdy w mieszkaniu ojca znajduje zdję-
cie dziadka w mundurze SS. Wbrew 
woli ojca dziewczyna zaczyna badać 
historię rodziny. Film z wielką empa-
tią i zrozumieniem przeprowadza wi-
dza wraz z główną bohaterką, przez 
ciernistą drogę oczyszczenia. 

30 marca, godz. 19.00
U NIEJ W DOMU 

prod. Francja 2012, dramat/komedia, 
czas: 105 min., scen. i reż.: François Ozon, 
obsada: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, 
Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner.

Rewelacja międzynarodowych fe-
stiwali! Życie Germaina, znudzone-
go pracą nauczyciela i niespełnio-
nego pisarza, zmieni się, gdy pozna 
16-letniego Claude’a. Chłopak posta-
nawia wkroczyć w intymne życie ro-
dziny szkolnego rówieśnika i opisy-
wać wszystko co uda mu się podejrzeć  
w cudzym domu. Ulegając pożądaniu 
do dojrzałej kobiety. Spisywana na pa-
pierze fikcja zaczyna niebezpiecznie 
mieszać się z rzeczywistością.
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Program zajęć na marzec

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

W marcu klasyka
Miłośnikom literatury i dyskusji o książkach polecamy marcowe spo-

tkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
— W przedwiosennym marcowe popołudnie sięgniemy po książkę Franka 

McCourta „Prochy Angeli”. To fenomenalna powieść z autobiograficzny-
mi wątkami, która weszła na stałe do kanonu literatury światowej — mówi  
Monika Chylińska-Mijała z rybnickiej biblioteki. McCourt pisze o kwestiach, 
po które sięgali najwięksi pisarze naturalistyczni (skrajna bieda, głód, alko-
holizm, śmierć, choroby). Świat irlandzkich imigrantów poznajemy oczami 
dziecka, które w każdej dramatycznej sytuacji potrafi odnaleźć zalążek na-
dziei. Na spotkanie zapraszamy 19 marca o 17 do oddziału zbiorów specjal-
nych, biblioteki głównej przy ul. Szafranka.

Filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) przygotowuje spotkanie poświęcone po-
wieści „Córka grabarza” Joyce Carol Oates. Jej tematem są losy niemiec-
kich emigrantów z faszystowskich Niemiec, osiedlających się na prowincji  
w USA. Rozmowa na temat książki odbędzie się 27 marca o 16.

Spotkanie rodziców 
dzieci chorych na cukrzycę

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 13 marca o g. 16.30 do filii nr 
2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30) na spotkanie grupy wsparcia 
„Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Celem spotkań jest wy-
miana doświadczeń i wzajemna pomoc.  Więcej informacji udzielamy te-
lefonicznie: 32 422 53 17 lub 661 666 068.  



Złote Gody

Nie zawsze było słodko
— Przesąd mówi, że jeśli w dniu ślubu świe-

ci słońce, to całe wspólne życie będzie udane. 
A my, wbrew wszystkiemu, wzięliśmy ślub trzy-
nastego, przez cały dzień padał deszcz, a szczę-
śliwie przeżyliśmy razem już tyle lat — mówi 
pani Stefania Forajter, która wraz z mę-
żem Alojzym i dwudziestoma innymi pa-
rami małżeńskimi świętowała w urzędzie 
miasta jubileusz Złotych Godów.   

12 lutego złotych małżonków w urzędzie 
miasta gościła wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, która wręczyła im medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznane im przez pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego, listy 
gratulacyjne oraz upominki. Wśród wyróżnio-
nych byli państwo Łucja i Józef Czepielowie, 
którzy wspominali początki swej znajomości. 
Poznali się w zakładach mięsnych, gdzie pra-
cowali do samej emerytury. Po ślubie w koście-
le Matki Boskiej Bolesnej zamieszkali w Orze-
powicach. Przez lata łączyli pracę zawodową 

z wychowywaniem dwójki dzieci. Po przejściu 
na emeryturę nie zrezygnowali z aktywności  
i otworzyli cukiernię, którą w Knurowie prowa-
dzili przez 15 lat. — W zakładach mięsnych na-
brałem doświadczenia, więc nie miałem proble-
mu z prowadzeniem własnego biznesu — mówi 
pan Józef. Przyznaje jednak, że to ich syn, ab-
solwent szkoły cukierniczej, który zawodowe 
szlify zdobywał w znanej rybnickiej firmie Paw-
lasów, rozpoczął rodzinną tradycję cukierni-
czą. — To on nauczył mnie nowego fachu. Mie-
liśmy własne receptury, których oczywiście niko-
mu nie zdradzaliśmy — opowiada pan Józef. 
Własnej produkcji lody, ciastka i gofry z bitą 
śmietaną rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a 
syn państwa Czepielów do dzisiaj prowadzi jed-
ną z rybnickich cukierni. Jubilaci doczekali się 
jednego prawnuka, ale nie kryją, że w ich życiu 
pojawiały się również trudne chwile: — Nie za-
wsze było słodko, ale wiedzieliśmy, że problemy 
trzeba rozwiązywać i być ze sobą na dobre i na 

złe. Tak w końcu przysięgaliśmy sobie 
w dniu ślubu — zapewnia pani Łucja. 

Wraz z państwem Czepielami 
w urzędzie miasta świętowali: 
G e r t r u d a  i  R o m a n 
Abrachamczykowie, Elżbieta  
i Jan Antończykowie, Urszula  
i Rudolf Baronowie, Bronisława  
i Michał Borkowie, Magdalena i Emil 
Brzezinkowie, Maria i Jan Brzozowie, 
Krystyna i Alfred Czogalikowie, Stefania 
i Alojzy Forajterowie, Czesława i Józef 
Głombicowie, Irena i Dionizy Mańkowie, 
Renata i Józef Michalscy, Hildegarda 
i Joachim Mrozkowie, Marta i Jerzy 
Nieweltowie, Gertruda i Edward Nokielscy, 
Irena i Władysław Piskozubowie, Eryka 
i Jan Przeliorzowie, Róża i Ireneusz 
Strzeleccy, Eryka i Józef Surmowie, Anna 
i Jan Wójcikowie oraz Barbara i Erwin 
Zniszczołowie.           (D) 
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Niedźwiedzie, misie i berki
Stajenki w kościołach stały tylko do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do niedzieli 2 lutego. Jednak karnawał mamy  

w tym roku wyjątkowo długi z powodu tego, że Wielkanoc będzie 20 kwietnia. Zatem tłusty czwartek przypadnie dopiero  
27 lutego, ostatnia sobota karnawału – 1 marca, ostatki – 4 marca i w Środę Popielcową 5 marca rozpocznie się Wielki Post. 

A skoro jest karnawał, to dzisiaj będzie 
o graczkach, czyli zabawach, a właściwie  
o zabawkach i to niekoniecznie karnawało-
wych, w których występują misie czy niedź-
wiedzie. Bo jakoś tak to już jest, że od wie-
ków bawiono się w misie, a nie w kury, żaby 
albo myszy. A skąd w ogóle ta nazwa? Otóż 
z dawnego słowiańskiego określenia – mie-
djed, miodojad, jedzący miód, ukształtowa-
ło się słowo –  niedźwiedź, brzmiące po ślą-
sku – niydźwiydź. Używa się też u nas for-
my zdrobniałej – miś, misiek albo germa-
nizmu - ber lub berek. 

Niewątpliwie jedną z najstarszych 
zabaw w dziejach ludzkości było coś,  
co z czasem przejęło nazwę – berek. Cho-
dzi tu o zabawę w ganianie się, która ma 
bardzo wiele form. Wszędzie jednak jest 
jedna osoba – berek, czyli miś, która goni 
pozostałe. A złapany staje się berkiem i 
znów od nowa. Taka graczka nie bardzo 
jednak nadaje się na zabawę karnawało-
wą, ale jakby osobie goniącej zawiązać 
oczy, to już mamy berka salonowego czy 
ciuciubabkę. Kolejny sposób zabawy z uży-
ciem misia to wodzenie niedźwiedzia, or-
ganizowane dawniej powszechnie na Ślą-
sku pod koniec karnawału. Ta iście ulicz-
na graczka, zwana też tancberym, polega 
na przemarszu barwnego korowodu prze-
bierańców, którzy obchodzą domy i stra-
szą niedźwiedziem, zrobionym ze słomy 
lub siana. Kiedy przebierańcy zbliżają się 
do poszczególnych domostw, to domow-
nicy wykupują się pieniędzmi, słodycza-
mi, piwem, mięsem, jajkami, mąką, pier-
nikami… Wszyscy razem śpiewają i tańczą  

z niedźwiedziem. Czasami też wodzone 
zwierzę upada i podnoszone jest przez 
innych uczestników zabawy. A to symbol 
mający przestrzec, aby podczas karnawa-
łowej zabawy nie przesadzić i nie upaść 
moralnie. W skład takiego niedźwiedziego 
orszaku wchodzą: wodzący niedźwiedzia 
kuczer, czyli woźnica, muzykanci, straża-
cy, kominiarz, leśniczy, piekarz, rzeźnik, 
diabeł – brudzący ludzi sadzą po policz-
kach, budząca strach zowitka, czyli pan-
na z dzieckiem oraz młoda pani w ciąży. 
A zabawa ta już na początku XIX wieku 
określana była jako pradawna, o czym czy-
tamy w jednej z publikacji wielkiego Ślą-
zoka – Józefa Lompy. I z tego też wynika, 
że karnawałowe misiowe śląskie graczki, 
są o wiele starsze od pluszowego misia, 
która jest niewątpliwie liderem na rynku 
światowych zabawek.  

A czy znancie historie pluszowego mi-
sia? Otóż dzieje tej pluszowej graczki roz-
poczęły się w 1880 roku w niemieckiej 
Szwabii, w miejscowości Giengen. Wte-
dy Richard Steiff założył tam firmę pro-
dukującą pluszowe misie, które już wcze-
śniej wymyśliła i domowym sposobem szy-
ła jego sparaliżowana ciocia Margarete. 
Pomysł podchwycili Amerykanie. Począt-
kowo kupili trzy tysiące takich zabawek 
w Niemczech, a następnie od 1906 roku  
sami rozpoczęli produkcję misiów, któ-
re nazwali Teddy, od imienia jakim po-
pularnie określano ówczesnego prezy-
denta USA – Teodora Roosevelta. Oto 
cała historia! 

Tekst i fotografie: Marek Szołtysek

Zabawa w niedźwiedzia 
jest na Śląsku starsza 
od pluszowego misia

Abecadło Rzeczy Śląskich



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

Przedstawiamy dzisiaj niezwykłe śląskie 
zdjęcie. Choć zrobione zostało w 1930 roku 
w Bełku pod Rybnikiem, to jednak dosko-
nale pokazuje sytuację wielkiego kryzysu na 
Śląsku i w całej Polsce w latach 1929-1933. 
Nie znamy autora zdjęcia ani osób na nim 
uchwyconych. Bez wątpienia widzimy jed-
nak na fotografii „biydaszybników”  koło 
ich  „biedaszybu”. Takie coś nazywano też  
„notszachtą” od niemieckiego rzeczowni-
ka „Notschacht” – szyb biedy czy szyby nie-
doli. Tak określano nielegalnie wykopywa-
ne dziury-szyby w celu wydobywania węgla 
w okresach kryzysów gospodarczych i ma-
sowego bezrobocia. Następnie biydaszyb-

nicy sprzedawali swój węgiel taniej niż ko-
palnie, utrzymując w ten sposób swoje ro-
dziny. Było to możliwe oczywiście tylko w 
niektórych miejscach, gdzie pokłady węgla 
kamiennego zalegały bardzo płytko. Była to 
jednak działalność nielegalna, więc policja 
tych biydaszybników wyłapywała i karała, 
a ich szyby zalewano wodą albo wysadza-
no przy pomocy granatów albo innych ła-
dunków. I właśnie z powodu tej nielegalno-
ści zdjęć biedaszybów jest niezwykle mało, 
a jak są, to tylko pokazują coś z daleka, nie-
wyraźnie. A tu mamy biydaszyb na pierw-
szym planie i wyraźne twarze biydaszybni-
ków. Dlatego dzisiaj przedstawiana fotogra-

fia powinna wielu zainteresować. Przy oka-
zji mamy prośbę do Czytelników, by spróbo-
wali opowiedzieć o miejscach gdzie dawniej 
biedaszyby były na terenie Rybnika.  To bar-
dzo ciekawa i pouczająca historia, bo należy 
się cieszyć, że współczesny poziom gospo-
darczy na Górnym Śląsku nie zmusza ludzi 
do takiej biydszybniczej działalności. A nie 
można tego powiedzieć o dolnośląskich te-
renach koło Wałbrzycha, gdzie – jak podają 
czasami media – również dzisiaj biedaszy-
by ludzie kopią.

Zdjęcie udostępnił nam Mieczysław 
Ochwat, a pochodzi ono ze zbiorów jego 
znajomego – Pawła Waltera z Chwałowic. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45
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Falstart siatkarzy
Po wspaniałym finiszu na zakończe-

nie I fazy rozgrywek siatkarze TS Vol-
ley falstartem rozpoczęli walkę o miej-
sce premiowane awansem do dalszej gry 
o awans do I ligi. 

We własnej hali przegrali 0:3 z Wartą Za-
wiercie, która dzięki temu zwycięstwu zni-
welowała przewagę rybnickiej drużyny na 
wstępie tej fazy rozgrywek. W kolejnych 
dwóch spotkaniach rybniccy siatkarze od-
nieśli już dwa zwycięstwa. W ważnym po-

jedynku wyjazdowym pokonali 3:2 TKKF 
Czarnych Katowice, a grając kilka dni póź-
niej już we własnej hali pokonali gładko 3:0 
AZS Politechnikę Opolską. Zaplanowane 
na 22 lutego w Rybniku spotkanie z UKS 
Strzelce Opolskie miało zakończyć pierw-
szą część tego etapu rozgrywek i 12 mar-
ca spotkaniem w Zawierciu siatkarze Vol-
leya rozpoczną rundę rewanżową. Trzy dni 
później już na swojej hali podejmować będą 
siatkarzy z Katowic i wyniki tych dwóch 
spotkań będą mieć znaczący wpływ na dal-
sze losy rybnickiej drużyny. 

Ponownie najlepsza
Kolejny znakomity start odnotowa-

ła szpadzistka RMKS Rybnik Anna 
Mroszczak w Pucharze Europy Kade-
tek w szpadzie kobiet. 

W Krakowie w stawce 91 zawodniczek z ca-
łej Europy, Mroszczak wystartowała jako tur-
niejowa „jedynka” i nie zawiodła, odnosząc ko-
lejne zwycięstwo w Pucharze Europy. Formuła 
zawodów była trudna – dwie eliminacje grupo-
we i walki pucharowe do wyłonienia zwycięzcy. 
Aby wygrać turniej, rybniczanka musiała sto-
czyć aż 12 walk grupowych do pięciu trafień  
i sześć walk pucharowych do 15. W pierwszej 
i drugiej fazie walk grupowych Mroszczak wy-
grała wszystkie swoje pojedynki i została roz-
stawiona z numerem 1. Jak się okazało, tej po-
zycji zawodniczka RMKS-u nie oddała już do 
końca turnieju, zwyciężając po bardzo trud-
nych walkach w ćwierćfinale z mistrzynią Ru-
munii Romaną Calcan 14:13, a w półfinale  
z mistrzynią Ukrainy Natalią Stepanyan 15:13. 
W walce o turniejowe zwycięstwo nasza zawod-
niczka pokonała swoją koleżankę z reprezen-
tacji Agnieszkę Rolek z AZS AWF Katowice 
15:12. Druga z rybniczanek Kinga Brawańska 
zajęła 43 miejsce.

Pucharowy finał sezonu
Koszykarki Basket ROW Rybnik 

udziałem w finałowym turnieju Pucha-
ru Polski zakończą tegoroczny sezon. 

Pucharowy Final Four odbędzie się w Koni-
nie od 7 do 8 marca. Poza rybniczankami we-
zmą w nim udział dwa zespoły zwolnione z gry 
w pucharowych eliminacjach uczestniczki Euro-
ligi: CCC Polkowice i Wisła Can-Pack Kraków,  
a także King Wilki Morskie Szczecin. Rybniczan-
ki i szczecinianki w drodze do finałowego tur-
nieju musiały pokonać po trzech rywali, którymi  
w przypadku rybnickiego Basketu byli: pierw-
szoligowa Ślęza Wrocław oraz starzy znajomi  
z ligowych parkietów Widzew Łódź i MKS MOS 
Konin. Na tydzień przed finałem Pucharu Pol-
ski rybniczanki spotkaniem w Rybniku z Rivierą 
Gdynia (1 marzec g. 17.30) zakończą tegorocz-
ny sezon ligowy i niezależnie od wyniku tego  
i poprzednich spotkań zajmą ostatecznie siód-
me miejsce w tabeli. Komfort przewagi punk-
towej nad kolejnymi zespołami pozwala szcze-
gólnie tym młodszym rybnickim koszykarkom 
spędzać na parkiecie znacznie więcej czasu niż 
miało to miejsce w czasie sezonu zasadniczego, 
gdy okupowały ławkę rezerwowych. Choć cza-
sami dzieje się to  kosztem przegranego poje-
dynku, tak jak to było w przypadku porażki we 
własnej hali z Widzewem Łódź 60:69, trzeba pa-
miętać, że doświadczenie zdobyte przez zawod-
niczki młodego pokolenia będzie procentować 
w kolejnych sezonach. 

Jedną z tych drużyn, jest właśnie Stomil 
Olsztyn, co znaczy, że jeśli rybniczanie wygra-
ją pierwsze wiosenne spotkanie, to na pewno 
awansują w tabeli przynajmniej o jedną pozy-
cję. W czasie zimowej przerwy w zespole za-
szły znaczące zmiany. Z drużyny odeszli: Ra-
fał Kurzawa (pomocnik – 50 meczów, 5 bra-
mek), Mateusz Szatkowski (pomocnik – 138 
meczów, 22 bramki), Marek Gładkowski (na-
pastnik – 65 meczów, 15 bramek) i Tomasz 
Kasprzyk (pomocnik – 27 meczów). W za-
mian w drużynie pojawili się nowi piłkarze  
w tym trzej obcokrajowcy: Maxim Potirniche 
(24 l., obrońca – Mołdawia), Antonin Buček 
(30 l., bramkarz – Czechy), Tomasz Vrt’o (26 
l., napastnik – Czechy), Michał Płonka (21 l., 
pomocnik), Konrad Gilewicz (21 l., pomoc-
nik), Tomasz Gródek (20 l., pomocnik), Ma-
teusz Sitnik (20 l. pomocnik). 

— Szukając wzmocnień skoncentrowaliśmy 
się głównie na obronie bo tu w poprzednim se-
zonie nasze możliwości były najbardziej ograni-
czone. Jesienią drużyna grała praktycznie cały 
czas w tym samym składzie, co dało marny efekt. 
Konieczne więc było zbudowanie większego za-
plecza i zwiększenie liczby wariantów zestawie-
nia składu i dokonywania zmian w trakcie spo-
tkań. Pozyskaliśmy piłkarzy, którzy grę w naszej 
drużynie rozpoczynają z czystą kartą, bez obcią-
żeń. To generalnie młodzi piłkarze, którzy chcą 
w piłce coś osiągnąć. W czasie zgrupowania w 
Kamieniu pracowaliśmy głównie nad zgraniem 
poszczególnych formacji drużyny. Wszyscy wie-
my jaka jest nasza sytuacja w lidze, nie mamy 
nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Ważny 
będzie każdy mecz — mówi Marek Wleciałow-
ski, trener Energetyka, który przejął rybnicką 
drużynę od swego poprzednika Ryszarda Wie-
czorka w końcu rundy jesiennej. 

Grzegorz Janik, prezes Energetyka przewi-
duje, że o utrzymanie w I lidze będzie walczyć 

w praktyce około ośmiu drużyn. Zwraca uwagę, 
że bardzo ważne będzie wejście w sezon, czy-
li dwa pierwsze mecze, które rybniczanie ro-
zegrają na swoim boisku ze Stomilem Olsztyn  
i GKS-em Tychy. Co ważne, aż dziesięć z 16 
meczów rundy wiosennej drużyna Energetyka 
rozegra na swoim boisku, co ma przecież dla 
zespołu trenera Wleciałowskiego i jego sym-
patyków niebagatelne znaczenie. Karnety są 
już do nabycia w siedzibie klubu.

Najbliższe mecze Energetyka ROW-u  
w Rybniku: 7 marca g. 18: ROW – Stomil 
Olsztyn; 14 marca g. 18: ROW – GKS Tychy; 
28 marca g. 18: ROW – Flota Świnoujście  
(w razie transmisji telewizyjnej meczu jego 
data i godzina rozpoczęcia mogą ulec zmianie). 

Pierwszy mecz piłkarzy

W rundzie wiosennej rybniccy piłkarze aż dziesięć z szesnastu 
ligowych meczów rozegrają na swoim boisku

W piątek 7 marca meczem ze Stomilem Olsztyn pierwszoligowi piłkarze 
Energetyka ROW-u Rybnik rozpoczną ligową wiosnę. Do decydującej walki  
o utrzymanie przystępują jako przedostatnia drużyna w tabeli, mająca dwa punkty 
straty do trzech kolejnych wyżej klasyfikowanych zespołów.
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Krótko i szybko
Trwają już zapisy do udziału  

w V Rybnickim Półmaratonie Księ-
życowym, który odbędzie się  
w nocy z 28 na 29 czerwca.  
W biegu ulicami miasta na dystan-
sie 21,097 km mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby, które do dnia 
28 czerwca ukończą 18. rok życia 
(maksimum 1200 osób). Zgłosze-
nia do półmaratonu przyjmowane 
są drogą internetową za pomocą 
elektronicznego formularza zgło-
szeniowego dostępnego na stro-
nie ośrodka (www.mosir.rybnik.
pl). Również na stronie interneto-
wej MOSiR-u dostępne są wszyst-
kie związane z biegiem informacje.

e
Piłkarska reprezentacja ZNP Ryb-

nik wygrała ogólnopolski halowy 
turniej w Milówce (osiem drużyn) 
i w nagrodę będzie reprezentować 
Polskę w mistrzostwach Europy  
w Bułgarii. W meczu finałowym 
rybniczanie: Adam Adamczyk, To-
masz Adamczyk, Sebastian Balon, 
Łukasz Norek, Adam Roezner (kapi-
tan) pokonali 3:2 zespół ZNP Czer-
wionka-Leszczyny. 

e
8 marca o 18 w hali MOSiR-u  

w Boguszowicach odbędzie się pre-
zentacja żużlowej drużyny ROW-u  
Rybnik. Kierownictwo klubu zapo-
wiada udział wszystkich swoich 
zawodników, koncert zespołu Łzy  
i obecność gościa specjalnego. Przy-
gotowane przez klub darmowe wej-
ściówki w liczbie 999 rozeszły się  
w ciągu kilku godzin. Z kolei 21 
marca w przededniu sparingu  
z ekstraligowym Betardem Wro-
cław rybniccy żużlowcy spotkają 
się ze swoimi kibicami w nowym 
Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 
w Czerwionce-Leszczynach.

e
 Trener żużlowców Jan Grabow-

ski prowadzi tymczasem nabór do 
żużlowej szkółki. Na 14-latków, któ-
rzy chcieliby pójść w ślady najlep-
szych rybnickich żużlowców czeka 
na stadionie w każdą sobotę w go-
dzinach od 12 do 14.

e
29 stycznia swoje 75. urodzi-

ny obchodził znakomity przed laty 
kolarz LZS-u Czernica, król gór Józef 
Gawliczek, mający na swoim koncie 
m.in. trzykrotne górskie mistrzo-
stwo Polski i zwycięstwo w Tour de 
Pologne (1966 r.). Jego przyjaciele  

Stanisław Tężycki i Stefan Zientek 
zgotowali jubilatowi sporą niespo-
dziankę. 1 lutego w kościele na osie-
dlu Orłowiec w Rydułtowch odpra-
wiono w jego intencji uroczystą 
mszę, po której w jednej z restaura-
cji odbyło się sentymentalne spotka-
nie. Wziął w nim udział m.in. zna-
komity trener Franciszek Surmiń-
ski, wychowawca Stanisława Szoz-
dy i Joachima Halupczoka, a życze-
nia przesłali znakomici byli kolarze: 
Zygmunt Hanusik, Czesław Lang  
i Ryszard Szurkowski. 

e
27 stycznia w wieku 70 l. zmarł 

założyciel, wieloletni trener i orga-
nizator rybnickiego dżudo Ryszard 
Rejdych. Jako dżudoka, startując  
w kategorii 70 kg (6. dan) był zawod-
nikiem Górnika Wilchwy (1962-64), 
TKKF-u Rybnik (1964-65) i ROW-u  
Rybnik (1965-68). Był współzałoży-
cielem sekcji dżudo w KS ROW Ryb-
nik (1965). Swoją trenerską karie-
rę rozpoczął w ROW-ie (1968-79, 
1983-90), ale był też trenerem Czar-
nych Bytom (1979-83) i tamtejszego 
olimpijczyka Waldemara Legienia. 
To w dużej mierze dzięki jego stara-
niom w Rybniku wybudowano ośro-
dek dżudo (ul. Powstańców Śl., obok 
pływalni). Rejdych założył też Rybnic-
kie Stowarzyszenie Judo „Sakura” 
(1991-2000), w którym pełnił funk-
cję prezesa i instruktora. Był szkole-
niowcem kadry narodowej juniorek 
młodszych i juniorek (1994-2000) 
oraz asystentem trenera kadry na-
rodowej i olimpijskiej (1994-04). Do 
grona jego wychowanków należą: 
Jan Operacz, Henryk Zorychta, Ma-
rian Donat, Waldemar Legień, Be-
ata Maksymow, Anna Żemła-Kra-
jewska, Gabriela Ostrzołek i Mag-
dalena Kozioł. Rejdych był wielkim 
fanatykiem i propagatorem dżudo. 
Przyjaciele wspominają  jego wielki 
zapał, pracowitość i solidność. Był 
samoukiem, który o dżudo wiedział 
prawie wszystko. Jeszcze w czerw-
cu ubiegłego roku prowadził zaję-
cia dżudo dla seniorów w miejskim 
ośrodku Bushido. 

e
Do 24 marca potrwają zapisy do 

siatkarskiego turnieju drużyn ama-
torskich o przechodni puchar Rady 
Dzielnicy Radziejów. Turniej roz-
pocznie się 5 kwietnia w sali gim-
nastycznej Gimnazjum nr 13 w Ra-
dziejowie. Szczegóły na stronie in-
ternetowej urzędu miasta (www.
rybnik.pl).

15 lutego w hali w Boguszowicach odbył się Kris-Dom Cup Rybnik 
2014 – turniej piłkarskich drużyn klubowych z rocznika 2003. 

Pod patronatem prezydenta Rybnika zorganizowali go rodzice małych piłkarzy 
z RKP ROW Rybnik razem z kierownikiem drużyny Leszkiem Głąbem. Rywaliza-
cję ośmiu śląskich drużyn m.in.: Ruchu Chorzów, Promotora Zabrze czy Warty Za-
wiercie wygrali 11-latkowie Piasta Gliwice. Dwie drużyny RKP ROW Rybnik pro-
wadzone przez trenerski duet Mirosław Bogdański – Mateusz Kurc zajęły miejsca 
piąte i ósme. Swoim rówieśnikom zawzięcie kibicował Filip Kołeczko, niepełno-
sprawny uczeń SP nr 34 w Rybniku.

9 lutego w dolnej salce bokserskiej hali sportowej w Boguszowicach 
odbył się turniej bokserski dla młodych dziewcząt i chłopców, mających 
na swoim koncie maksymalnie pięć pojedynków. 

„Pierwszy krok bokserski”, bo tak oficjalnie nazywał się ten turniej, zgromadził 
na starcie 74 zawodników z 11 klubów Śląska i Czech. Wśród nich było ośmiu za-
wodników RMKS-u Rybnik, z których swoje walki wygrali: Dawid Siedlecki, Rafał 
Paszenda, Michał Wojdan, Dawid Pierchała, Błażej Lutka. W narożniku naszym za-
wodnikom sekundował Zbigniew Gąsiorowski.

Tydzień wcześniej rybnicki pięściarz Sebastian Konsek przygotowujący się do mi-
strzostw świata juniorów wygrał w Szczecinie silnie obsadzony turniej „Puchar Ziem 
Nadbałtyckich”. Natomiast w połowie lutego w Nowej Dębie odbyło się pierwsze  
w tym roku Grand Prix, które jest kwalifikacją do Mistrzostw Polski Młodzieży. 
Nasi czterej bokserzy startujący po raz pierwszy w turnieju tej rangi spisali się cał-
kiem dobrze. Karol Kostka w wadze 64 kg (aktualny mistrz kraju juniorów) w wal-
ce o finał uległ na punkty starszemu i bardziej doświadczonemu zawodnikowi z Ko-
nina, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Błażej Lutka wygrał walkę eliminacyjną  
i ćwierćfinałową. Niestety, złamany palec uniemożliwił mu boksowanie o finał w wy-
niku czego zajął trzecie miejsce. 

Turniej klubowych maluchów

Drużyna 11-latków RKP ROW Rybnik z prezesem klubu Stanisławem Jaszczukiem, trenerami Mirosławem Bogdańskim  
i Mateuszem Kurcem oraz kierownikiem drużyny (na leżąco) Leszkiem Głąbem

Pierwszy krok bokserów
Uczestnicy boguszowickiego turnieju „Pierwszego kroku”, z lewej kierownik sekcji Anatoli Jakimczuk, z prawej Zbigniew 
Gąsiorowski
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2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu powyżej zdjęciu i ustalić,  
co przedstawia i gdzie się znajduje ten obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 21 marca.

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 
lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomo-
ści imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

Foto-zagadka

Rozwiązanie 1/2014 – Zdjęcie opublikowane w styczniowym numerze „GR” przedsta-
wia zabytkową kamienicę przy ulicy św. Antoniego 15. Nagrody otrzymują: Dominika 
Otremba (woda) oraz Joanna Grochla i Olga Forajter (empik).  

Na półkach rybnickich księgarń można już znaleźć wydaną w kontrowersyjnych okolicz-
nościach książkę wydawnictwa ZNAK, zawierającą notatki osobiste papieża Jana Pawła 
II. Pierwsze trzy osoby, które dostarczą do 21 marca do naszej redakcji (pocztą, mailem 
bądź osobiście) prawidłową odpowiedź na pytanie o osobę, dzięki której notatki te trafiły 
do wydawnictwa, otrzymają od ZNAKU tę wyjątkową, zredagowaną niezwykle staran-
nie książkę. Nazwiska zwycięzców konkursu opublikujemy w następnym wydaniu „GR”.
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Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

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

empik
poleca

Honorujemy karty

7 marca
Dwie premiery: 
Kamienie na szaniec 
oraz 
300: Początek imperium (3d).
W tym dniu o godz. 22:00 Zostanie 
zorganizowany nocny maraton 
filmowy z filmem premierowym 
300.

•   •   •

11 kwietnia
Kino na obcasach: 
Tylko kochankowie przeżyją. 
Godz. 20:00, przed filmem atrakcje 

dodatkowe dla kobiet.
Film z kategorii romans, horror. 
De t ro i t  s ta j e  s i ę  m ie j s cem 
e g z y s t e n c j a l n e g o  d r a m a t u 
bohaterów, którzy od wieków 
przemierzają Ziemię. Adam i Ewa 
są wampirami. Ewa jakoś sobie 
radzi z terrorem czasu. Adam popada w depresję, po raz kolejny 
czując się rozczarowany stanem cywilizacji zombie (jak nazywa 
zwyczajnych ludzi).

Stephen Hawking, Moja 
krótka historia, Wydawnictwo 
W.A.B., Warszawa 2014.

Autobiografia słynnego ko-
smologa i astrofizyka, autora 
„Krótkiej historii czasu”, cierpią-
cego od lat na nieuleczalną cho-
robę. Temat zmagań z ogranicze-
niami ciała nie dominuje książ-
ki – to przede wszystkim opo-

wieść o życiu nieprzeciętnie zdolnego człowieka, jego burzliwych 
relacjach rodzinnych i pracy naukowej podana szczerze, z humo-
rem i życiową mądrością.

•   •   •
CD Maria Peszek, JEZUS is 

aLIVE, Mystic Production 2014.
Żywioł koncertu słychać od 

pierwszych sekund nagrania. 
Piosenkarka i performerka, skan-
dalista i buntowniczka z każdym 
kolejnym utworem porywa publiczność, która stała się „dodat-
kowym, żywym instrumentem koncertowego brzemienia”. Re-
pertuar stanowią głównie piosenki z ostatniego albumu (choć 
nie tylko). Wiele z nich możemy usłyszeć w nowych, zaskakują-
cych aranżacjach.

O G Ł O S Z E N I E
Miasto Rybnik mając na celu poprawę jakości 

powietrza atmosferycznego rozpoczęło realizację 
IV etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emi-
sji dla Miasta Rybnika”. Realizowany będzie po-
przez instalację kolektorów słonecznych w budyn-
kach mieszkalnych osób fizycznych. Program reali-
zowany będzie ze środków budżetu miasta, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, oraz wkładu własnego 
uczestniczących w nim mieszkańców. Dofinansowa-
nie ze strony miasta nie może przekroczyć 50% kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji i kwoty 7.500 zł.

Formularze wniosków będą dostępne od 27 
lutego 2014 r. w kancelarii (pok. nr 13) urzędu 
miasta (ul. Chrobrego 2), oraz na stronie inter-
netowej miasta Rybnika (www.rybnik.pl).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 3 
marca do 28 marca 2014 r. w kancelarii urzę-
du lub listownie – będzie decydować stempel 
pocztowy.

W realizacji przedsięwzięcia pierwszeństwo 
mają kolejno Inwestorzy, którzy:
– złożyli ankietę w 2010 r. i wniosek w marcu 

2011 r. i w marcu 2012 r. a ze względu na 
ograniczoną liczbę (100 szt) instalacji kolek-
torów nie wykonano przedsięwzięcia;

– złożyli wniosek w marcu 2011 r., w marcu 2012 
r., oraz w marcu i wrześniu 2013 r., a ze wzglę-
du na ograniczona liczbę (100 szt) instalacji 
kolektorów nie wykonano przedsięwzięcia;

– złożyli ankietę w 2010 r. i złożą wniosek w ter-
minie od 3 marca do 28 marca 2014 r.,

– złożą wniosek w terminie od 3 marca do 28 
marca 2014 r.
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższe-
go harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od nie-
dzieli do piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. In-
formacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie inter-
netowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

23/24.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

24/25.02 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

25/26.02 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

26/27.02 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

27/28.02 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

28.02/1.03 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

1/2.03 Apteka „Św. Anny”, u. Kard. Kominka 13 Nowiny

2/3.03 Apteka „Św. Józefa”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

3/4.03 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

4/5.03 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

5/6.03 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

6/7.03 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

7/8.03 Apteka „Pacis”, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny/pawilon Wanda

8/9.03 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

9/10.03 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

10/11.03 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

11/12.03 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

12/13.03 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

13/14.03 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

14/15.03 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

15/16.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

16/17.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

17/18.03 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

18/19.03 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

19/20.03 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

20/21.03 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

21/22.03 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

22/23.03 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

23/24.03 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

24/25.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

25/26.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

26/27.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

27/28.03 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

28/29.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

29/30.03 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

30/31.03 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

28.02/1.03 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

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.Informacje o działaniach rybnickiej straży miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

W drugi weekend kwietnia (11-13. 04) odbędzie się tegoroczna Giełda 
Budownictwa i Wyposażenia „DOM”, organizowana po raz 19. przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Jak co roku, ta największa impreza gospodarcza w naszym regionie od-
będzie się w rybnickim „Ekonomiku”, czyli w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych.

Zgłoszenia wystawców, czyli wypełnione karty zgłoszenia (dostępne na stro-
nie internetowej izby – www.izbaph.rybnik.pl) wraz z dowodem wpłaty poło-
wy opłaty za zamówioną powierzchnię stoiska i udział w giełdzie Dom, będą 
przyjmowane do 10 marca w biurze organizacyjnym targów. Dla członków izby 
i wystawców, którzy do 10 marca wpłacą pełną kwotę należności przygotowa-
no system rabatów. Warto też wziąć pod uwagę, że kolejność zgłoszeń zdecy-
duje o lokalizacji stoisk. 

Informacje na temat giełdy „Dom” można zdobyć dzwoniąc do rybnickiej izby pod 
numer tel. 32 42 211 68 oraz 32 42 37 615 (adres mailowy: biuro@izbaph.rybnik.pl).  

Giełda DOM 
czeka na wystawców

3 lutego
Bezpieczne ferie
Z początkiem lutego strażnicy zakończyli akcję „Bezpieczne ferie”.  W okre-

sie zimowego wypoczynku uczniów, patrole podejmowały działania prewen-
cyjne w miejscach, gdzie bawili się i wypoczywali najmłodsi. Łącznie prze-
prowadzono 122 kontrole (m.in. lodowisko, pływalnie, okolice szkół i cen-
trów handlowych). Strażnicy spotykali się także z dziećmi na pogadankach 
o bezpieczeństwie. Łącznie wzięło w nich udział 225 młodych rybniczan. 

3 lutego
Akcja „Pupil”
Strażnicy przeprowadzili 13 kontroli wśród właścicieli psów w Boguszo-

wicach Starych i Boguszowicach Osiedlu. To kolejna tego typu akcja, mająca 
na celu sprawdzenie czy właściciele czworonogów wywiązują się ze swoich 
obowiązków. — Kontrolowaliśmy, czy psy są wyprowadzane na smyczy, czy 
właściciele sprzątają po swoich pupilach oraz czy zwierzęta mają obowiąz-
kowe szczepienia — mówi Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich strażników.  
W czterech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, a niesubordynowa-
nych właścicieli pouczono. Największym zainteresowaniem cieszyły się jed-
nak rozdawane przez strażników torebki na psie kupy. Podpowiadamy: taki 
„ekwipunek” można nabyć za kilka złotych w każdym sklepie zoologicznym.

13 lutego
Koza na wolności
Anonimowa osoba tuż po 22 poinformowała dyżurnego, że po ul. Wybo-

istej spaceruje koza, powodując na drodze niemałe zamieszanie. Na wska-
zane miejsce udał się patrol. Strażnicy odnaleźli i „ujęli” kozę na ul. Racibor-
skiej, gdzie nieomal doprowadziła do paraliżu komunikacyjnego. Do cza-
su odnalezienia właściciela zwierzę przebywało w jednym z gospodarstw 
w Niedobczycach.

14 lutego
Znakowany, odzyskany!
Prowadzone przez straż miejską znakowanie rowerów przyniosło pierw-

szy efekt. Znaleziony obok marketu przy ul. Wodzisławskiej jednoślad długo 
nie musiał czekać na swojego właściciela. Dzięki oznakowaniu szybko usta-
lono, że należy do mieszkanki Gaszowic. Rower został jej skradziony dwa ty-
godnie wcześniej przed jednym z centrów handlowych w centrum Rybnika.

(m)

Z notatnika strażnika miejskiego
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Od kilku miesięcy przy ul. Żor-
skiej 221 działa „No Let” Squ-

ash Club Rybnik, który oferuje w pełni pro-
fesjonalne warunki do gry. To nie tylko czte-
ry certyfikowane, wentylowane korty wybudo-
wane według standardów zachodnioeuropej-
skich, ale także wygodne szatnie z natryskami  
i wypożyczalnia sprzętu. Na miejscu funkcjonu-

je też klubowa kawiarenka i przestrzeń przezna-
czona na spotkania w szerszym gronie. 

Do dyspozycji nie tylko początkujących gra-
czy jest czterech trenerów posiadających licen-
cje trenerskie Europejskiej Federacji Squasha. 

W klubie „No Let” działa szkółka, do któ-
rej można już zapisywać dzieci w wieku sze-
ściu, siedmiu lat. Na tych, którzy połkną bak-

cyla i szukają sporto-
wych emocji czeka z ko-
lei klubowa liga, w któ-
rej mogą grać zawodni-
cy o różnym stopniu za-
awansowania. 

— Zdaniem maga-
zynu „Forbes” squash 
to najzdrowszy sport na 
świecie bo harmonijnie 
kształtuje całe ciało,  

a przy okazji uczy myślenia, koncentracji i popra-
wia szybkość reakcji. A, że to gra bardzo dyna-
miczna, pozwala wyzbyć się złych emocji — mówi 
Robert Olejniczak menadżer i trener „No Let” 
Squash Club Rybnik i podkreśla, że zasady gry 
są na tyle proste, że bardzo szybko można się 
ich nauczyć, przez co gra w squasha już po paru 
pierwszych partiach zaczyna graczom sprawiać 
przyjemność. Squash ma jeszcze jeden nieba-
gatelny atut towarzyski – w przeciwieństwie np. 
do tenisa, w czasie gry zawodnicy są bardzo bli-
sko siebie, co w czasie gry typowo rekreacyjnej 
umożliwia swobodną rozmowę. 

Klub przy ul. Żorskiej 221 jest czynny siedem 
dni w tygodniu od 8.00 do 23.00. Mieszczą się w 
nim również sale do zajęć ruchowych, w których 
regularnie odbywają się zajęcia fitnees, zumby  
i TRX (ćwiczenia wykonywane przy użyciu spe-
cjalnych taśm), prowadzone przez wykwalifiko-
wanych trenerów. Więcej informacji na stronie 
internetowej (www.squash.rybnik.pl).  

– squash dla każdego

„No Let” Squash Club Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Żorska 221
tel. 32 44 09 221, 669 221 221

www.squash.rybnik.pl

Squash obecny jest w Polsce od niespełna 15 lat, ale według 
ostatnich szacunków rekreacyjnie gra w niego już blisko 100 tys. osób. 

W klubie No let odbyły się już pierwsze 
turnieje z udziałem najmłodszych graczy
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

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

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
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. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://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 śro-

dę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowa-
rzyszenie „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 umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie 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, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

łek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób 

Niesłyszących, ul. Orzepowicka 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, czwartki 15.30-17) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da 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.

ul. Szosowa 12, 41-203 Sosnowiec
tel. 32 745 17 71

www.omegapress.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 senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/422 84 53

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: 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: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 11-15
Bezpłatne Porady Prawne: piątek 12.30-15 (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_______________________________________________________
Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza

czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

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



Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382



44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1 

tel. 32 42 22 388 

601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175 

tel. 32 43 01 593

601 42 76 99

METAMORFOZA W TRZY DNI!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE, PORADY I WYCENY

www.artdent.org

PRZED PO

usługi
na

raty

Zd
jęc

ia 
wy

ko
na

no
 w

 g
ab

in
ec

ie


