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Jak co roku przebiegały one zgodnie 
z niezmiennym od kilku lat rytuałem. 
Rozpoczęły się na rynku przed budyn-
kiem ratusza, gdzie odbył się uroczysty 
apel. Po wciągnięciu na maszt flagi 
narodowej i odegraniu Mazurka Dą-
browskiego głos zabrał Adam Fudali, 
prezydent Rybnika.

— Wspominając dziś minione, dra-
matyczne losy mieszkańców naszego 
miasta, mamy świadomość tego, jak 
bardzo to historyczne dziedzictwo 
potrzebne jest każdemu, kto chce 
odpowiedzialnie tworzyć każdą teraź-
niejszość. Jest potrzebne nie tylko po 
to, by nie powtórzyć dawnych błędów, 
ale przede wszystkim, by brać przykład 
z postaw nieugiętych i bohaterskich,  
z postaw mądrych i roztropnych, z po-
staw pełnych nadziei i wiary w dobro 
— mówił prezydent.

Chwilę później pod przytwierdzo-
nymi do murów ratusza tablicami, 
upamiętniającymi m.in. powrót Śląska 
do Polski w roku 1922 oraz rybni-
czan zamordowanych przez nazistów  
i komunistów, wiązanki kwiatów złożył 
prezydent miasta i jego najbliżsi współ-

pracownicy, a następnie parlamen-
tarzyści, radni oraz m.in. przedstawi-
ciele służb mundurowych, organizacji 
kombatanckich i niepodległościowych, 
rybnickiego hufca ZHP, związków 
zawodowych, rybnickiego cechu rze-
miosł różnych, bractwa kurkowego  
i rybnickiego klubu Gazety Polskiej. 
Po złożeniu kwiatów miejska orkiestra 
dęta Rybnik poprowadziła uczestników 
uroczystości do bazyliki św. Antoniego. 
Zanim w najbardziej okazałym z ryb-
nickich kościołów rozpoczęła się msza 
za ojczyznę, wiązanki kwiatów złożono 
również pod pomnikiem papieża Jana 
Pawła II, stojącym tuż przed głównym 
wejściem na plac kościelny. — Nie ma 
ojczyzny bez historii, nie ma narodu 
bez korzeni — mówił w czasie homilii 
dziekan dekanatu Rybnik ks. Piotr 
Winkler, wspominając o inicjatywach 
mających odciąć polski naród od jego 
chrześcijańskich korzeni. Cytując też 
fragmenty wierszy polskich poetów 
poświęcone wierze i Bogu, mówił też 
o roli Maryi w historii Polski, wspo-
minając m.in. potop i oblężenie przez 
szwedzkich najeźdźców Jasnej Góry.  
O muzyczną oprawę eucharystii zadbał 
zespół wokalny „6 na 6” i miejska orkie-
stra dęta Rybnik. Na zakończenie mszy 
koncelebrujący ją ks. Franciszek Mu-
sioł, proboszcz parafii św. Antoniego, 
podziękował prezydentowi Fudalemu 
i całemu magistratowi za pomoc w nie-
dawnym gruntownym remoncie murów 
zewnętrznych rybnickiej bazyliki. 

(WaT)

Żeby Polska
     była Polską…

Przypomnieniem tych pięknych i mądrych słów pieśni 
wykonywanej przed laty przez Jana Pietrzaka – rozpoczął 
Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury, miejskie 
uroczystości Święta Niepodległości. 
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Drodzy Rybniczanie, 

Już po raz czwarty będziemy mogli wspólnie cieszyć się na rybnickim rynku  

wyjątkową, świąteczną atmosferą.  Od połowy grudnia trwać będzie kolejne Rybnickie 

Boże Narodzenie i Kolędowanie.   

Tradycyjnie już, na rynku pojawią się świątecznie udekorowane stoiska Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, cieszącego się w minionych latach wielkim zainteresowaniem. 

Regionalni wytwórcy i sprzedawcy zadbają o szeroki wybór świątecznych upominków: rękodzieła, 

przedmiotów artystycznych, ale i wszelkiego rodzaju smakołyków. 

Sporo atrakcji czeka na najmłodszych. Będą renifery w zagrodzie św. Mikołaja, widowiskowy po-

kaz rzeźbienia w lodzie, animacje teatralne, interaktywne spektakle i jasełkowe widowisko uliczne. 

Przedświąteczne spotkania na rynku to również symboliczne przekazanie przez harcerzy Ognia 

Betlejemskiego i wspólna wigilijka. Na finał wspólnego świętowania, ze specjalnym bożonarodze-

niowym repertuarem wystąpi dla Państwa zespół BRATHANKI.  

Na udział w świątecznych imprezach warto już dziś zarezerwować sobie trochę czasu  

w dniach 21 i 22 grudnia. Dłużej, bo przez cały tydzień, od 17 do 23 grudnia trwać będzie Jarmark  

Bożonarodzeniowy.   

Spotkajmy się na przedświątecznym rynku! Już dziś serdecznie wszystkich Państwa zapraszam! 

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 3

Kolejny, grudniowy, świąteczny numer „GR” 
ukaże się 23 grudnia.

24 grudnia Urząd Miasta będzie nieczynny.



Sesja RM – 24 października

Budżet obywateli
Rybniczanie sami zdecydują o przeznaczeniu części miejskiego budżetu na 

realizację własnych pomysłów. To założenia budżetu obywatelskiego, nazy-
wanego też partycypacyjnym, na który decyduje się coraz więcej miast. Pora 
więc i na Rybnik.  

Praca za karę
W swoim cyklicznym wystąpieniu pre-

zydent Adam Fudali przedstawił m.in. 
informację na temat miejskich instytucji, 
w których kary odpracują skazani za drob-
ne przestępstwa. Z szacunków prezesa sądu 
rejonowego w Rybniku wynika, że w 2013 r.  
na terenie miasta potrzebnych będzie 150 
stanowisk pracy dla osób zobowiązanych do 
wykonywania prac społecznie użytecznych. 
Dlatego prezydent ponownie wyznaczył 
miejskie instytucje, w których skazani od-
pracują wyznaczoną przez sąd liczbę godzin. 
Tym razem będzie to sześć jednostek: Zarząd 
Zieleni Miejskiej, Rybnickie Służby Komu-
nalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
Dom Kultury w Chwałowicach oraz po raz 
pierwszy – hotele spółki Hossa – Olimpia 
(Kamień) i Arena (Rybnik-Północ). Prezy-
dent poinformował też o 161 oświadczeniach 
majątkowych za rok 2011, złożonych m.in. 
przez jego zastępców, sekretarza i skarbnika 
miasta oraz kierowników jednostek organiza-
cyjnych. Zostały one przedstawione w termi-
nie; w pięciu znalazły się drobne uchybienia, 
które skorygowano. Adam Fudali mówił też 
radnym o nieznacznym wzroście bezrobocia, 
które obecnie wynosi 7,3 proc. i niepokojących 
zapowiedziach zwolnień grupowych. — PKP 
Przewozy Regionalne planują zwolnić 58 osób, 
w większości powyżej 40. roku życia i znalezie-
nie dla nich pracy może być dla Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku trudne — mówił. Przy-
pomniał też, że we wrześniu na aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych PUP pozyskał 
dodatkowe 150 tys. zł. W bieżącym roku  
w ramach zatrudnienia wspomaganego finan-
sowo przez PUP zaktywizowano już 1246 osób 
(najwięcej, 565 osób – skierowano na staże,  
a 106 – otrzymało dofinansowanie na roz-
poczęcie własnej działalności gospodarczej). 

Prezydent Fudali mówił też o prowadzonych 
w mieście inwestycjach i remontach, m.in.  
o adaptacji budynku przy ul. Rzecznej na 
potrzeby magistrackiego wydziału gospodarki 
komunalnej i o pracach modernizacyjnych 
w budynku przy ul. Rudzkiej 13 na terenie 
kampusu (izolacja przeciwwilgociowa murów 
piwnic i odgrzybienie pomieszczeń). Wspo-
mniał też o dawnej siedzibie szkoły medycznej 
w Orzepowicach. Od września urzęduje tam 
już orzepowicka podstawówka, a teraz trwa 
adaptacja części budynku na potrzeby przed-
szkola, które czeka na przeprowadzkę do 

nowego budynku. Pod koniec listopada ma się 
zakończyć budowa windy dla niepełnospraw-
nych w ZS nr 6 w Boguszowicach. Zakończono 
już rozbiórkę budynku szkoły górniczej przy 
ul. Barbary w Niedobczycach, termomoder-
nizację II LO i adaptację budynku byłego 
internatu ZSB dla potrzeb zespołu Przygoda.

Metamorfoza UŚ
Dr Marta Cuber, szefowa Ośrodka 

Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Rybniku, przedstawiła radnym infor-
macje o planach reorganizacji ośrodka 
w samodzielny wydział zamiejscowy. To 
wymóg znowelizowanej ustawy O szkolnictwie 
wyższym. Na reorganizację ośrodka UŚ po-
trzebuje trzech lat, a w efekcie przekształceń 
w Rybniku miałyby powstać unikalne kierunki 
kształcenia. Dr Cuber mówiła, że udało się jej 
zainteresować tym tematem siedem z dwu-
nastu wydziałów UŚ (m.in. wydziały biologii 
i ochrony środowiska, nauk o ziemi i instytut 
języka angielskiego), co w dobie kryzysu szkol-
nictwa wyższego jest sporym osiągnięciem. 
— Tegoroczny nabór na studia był niezły. Poza 
polonistyką udało się nam otworzyć: historię, 
politologię i socjologię. Mamy obecnie ponad 
400 studentów; to niewiele w porównaniu  
z ponad 1,5 tys. w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym i w Politechnice Śląskiej. Wśród was są 
radni, którzy skończyli rybnicki ośrodek i dalej 
kontynuowali studia, podobnie jak dziennikarze 
lokalnych mediów. Jest zatem realna możli-
wość, że ośrodek nadal kształcić będzie nie tylko 
kadrę nauczycielską, ale również urzędników 
czy dziennikarzy. W najbliższych planach uni-
wersytetu jest stworzenie w Rybniku centrum 
dziennikarstwa naukowego, inaczej centrum 
zarządzania informacją. Trudno jeszcze mówić 
o konkretnych kierunkach, jakie miałyby tutaj 
powstać, ale chcemy współpracować z różnymi 
wydziałami i z pozostałymi uczelniami – Uni-
wersytetem Ekonomicznym i Politechniką 
Śląską  — mówiła dr Cuber. 

Spadek w Radlinie
W zastępstwie wiceprezydenta Michała 

Śmigielskiego pięć uchwał dotyczących 
nieruchomości omówił naczelnik wydziału 
mienia Jerzy Granek. Radni jednogłośnie 
wystąpili do wojewody o komunalizację nie-
ruchomości położonej w pasie drogowym przy 
ul. Żorskiej. Wyrazili też zgodę na sprzedaż w 
drodze przetargu jednego garażu w komplek-

sie przy ul. Kotucza, dwóch niezasiedlonych 
lokali mieszkalnych przy ul. Kadłubka i jedne-
go lokalu użytkowego w budynku przychodni 
lekarskiej przy ul. Reymonta. Bezprzetargowo 
zostanie sprzedana nieruchomość położona 
w Radlinie i zabudowana budynkiem miesz-
kalnym. Jak wyjaśniał naczelnik Granek,  
to nietypowa sytuacja, bo działka znajduje się 
poza naszą gminą. Miasto przejęło udziały  
w tej nieruchomości po osobie zmarłej, ostat-
nio mieszkającej w Rybniku, która nie miała 
spadkobierców. Przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się radni przyjęli również uchwałę o na-
byciu czterech niezabudowanych nieruchomo-
ści. Jedna z nich zlokalizowana jest na terenie 
dawnej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Kłokocinie. 40-hektarowa działka 
zostanie uzbrojona w infrastrukturę niezbęd-
ną do prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z branżą lotniczą i nowoczesnymi 
technologiami. Ponadto radni jednogłośnie 
zgodzili się na wydzierżawienie spółce Sego  
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nie-
ruchomości niezabudowanej znajdującej się 
na terenie składowiska odpadów komunalnych 
przy ul. Kolberga. Mają tam być przetwarzane 
odpady przeznaczone do kompostowania.  
Z kolei na pięć lat elektrownia Rybnik (EDF) 
wydzierżawi nieruchomości w Rybnickiej 
Kuźni, którą przeznaczy na zaplecze placu 
budowy nowego bloku energetycznego. Po-
wstaną tam składowiska materiałów i parkingi 
dla samochodów osobowych. Kolejna uchwała 
dotyczyła obciążenia nieruchomości gminnych 
służebnościami drogowymi. Zapewnią one 
prywatnym właścicielom nieruchomości peł-
noprawny dostęp do dróg publicznych. Radni 
przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Z budżetu do przyszłości
Skarbnik Bogusław Paszenda zrefero-

wał zmiany w budżecie miasta. Dotyczyły 
one m.in. przesunięcia na rok następny dotacji 
unijnej w wysokości 6,5 mln zł na przebudowę 
DK 78 i ujęcia w budżecie środków unijnych 
pozyskanych na realizację kilku projektów, 
jak „Staże zawodowe fryzjerów szansą na 
europejskich rynkach” czy inkubator eko-
nomii społecznej subregionu zachodniego  
(o którym obok). 5600 zł środków od sponso-
rów pozyskały wspólnie rady dzielnic z Za-
mysłowa (2100 zł), Maroka-Nowin (2500 zł)  
i Rybnickiej Kuźni (1 000 zł). Miasto nie 
otrzymało dofinansowania do budowy parku 
tematycznego na terenie kampusu, więc na 
razie nie będzie on realizowany. Nowe prze-
pisy sprawiły, że na 2013 r. przesunięta została 
budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Gli-
wickiej przy ZSP nr 1 w Wielopolu (ponownie 
zlecono pomiar poziomu hałasu na całej DK 
78). Zmniejszono też wydatki związane z bu-
dową przy G nr 4 w Rybnickiej Kuźni boiska 
do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej  
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Miasto w skrócie
e Radny Henryk Frystacki (BSR), który zastąpił zmar-

łego Henryka Wilka będzie pracował w trzech  
z sześciu działających w radzie miasta komisjach: 
gospodarki komunalnej; gospodarki przestrzennej 
i działalności gospodarczej oraz oświaty, kultury 
i sportu. Ta ostatnia jest najliczniejszą komisją; 
pracuje w niej 17 radnych. Najmniej liczna jest 
pięcioosobowa komisja rewizyjna. 

e W październiku miejscy radni przyjęli regulamin 
korzystania z przystanków i dworca autobuso-
wego i wprowadzili do cennika opłat komunikacji 
miejskiej bilet jednorazowy na przewóz roweru. 
Kupowany u kierowcy będzie kosztował 5 zł. 
Dotyczy to, jak na razie, tylko jednej linii autobu-
sowej – Rybnik-Rudy.

e Zmienił się skład rady społecznej Ośrodka Leczni-
czo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II 
na Nowinach. Dotychczasowy przewodniczący  
ks. Karol Matera, były proboszcz parafii św. Ja-
dwigi, złożył rezygnację z tej funkcji po przejściu 
do nowej parafii. Nowym przewodniczącym rady 
społecznej ośrodka został jego zastępca w parafii 
na Nowinach – ks. Andrzej Marek. 

e Domy kultury w Boguszowicach, Chwałowicach, 
Niewiadomiu i Niedobczycach oraz Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna i Rybnickie Centrum 
Kultury mają nowe statuty. Radni dostosowali je do 
zmian w ustawie O kulturze. Podczas październiko-
wej sesji nadano też statut Ośrodkowi Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii, który swoją działalnością 
obejmie również mieszkańców powiatu rybnickiego. 

e W ramach projektu „Przyjazny urząd” Stowa-
rzyszenie Bona Fides sprawdziło 167 urzędów 
województwa śląskiego i stwierdziło, że nie zawsze 
chcą się one dzielić informacjami, do których 
dostęp powinien być jawny. Rybnicki magistrat 
obok jastrzębskiego i pszczyńskiego, wypadł w tym 
badaniu najlepiej. Tajemniczy petent sprawdzał, jak 
urzędy miasta wywiązują się z obowiązku udzie-
lania informacji publicznych na wniosek pisemny, 
elektroniczny i telefonicznie. Okolicznościowy 
certyfikat przyznano naszemu magistratowi 25 
października podczas podsumowującej projekt 
konferencji w Katowicach. 

e 7 listopada w hali widowiskowo-sportowej  
w Boguszowicach odbyła się konferencja, w czasie 
której zaprezentowano projekt modernizacji tego 
obiektu oraz szczegóły realizowanego w mieście 
projektu „T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, 
Forma”. Zorganizował ją urząd marszałkowski  
w ramach VI edycji targów funduszy europejskich. 
Zainaugurowano je 5 listopada w Teatrze Śląskim; 
w kolejnych dniach w Częstochowie, Rybniku  
i Bielsku-Białej zorganizowano konferencje subre-
gionalne. Odbywały się one w obiektach, które po-
wstały lub zostały zmodernizowane przy wsparciu 
unijnych środków, stąd wybór boguszowickiej hali. 

i infrastruktury do skoku w dal i trójskoku. Po-
wodem jest unieważnienie przetargu (wartość 
najkorzystniejszej oferty przekraczała wartość 
kosztorysową i zabezpieczone na tę inwesty-
cję pieniądze o prawie 30 tys. zł). Uchwałę 
poparło 15 radnych, podobnie jak zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej miasta, 
które przyjęto w konsekwencji wprowadzenia 
zmian w budżecie. 

Budżet dla obywateli
Radni uznali, że mieszkańcy sami 

powinni zdecydować, na co chcą przezna-
czyć część miejskiego budżetu. Uchwałę 
wprowadzającą procedury i zasady realizacji 
tzw. budżetu obywatelskiego poparli wszyscy, 
jednak opozycja zarzuciła jej brak konkretów. 
(O budżecie obywatelskim czytaj na str. 12). 

Inkubator z CRIS-em
Miasto otrzymało unijne dofinansowa-

nie na realizację projektu pn. Inkubator 
ekonomii społecznej subregionu zachod-
niego. Jego liderem jest Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych, a partnerami, oprócz 
naszego miasta, również Jastrzębie i Żory 
oraz powiaty: raciborski, wodzisławski i ryb-
nicki. Ekonomia społeczna ma przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu i wspierać przed-
siębiorczość. W projekcie mogą wziąć udział 
spółdzielnie, również socjalne, organizacje 
pozarządowe i osoby fizyczne, które aktywnie 
i bezinteresownie działają w swoim lokalnym 
środowisku. Celem realizowanego do 2015 r. 
projektu będzie podniesienie potencjału sek-
tora ekonomii społecznej subregionu. Zainte-
resowani mogą liczyć na kompleksowe porady, 
wsparcie doradców i szkolenia. Przygotowane 
zostaną również dni organizacji pozarządo-
wych. Uchwałę radni podjęli jednogłośnie. 

Termomodernizacja razy trzy
Dwie kolejne podjęte uchwały, związa-

ne z termomodernizacją Zespołu Szkół 
Budowlanych i Zespołu Szkół nr 2 (II 
LO im. Frycza-Modrzewskiego), korygu-
ją wysokość pożyczek zaciągniętych na 
współfinansowanie tych inwestycji w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W związku z rankin-
giem złożonych wniosków i oceną projektów, 
wyższe pierwotnie kwoty, o jakie miasto 
wystąpiło i które radni zaakceptowali uchwa-
łami w lutym br. (odpowiednio – 2.109.459 zł 
i 485.081 zł), zostały obniżone do 1.437.435 zł 
(„Budowlanka”) i 248.358 zł (II LO). W przy-
padku ZSB koszt całej inwestycji ma wynieść 
ponad 3 mln 300 tys. zł; wkład własny miasta 
to kwota prawie 1 mln 600 tys. zł, a dotacja 
WFOŚiGW to 300 tys. zł. Termomodernizacja 
ZS nr 2 kosztować będzie nieco ponad  1 mln 
zł, w tym przypadku oprócz pożyczki z WFO-

ŚiGW oraz dotacji w wysokości ponad 62 tys. 
zł, wkład własny miasta wyniesie niespełna 
700 tys. zł. Obie uchwały, w których znalazły 
się również zapisy dotyczące korzystnych 
warunków spłaty pożyczki, radni przyjęli jed-
nogłośnie. Referujący projekty uchwał Janusz 
Koper uznał, że przyznane kwoty, choć niższe 
od oczekiwanych, są i tak satysfakcjonujące.

Trzecia uchwała dotyczyła zaciągnięcia 
podobnej pożyczki w wysokości 462.941 zł na 
termomodernizację budynku przedszkola przy 
ul. Żurawiej, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Boguszowi-
cach. Również tę uchwałę radni przyjęli bez 
dyskusji i jednogłośnie.

Wymienione placówki to kolejne obiekty 
oświatowe, w których realizowany jest pro-
gram ochrony środowiska dla Rybnika, mający 
na celu poprawę jakości powietrza poprzez 
zmniejszenie zużycia energii, a tym samym 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Złe parkowanie kosztuje
Za zaparkowanie w niedozwolonym 

miejscu można słono zapłacić i chodzi nie 
tylko o mandat nałożony przez policję lub 
straż miejską. Radni ustalili wysokość opłat, 
jakie miasto ma prawo pobrać za usunięcie 
pojazdu z drogi, kiedy przeszkadza on np. w 
przeprowadzeniu akcji ratowniczej oraz za 
jego późniejsze przechowywanie w miejscach 
strzeżonych. 

Zaproponowano, by opłaty takie stanowiły 
80 proc. maksymalnych stawek rekomendo-
wanych przez Ministerstwo Finansów. I tak 
opłata za usunięcie  rowerów i motorowerów 
wynosi 88 zł (przechowanie za każdą roz-
poczynającą się dobę – 13,60 zł), motocykli 
– 174,40 zł (odpowiednio 19,20 zł) i kolejno: 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 – 382,40 zł (29,60 zł), pojazdów powyżej 
3,5 t do 7,5 – 477,60 zł (39,20 zł), pojazdów 
pow.7,5 t do 16 t – 676,80 (56,80 zł), pojazdów 
powyżej 16 t – 997,60 zł (105,60 zł) oraz po-
jazdów przewożących materiały niebezpieczne 
– 1214,40 zł (156,80 zł). Kiedy pojawimy się 
przy naszym samochodzie przed rozpoczęciem 
załadunku auta na lawetę – zapłacimy 50 proc. 
ww. stawek, w pozostałych przypadkach, np. w 
trakcie załadunku – 75 proc. ustalonej opłaty. 
Radni bez dyskusji i jednogłośnie uchwałę 
poparli.

Regulaminowa kompostownia   
W związku z nową ustawą i starania-

mi, by Miejska kompostownia odpadów 
roślinnych, jaka od kilku lat funkcjonuje 
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej 
przy ul. Pod Lasem 64, w dzielnicy Za-
mysłów, otrzymała status regionalnej, 
należało uchwalić jej nowy regulamin.  
Kompostownia przyjmuje odpady z ogrodów 
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Miasto w skrócie
e 30 listopada w starostwie powiatowym w Rybniku 

(ul. 3 Maja 31, sala 200) odbędą się II targi pracy 
dla osób niepełnosprawnych (od g. 10 do 12). 
Zorganizuje je Powiatowy Urząd Pracy. Są one skie-
rowane do osób niepełnosprawnych i pracodawców 
poszukujących takich pracowników. Imprezę objął 
patronatem starosta powiatu. Z kolei 27 listopada 
PUP zorganizuje w rybnickim magistracie konfe-
rencję dla pracodawców „Od współpracy do miejsc 
pracy”. W jej trakcie pośredniak przedstawi wnioski 
z badań lokalnego rynku pracy i wyróżni firmy, które 
w minionym roku efektywnie z nim współpracowały. 
Konferencja współfinansowana jest ze środków 
unijnych. 

e Współpracująca z rybnickim Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych, profesor Marion Hersh  
z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, otrzymała 
wyróżnienie w konkursie Człowiek Bez Barier. Or-
ganizuje go Stowarzyszenie przyjaciół integracji, 
które działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
przełamując bariery społeczne i architektoniczne. 
Uroczysta gala konkursu odbyła się 23 października 
na Zamku Królewskim w Warszawie. O prof. Marion 
Hersh pisaliśmy w ostatnim numerze GR, przy okazji 
relacji ze spotkania z Hanną Pasterny, autorką książki 
„Tandem w szkocką kratkę”, której bohaterką jest 
właśnie uczona z Glasgow. Przypomnijmy: Marion 
Hersh tworzy wynalazki dla niepełnosprawnych, zna 
13 języków, w tym polski; niedowidzi i choruje na 
zespół Aspergera. 

e Robert Płonka, autor artykułu „Dostawcy marzeń”, 
został zwycięzcą konkursu dla dziennikarzy-hobby-
stów na najlepszy materiał o tematyce społecznej. 
W nagrodę otrzymał netbooka. Organizator 
konkursu, rybnickie CRIS, postanowiło wyróżnić 
też trzy inne osoby. Bony na książki otrzymali: 
Mateusz Kornas („Człowiek musi mieć radość”), 
Marek Ratajczak („Poradnia z Wolności”) i Rafał 
Cincio za materiał filmowy o boguszowickim klubie 
17-tka. Prace konkursowe poświęcono głównie 
organizacjom pozarządowym i osobom aktywnym 
społecznie.

e Rybnicka restauracja Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego Stodoły  znalazła się w gronie ponad 
20 lokali tworzących Kulinarny Szlak „Śląskie 
Smaki”. Powstał on z inicjatywy Śląskiej Organi-
zacji Turystycznej, która chce chronić i promować 
dziedzictwo kulinarne województwa śląskiego; dziś 
liczy 23 restauracje z całego regionu, reprezentu-
jące różne „stoły” i różne tradycje. Warunkiem 
znalezienia się na szlaku było przejście ścisłego 
procesu certyfikacji.

e Wygląda na to, że rada społeczna szpitala woje-
wódzkiego w Orzepowicach znalazła sposób na 
włączenie słynnego już motocykla ratunkowego, 
zakupionego po społecznej zbiórce pieniędzy,  
w struktury działającego przy szpitalu pogotowia 
ratunkowego. Trwają formalności. Kluczową 
kwestią będzie kontrakt z NFZ.

i parków (trawa, liście, pędy, gałęzie itp.) oraz 
trociny, wióry i drewno. Zgodnie z nowym 
regulaminem nieco wydłużony został czas 
pracy kompostowni: będzie ona czynna od 
połowy kwietnia do końca października od g. 
6.30 do 17; od listopada do połowy kwietnia 
od 6.30 do 13. Poza tymi godzinami odpady 
pierwszego typu od osób fizycznych można 
składać od świtu do zmierzchu w odpowiednio 
oznaczonym kontenerze na terenie ZZM. 
Oprócz mieszkańców Rybnika i ościennych 
gmin, w których kompostownie nie funk-
cjonują, odpady zielone są przyjmowane od 
przedsiębiorców prowadzących działalność  
w zakresie odbioru lub transportu odpadów ko-
munalnych z terenu Rybnika oraz podobnych 
firm spoza Rybnika, po wcześniejszym podpi-
saniu umowy z ZZM. Nie zmieniły się opłaty: 
osoby fizyczne płacą symboliczną złotówkę od 
masy do 100 kg, firmy – 60 zł. Przypomnijmy, 
że jeśli wśród odpadów zielonych znajdą się 
inne, których regulamin nie przewiduje, trzeba 
je będzie odebrać na własny koszt.    

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie. Po jej 
wejściu w życie (po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego) 
cały regulamin dostępny będzie na stronie 
www.zielonyrybnik.pl.

Najpierw okręgi, 
teraz obwody

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy 
Kodeks wyborczy, po podziale miasta na 
okręgi wyborcze, radni mają obowiązek 
podjęcia uchwały o podziale obszaru 
miasta na stałe obwody głosowania w wy-
borach samorządowych, parlamentarnych 
i wszystkich pozostałych. Wcześniej podział 
taki przyjmowany był zarządzeniem prezy-
denta. Przedstawiony radnym przez sekretarz 
miasta Danielę Lampert projekt uchwały 
zakłada podział Rybnika na 66 obwodów wy-
borczych i ustalenie ich siedzib w taki sposób, 
by granice obwodów pokrywały się z granicami 
dzielnic. W dotychczasowym podziale taka 
zasada nie była zachowana i niektóre obwo-
dy swoim obszarem obejmowały części kilku 
dzielnic. Zlikwidowano zatem osiem dotych-
czasowych obwodów w dzielnicach, w których 
liczba mieszkańców maleje, i powołano cztery 
nowe, tam, gdzie ich przybywa. Chodzi o to, 
by w jednym obwodzie liczba mieszkańców nie 
przekroczyła ustawowej granicy trzech tysięcy. 
Mimo braku wymogu konsultowania projektu 
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowy-
mi, w Rybniku, ze względu na wagę tej kwestii, 
takie konsultacje, w terminie od 25 czerwca 
do 25 lipca br., przeprowadzono. Zgłoszono 
9 uwag, które członkowie Zespołu ds. konsul-
tacji omówili z przedstawicielami rad dzielnic 
i w sprawozdaniu przedstawili radzie miasta. 
Wszystkie uwagi zostały w projekcie uchwały 

uwzględnione. Uchwała, którą radni przyjęli 
jednogłośnie, zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie jej w bu-
dynku urzędu miasta oraz zamieszczenie na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej na 
stronie www.rybnik.eu. 

Dwa mieszkania, dwa czynsze 
Sprawę, jaka była przedmiotem roz-

patrywanej przez radnych skargi na 
dyrektora Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej nagłośniły wcześniej media, 
a emocjonalna, wykraczająca poza 
meritum skargi dyskusja na sesji była 
dowodem na to, że spór trwa nadal. 
Temat skargi przybliżył Leszek Kuśka, prze-
wodniczący komisji rewizyjnej, a że okazała 
się ona trudna do rozwiązania, najlepiej 
świadczą aż cztery poświęcone jej posiedze-
nia. W związku z planem sprzedaży przez 
miasto kamienicy przy ul. Łony, zaistniała 
konieczność wykwaterowania jej mieszkań-
ców, którym zaproponowano mieszkanie 
zamienne przy ul. Kilińskiego. W grudniu 
2011 r. lokatorzy podpisali umowę najmu  
z możliwością zamieszkania od 1 stycznia 
2012 r. Do czasu opuszczenia mieszkanie przy 
ul. Łony, tj. zabrania rzeczy i oddania kluczy, 
byli zobowiązani do płacenia za nie czynszu. 
Do mieszkania na Kilińskiego lokatorzy jed-
nak wprowadzili się dopiero w maju 2012 r.  
W związku z tym ZGM uznał zgodnie  
z prawem, że obowiązuje ich czynsz za oby-
dwa mieszkania do czasu zdania jednego z 
nich. Lokatorzy taką decyzję zakwestionowa-
li, kierując skargę na pracownika ZGM, który 
rzekomo poinformował ich o konieczności 
płacenia czynszu tylko za jedno mieszkanie.

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniają-
cego, komisja rewizyjna RM zarekomendo-
wała radnym uznanie skargi za bezzasadną. 
Z taką decyzją komisji nie zgodziła się radna 
Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO), 
wskazując na racje skarżących, bo chodzi nie 
tylko o pieniądze, ale zasady. Winy ZGM-u 
w całej sprawie nie dopatrzył się radny 
Wojciech Piecha. — Za zajmowanie dwóch 
mieszkań trzeba płacić podwójnie lub zdać je-
den lokal, a skarżący na pewno nie są osoba-
mi poszkodowanymi, skoro zalegają za czynsz 
kilka tysięcy zł. — mówił. W emocjonalnym 
wystąpieniu z opiniami radnej Krakow-
czyk-Piotrowskiej, nie zgodził się również 
radny Henryk Cebula (PiS), wypominając 
jej, że powinna ona przede wszystkim dbać  
o dobro miasta. Przytoczył też m.in. nagrania 
rozmów telefonicznych pomiędzy stronami, 
z których nie można było wywnioskować, że 
urzędniczka ZGM-u stwierdziła, że skarżący 
nie muszą płacić czynszu za mieszkanie przy 
ul. Łony, co sugerowali skarżący. Radni 
Józef Skrzypiec i Henryk Ryszka (BSR) 
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Miasto w skrócie
e 28 października w Szkole Podstawowej nr 3  

w Paruszowcu-Piaskach odbył się  Dzień Zdrowia 
z szeregiem bezpłatnych badań i konsultacji oraz 
poradami kosmetycznymi i degustacją zdrowej 
żywności. To kolejna inicjatywa rybnickiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej realizowana na terenie 
dzielnicy Paruszowiec-Piaski, w ramach programu 
aktywności lokalnej „Dzielnica z pomysłem”. Jego 
celem jest podniesienie jakości życia i świadomości 
mieszkańców w sferze profilaktyki zdrowotnej. 
Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu 
„Skorzystaj z Szansy”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską.

e 39 lokali handlowych i usługowych w Śródmieściu 
wydłuży godziny handlu. Od 1 grudnia będą otwar-
te od poniedziałku do piątku do g. 19, a w soboty 
do g. 15. Wśród sklepów, które zdecydowały się 
na ten krok są m.in. księgarnia Sowa, jubiler Kło-
sok, drogeria Damiani, sklepy La Casa, Getex, czy 
Darbut. — Liczę, iż w najbliższym czasie dołączą 
do nas kolejne sklepy — mówi Jacek Sochacki, 
inicjator akcji, który zachęca właścicieli i gospodarzy 
sklepów w centrum do wydłużenia godzin handlu. 
Ma to poprawić ich sytuację w konkurowaniu  
o pieniądze klientów z galeriami handlowymi Plaza 
i Focus Park.

e 29 listopada o 9 w Teatrze Ziemi Rybnickiej roz-
pocznie się konferencja „Życie jest warte tego, aby 
przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”. Zorganizują 
ją: Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i rybnicki sanepid. W trakcie konferencji 
podsumowany zostanie rok profilaktyki, a młodzież 
odbierze nagrody przyznane m.in. w konkursach 
„Moja Akademia Dojrzałości” i „Życie jest warte 
tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”, 
zaś terapeuta Andrzej Mzyk opowie o uzależnieniu 
od „spidu”. Całość zakończy koncert rockowego 
zespołu Underground.

e Rybnicki PTTK zaprasza na wspólną wędrówkę po 
mieście pod hasłem „Szukając Mikołaja – poznajemy 
zabytki Rybnika”, która ma popularyzować ziemię 
rybnicką i upowszechniać turystykę pieszą. Poszuki-
wania zaplanowano na 8 grudnia (bez względu na 
pogodę). Start spod PTTK (ul. Piłsudskiego) o 8.45. 
Zgłoszenia wraz ze wpisowym (8 zł – każdy uczest-
nik otrzyma słodki upominek) przyjmowane są do 
3.12. W wędrówce mogą uczestniczyć grupy 10-15 
osobowe z opiekunem, zgłoszone przez koła PTTK, 
SKKT-PTTK, szkoły oraz inne placówki wychowawcze. 
Szczegóły: www.rybnik.pttk.pl i tel. 32 4228072.

e Spore zamieszanie 1 listopada wywołało zamknięcie 
dla kierowców poszukujących miejsc postojowych 
rybnickiego szpitala psychiatrycznego, który co roku 
oferował płatne miejsca parkingowe. Andrzej Kraw-
czyk, dyrektor „psychiatryka” tłumaczył w lokalnych 
mediach, że wpływów z opłat parkingowych nie 
starcza potem na naprawienie szkód powodowa-
nych przez parkujących gdzie popadnie kierowców.

podkreślili, że dorośli ludzie blokujący dwa 
mieszkania muszą sobie zdawać sprawę, że 
za każde z nich trzeba płacić, a z wątpliwo-
ściami najlepiej zwracać się do urzędników. 
Dodatkową komplikacją w sprawie okazał 
się fakt, że w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego 
zameldowane były cztery inne osoby, które 
kiedyś eksmitowano, a które nie dopełniły 
obowiązku wymeldowania. Zresztą nowi 
najemcy mieszkania na Kilińskiego również 
nie dopełnili obowiązku meldunkowego  
w terminie, meldując się dopiero w sierpniu 
br. Jak mówiła odpowiedzialna za komu-
nalne zasoby mieszkaniowe wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn, ZGM działał zgodnie 
z prawem: — Mieszkanie przy ul. Kilińskiego 
jest, w porównaniu z lokalem na Łony, bar-
dzo atrakcyjne, dlatego sugerowaliśmy jak 
najszybsze jego objęcie po podpisaniu umowy  
w grudniu 2011 r., a w związku z chorobą żony 
najemcy, zaproponowaliśmy nawet pomoc 
przy przeprowadzce. Niestety, lokatorzy z tego 
nie skorzystali —  mówiła Joanna Kryszczy-
szyn, dodając, że czynsz składa się z kilku 
elementów – m.in. płatności za wodę, wywóz 
śmieci czy sprzątanie klatki, z czego najemcy 
mieszkania przy ul. Łony do końca korzysta-
li. Radny Wojciech Kiljańczyk (PO) skonsta-
tował, że wina leży zapewne po obu stronach 
i sprawę trzeba wyjaśnić do końca, zaś radny 
Benedykt Kołodziejczyk (PO) zauważył, że 
do rozwiązania tej sprawy organem właści-
wym byłby sąd, przypomniał też film Jana 
Barei „Nie ma róży bez ognia”. Niepokój co 
do sposobu działania ZGM-u wyrazili radni 
Krzysztof Szafraniec (PO), Piotr Kuczera 
(PO) i Bronisław Drabiniok (PO), oczeku-
jąc wyjaśnień od radnego Kuśki. Wymianę 
zdań podsumował radny Stanisław Jaszczuk 
(PiS) wnioskiem o przerwanie, absurdalnej 
jego zdaniem, dyskusji, wyrażając opinię, 
że jeśli do podobnej sprawy wprowadza się 
media, nabiera ona politycznego kontekstu. 
Wniosek o przerwanie dyskusji poparło 13 
radnych, dziewięciu było przeciw, a jeden 
radny wstrzymał się od głosu. Całą uchwałę 
o odrzuceniu skargi poparło 14 radnych,  
a dziewięciu było przeciw.           

W związku ze skutecznie przegłosowa-
nym wnioskiem o zakończenie dyskusji, 
Leszek Kuśka (SR 2010), przewodniczący 
komisji  rewizyjnej,  do uwag na temat 
jej pracy odniósł się dopiero w ostatniej 
części sesji przeznaczonej na wolne głosy  
i wnioski radnych. Przestrzegł wtedy przed 
wyciąganiem wniosków na temat pracy 
komisji rewizyjnej na podstawie doniesień 
medialnych, które jego zdaniem są wybiór-
cze i stronnicze. – Członkowie komisji są 
przygotowani do każdego posiedzenia, a jest 
to jedna z trudniejszych komisji, bo muszą 
rozstrzygać w bardzo różnych sprawach, które 
do tej komisji trafiają. Pracujemy dokładnie i 
rzetelnie, co było widać po dzisiejszej dyskusji 

na tej sesji — mówił Leszek Kuśka. Dodał 
też, że komisja  zawsze pracuje w składzie 
zapewniającym kworum, a jeśli członkom 
komisji zdarzają się nieobecności to są 
usprawiedliwiane.

Dopalacze, Wodzisławska 
i inne

Część sesji przeznaczoną na wnioski, 
oświadczenia, interpelacje i pytania radnych 
rozpoczęła Krystyna Stokłosa (PO) pytając 
o ul. Różyckiego w Popielowie i domaga-
jąc się wybudowania przy niej chodnika.  
— Remontujemy Wodzisławską i poprawiamy 
bezpieczeństwo na drodze 78, a puściliśmy 
objazd ul. Różyckiego, gdzie już wcześniej 
było niebezpiecznie. Wybudowania chodnika 
mieszkańcy domagają się od lat — mówiła 
radna. Prezydent odpowiedział, że przyjrzy 
się materiałom z wizji w terenie i sprawdzi 
jakie byłyby koszty budowy chodnika. Kry-
styna Stokłosa (PO) poruszyła też sprawę 
funkcjonującego w samym centrum miasta 
sklepu z dopalaczami, o którym informowały 
lokalne media. Samo pytanie dotyczyło moż-
liwości przeznaczenia pieniędzy z miejskiego 
funduszu zwalczania narkomanii na kosz-
towne badania składu sprzedawanych tam 
specyfików, które miałby wykonać sanepid.  

— Pytanie, gdzie jest premier, który obiecy-
wał, że zrobi porządek z dopalaczami? Pienią-
dze na takie badania przeznaczyć możemy, ale 
trudno, by miasto wydawało kolejne środki 
wyręczając państwo. Zwróciłbym się raczej 
ku egzekwowaniu od policji tego, do czego 
jest powołana — odpowiedział prezydent 
Fudali. — Po prostu egzekwujemy prawo, 
musimy to robić i to robimy — brzmiała 
jego odpowiedź na kolejne pytanie radnej, 
dotyczące tym razem kłopotów finansowych 
drużyny koszykarek. 

Wojciech Kiljańczyk pytał o możliwość 
stworzenia w pobliżu kampusu akade-
mickiego inkubatora przedsiębiorczości,  
w czym miałaby pomóc finansowo jedna  
z fundacji. Problemem jest znalezienie od-
powiedniego lokalu użytkowego. Jak wyja-
śniła Joanna Kryszczyszyn, zastępczyni pre-
zydenta, w pobliżu kampusu miasto takich 
lokali nie ma. Szymon Musioł (PO) chciał 
wiedzieć, ile dotąd sprzedano ulgowych 
miesięcznych biletów autobusowych „4+” 
za 4,10 zł, przeznaczonych dla członków 
rodzin wielodzietnych. Około 120 – padła 
krótka odpowiedź. Joanna Kryszczyszyn 
poinformowała go też o postępie prac przy 
tworzeniu nowego przedszkola specjalnego 
w budynku dawnego internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jak 
pisaliśmy na naszych łamach, efektownie 
urządzone, nowe przedszkole funkcjonuje 
tam od września. Rozstrzygnięto już prze-

cd. na str. 8
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Miasto w skrócie targ (8 listopada) na budowę placu zabaw 
dla przedszkolaków. — Wszystkie zadania 
zaplanowane na ten rok zostały wykonane — 
zameldowała Joanna Kryszczyszyn. 

Henryk Ryszka, radny z Niedobczyc, 
poruszył sprawę przetargu na sprzedaż 
terenu targowiska przy ul. Górnośląskiej 
(ustna licytacja odbędzie się 16 stycznia 
2013 r.). Zgodnie z wymogami nabywca 
terenu będzie musiał nie tylko postawić 
100-metrowy tzw. piłkochwyt na granicy ze 
stadionem piłkarskim, ale też zbudować tam 
rondo. Jak stwierdził radny, z powodu tych 
wymagań, z udziału w przetargu zrezygnował 
jeden z potencjalnych nabywców gruntu  
i wnioskował o ich wykreślenie z przetar-
gowej dokumentacji. — Organizując takie 
przetargi, zawsze próbujemy wynegocjować 
dla miasta jak najwięcej. Poczekajmy, zoba-
czymy co będzie. Jeśli się nie uda, z niektórych 
z tych zapisów będziemy musieli zrezygnować 
— odpowiedział prezydent Adam Fudali.

Od dłuższego czasu stałym punktem 
tej części sesji są wystąpienia Franciszka 
Kurpanika (PO), radnego z Zamysłowa,  
w sprawie remontu ul. Wodzisławskiej. Tym 
razem rozpoczął on swoje wystąpienie od 
wyliczenia odcinków ul. Wodzisławskiej, 
gdzie starej jezdni drogowcy jeszcze w ogóle 
nie tknęli. Następnie skrytykował autora 
projektu technicznego, wypominając mu 
„radosną twórczość”, a konkretnie m.in. 
zbyt wąskie w jego opinii chodniki (2,30 m),  
brak ścieżki dla rowerzystów oraz brak za-
tok autobusowych w pobliżu skrzyżowania 
Wodzisławskiej z ul. Hetmańską.

Do zarzutów tych odniósł się pełnomocnik 
prezydenta Janusz Koper, który wytłuma-
czył, że szerokość chodników wynika z obo-
wiązujących przepisów i zapewnił, że autor 
dokumentacji zaprojektował odpowiednią 
liczbę zatok autobusowych. — Ubolewam 
nad tym, że czasem musimy budować chodnik 
tam, gdzie jest on niepotrzebny, podobnie jest 
na ul. Żorskiej. Niestety nie mamy wyjścia — 
mówił Janusz Koper. Zasugerował jednak, 
że po upływie okresu rękojmi niektóre chod-
niki będzie można przeznaczyć na ścieżki 
dla rowerzystów. 

Radny Kurpanik poruszył też problem 
braku odwodnienia ul. Witosa (boczna 
Wodzisławskiej). Skrytykował magistrat za 
brak odpowiedzi na pismo mieszkańców  
w tej sprawie. Dotknięty tym zarzutem po-
czuł się Janusz Koper, który poinformował 
radnych, że w odpowiedzi na wspomniane 
pismo wybrał się na ul. Witosa i rozmawiał 
z jej mieszkańcami, szukając rozwiązania 
ich problemów wynikających z braku wła-
ściwego odwodnienia drogi, przy której 
mieszkają.    

W ostatniej części sesji poruszono jesz-
cze kilka innych spraw. Zygmunt Gajda 

(BSR) najpierw pochwalił czystość wody  
w potoku Radziejowskim, a potem pytał o los 
motocykla ratunkowego, zakupionego dla ryb-
nickiego pogotowia ratunkowego (WSS nr 3)  
przez bractwo kurkowe po społecznej 
zbiórce pieniędzy (prezydent interweniował  
u dyrektora szpitala, który proponował prze-
kazać motocykl rybnickiej policji. Obecnie 
rozwiązania problemu szuka rada społeczna 
szpitala). Piotr Kuczera podniósł problem 
rozjeżdżanych przez autobusy i TIR-y ulic 
Różyckiego, Staffa i Zapolskiej, którymi 
poprowadzono objazdy na czas remontu 
Wodzisławskiej. Zaproponował też, by po 
zimie zorganizować przegląd chodników, 
które niedawno rozkopano, by ułożyć sieć 
szkieletową  szerokopasmowego interne-
tu. W miejscach, gdzie kostki chodnikowe 
ułożono na nowo, tworzą się często, jak 
mówił radny, zapadliska. Wojciech Piecha 
(PiS) zwrócił uwagę na prawie dziki parking 
przy ul. Kościuszki, vis-à-vis technikum 
górniczego, gdzie panuje parkingowa samo-
wola i bałagan. Krzysztof Szafraniec pytał  
o zaniedbaną posesję (dawny plac zabaw) 
przy ul. Zamkowej. Jej właściciel mieszka 
w Niemczech. Prezydent Fudali zapewnił, 
że miasto robi wszystko, by nakłonić go do 
uporządkowania swojej posesji. Andrzej 
Oświecimski (BSR) domagał się zbudowania 
choć jednego boiska ze sztuczną nawierzch-
nią w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Dwóch 
radnych zabrało też głos w sprawie przejść 
dla pieszych. Bronisław Drabiniok pochwa-
lił przesunięcie „zebry” na ul. Kościuszki, 
w sąsiedztwie dworca PKP, i postulował 
zainstalowanie tam jeszcze pulsującego 
światła ostrzegawczego, które włączało-
by się automatycznie, gdyby do przejścia 
zbliżał się pieszy. Prosił też o oświetlenie  
z góry jednego z przejść w Zebrzydowicach. 
O oświetlenie dwóch przejść dla pieszych 
na ul. Górnośląskiej w Niedobczycach 
upomniał się z kolei Henryk Cebula. Józef 
Piontek (BSR) z Kamienia pytał natomiast, 
kiedy nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego doczekają się mieszkańcy 
Kamienia i Golejowa. Niektórzy z nich, jak 
mówił radny, już trzy, cztery lata czekają  
z rozpoczęciem budowy. Jak dowiedzieliśmy 
się w magistracie, ciągle jeszcze trwają cza-
sochłonne procedury związane ze zmianą 
obowiązującego planu dla tych dzielnic. 
Na korektę planu czekają zwłaszcza osoby 
chcące się budować na nowych terenach 
budowlanych, które w obowiązującym planie 
widnieją np. jako tereny zieleni.

(S), (r), (WaT)

Kolejna sesja RM odbędzie się 
28 listopada (g.16). 

Relacja z niej ukaże się 
w grudniowym wydaniu „GR”.

cd. ze str. 7

e Jak co roku, w Domu Kultury w Niedobczycach od-
bywają się górnicze gwarki ogranizowane z okazji 
Barbórki. Byli i obecni pracownicy kopalń i firm 
związanych z górnictwem spotykają się  przy kuflu 
piwa, biesiadują i rywalizują w różnych zabawnych 
konkursach we własnym, męskim gronie. Trzy takie 
górnicze biesiady odbyły się już w listopadzie, cztery 
kolejne odbędą się 1,7,8, a ostatnia 15 grudnia, 
gdy w domu kultury będą się bawić pracownicy 
Jastrzębskich Zakładów Remontowych. W Domu 
Kultury w Niewiadomiu jedyne gwarki, organizo-
wane przez koło seniora SITG nieczynnej już kopalni 
Ignacy, odbędą się 1 grudnia. W Domu Kultury w 
Chwałowicach zaplanowano natomiast tylko dwie 
akademie barbórkowe dla pracowników kopalni 
Chwałowice: 29 listopada i 3 grudnia.

e Pełnomocnikiem śląskiego komenda Policji do realiza-
cji projektu został komendant rybnickich policjantów 
insp. Teofil Marcinkowski. Pierwsze organizacyjne 
spotkanie uczestników projektu, w którym wzięli 
udział m.in. policjanci z czeskiej Ostrawy odbyło się 
31 października w Domu Kultury w Niedobczycach. 

e 17 listopada w restauracji Capri spotkali się seniorzy ze 
Śródmieścia. W spotkaniu zorganizowanym przez radę 
dzielnicy wzięło udział niemal 80 najstarszych miesz-
kańców tej części miasta. — W Śródmieściu mieszka 
również sporo starszych osób, które ze względu na 
chorobę czy pobyt w szpitalu nie mogą wziąć udziału 
w naszym spotkaniu, choć pewnie bardzo by tego 
chciały — mówi Stefania Forreiter, przewodnicząca 
rady dzielnicy. Podczas biesiady seniorom towarzyszyli: 
prezydent Adam Fudali, jego zastępczyni Joanna Krysz-
czyszyn, przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek 
oraz przedstawiciele dzielnicowego samorządu. Były 
przyśpiewki, dobra muzyka oraz smaczny poczęstunek.

e Już wkrótce pierwsze w historii miasta czworaczki 
skończą pierwszy rok życia. Dzieci Aleksandry  
i Wojciecha Szułów z Zamysłowa przyszły na świat 
29 listopada 2011 r. w szpitalu w Bytomiu.  Jako 
wcześniaki wymagały szczególnej troski rodziców 
oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę 
nad nimi – rodziny, lekarzy oraz zatrudnionych 
przez miasto pielęgniarek. Dzisiaj Zuzia, Grześ, Mi-
chałek i Bartuś rosną zdrowo i świetnie się rozwijają,  
a rodzice, choć zmęczeni, są dumni z coraz bardziej 
samodzielnych maluchów.

e 17 kolizji i dwa wypadki, w których ranne zostały 
trzy osoby oraz dziesięciu kierowców przyłapanych 
na jeździe na podwójnym gazie to najkrótsze 
podsumowanie tegorocznej, pięciodniowej poli-
cyjnej akcji „Znicz 2012” na rybnickich drogach. 
W zakrojonych na szeroką skalę działaniach wzięło 
udział 317 policjantów i 38 strażników miejskich. 
Najwięcej zdarzeń – siedem kolizji i jeden wypadek 
odnotowano w piątek 2 listopada. Na ul. Janiego w 
dzielnicy Północ kierowca seicento potrącił 84-letnie-
go rowerzystę, który doznał obrażeń ciała. W roku 
ubiegłym w czasie akcji „Znicz” zdarzyły się cztery 
wypadki i 16 kolizji.
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Miasto w skrócie

Salon mieszczący się przy ul. Wyglendy  
w dzielnicy Meksyk oferuje pięcioprocentowy 
rabat przy zakupie skuterów i motorowerów 
oraz dziesięcioprocentową zniżkę na zakup 
rowerów dla korzystających z programu zniżek 
Duża Rodzina. Wśród darczyńców są już cukier-
nia Król, Szkoła Matematyki Horyzonty, firma 
remontowa Gryf-Rybnik, księgarnia Orbita, Gale-
ria Kola i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Puls-Med”. Deklaracje o przystąpieniu do 
programu podmioty prywatne mogą składać 
w rybnickim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Żużlowej 25 (Dział Usług, pok. Nr 9, tel. 32/ 

42 21 111 wew. 354, link: www.pomocspolecz-
na.rybnik.pl/program-duza-rodzina,ne,83,23. 
Tam też znajduje się szczegółowa informacja  
o firmach i wysokości oferowanych przez nie zni-
żek). Podstawą do korzystania z ulg jest imienna 
e-karta. Wnioski o jej wydanie należy składać  
w kasie Zarządu Transportu Zbiorowego na Placu 
Wolności. Karta z charakterystycznym drzewkiem 
umożliwia również rodzinom wielodzietnym i za-
stępczym zakup z 50 proc. zniżką biletów wstępu 
na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i na imprezy kulturalne organizowane 
przez rybnickie instytucje kultury.                 (S)

Idea akcji zrodziła się w war-
szawskim stowarzyszeniu „Dzieli-
my się tym, co mamy”. W Rybniku 
pierwszą taką akcję przeprowa-

dzono w grudniu 2001 r. Polega 
ona na zbiórce pieniędzy i darów, 
które potem trafiają do rodzin 
potrzebujących wsparcia. Od 26 
listopada do 21 grudnia w godzi-
nach od 9 do 19, uczniowie ryb-
nickich szkół ponadgimnazjalnych 
i przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miasta z identyfikatorami 
wydanymi przez UM Rybnika, 
będą zbierać pieniądze i dary 
rzeczowe w hipermarkecie Real, 
a w centrum handlowym Plaza 

tylko towary. Kwestujący 
czekają na żywność, 
słodycze, artykuły 
szkolne i drobne 

sprzęty (wyłącznie nowe). 21 
grudnia dary będą pakowane,  
a dzień później wolontariusze 
MRM w czapkach św. Mikołaja 
będą odwiedzać rodziny potrzebu-
jące wsparcia i wręczać dzieciom 
świąteczne prezenty. Co roku 
udaje się przygotować ok. tysiąca 
takich paczek. Informacje o moż-
liwościach wsparcia akcji można 
uzyskać u jej opiekunek: Katarzyny 
Korby (tel. 722 299 214) i Anety 
Bokuniewicz (tel. 608 358 357). 

Sztab akcji Czapka św. Mi-
kołaja mieści się w Zespole 
Szkół nr 3 na Nowinach, 
gdzie 14 grudnia o 17.30 

odbędzie się koncert chary-
tatywny na rzecz akcji. Wy-
stąpią m.in.: grupa Blueset, 

South Silesian Brass Band, 
Kurtz Band i orkiestra z Czyżowic. 
Bilet wstępu – 10 zł. W przedsprze-
daży można kupić wejściówkę za 
5 zł, ale dodatkową obowiązkową 
„przepustką” będzie 50 nakrętek z 
butelek. Można je wymienić m.in. na 
wózek inwalidzki. Warto dodać, że 
akcję zbierania zakrętek prowadzą w 
Rybniku wszystkie szkoły ponadgim-
nazjalne i rybnicki hufiec ZHP. Aby 
otrzymać jeden wózek potrzeba aż 
ok. 14 ton zakrętek.                     (S)

Do końca października z tytułu egzekucji komor-
niczej na konto ZGM-u spłynęło ponad 970 tys. zł. 
Tymczasem w latach ubiegłych rocznie spływało tylko 
ok. 500 tys. zł. Najlepszy, jak dotąd, wynik odnotowano 
w roku ubiegłym – odzyskano  511 tys. zł.

Jak tłumaczy Danuta Kolasińska, dyrektorka 
ZGM-u, poprawa wyników to z jednej strony zasługa 
większej aktywności komorników, którzy znajdują źró-
dła pokrycia wierzytelności, z drugiej zasługa samego 
zakładu, który zwiększył ilość spraw kierowanych do 
sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty należności. 
Do końca października skierowano na drogę sądową 
305 takich spraw, a w całym ubiegłym roku 492. 

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku ZGM wzywa 
dłużników do uregulowania zasądzonych należności. 
Gdy ci tego nie zrobią, zakład oddaje sprawę w ręce 
komornika. Od tego momentu dług lokatora rośnie 
właściwie lawinowo. Nie licząc już kosztów sądo-
wych, do zasadniczej kwoty zadłużenia dolicza się 
odsetki liczone do dnia uregulowania należności oraz  
ok. 20 proc. kosztów komorniczych. Wyjść na prostą  
w takiej sytuacji jest już naprawdę bardzo, bardzo 
trudno.

W połowie listopada zadłużenie podstawowe lo-
katorów ZGM-u bez odsetek wynosiło nieco ponad  
24,5 mln zł.             (WaT) 

Wrzuć do czapki

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika 
organizuje akcję charytatywną Czapka św. Mikołaja. Z darami dla potrzebujących 
dzieci wyruszą po raz 11. 

Duża Rodzina rośnie

Salon Motoland dołączył do firm, które chcą wesprzeć ryb-
nickie rodziny wielodzietne i zastępcze. Lista prywatnych 
przedsiębiorców biorących udział w programie Duża Rodzina 
wzrosła do siedmiu.

ZGM poprawił ściągalność
Zbliżający się powoli do końca rok 2012 okazał się dla komunalnego Zakładu Go-

spodarki Mieszkaniowej wyjątkowo udany jeśli chodzi o ściąganie za pośrednictwem 
komornika należności od lokatorów-dłużników. 

e ZGM remontuje miejską kamienicę przy pl. Kościel-
nym 1, vis-à-vis Starego Kościoła. Początkowo zakres 
robót obejmował tylko montaż nowych okien, odno-
wienie elewacji oraz wymianę podbitki i ocieplenia 
dachu, ale szybko okazało się, że konieczna jest 
wymiana całego poszycia dachu. Kamienica zyska 
nową pastelową elewację. Roboty podstawowe 
mają potrwać do końca roku.

e „Wspólna granica – wspólne problemy” – to tytuł 
projektu, który do końca października przyszłego 
roku będą realizować śląscy policjanci. Główny 
cel to ograniczenie przestępczości narkotykowej  
w euroregionie Silesia i położenie kresu przygra-
nicznej turystyce narkotykowej – zjawisku, które 
pojawiło się po zalegalizowaniu w Czechach tzw. 
miękkich narkotyków. Projekt zakłada współpracę 
policjantów z Polski i Czech, a zwłaszcza służb kry-
minalnych i drogowych. Koszt realizacji projektu ma 
wynieść  ponad 20,2 tys. euro, ale aż 85 proc. tych 
kosztów pokryje dotacja z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice”. 

e Rybnicka Księgarnia św. Jacka zmieniła adres  
i z ul. Rynkowej przeprowadziła się na parter domu 
towarowego Hermes przy ul. Chrobrego. Na dobre 
zamknęła natomiast swoje podwoje Cepelia, która 
przez długie lata funkcjonowała w miejskim lokalu 
przy ul. Sobieskiego. Gospodarz sklepu z rękodzie-
łem narzekał na zbyt wysoki czynsz. Jako, że obowią-
zywała tam tzw. stawka komercyjna wylicytowana w 
czasie przetargu, jedynym możliwym rozwiązaniem 
było wypowiedzenie umowy najmu i przystąpienie 
do kolejnego przetargu, w którym wylicytowana 
stawka mogłaby być niższa od obecnej, ale na takie 
rozwiązanie centrala Cepelii się nie zdecydowała i po 
wypowiedzeniu umowy zlikwidowała sklep.

e 19 listopada Marek Krząkała, poseł Platformy 
Obywatelskiej, podsumował pierwszy rok swojej 
pracy w VII kadencji Sejmu RP. — Moja aktywność 
skupia się na pracy w dwóch komisjach: spraw 
zagranicznych i unii europejskiej — mówił poseł. 
Wybrany po raz drugi do parlamentu, przewodniczy 
polsko-niemieckiej grupie bilateralnej, jest również 
współprzewodniczącym Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. W tej kadencji złożył 69 interpelacji 
poselskich, a w swoim biurze odbył 91 spotkań  
z mieszkańcami. Zaopiniował też 22 projekty unijne. 
Marek Krząkała poinformował również o środkach 
rządowych, jakie w ostatnim czasie pozyskano dla 
Rybnika oraz o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji 
Platformy Obywatelskiej „Plan dla Polski”.  

e Specjalistyczna firma rozpoczęła w sąsiedztwie 
„Ekonomika” montaż sezonowego sztucznego 
lodowiska. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
i dopisze pogoda, lodowisko zostanie otwarte dla 
łyżwiarzy w poniedziałek 26 listopada. Zgodnie  
z kilkuletnią już tradycją, w godzinach przedpołu-
dniowych ze sztucznej tafli będą korzystać uczniowie 
rybnickich szkół.  
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Kolejna akademia „ku czci”? Nic 
bardziej mylnego. Śpiewająco – tak 
świętowali odzyskanie niepodległości 
najmłodsi rybniczanie. Udowadniają 
tym samym, że obchody 11 listopada nie 
muszą być zbyt podniosłe i patetyczne. 

Przykład dał Kraków, gdzie od dziesięciu lat 
odbywają się „Lekcje śpiewania”. Mieszkańcy 
i turyści spotykają się najczęściej na rynku, by 
zaśpiewać pieśni i piosenki patriotyczne. Zda-
niem pomysłodawców to doskonały sposób na 
propagowanie radosnego patriotyzmu. Pomysł 
świętowania ze śpiewem na ustach w myśl 

hasła „Patriotyzm nie musi być cierpieniem” 
lansowanego przez krakowski Loch Camelot, 
przeniosła na swój grunt Społeczna Szkoła 
Podstawowa, gdzie od siedmiu lat odbywa 
się konkurs pieśni patriotycznej. 12 listopada 
wszystkie klasy zaprezentowały utwory o ży-
wocie żołnierskim. Zabrzmiały m.in.: „Warczą 
karabiny”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Wo-
jenko, wojenko”, „Ostatni mazur” czy „Serce  
w plecaku”. Uczniowie zadbali też o odpowied-
ni strój i oprawę artystyczną swoich występów. 
Zwyciężyła klasa IIa, która wykonała „Pieśń 
o wodzu miłym” i zdobyła statuetkę „Złotej 

Nutki”. Wyróżniono też uczniów klasy IIIa 
za najokazalsze wąsy à la marszałek Piłsudski 
i klasę Va za najlepszą scenerię. Największą 
ilość zwrotek (pięć) wyśpiewała klasa VIa,  
a na najpiękniejszych konikach „przybyli pod 
okienko” najmłodsi uczniowie SSP z oddziału 
przedszkolnego.

7 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 11 (dawna SP 11) na Nowinach odbył 
się z kolei IX Miejski Festiwal Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej, który zorganizowały wspólnie 
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i ZSP 
nr 11. Zaprezentowała się młodzież ze wszyst-
kich typów szkół – od podstawówki po szkołę 
średnią. Występy oceniało jury w składzie: 
Judyta Markiewka, Irena Witek-Bugla i Wa-
cław Mickiewicz. Laureaci, oprócz dyplomów 
otrzymali nagrody książkowe, a pierwsze miej-
sca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
wyśpiewali sobie: Rafał Kozik (Młodzieżowy 
Dom Kultury), Wiktoria Kocik (ZSP-11) oraz 
duet Wiktoria Kowalska i Iga Dziewior (SP-12). 
Organizatorki imprezy, przewodnicząca NSZZ 
Solidarność Hanna Grzelec i dyrektor szkoły 
Aleksandra Szymczak, zapraszają już na 10. 
jubileuszową imprezę za rok. Wiadomo, czym 
skorupka za młodu nasiąknie… 

(S)

Zaproszeni goście, w tym liczne grono 
kombatantów, obejrzeli program artystyczny 
przygotowany prze uczniów ogólniaka pod 
okiem Jolanty Palińskiej. W jego programie 
znalazły się m.in. z piosenki Czesława Niemena 
i Grzegorza Ciechowskiego, a także wstawki 
teatralne, czyli wystawione przez uczniów 
patriotyczne fragmenty „Latarnika” i „Lalki”. 
W interesujący sposób uczniowie zestawili 
też dwie postaci wielkich patriotów Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, który jest patronem 
szkoły i marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
patronował działającej kiedyś w tych murach 
szkole powszechnej. Jak dało się zauważyć, 
spore wrażenie zwłaszcza na kombatantach, 

zrobiła też filmowa sonda, w której uczniowie 
„Frycza” definiowali, a raczej starali się zdefi-
niować własny patriotyzm. Jak można się było 
spodziewać, nasza młodzież nie potrafi mówić o 
czymś tak abstrakcyjnym jak patriotyzm. Jeden 
z uczniów patriotyzm sprowadził do kulinarne-
go wyboru między zagraniczną pizzą a polskim 
bigosem, ale to i tak lepsze od zasłaniania 
dłonią obiektywu kamery, co też się zdarzyło.

— Patriotyzmu tu od was na Śląsku powinna 
się uczyć Warszawa — chwalił uczniów płk 

Tadeusz Dłużyński ze Związku Piłsudczyków. 
Chwilę później podkreślał, że Piłsudskiemu 
wolność zawdzięcza nie tylko Polska, ale i cała 
Europa. Z kolei Maria Malinowska, dyrektor-
ka szkoły, apelowała do swoich uczniów, by 
podejmując decyzje co do swojej przyszłości, 
kierowali się również dobrem ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy 
zapalili znicze i złożyli kwiaty pod popiersiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującym 
się na szkolnym holu.   (WaT) 

Licealiści znaleźli wiele podobieństw łączących postać patrona szkoły 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego z marszałkiem Piłsudskim

Śpiewająco świętowali odzyskanie niepodległości uczniowie SSP...                   ...oraz uczestnicy festiwalu piosenki i pieśni patriotycznej
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Lekcja patriotyzmuZgodnie z niezbyt długą jeszcze tradycją, na dwa dni przed 
11 listopada na niepodległościowe świętowanie zaprosiła 
szkolna społeczność II LO im. A.F. Modrzewskiego wespół  
z rybnickim kołem Związku Piłsudczyków. 

Wokalny patriotyzm
Uczestnicy spotkania w II LO złożyli kwiaty pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego
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11 listopada obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zorganizowała rada dzielnicy Chwałowice. 

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji 
ojczyzny, w której wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich placówek 
oświatowych i chwałowickich zakładów pracy. Po mszy w kościele para-
fialnym mieszkańcy przeszli pod pomnik poległych i pomordowanych 
w latach 1939-1945, gdzie wartę zaciągnęli harcerze. Przy dźwiękach 
orkiestry kopalnianej odśpiewano hymn i złożono kwiaty. Uroczystość 
zakończył krótki występ artystyczny chwałowickich uczniów i mini-
koncert pieśni patriotycznych. Święto Niepodległości uczczono też w 
Paruszowcu-Piaskach pod pomnikiem przy ul. Przemysłowej, poświęco-
nym bojownikom o wolność i niepodległość oraz powstańcom śląskim, 
gdzie harcerze złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz. 

(S)

Świętowali w dzielnicach

Ówczesny Rybnik był miastem po-
wiatowym w państwie, które od czte-
rech lat prowadziło wojnę. Jesienią 
1918 roku Niemcy liczyli na dogodny 
dla siebie pokój – tak się jednak nie 
stało. Upadek cesarstwa Hohen-
zollernów zmienił z dnia na dzień 
świat ludzi, którzy zmęczeni wojną 
z radością witali pokój, i z obawą  
patrzyli w przyszłość. Codzienność 
była trudna, w gospodarce podpo-
rządkowanej wojnie brakowało żyw-
ności i towarów. Biedzie towarzyszył 
ferment społeczny, robotnicy byli 
coraz bardziej zdesperowani. Ludzie 
szukali informacji ze świata, czytając 
niemieckojęzyczną gazetę miejską 
„Rybniker Stadtblatt” i polskojęzycz-
ną prasę z Katowic czy Raciborza. 
Wiadomości przynosiła też kolej, 
telefony, telegrafy. Wiadomo, że  
w Warszawie i Krakowie formowały 
się polskie struktury rządowe, nie-
zależne od Austro-Węgier czy Prus. 
Docierały wieści z bolszewickiej 
Rosji. Bieda i nierówności społecz-
ne były coraz dotkliwsze, burzyli 
się pracujący na kartki robotnicy 
huty Silesia, fabryki maszyn oraz 
podrybnickich kopalń i mniejszych 
zakładów. Jednak idei rewolucji 
komunistycznej nie akceptowali 
kupcy, rzemieślnicy, handlowcy, 
inteligencja – a tych wśród rybnickiej 
społeczności nie brakowało. Granice 

miasta sprzed 94 lat 
obejmowały Śródmie-
ście, Smolną i część 
dzielnicy Północ. Po-
zostałe części dzisiej-
szego Rybnika były 
obszarami wiejskimi 
(jak np. Chwałęcice, 
Golejów, Wielopole, Zebrzydowice, 
Popielów i Radziejów) albo tworzyły 
wsie i położne nieopodal osiedla 
górnicze (Chwałowice, Niedobczy-
ce). Dla wielu narodowość nie była 
jeszcze do końca wykrystalizowana. 
Dane pruskie (jedyne skrupulatnie 
prowadzone w tamtym czasach) 
notują, że w mieście mówiono po 
polsku i niemiecku. Zapewne więk-
szość mieszkańców posługiwała się 
dialektem śląskim. Wielka wojna 
przerwała boom budowlany, trwający 
w Rybniku od końca XIX wieku. 
Widać to m.in. na przykładzie póź-
niejszych ul. Powstańców (w stronę 
bazyliki) i Kościuszki, czy ulic: Ra-
ciborskiej, Cmentarnej, Gliwickiej – 
część tamtejszej zabudowy powstała 
do 1914 roku, następnie była przebu-
dowana w okresie międzywojennym, 
wtedy też rozpoczęto wiele nowych 
prac budowlanych, także w innych 
miejscach. Do wybuchu wojny Ryb-
nik był jednym z najintensywniej 
rozwijających się górnośląskich miast 
na prawach powiatu. Większa część 

centrum miała wodociągi i zaczątki 
sieci kanalizacyjnej, miasto posia-
dało własne oświetlenie elektryczne  
i gazowe oraz łączność telefoniczną. 
Rejon ratusza wyglądał podobnie 
jak dziś, choć były oczywiście róż-
nice: w miejscu galerii handlowej 
działał browar, fontanna, bardziej 
przypominająca basen, stała bliżej 
środka rynku, inne było oświetlenie, 
kilka domów mocno przebudowano 
(jeden wzniesiono od podstaw). 
W mieście pojawiały się pierwsze 
samochody. Już w 1913 roku przyjeż-
dżała tu automobilem księżna z Rud 
Raciborskich. Na to ekskluzywne 
dobro mogli sobie pozwolić również 
co zamożniejsi rybniczanie. Niestety, 
wojna ograniczyła działalność wielu 
firm – część straciła wiele z dawnej 
pozycji, wielu bezcennych pracowni-
ków trafiło na front. Chociaż wojna 
była daleko i na miasto nie spadł ani 
jeden pocisk, wszystko podporządko-
wano polityce wojennej i codzienne 
życie stawało się coraz trudniejsze. 

Jesienią 1918 roku, podobnie jak 

w innych miastach upadłego cesar-
stwa, tworzą się rady żołnierskie  
i robotnicze, na których czele w Ryb-
niku stanął socjalista Fritz Wasner. 
Administracja cywilna obawiała się, 
że ludzie chwycą za broń. Niemcy 
nie chcieli oddać Górnego Śląska, 
strona Polska liczyła na pozyskanie 
tej bezcennej krainy, zaczynała się 
swoista próba sił. Działalność pro-
polską w Rybniku inicjowali w dużej 
mierze osiadli tu Wielkopolanie, 
którzy przybyli za pracą jeszcze 
okresie pruskim jako urzędnicy,  
np. późniejszy burmistrz Władysław 
Weber, czy przedstawiciele wol-
nych zawodów, jak bardzo aktywny  
dr Feliks Biały. Współpracowali  
z nimi rybniczanin Maksymilian Ba-
sista oraz wielu lokalnych działaczy, 
bez których losy sprawy polskiej na 
terenach wiejskich mogły się poto-
czyć zupełnie inaczej. Wielka wojna 
na nowo ustaliła światowy ład, ale 
nikt jeszcze wtedy nie wiedział, jak 
potoczą się losy Górnego Śląska... 

Zanotowała Małgorzata Tytko

Kwiaty złożyli przedstawiciele Rady Dzielnicy w Chwałowicach

Rybnik 1918 – czas oczekiwania
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, 

odrodziło się państwo polskie. Dla Rybnika, po-
dobnie jak i innych śląskich miast, była to jesień 
nadziei i niepokoju. O tym, jak wyglądały tamte 
dni w naszym mieście opowiada dr Bogdan Kloch, 
dyrektor Muzeum w Rybniku.

Rynek ok. 1918 r. W tle widoczny wylot późniejszej ul. Sobieskiego
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Budżet obywatelski jest znany w świecie  
i Europie, również w Polsce. Korzystają z niego 
m.in. mieszkańcy Poznania, Sopotu, czy Łodzi. 
Na czym polega? Prezydent gwarantuje pulę 
środków, a mieszkańcy sami decydują, czy chcą 
je wydać na nowe place zabaw, remonty chod-
ników, miejsca parkingowe, a może na własne 
pomysły, które odmienią miejsca, w których 
żyją. Projektów z pewnością nie zabraknie, 
ale aby je zrealizować potrzebne są przejrzyste 
reguły. Ich określeniem ma się zająć zespół 
roboczy, który ustali m.in. minimalną wysokość 
środków przewidzianych na zadania wybrane 
przez mieszkańców, kryteria, jakie powinny 
spełniać zgłaszane projekty, sposób ich wery-
fikacji i wyboru oraz harmonogram tworzenia 
budżetu obywatelskiego. — W Rybniku mamy 
wyjątkowo dobre i długie tradycję jeżeli idzie  
o partycypację i uczestnictwo mieszkańców  
w życiu gospodarczym miasta — mówił prezydent  
w trakcie październikowej sesji RM. Przypo-
mniał też, że rybniczanie często zgłaszają swoje 
pomysły do rad dzielnic i organizacji pozarzą-
dowych. Są też aktywni – chętnie angażują się 
w budowę dróg, czy parkingów systemem go-
spodarczym i włączają w prospołeczne akcje, by 
przypomnieć choćby dwie ostatnie, jak „Stawka 
większa niż 8 mld” czy „Tauron zieleni Śląsk”. 
Prezydent jest przekonany, że budżet obywatel-
ski wpłynie na jeszcze większe zaangażowanie 
mieszkańców i zachęci ich do współdecydo-
wania o swoim mieście i dzielnicy. — Chcemy 
wyzwolić w mieszkańcach potencjał do realizacji 
nowych pomysłów i kolejnych inicjatyw — doda-

je. O tym, że na rybniczan można liczyć, przeko-
nało się Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, 
które dwa lata temu realizowało w Orzepowicach 
i Boguszowicach Osiedlu projekt „Dwa bieguny”. 
Był on forpocztą budżetu partycypacyjnego, a ryb-
nickie dzielnice były wówczas pierwszymi w Polsce,  
w których przetestowano ten mechanizm (wię-
cej GR nr 11/2010). Wcześniej CRIS wymyśliło 
akcję „Pobudka”, adresowaną do mieszkańców 
wszystkich rybnickich dzielnic. Wtedy powstało 
30 projektów, ale już w 2010 r., w samych tylko 
dwóch dzielnicach, przygotowano ich aż 23. 
Zrealizowano osiem – w Orzepowicach otwarto 
m.in. ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci,  
a w Boguszowicach – multimedialne centrum 
integracji młodzieży i drugie w Polsce bezpłatne 
studio nagrań. 

Na razie nie wiadomo jaka pula środków 
zostanie wyasygnowana w ramach rybnickiego 
budżetu obywatelskiego, na co zwraca uwagę 
opozycja. Radni PO przekonywali, że w uchwale 
powinna znaleźć się kwota lub jej procentowa 
wartość i proponowali, by budżet obywatelski 
przetestować już w 2013, a nie dopiero w 2014, 
jak zakłada uchwała. Zdaniem opozycji, będzie 
to rok wyborczy, więc wszelkie inicjatywy mogą 
mieć podtekst polityczny i będą odbierane przez 
pryzmat kampanii wyborczej. Adam Fudali 
wstępnie mówił o środkach rzędu miliona zło-
tych, ale zaznaczył: — Nie będę się upierał przy 
tej kwocie. To zespół roboczy zdecyduje. Jestem 
otwarty na sugestie — mówił. Nie wykluczył też, 
że jest szansa na pilotażowe wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego już w 2013 r. 

Jak sytuacja wygląda w innych mia-
s tach?  Na  budżet  obywate l sk i  p re-
z y d e n t  Z i e l o n e j  G ó r y  p r z e z n a c z y ł  
w przyszłorocznym budżecie trzy mln zł.  
Zielonogórzanie złożyli ponad 600 wniosków, 
urzędnicy wybrali 117 propozycji i oddali je 
pod głosowanie mieszkańcom. Prezydent El-
bląga zaproponował, by na budżet obywatelski 
w 2013 r. przeznaczyć 2 mln zł, z kolei Poznań 
przeznaczył dla mieszkańców 10 mln zł (mniej 
niż 0,5 proc. wydatków na 2013 r.), a ci zade-
cydowali już, że pieniądze chcą wydać m.in. 
na rozbudowę hospicjum, ścieżki rowerowe 
i rodzinny plac zabaw. Największe doświad-
czenia w realizacji budżetu obywatelskiego 
ma Sopot. Pierwotnie prezydent przeznaczył 
tam 1 proc. budżetu miasta, czyli ok. 3 mln zł. 
Gdy mechanizm zaczął działać, zwiększono 
tę kwotę do 4 mln zł, a następnie o kolejne  
3 mln zł na tzw. projekty ogólnomiejskie.  
W tej kategorii sopocianie wybrali już m.in. 
modernizację schroniska dla zwierząt i segre-
gację odpadów komunalnych, a wśród projek-
tów lokalnych – remonty schodów, monitoring 
ulicy, naprawę chodnika i nowy plac zabaw. 
Przykład Sopotu przywołał w czasie sesji radny 
Piotr Kuczera (PO). Zwrócił uwagę na sied-
miomilionowy budżet obywatelski w tym mie-
ście oraz na skład komisji roboczej, w której 
zasiada czterech radnych, współpracujących ze 
skarbnikiem miasta. W Rybniku to prezydent 
powoła zespół, a to zdaniem opozycji, nie jest 
dobrym pomysłem. — Rada miasta pozbawia 
się wpływu na skład tego zespołu. Możemy tylko 
liczyć na dobrą wolę prezydenta — mówił szef 
klubu PO. Adam Fudali stwierdził, że obawy 
o upolitycznienie zespołu są nieuzasadnione: 
— Skoro mieszkańcy mają decydować, to po 
co zespół? Odpowiedź jest prosta – ktoś musi 
całą pracę zorganizować — odpowiadał Adam 
Fudali i przekonywał, że nie zdarzyło się, by  
w inicjatywach, do których zapraszani są radni, 
pominięto opozycję. Zapewnił też, że rybnicką 
uchwałę przygotowano w oparciu o najlepsze 

Budżet  rybniczan

Rybnik dołączył do grona miast, które wprowadzają w życie zasady budżetu 
obywatelskiego. Dzięki niemu mieszkańcy zdecydują, na co zostanie wydana część 
pieniędzy z miejskiej kasy. Nie wiadomo na razie jak duże to będą środki i czy już  
w przyszłym roku uda się zrealizować pierwsze pomysły. Wiadomo, że prezydent po-
woła zespół roboczy, który opracuje zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego. 

Mechanizm budżetu partycypacyjnego 
przetestują też uczniowie pięciu rybnic-
kich szkół ponadgimnazjalnych. 

I Liceum Ogólnokształcące, zespoły szkół 
nr 3, 5, 6 i rybnicki „Ekonomik” otrzymają po 
20 tys. zł na własne inicjatywy. Do 8 stycznia 
społeczności szkolne mogą zgłaszać projekty 
z propozycjami na co przeznaczą te pienią-
dze. Projekt „Szkoła partycypacji” realizują 
wspólnie CRIS i miasto (więcej w poprzednim 
numerze „GR”). 

(S)

Szkoły 
też partycypują

Dla upamiętnienia piątej rocznicy śmierci Józefa Cyrana, 1 grudnia  
o godzinie 18 w kościele na Zamysłowie odprawiona zostanie msza św.  
w intencji cenionego samorządowca, wieloletniego radnego i wiceprezydenta 
Rybnika. Do udziału w nabożeństwie wszystkich chętnych zaprasza rodzina.

Serdeczne podziękowania za złożone kondolencje i udział 
w pogrzebie mojego męża 

Stefana Forreitera
Radzie Dzielnicy Śródmieście, Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Osiedla Centrum, 
a także delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 

składa żona Stefania 
i syn Przemysław z Rodziną 

wzorce wypracowane przez PO. 
(S)

*   *   *
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Mieszkańcy, którzy 8 listopada zjawili się  
w urzędzie miasta, po obejrzeniu prezentacji 
i wysłuchaniu przygotowanej przez architekta 
Marka Wawrzyniaka koncepcji rewitalizacji, 
mieli do powiedzenia sporo, ale na temat zakłó-
cania ciszy nocnej przez wrzeszczącą młodzież, 
psich kup w parku czy sikania po bramach. Na 
temat samej rewolucyjnej wręcz koncepcji, za-
kładającej m.in. radykalną zmianę organizacji 
ruchu w sąsiedztwie bazyliki, powiedzieli nie-
wiele. Oczywiście, za plus „konsultacji” można 
uznać fakt, że nie usłyszeliśmy też żadnych 
uwag krytycznych na temat proponowanych 
rozwiązań.

Pomysł na rewitalizację nie tylko deptaka 
prowadzącego od bazyliki do rynku, ale i placu 
Jana Pawła II u zbiegu ulic Powstańców, Miko-
łowskiej, Białych i Wysokiej, prezentowaliśmy 
szeroko w poprzednim, październikowym 
wydaniu „GR”. Już w trakcie spotkania w ma-
gistracie, w którym wzięli też udział pracownicy 
urzędu i szefowie miejskich jednostek, m.in. 
Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Transpor-
tu Zbiorowego i Muzeum, Marek Wawrzyniak, 
zachęcał mieszkańców do myślenia o przestrze-
ni miasta kompleksowo i do zgłaszania swoich 
uwag i pomysłów. 

— Rewitalizacja nie może polegać jedynie na 
ułożeniu nowej nawierzchni ulicy i ustawieniu 
kwietników. Każdy deptak musi dokądś prowa-
dzić — mówił Wawrzyniak. Tym nowym celem 
ma być zmieniony nie do poznania plac Jana 
Pawła II, z którego przede wszystkim mają 
zniknąć samochody. Odbywający się tu dotąd 
ruch ma zostać przerzucony na ul. Byłych Więź-
niów Politycznych (obok przychodni). Ozdobą 
nowego placu Jana Pawła II ma być efektowna, 
ale prosta fontanna. Koncepcja zakłada też 
przemodelowanie sąsiadującego z bazyliką 
parku, w którym z zieleni, a głównie trawników, 
można by korzystać na różne sposoby.

Sam deptak ma być podzielony na trzy pasy: 
dwa 4-metrowe i jeden 2-metrowy. Z tego 
ostatniego mieliby korzystać piesi. Szersze pasy 
miałyby być przeznaczone dla samochodów 
dostawczych oraz na strefę aktywności, czyli 
miejsce, w którym mogłyby stanąć letnie ogród-
ki kawiarni, cukierni czy barów. Ale równie do-
brze mogłyby się tam odbywać różnego rodzaju 
kiermasze lub wystawy czasowe np. ogrodnicze. 
Uatrakcyjnieniem deptaka mają być wygospo-
darowane w jego ciągu place nazwane roboczo: 
wejścia (przed „starym” kościołem), światła 
(przed Świerklańcem, u zbiegu ulic Sobieskiego 
i św. Jana), przejścia (skrzyżowanie Gliwickiej, 
Łony, Powstańców i Sobieskiego), opowieści 
(połowie ul. Powstańców Śl.) i wody (Pl. Jana 
Pawła II). Atrakcją placu światła miałaby 
być kolorowa, efektowna instalacja (projekt 
przedmiotem konkursu), która w dzień na 
różne sposoby odbijałaby promienie słoneczne, 
a w nocy światła laserowe. Plac opowieści to 
już rozwinięcie pomysłu, który początkowo 
zakładał postawienie naturalnej wielkości figur 

trzech postaci związanych z historią Rybnika. 
Teraz mówi się o ławeczce z figurą profesora 
Innocentego Libury. Można by tam usiąść  
i z pomocą wszechobecnych dziś multimediów 
usłyszeć różne opowieści np. o historii miasta, 
rybnickich rzemieślnikach czy sławnych rybni-
czanach. Ale można by też posłuchać np. jak 
gra Adam Makowicz czy rybnicka filharmonia. 
Patronem tego miejsca będzie być może Mu-
zeum w Rybniku.

W czasie dyskusji padła właściwie tylko jedna 
propozycja odnosząca się do przedstawionej 
koncepcji – by piętrowe parkingi mające  
w przyszłości powstać przy ul. Kościuszki, vis-
à-vis technikum górniczego oraz pomiędzy 
bazyliką a szkołą muzyczną, były parkingami 
darmowymi, co miało by im zapewnić dużą 
popularność i zwiększyć ruch pieszych w tym 
rejonie. — Rozumiem ideę, ale znalezienie 
inwestora, który chciałby zbudować i prowadzić 
darmowy parking jest zwyczajnie niemożliwe — 
odpowiedział prezydent Adam Fudali.

Choć uczestnikom spotkania podano adres 
mailowy, na który mogli wysyłać swoje opinie 
i propozycje, jeszcze tydzień po spotkaniu 
skrzynka mailowa była pusta. — Ludzie wciąż 
nie wierzą, że mogą mieć wpływ na kształt prze-
strzeni swego miasta. W tej koncepcji można 
zmienić właściwie wszystko, pod warunkiem,  
że będzie to możliwe pod względem technicznym  
i finansowym. Czekamy na nowe pomysły albo 
na rozwinięcie pomysłów naszych — mówi Ma-
rek Wawrzyniak z pracowni TopProject.

Prezydent Adam Fudali  zapowiada,  
że w ciągu dwóch najbliższych lat miałby zostać 
urządzony sam deptak od bazyliki do rynku. 

O tym jaki będzie jednak faktyczny zakres 
prac zdecydują koszty i możliwości budżetu 
miasta. Przerzucenie ruchu samochodowego 
na ul. Byłych Więźniów Politycznych łączy 
się z koniecznością wybudowania ronda u jej 
zbiegu z Mikołowską i Piasta, a to, według bar-
dzo wstępnych szacunków, koszt ok. 3 mln zł.  
Wszystko stanie się jasne, gdy będzie przygoto-
wywana specyfikacja przetargu na wykonanie 
dokumentacji technicznej. — Grupa mieszkań-
ców zainteresowanych wizją rozwoju naszego 
miasta powinna być jak największa. Mamy trzy 
wyższe uczelnie, wielu dobrze wykształconych 
mieszkańców, a przede wszystkim sporo praw-
dziwych miłośników Rybnika, chciałbym więc, 
by wypowiedzieli się oni, jak ta część miasta 
powinna się zmienić, w jakim kierunku rozwi-
nąć — mówi prezydent Adam Fudali. Na razie 
odzew jest na tyle znikomy, że nic nie wskazuje 
na to, by miało dojść do kolejnego spotkania 
w sprawie rewitalizacji, ale prezydent takiej 
możliwości nie wyklucza. — Żyjemy na Śląsku, 
a tu nie trzeba wiele mówić, tylko brać się do 
roboty — dodaje Adam Fudali.  

Wacław Troszka 

Wstępną koncepcję kompleksowej 
rewitalizacji ulic Powstańców i Sobie-
skiego oraz placu Jana Pawła II można 
zobaczyć na stronie internetowej: 
www.topproject.pl

Natomiast uwagi, zastrzeżenia  
i propozycje można wysyłać na adres: 
partycypacja@topproject.pl) bądź za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty na 
adres: 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 21.
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Konsultacje bez konsultacji

Społeczne konsultacje w sprawie śmiałej i efektownej koncepcji rewitalizacji hi-
storycznego traktu prowadzącego ulicami Powstańców Śl. i Sobieskiego, od bazyliki 
św. Antoniego do rynku, spełzły właściwie na niczym.

Plac światła, czyli koncepcja zagospodarowania placu przy zbiegu ulic Sobieskiego i św. Jana

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



Modernizacje ulic Wodzisławskiej i Żorskiej to wciąż najbardziej „gorące” 
roboty drogowe sezonu. Teraz stawką jest doprowadzenie przed zimą do ich 
przejezdności w obu kierunkach, a karty rozdaje... pogoda. 

Stwierdzenie to padło na Polskim Kongresie 
Drogowym, jaki odbył się na początku paź-
dziernika br. w Warszawie. — Jako drogowcy 
latami marzyliśmy o takich środkach na inwe-
stycje, jakie mieliśmy do dyspozycji w latach 
2007-2013. Śniliśmy o wielkim boomie, a mamy 
zdemolowany rynek wykonawców, bankructwa 
mocnych zdawałoby się firm i rozgrzebane bu-
dowy, na które będą organizowane kolejne prze-
targi, według coraz gorszych przepisów — mówił 
Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu 
Drogowego. Te złe tendencje dotyczą nie tylko 
budowy autostrad, ale i  mniejszych, lokalnych 
inwestycji, jak choćby remonty dróg w Rybniku. 
Wybór przez miasto wykonawców oferujących 
w przetargach najniższą cenę wielokrotnie 
krytykowali opozycyjni radni, twierdząc,  
że cena nie może być jedynym kryterium oceny 
ofert. Nie tylko według ich opinii, zbyt niska 
cena prowadzi do problemów na budowie. 
Kwestia ta nie jest tak prosta, jak mogłoby 
się wydawać, o czym nasi radni przekonali 
się na specjalnym szkoleniu prowadzonym 
przez specjalistę od zamówień publicznych  
z firmy APXnet Grzegorza Czabana. — Jeśli 
zamawiającemu udało się uzyskać niską cenę to 
świetnie, jeśli jest ona jednak rażąco niska – to 
katastrofa, bo firma nie będzie w stanie zreali-
zować zadania zgodnie z wymogami przetargu. 
Efektem oszczędności na materiale będzie gorsza  
jakość, na sprzęcie – niedotrzymania terminu, 
zaś na robociźnie – co jest najgorsze – brak 
zapłaty dla podwykonawców, głównie firm lo-
kalnych — mówił referent, zwracając uwagę na 
ustawowy obowiązek odrzucenia ceny rażąco 
niskiej, czyli nierealnej ekonomicznie. Ale 
podał też przykłady postępowań, w których 
wygrywała najdroższa oferta, a i tak doszło do 
zerwania kontraktu. — W przetargach na roboty 
budowlane, wybieranie najtańszej oferty jest  
w Polsce zasadą, choć istnieją wyjątki. Określenie 
przez inwestorów warunków technicznych i tak 
nie daje gwarancji, że wykonawca poradzi sobie 
z robotą — mówił wykładowca. Problemem jest 
jednak brak ustawowej definicji „rażąco niskiej 
ceny”, a analiza każdego przypadku wymaga 
głębokiej wiedzy ekonomicznej i dobrej znajo-
mości bardzo zmiennego rynku. Radny Henryk 
Cebula tak po spotkaniu z fachowcem podsu-
mował kwestię niskiej ceny: zamawiający może 
odrzucić najtańszą ofertę i wybrać droższą, ale 
musi mieć dobrych prawników, by taką decyzję 
obronić później w sądzie. Zaś postępowanie  

 Upadłość firmy HAK Construction i zmiana 
lidera w konsorcjum remontującym ul. Wo-
dzisławską sprawiła, że to specjalizująca się  
w robotach bitumicznych firma Dromet wzięła 
na siebie nie tylko całość prac, ale i spore finan-
sowe ryzyko. Wprawdzie miasto zgodziło się 
na przedłużenie terminu do 28 grudnia, co nie 
pociąga za sobą naliczenia kar umownych, ale 
kiedy ustalony termin nie zostanie dotrzymany, 
wszystkie negatywne tego skutki spadną na firmę, 
która sytuację na placu budowy próbuje ratować.  
— Miasto zobowiązania finansowe za niedotrzyma-
nie terminu przez firmy ściągnie z ubezpieczenia, ale 
skutki tego dotkną przede wszystkim firmę Dromet. 
Chce ona jednak wyjść z całej sytuacji z twarzą  
i bardzo się stara nadrobić prawie dwumiesięczne 
opóźnienia. Gdyby zmiana lidera, przed czym firma 
HAK Construction się broniła, nastąpiła wcześniej, 
sytuacja byłaby zdecydowanie lepsza — mówi  
Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta miasta ds. 
dróg i gospodarki komunalnej. W tej chwili wyko-
nawcy, zgodnie z narzuconymi przez inwestora wa-
runkami, prace zintensyfikowali, ale wiele jeszcze 
pozostało do zrobienia. Na kilku odcinkach trwa 
asfaltowanie, w tym również układanie warstwy 
ścieralnej. Dwa odcinki – po lewej stronie drogi 
od wiaduktu przy rondzie do ul. Plebiscytowej oraz 
odcinek przy skrzyżowaniu z ul. Konarskiego – 
trzeba jeszcze wykonać od zera, czyli wykorytować, 
zrobić podbudowę i to, ze względu na temperaturę, 
z droższych niż dotąd materiałów. — Poprzez 
codzienne spotkania robocze oraz cotygodniowe 
narady jesteśmy z wykonawcami w stałym kontakcie 
i robimy wszystko, by przed zimą przywrócić na ul. 
Wodzisławskiej ruch obustronny. Przy sprzyjających, 
nawet zimowych, warunkach, dokończyć można 
chodniki i inne prace kamieniarskie, asfaltowanie, 
niestety, nie — mówi pełnomocnik Koper. 

 Przypominamy: ul. Wodzisławska to nadal 
plac budowy, po którym należy poruszać się 
zgodnie ze znakami i z wielką ostrożnością. 

 Znacznie bardziej zaawansowane są roboty 
wykonywane również przez firmę Dromet na 
ul. Żorskiej. W terminie została zrealizowana 
budowa wiaduktu i 19 listopada nastąpił jego 
odbiór techniczny. Dzięki temu będzie można 
zlikwidować objazd przez tory. Na dojazdach 
do wiaduktu położona została wiążąca warstwa 
asfaltu, gotowe jest też rondo Ligockie. Trwają 
roboty kamieniarskie na rondach przy ul. Sygnały 
i Gotartowickiej, niestety, kierowcy, szczególnie 
nocą, przejeżdżają je na wprost, łamiąc krawęż-
niki i inne zamontowane w ciągu dnia elementy. 
Termin zakończenia budowy został wydłużony do 
28 grudnia i, jeśli nie nastąpi gwałtowne załama-
nie pogody, jest duża szansa na jego dotrzymanie.

 W terminie zakończone zostały natomiast inne 
roboty drogowe. Do użytku oddane zostały: re-
montowany odcinek ul. Gliwickiej od ul. Janiego 
do ronda Europejskiego, a także ul. Przemysłowa. 
Zakończyły się prowadzone przez PKP prace na 
wiadukcie nad ul. Mikołowską, co pozwoliło przy-
wrócić na niej normalny ruch. Kończy się remont 
ul. Budowlanych pomiędzy rondami Solidarności 
i Zebrzydowickim. 

  Służby kolejowe rozpoczęły remont wiaduktu 
w ciągu ulic Przemysłowej i Wolnej w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski. W związku z tym do 4 grudnia 
będą obowiązywać tam objazdy. Szczegóły na 
www.rybnik.eu.

 Rybnickie Służby Komunalne przygotowują do 
zimy czekające na remont drogi, zalepiając dziury 
i pęknięcia, by zamarzająca woda nie zrobiła 
jeszcze więcej szkód. 

(r)

Modernizacja rybnickich dróg posuwa 
się do przodu, ale nie przebiega bezpro-
blemowo i tak szybko jak chcieliby tego 
najbardziej zainteresowani. Cierpliwość 
traci zarówno inwestor, czyli miasto  
i mieszkańcy, których związane z remon-
tami i objazdami uciążliwości dotykają 
najbardziej. Z problemami borykają się 
również wykonawcy. — Jesteśmy zakład-
nikami niskich cen — mówią ci ostatni. 

V
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Asfaltowanie nawierzchni nowego wiaduktu 
w ciągu ul. Gotartowickiej zwiastuje rychłe za-
kończenie tej inwestycji
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sądowe może trwać w nieskończoność i hamo-
wać inwestycję.

Problem został dostrzeżony na szczeblu 
unijnym i przygotowywana jest dyrektywa za-
wierająca zasady postępowania w przypadku 
podejrzenia o stosowanie rażąco niskiej ceny. 
Zamawiający będzie z jednej strony zobligowa-
ny do sprawdzenia czy wykonawca jest w stanie 
zrealizować zadanie po zaproponowanej przez 
siebie cenie, a z drugiej do odrzucenia oferty 
jeśli będzie ona tańsza o 50 proc. od średniej 
ceny pozostałych ofert. Być może zmusi to 
wykonawców do przygotowywania realnych 
ofert, bo propozycje z nierealną ceną będą od 
razu odrzucane. Komisje przetargowe będą 
wtedy mieć mniej pracy, a postępowania prze-
targowe będą krótsze. Nie dochodziłoby też do 
nieuczciwego eliminowania konkurencji. Na 
razie jednak te zasady nie obowiązują. 

Praktycznie nie obowiązują też w pol-
skim prawie zasady FIDIC*. Ich stosowanie,  
w połączeniu z kilkoma zmianami w ustawie  
O zamówieniach publicznych, mogłoby, zda-
niem Janusza Kopera, pełnomocnika prezyden-
ta ds. dróg i gospodarki komunalnej w rybnickim 
magistracie, uzdrowić sytuację. A wie co mówi, 
bo zasady FIDIC trzeba było stosować w pierw-
szym etapie budowy kanalizacji w Rybniku, w ra-
mach programu ISPA. Sam zresztą uczestniczył 
w przygotowywaniu poprawek prawa „w duchu” 
FIDIC. Zasady te zakładają rozwiązywanie 
problemów na placu budowy. Jeśli wykonawca 
proponuje rozwiązanie, które jest akceptowane 
przez inżyniera kontraktu i zamawiającego, 
wykonuje dodatkową pracę  i dostaje za to 
pieniądze. Gdy wykonawca proponuje tańsze 
rozwiązanie, zaoszczędzonymi środkami dzieli 
się z zamawiającym, a przedterminowe oddanie 
inwestycji do użytku jest nagradzane premią. 
Niby logiczne, ale z jakiegoś powodu wiele gre-
miów doceniających te stosowane z powodze-
niem na całym świecie zasady do dziś nie może 
przekonać polskich decydentów. — Faktem jest 
również, że Polska nie do końca wykorzystała 
duże dotacje unijne (perspektywa finansowa 
2007-2013). Nasze prawo doprowadziło do tego, 
że wybudowano wprawdzie sporo dróg, ale kosz-
tem upadku wielu firm, mniejszych i większych, 
polskich i międzynarodowych. Nie nastąpiło 
oczekiwane wzmocnienie firm tego sektora, a tym 
samym nie doczekaliśmy się stabilizacji i rozwoju 
drogownictwa — uważa pełnomocnik Koper. 
Jego zdaniem przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
jednak wiele i wszystkiego nie można zwalać 
wyłącznie na prawo. Wojna między wykonaw-
cami o zlecenia jest tak duża, że w większości 
przypadków oferty przetargowe nie zakładają 
jakiegokolwiek zysku wykonawcy, a czasem nie 
pokrywają nawet faktycznych kosztów. Firmy 
ryzykowały, licząc na to, że uda im się w trakcie 

realizacji dorobić  na dodatkowych 
zleceniach. Tam, gdzie się to nie 
udało, np. z powodu  konieczności 
ogłaszania dodatkowych przetargów, 
firmy plajtowały. A niska cena jest 
bronią obosieczną, uderza w wyko-
nawcę, ale i w zamawiającego.  Oferta 
na poziomie kosztów, które trudno 
utrzymać przy gwałtownym wzroście 
cen paliwa, asfaltu czy energii, może 
nie tylko podkopać kondycję firmy, ale 
z powodu opóźnień, a w najgorszym 
przypadku rozwiązania umowy, być 
katastrofą dla inwestora. — Jak na 
ironię, na każdą inwestycję miasto ma 
zabezpieczone środki finansowe na 
poziomie kosztorysu inwestorskiego, za-
zwyczaj nieco zawyżonego, wyliczanego 
z uwzględnieniem wzrostu cen. Cóż, gdy 
ceny ofert są na ogół dużo, dużo niższe 
— mówi Janusz Koper. — Mamy 
poważny problem przy wyborze firmy, 
której oferta nie była najtańsza, bo to 
wzbudza natychmiastowe podejrzenia 
instytucji kontrolujących od NIK-u 
po ABW-u. Traktuje się nas jak potencjalnego 
przestępcę, który musi się tłumaczyć, że nie jest 
wielbłądem, że nie wziął łapówki i nie jest po-
wiązany z oferentem — dodaje pełnomocnik. 
Dlatego jako główne wybiera się kryterium 
cenowe; a pozostałe kryteria, na podstawie 
których oferta może być oceniona  – termin, do-
świadczenie, specjalistyczne umiejętności, sprzęt 
czy potencjał ludzki – wpisuje się do specyfikacji 
szczegółowych warunków zamówienia, co zna-
czy, że nie mają one większego wpływu na cenę 
oferty. — To może nie jest dobre podejście, ale 
dopóki przepisy i sposób postrzegania tych kwestii 
przez instytucje kontrolne będzie taki jak obecnie, 
niewiele się zmieni — mówi pełnomocnik. 

Weryfikacja przedstawianych w ofertach 
dokumentów i wyegzekwowanie deklaracji 
dotyczących np. sprzętu jest niewykonalne. 
Bardzo zliberalizowana ustawa dopuszcza 
nawet posługiwanie się przez oferenta cudzymi 
dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje 
czy doświadczenie. Często to „papiery” firmy 
trzeciej – „współpracownika”, który na placu 
budowy nigdy się nie pojawi. Jednak formalnie 
wymogi są spełnione i firmy nie można wyklu-
czyć. W efekcie oferty różnią się tylko ceną, 
jedynym niekwestionowanym kryterium.

Radny Franciszek Kurpanik wyniósł ze szko-
lenia m.in. przeświadczenie, że wiele zależy 
od zamawiającego i szczegółowości opisów 
przedmiotu zamówienia w przetargowej specy-
fikacji. — Staramy się tym wymaganiom sprostać 
i tak opisać przedmiot zamówienia i ustawić 
wymogi, by wybrać najbardziej odpowiednią 
firmę – odpowiada Janusz Koper. Jak mówi, 

kilka przypadków wykluczenia podejrzanie 
niskich ofert skończyło się przegraną urzędu 
miasta w sądzie. Z jednej zatem strony zarzuty 
radnych i mieszkańców, którzy przedłużający 
się remont drogi łączą z wyborem najtańszej 
firmy, z drugiej – przepisy, które takiej firmy nie 
pozwalają wykluczyć. — Oczekujemy dobrego 
produktu za realnie niską, ale ekonomicznie 
uzasadnioną stawkę. Nie jest w interesie miasta 
doprowadzenie firm do ruiny. Wbrew niektórym 
opiniom, nie zależy nam na oszczędnościach 
kosztem jakości i terminu oddania inwestycji 
do użytku. Największym nieszczęściem dla 
inwestora jest firma, która popada w kłopoty. 
Do modernizacji ul. Wodzisławskiej i Żorskiej 
wybraliśmy wykonawcę z niską ceną, ale z do-
skonałymi, sprawdzalnymi referencjami. Różne 
okoliczności sprawiły, że firma się posypała, nie 
dotrzymując terminów według zatwierdzonych 
harmonogramów.  

Podsumowując: zakładnikami niskich cen, 
ale i złych przepisów, jesteśmy wszyscy – ma-
gistrat, wykonawcy oraz mieszkańcy i kierowcy, 
którzy z powodu przedłużających się robót 
tracą i czas, i pieniądze. 

Wiesława Różańska
*FIDIC – zbiór procedur, wzorów, umów i warun-

ków opisujących przebieg inwestycji budowlanych 
opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach 
inwestora i wykonawcy oraz inżyniera kontraktu jako 
administratora budowy. Procedury kontraktowe FI-
DIC zostały wydane i rozpowszechnione przez Mię-
dzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów 
(Federation Internationale des Ingenieurs Conseils).

Roboty na ul. Wodzisławskiej pokazują dobitnie, że największym nieszczęściem  
dla inwestora jest firma, która popada w kłopoty

Zakładnicy niskich cen
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Komu, kiedy, ile?
— Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie 

osób i rodzin, by mogły przezwyciężyć trudności 
życiowe, w jakich się znalazły — mówi Halina 
Szymańska, wicedyrektor rybnickiego OPS.  
W ostatnich latach liczba osób objętych pomocą 
nie rosła ze względu na wyśrubowane kryteria 
przyznawania świadczeń. Obowiązujące od 2006 
r. przepisy nie były zmieniane, choć rzeczywistość 
stała się droższa i trudniejsza. Od października 
br. dochód na osobę w rodzinie uprawniający do 
przyznania finansowego wsparcia wynosi 456 zł,  
a na osobę samotną 542 zł (do tej pory było odpo-
wiednio 351 zł i 477 zł). Od listopada wzrasta także 
minimalny próg dochodu w zasiłkach rodzinnych  
z 504 zł do 539 zł. Zmiany wyglądają na symbo-
liczne, lecz z ulgą przyjmą je wszyscy, których 
dochód przekraczał dotychczasowe kryteria. Tylko 
w pierwszym półroczu tego roku zasiłek stały 

przyznano 339 rodzinom (490 osób) – trafia on do 
potrzebujących bez prawa do renty czy emerytury 
lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawno-
ści. Najczęstszą formą pomocy są zasiłki celowe 
– dofinansowanie leków, opału, odzieży, żywności 
itd. Otrzymało je ok. 1800 rodzin (4200 osób).  
Zasiłki okresowe, przyznawane na pewien czas w 
sytuacji bezrobocia bądź oczekiwania na zabez-
pieczenie z innego źródła, wspomogły 204 rodziny 
(451 osób). Na dodatki mieszkaniowe od stycznia 
wydano 3,1 mln zł, świadczenia rodzinne objęły 
2534 rodziny, fundusz alimentacyjny – 720, zasiłki 
pielęgnacyjne – 3465, a świadczenia pielęgnacyjne 
(dla opiekujących się niepełnosprawnym, w wyso-
kości 520 zł) pobiera 505 rodzin. Ponadto ośrodek 
uczestniczy w realizacji rządowego programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach 
którego opłacane są posiłki w szkołach, przed-
szkolach, ośrodkach socjoterapii czy internatach. 
Obecnie taka pomoc trafia do 1005 dzieci i mło-
dzieży. Przyznawane są także zasiłki na dożywianie 

osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych 
oraz młodzieży ponadgimnazjalnej – w Rybniku  
korzysta z nich 878 rodzin. — Tu obowiązuje nieco 
wyższe kryterium – 684 zł dochodu w rodzinie i 813 zł  
dla osób samotnych. Czekamy na rodziny, które 
do tej pory się nie zakwalifikowały — informuje 
dyrektor Szymańska. Zainteresowani powinni się 
zgłaszać do pracowników socjalnych w punktach 
terenowych. 

Sytuacje trudne
Klienci ośrodka pomocy borykają się nie tylko 

z brakiem pieniędzy. Czynnikami dodatkowymi są 
bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc, bezdom-
ność, długotrwała choroba etc. Każda sytuacja jest 
inna, a w jej rozeznaniu i podjęciu decyzji o formie 
pomocy biorą udział pracownicy socjalni. — Nie 
zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dotkliwym proble-
mem w Rybniku jest przemoc. Obecnie z tego powo-

du pomagamy 
430 osobom  
i  rodz inom. 
Często trudno 
kogoś przeko-
nać, że trzeba 
coś zmienić, 
zdarza się, że 
ofiary przemo-
cy wycofują się  
w trakcie sprawy 
sądowej, a ich 
sytuacja szybko 
wraca do pier-
wotnego stanu. 
Statystyki są 
zatrważające. 
Najwięcej osób 
objętych pomo-
cą z tego tytułu 
jest w Bogu-
szowicach – aż 
94 rodziny — 

mówi dyrektor Szymańska. Inne dzielnice też nie są 
wolne od tego problemu: Nowiny (58), Śródmieście 
(44), Piaski (42), Chwałowice (41), Niedobczyce 
(38), Zebrzydowice i Orzepowice (20), nawet  
w spokojnych wydawałoby się Gotartowicach jest 12 
takich rodzin. OPS pomaga w podjęciu terapii oraz 
w trakcie postępowań prokuratorskich i sądowych.

Często przyczyną trudności jest bezrobocie bądź 
utrata pracy. — To zawsze dramatyczne sytuacje. 
Często rodzina nie może się pogodzić z obniżeniem 
poziomu życia, byłam świadkiem, że z tego powodu 
doszło do rozwodu — mówi Wanda Antoniuk, pra-
cownik socjalny z terenu Śródmieścia. Podkreśla, 
że nieocenione są wsparcie i pozytywna mobilizacja 
ze strony bliskich. Nie powinno się dopuszczać do 
tego, że cała rodzina jest na utrzymaniu jednej 
pracującej osoby. Pracownicy socjalni starają 
się wskazywać podopiecznym ich mocne strony, 
zwracają uwagę na umiejętności, które można 
rozwinąć, by stały się źródłem dochodu. Jeśli 
ktoś posiada niskie kwalifikacje, jego możliwości 

na rynku pracy są ograniczone, ale przy wysiłku  
i współpracy możliwe jest znalezienie zatrudnienia. 
Gorzej, jeśli nie wykazuje żadnych starań w tym 
kierunku – a i tak bywa.

Do OPS zgłasza się też coraz więcej starszych, 
samotnych osób, którym potrzebna jest pomoc  
w codziennych czynnościach. — Tendencje demogra-
ficzne znamy, społeczeństwo się starzeje. Coraz czę-
ściej będziemy potrzebować wsparcia w prowadzeniu 
domu i codziennych sprawach, które z wiekiem stają 
się trudniejsze. Tradycyjnie opieka nad seniorem spo-
czywała na rodzinach, ale te nie zawsze są, a czasem 
nie mają możliwości, by pomagać — mówi Wanda 
Antoniuk. W tych przypadkach rzadziej chodzi  
o środki finansowe, raczej o usługi pielęgnacyjne 
i obecność.

Pomoc skuteczna
Żeby pomoc była skuteczna, konieczne są 

dwa warunki: właściwe określenie potrzeb i form 
pomocy oraz współpraca drugiej strony. Niestety, 
ludzi, którym wystarcza mała stabilizacja gwaran-
towana przez urząd pracy (ubezpiecznie) i pomoc 
społeczną (zasiłki, świadczenia), jest wystarczająco 
dużo, by mówić o patologii. Dyrektor Szymańska 
szacuje, że ok. 95 proc. klientów OPS nie chce ni-
czego zmienić. —- Trafiają do nas młodzi, urodzeni  
w drugiej połowie lat 80. i początku lat 90., którzy 
się nie uczą i nie pracują, niejednokrotnie pochodzą 
z rodzin od dawna nam znanych. Z doświadczenia 
wiem, że jeśli ktoś się nie usamodzielni do trzech 
lat, zostanie stałym klientem OPS — przyznaje. 
Wanda Antoniuk jest pracownikiem socjalnym 
od 28 lat – na początku chodziła do babci, dziś do 
wnuczki. — Praca z takimi osobami jest trudniejsza. 
Jeśli ktoś przez lata obserwuje, że można nic nie robić 
i jakoś żyć, to nie dostrzega potrzeby podejmowania 
wysiłku i dążenia do zmiany — mówi. Nikomu jednak 
nie da się pomóc wbrew jego własnej woli. Jasne 
jest, że osoby zdolne do podjęcia pracy powinny 
aktywnie szukać zajęcia, chociażby to miały być dwa 
razy w tygodniu prace społecznie użyteczne w zieleni 
miejskiej (wynagrodzenie ok. 360 zł nie wlicza się 
do dochodu przy ubieganiu o pomoc materialną). 
Każdy pozytywny przykład to sukces. — Efektyw-
niej się współpracuje, kiedy dostrzegamy dobrą wolę  
i zaangażowanie. Skutecznie pomogliśmy młodemu 
chłopakowi, który uległ wypadkowi podczas pracy za 
granicą. Jego stan był ciężki, matka musiała zrezygno-
wać z pracy, brat był bezrobotny. Dziś porusza się już 
samodzielnie, a rodzina radzi sobie sama – pomogliśmy 
wsparciem finansowym oraz formalnym: załatwieniem 
renty i środków na dostosowanie łazienki do potrzeb 
niepełnosprawnego. Inny przykład to długotrwale 
bezrobotna kobieta w wieku przedemerytalnym, która 
dzięki swojej determinacji, wbrew wcześniejszym nie-
powodzeniom, znalazła wreszcie pracę. Nie jesteśmy 
wróżkami, które od razu odmienią czyjeś życie, ale mo-
żemy wspierać tych, którzy tego naprawdę chcą — mówi  
Wanda Antoniuk. Nieraz wystarczy pomóc w zała-
twieniu uprawnień do emerytury, dofinansowania do 
mieszkania czy złożeniu pozwu o alimenty. 

Małgorzata Tytko

Jak skutecznie pomagać?

Największym problemem jest fakt, że 95 proc. klientów opieki społecznej nie chce niczego zmieniać…
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Tej jesieni po raz pierwszy od kilku lat wzrosły kwoty minimal-

ne uprawniające do otrzymania pomocy finansowej. To oznacza,  
że więcej osób może liczyć na wsparcie ośrodka pomocy społecznej.



ZGM chce poznać faktycznych lokato-
rów mieszkań komunalnych, ich liczbę  
i w miarę możliwości odzyskać wolne 
mieszkania, te wykorzystywane niezgod-
nie z przeznaczeniem lub zamieszkałe 
przez osoby nieuprawnione.

Kompleksowa akcja pod hasłem „Poznaj swo-
jego najemcę” – rozpoczęta z początkiem listo-
pada będzie trwać w zasobach mieszkaniowych 
miasta do końca stycznia. Trzeba sprawdzić pięć 
tysięcy mieszkań, w których według ewidencji 
ZGM-u mieszka ok. 20 tys. lokatorów.

Powołane przez dyrektora ZGM-u zespoły, 
złożone głównie z administratorów, prze-
prowadzą w kolejnych mieszkaniach wizje,  
w czasie, których sprawdzą, ile osób faktycz-
nie tam mieszka i w jakim stanie są poszcze-
gólne pomieszczenia. Powszechnie wiadomo, 
że niektórzy lokatorzy dokonywali w swoich 
mieszkaniach wielu przeróbek, instalując na 
własną rękę piece, urządzając toalety czy sta-
wiając ścianki działowe. — Są umowy o najmie 
lokali z lat 50. i 60., ale o ilości osób zamieszku-
jących je obecnie nie mamy zielonego pojęcia. 
Najemcy powinni nam zgłaszać zwiększenie 
bądź zmniejszenie liczby lokatorów, ale często 
tego nie robią. Mamy mieszkania, w których 
okna nie są myte od dziesięciu lat, ale czynsz 
za nie jest opłacany regularnie — mówi Danuta 
Kolasińska.

Na dziś nie ma żadnego narzędzia prawnego, 
które umożliwiłoby sporządzenie prawdziwe-
go spisu lokatorów mieszkań komunalnych,  
a ewidencje ludności nie są wiarygodne. Dla-
tego zespoły weryfikujące stan zamieszkania 
będą się również zwracać o pomoc do sąsiadów.

Nie jest tajemnicą, że zebrane dane zostaną 
wykorzystane przy układaniu na nowo harmo-
nogramu wywozu śmieci z osiedli i poszcze-
gólnych budynków, który będzie obowiązywać 
od lipca przyszłego roku. To w końcu Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej będzie składał 
deklaracje śmieciowe za wszystkich swoich 
lokatorów. Zebrane w czasie akcji weryfika-
cji dane zostaną również wykorzystane przy 
opracowywaniu przez miasto wieloletniego 
programu gospodarowania swoim zasobem 
mieszkaniowym. — W uzasadnionych przypad-
kach będziemy wszczynać procedury, których 
zakończeniem będzie wypowiedzenie umowy 
najmu. W mieszkaniach komunalnych powinny 
mieszkać osoby, którym faktycznie się one należą. 
Trudno zaakceptować np. sytuację, że ktoś, kto 
kilka lat temu otrzymał mieszkanie komunalne, 
teraz komuś je podnajmuje i jeszcze zarabia na 
tym pieniądze — komentuje prezydent Adam 
Fudali.

(WaT)

Kto tu mieszka, 
kto nie mieszka

Ktoś kiedyś zażartował, że Śląsk to jedyny region w Polsce, gdzie człowiek 
widzi czym oddycha. Ale powodu do żartów nie ma. Badania jakości powietrza 
w mieście w sezonie grzewczym są alarmujące. Podstawowe parametry wykazują 
wielokrotne rażące przekroczenia norm zanieczyszczeń zwłaszcza pyłów.

Unoszące się w powietrzu toksyny mogą 
być przyczyną wielu groźnych chorób m.in. 
nowotworowych; zakopcone powietrze jest 
niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci.

Miasto, które od dłuższego czasu na różne 
sposoby walczy z tzw. niską emisją rozpoczęło 
kampanię informacyjną „Paląc śmieci trujesz 
dzieci”. Sugestywne plakaty trafiły do wielu 
urzędów, instytucji i placówek w całym mie-
ście pojawiły się też w sklepach i na słupach 
ogłoszeniowych. Urzędnicy przypominają  
o zakazie palenia śmieci w różnego rodzaju 
piecach i na terenie posesji i przestrzegają, 
że karą za spalanie śmieci może być grzywna 
w wysokości nawet 500 zł. Zakaz dotyczy 
również spalania śmieci.

Ze szkodliwymi dla nas wszystkich prak-
tykami walczy straż miejska. Jak informuje 
Dawid Błatoń, rzecznik prasowy rybnickiej 
SM, telefonów w sprawie spalania śmieci 
i wielu innych rzeczy, niemających nic 
wspólnego z opałem nie brakuje. W takich 
sytuacjach strażnicy przeprowadzają kom-
pleksową kontrolę posesji. Zgodnie z ustawą 
O utrzymaniu czystości w gminach i miejskim 
regulaminem, każdy właściciel czy gospodarz 
posesji musi posiadać aktualną umowę na 
wywóz nieczystości stałych, a jeśli nie jest 
podłączony do kanalizacji, również ciekłych. 
Strażnikom trzeba też przedstawić ostatnie 
rachunki, które dowodzą, że zapisy tej umowy 
są realizowane. Za zgodą właściciela straż-
nicy kontrolują też domowe kotłownie. Jeśli  
w pobliżu pieca znajdują się śmieci, a miesz-
kaniec nie jest w stanie udokumentować, że 
specjalistyczna firma na bieżąco wywozi mu 
śmieci, sprawa jest ewidentna. — Większość 
osób, które paliły śmieci w piecu przyznaje się 
do winy, podobnie bywa z tymi, którzy pod-
rzucają je do lasu, a to oczywiście skutkuje 
mandatem, który może wynieść nawet 500 zł. 
Jeśli ktoś odmawia jego przyjęcia, kierujemy 

sprawę do Sądu Rejonowego w Rybniku.  
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 800 
takich kontroli posesji. Jeśli stwierdzamy 
jakieś nieprawidłowości, po pewnym czasie 
wracamy tam i przeprowadzamy ponowną  
kontrolę — mówi Dawid Błatoń. 

W samym październiku straż miejska 
odebrała 68 zgłoszeń dotyczących zaniedbań 
i przewinień właścicieli posesji, 46 z nich 
dotyczyło palenia śmieci. Niejednokrotnie 
dotyczyły one całej ulicy i wtedy strażnicy 
kontrolowali wszystkie usytuowane przy niej 
domostwa. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli 61 osób pouczono, 32 ukarano 
mandatami. Przeciwko jednej osobie, która 
odmówiła przyjęcia mandatu, straż miejska 
skierowała wniosek o ukaranie do rybnickie-
go sądu rejonowego.

Rybnik już od 1995 roku realizuje pro-
gram ograniczenia niskiej emisji, dopłacając 
mieszkańcom modernizującym swoje ko-
tłownie, poprzez zastąpienie starych pieców 
węglowych nowymi, dużo mniej uciążliwymi 
dla środowiska bądź innymi źródłami ciepła. 
Miasto dofinansowuje też montaż kolekto-
rów słonecznych. W tegorocznym budżecie 
na jedne i drugie przedsięwzięcia przeznaczo-
no w sumie ponad milion złotych, co pozwoli 
na realizację 290 wniosków mieszkańców. 
Miasto dopłaci m.in. do 129 instalacji solar-
nych i 85 pieców gazowych. 

*   *   *
Zdzisław Kuczma, były komendant ryb-

nickiej policji zapowiedział, że w związku  
z dużym zanieczyszczeniem powietrza, z gru-
pą rybniczan wystąpi z pozwem zbiorowym  
o odszkodowanie od Skarbu Państwa za na-
ruszenie dóbr osobistych. Chce też skierować 
skargę do Komisji Europejskiej na państwo 
polskie, które jego zdaniem nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków względem obywateli.

(WaT)

Jedną z przyczyn niskiej emisji są zbyt wysokie 
ceny dobrych, względnie ekologicznych gatun-
ków węgla

Palą i trują
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W czasie październikowej sesji radny 
Benedykt Kołodziejczyk w imieniu klubu 
radnych PO złożył wniosek w sprawie 
zmiany granic miasta. 

Owa zmiana miałaby polegać na przy-
łączeniu do Rybnika, niewielkiej części 
Czerwionki-Leszczyn – skrawka Książenic 
oraz terenu leżącego między granicą Rybni-
ka, a nieczynnym torowiskiem dawnej linii 
Rybnik-Rzędówka-Leszczyny. Z kolei Czer-
wionce-Leszczynom Rybnik miałby oddać 
teren za linią kolejową relacji Leszczyny-
Szczygłowice-Knurów. Po tych zmianach ul. 
Robotnicza prowadząca od ul. Mikołowskiej 
do Kamienia przebiegałaby w całości w gra-
nicach Rybnika. Obecnie spory jej fragment 
znajduje się na terenie sąsiedniej gminy. Ryb-
nik oddałby m.in. jeden budynek mieszkalny 
i jakieś 10 hektarów gruntów, a pozyskał 
ok. 500 hektarów, głównie terenów leśnych 
będących w posiadaniu Lasów Państwowych. 

15 listopada sprawą zajęła się komisja 
samorządu i bezpieczeństwa rady miasta. 
Jak poinformował nas jej przewodniczący 
Henryk Cebula, w czasie gorącej dyskusji 
orientacyjne, ale na pewno niemałe, koszty 
zamiany gruntów między gminami przed-
stawił członkom komisji Michał Śmigielski. 
Z jego wystąpienia wynika, że kosztowałoby 
to ok. 800 tys. zł. Byłoby to więc wyjątkowo 
kosztowne prostowanie granic obu gmin. 
Sama komisja żadnej wiążącej decyzji nie 
podjęła, można więc przypuszczać, że cała 
sprawa umrze śmiercią naturalną. 

(WaT)

To druga próba sprzedaży tej nieruchomo-
ści i pierwsza, która wzbudziła zdecydowany 
opór mieszkańców Smolnej, którym nie 
spodobał się plan sprzedaży terenu, gdzie od 
lat znajduje się parking i mały urokliwy park. 
Ostro sprzeciwili się likwidacji jednej z ostat-
nich, jak twierdzą, oaz zieleni w centrum Ryb-
nika. Założyli nawet stronę internetową, na 
której wyrazili swoje niezadowolenie wobec 
planów miasta i zachęcali do składania pod-
pisów pod petycją w tej sprawie: — Władze 
Rybnika kierując się krótkowzroczną polityką 
i nie mając koncepcji na rozwój publicznych 
terenów służących wypoczynkowi i rekreacji 
planują sprzedaż atrakcyjnych terenów zlo-
kalizowanych w okolicach centrum miasta. 
Podejmując decyzję o sprzedaży działek znaj-
dujących się u zbiegu ulic Zebrzydowickiej  
i Raciborskiej inwestorowi prywatnemu, prze-
kreślają szanse na utrzymanie ekologicznych, 
zielonych terenów na mapie naszego mia-
sta — pisali internauci, apelując nie tylko  
o zachowanie parku, ale o modernizację 
infrastruktury i zabezpieczenie jego lokali-
zacji w kolejnych planach rozwoju miasta. 
Adam Fudali, prezydent Rybnika, który 30 
października spotkał się z protestującymi 
odpierał zarzuty przypominając, że gdy 
przed trzema laty miasto uchwalało plan 
zagospodarowania przestrzennego, nikt nie 
wnosił żadnych zastrzeżeń. Podkreślał, że 
miasto, decydując się na sprzedaż, postawiło 
przed potencjalnymi inwestorami bardzo 
konkretne warunki przyszłego zagospodaro-
wania terenu. Prócz ceny, ocenie podlegały 

rozwiązania architektoniczno-urbanistycz-
ne uwzględniające m.in. budowę obiektu 
wielokondygnacyjnego o reprezentacyjnej, 
nowoczesnej elewacji, a także atrakcyj-
ne zagospodarowanie zieleni. — Sprawa  
nie jest przecież nowa, kilka lat temu mó-
wiło się o budowie w tym miejscu urzędu 
skarbowego. Zanim wystawiono ten teren na 
sprzedaż, zgodnie z obowiązującym prawem 
dokonaliśmy zmian w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Proponowane zmiany były 
wyłożone do publicznego wglądu i odbyła się 
dyskusja publiczna. Według przyjętych przez 
nas procedur w przetargu oceniano nie tylko 
cenę, ale i przedstawioną przez potencjalnego 
inwestora koncepcję zagospodarowania. Na 
pewno nie pozwolimy tam wybudować ko-
lejnego marketu o architekturze nowoczesnej 
stodoły ze spadzistym dachem. Zależy nam 
na uporządkowaniu tego terenu i zachowaniu 
przez inwestora części terenu z zielenią parko-
wą — mówi Adam Fudali. 

Do przetargu zgłosiły się dwie wrocławskie 
firmy. Obydwie zaproponowały wybudowanie 
tu marketu sieci Kaufland. — Żadna z ofert nie 
zyskała aprobaty w oczach komisji przetargowej, 
w której zasiadał m.in. przedstawiciel prote-
stujących. Komisja jednogłośnie stwierdziła,  
że nie wybiera żadnej z nich — poinformowała 
Lucyna Tyl, rzeczniczka prasowa rybnickiego 
magistratu. Nie wiadomo jeszcze, czy zo-
stanie ogłoszony kolejny, trzeci już przetarg 
na sprzedaż działek przy Zebrzydowickiej. 
Przeciwnicy sprzedaży nalegają, by utrzymać 
funkcję rekreacyjną tego miejsca.            (D) 

Nie sprzedali parku

27 października w szwajcarskich Al-
pach zaginął 41-letni Krystian Dziurok z 
Boguszowic. Od października 1999 roku 
kierował w urzędzie miasta wydziałem 
podatków.

Góry były jego wielką pasją. Wspinał się 
od dawna i był doświadczonym już alpinistą. 
W Alpach towarzyszył mu znany i ceniony 
himalaista, 29-letni Adam Bielecki, który  
w marcu tego roku dokonał pierwszego zimo-
wego wejścia na ośmiotysięcznik Gaszerbrum 
w paśmie Karakorum, a w lipcu zdobył K2. 
W czasie wspinaczki na Piz Bernina (4049 m 
n.p.m.), najwyższy szczyt Alp Wschodnich, 
Bielecki występował prawdopodobnie w roli 
przewodnika. W krytycznym dniu, gdy alpiniści 
schodzili z Berniny, załamała się pogoda. Wiał 

porywisty wiatr i intensywnie padał śnieg. Nie 
mogąc znaleźć drogi powrotnej, mężczyźni te-
lefonicznie poprosili szwajcarskich ratowników 
o pomoc, ale w panujących warunkach okazało 
się to niemożliwe. Opisano im jedynie drogę 
zejścia do schroniska, znajdującego się jakiś 
kilometr od nich. Zdołał tam jednak dotrzeć 
już tylko Bielecki. Jak wynika z jego relacji, w 
sobotę 27 października ok. południa w czasie 
zejścia stromym północnym zboczem grani 
Spallagrat rybniczanina porwała tzw. deska 
śnieżna, czyli lawina powstająca w wyniku 
osunięcia się warstwy śniegu niezwiązanej 
jeszcze z podłożem. 41-latek runął w dół i od 
tej chwili nikt go już więcej nie widział. W chwili 
wypadku panował tam silny mróz, a wiatr wiał 
z prędkością blisko 100 km/h.

Gdy helikopter zabierał Bieleckiego ze 
schroniska do szpitala, pilot poleciał nad 
miejsce, gdzie spadł alpinista, ale żadnych 
śladów nie zauważono. Według szacunków 
Szwajcarów, warstwa świeżego śniegu może 
tam liczyć nawet kilka metrów, jest tam też 
dużo lodowych szczelin. 

Wiele wskazuje na to, że ze względu na duże 
zagrożenie lawinowe, ratownicy poszukiwania 
alpinisty rozpoczną dopiero po wiosennych 
roztopach. 

Bliscy, przyjaciele, znajomi oraz koleżanki 
i koledzy z pracy Krystiana Dziuroka, modlili 
się za niego w czasie mszy, które odbyły się  
w Starym Kościele i w kościele jego macierzy-
stej parafii w Boguszowicach Starych. 

W zaistniałej sytuacji obowiązki naczelnika 
wydziału podatków prezydent miasta powierzył 
kierowniczce jednego z referatów tego wydzia-
łu Iwonie Mazur.                                   (WaT)

Zaginął w Alpach

Kosztowna 
wymiana

16 listopada odbył się przetarg na sprzedaż trzech działek położonych przy ul. 
Zebrzydowickiej, w sąsiedztwie domu handlowego Domus. Do przetargu zgłosiły się 
dwie firmy z Wrocławia, jednak komisja przetargowa nie zaakceptowała żadnej z ofert. 
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Rynek 17-23 grudnia

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

• 17-20 grudnia (poniedziałek – czwar-
tek) od 11 do 18

• 21-23 grudnia (piątek – niedziela) od 
11 do 20 

Zagroda Św. Mikołaja 
z reniferami 

• 21-22 grudnia (piątek–sobota) od 11 do 19

21 grudnia (piątek)
• g. 13-15.15 (z przerwami) – „W Bajko-

wym Lasku” (animacje dla dzieci)
• g. 15-18 – Pokaz rzeźbienia w lodzie 

w wykonaniu Grupy Ice Team (Poznań) 
• g. 15.30-16 – Koncert laureatów prze-

słuchań regionalnych XIX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (cz. I)

• g. 16-16.15 – „W Bajkowym Lasku” 
(animacje dla dzieci)

• g. 16.30-17 – Koncert laureatów prze-
słuchań regionalnych XIX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (cz. 
II) oraz ogłoszenie wyników przesłuchań 

• g. 17-18 – „Sznurkowe Skrzaty” (inte-
raktywny spektakl dla dzieci w wykona-
niu Teatru Wielkie Koło z Będzina)

• g. 18 – „Jasełka Bożonarodzeniowe” 
(widowisko uliczne w wykonaniu Teatru 
Prawdziwego Włodzimierza Butryma  
z Bielawy

22 grudnia (sobota)
• g. 15-15.45 – Bożonarodzeniowy 

koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku MODERATO

• g. 16.15 – Przekazanie mieszkańcom 
Ognia Betlejemskiego przez harcerzy 
Hufca Ziemi Rybnickiej

• g. 16.30 – Życzenia świąteczne Pre-
zydenta Miasta Rybnika i wspólna 
wigilijka z mieszkańcami (degustacja 
potraw i wypieków świątecznych) oraz 
koncert zespołu BRATHANKI

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach oddalił skargę Kongre-
su Nowej Prawicy na wrześniową 
uchwałę rybnickich radnych odrzuca-
jącą wniosek KNP o przeprowadzenie  
w Rybniku referendum w sprawie 
likwidacji straży miejskiej. W tej sytu-
acji Nowej Prawicy pozostaje już tylko 
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

O odrzuceniu skargi przesądziła klu-
czowa kwestia zbyt małej liczby zebranych 
podpisów poparcia. Przypomnijmy, że 
zamiast wymaganych 11.139 podpisów, 
zdaniem komisji weryfikującej podpisy 
poparcia, zebrano ich tylko 9.577. Od-
nosząc się już do kwestii kryteriów ich 
weryfikacji sąd wskazał, że o ile do zapisu 
adresu osoby podpisanej na liście można 
podejść nieco liberalnie, to bezwzględnie 
powinno na niej widnieć prawidłowo na-
pisane nazwisko, imię oraz numer PESEL 
osoby popierającej.

Za bezzasadny sąd uznał zarzut KNP 
dotyczący nieodpowiedniego sposobu 
przechowywania w urzędzie miasta list z 
podpisami poparcia złożonych tam przez 
inicjatorów referendum. Uznał też, że fak-
tycznie, tak jak sugerowali działacze KNP, 

przewodniczącego komisji weryfikującej 
listy poparcia powinna była wybrać rada 
miasta, a nie sami członkowie komisji. To 
uchybienie nie miało jednak wpływu na 
wynik prac komisji.

— O decyzję sądu byłem spokojny bo 
byłem pewien naszej administracji. Z naszej 
strony nie było przecież żadnej manipulacji. 
Szkoda, że koszty postępowania sądowego 
pokryjemy my wszyscy, bo partie politycz-
ne w takich przypadkach są zwolnione  
z opłat sądowych — mówi prezydent 
Adam Fudali.

Po spotkaniach z klubami radnych 
działającymi w radzie miasta, których te-
matem był sposób funkcjonowania straży 
miejskiej, rewolucji w SM nie będzie, bo 
do komendanta strażników trafiły głów-
nie drobne zalecenia. W międzyczasie 
uzupełniono sześć kadrowych wakatów, 
dzięki czemu sprawniej będą mogli działać 
strażnicy dzielnicowi. W dalszym ciągu nie 
będzie nocnych patroli SM. — To byłoby 
wyrzucanie pieniędzy w błoto. Straż miej-
ska pracuje w tych godzinach, w których 
jest najbardziej potrzebna — komentuje 
prezydent Fudali. 

(WaT) 

Bogusław Paszenda, skarbnik mia-
sta, w Święto Niepodległości w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Katowicach 
został odznaczony przez wojewodę ślą-
skiego Zygmunta Łukaszczyka Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, nadanym przez prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.

Stanowisko skarbnika Bogusław Paszen-
da sprawuje od lipca 1990 roku, czyli od 
początku odrodzonego samorządu. Ale w 
magistracie pracuje od początku 1967 roku,  
choć wtedy było to Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej. Pracę zawodową 
rozpoczął już w wieku 16 lat zostając pra-

cownikiem Domu Książki w Katowicach, 
w którym później został kierownikiem 
księgarni. Później przeniósł się do Ryb-
nickiego Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia 
Górniczego, a po kolejnych latach trafił do 
administracji.

Dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i nie 
lada finansowemu talentowi prezydent 
miasta może nowocześnie zarządzać finan-
sami miasta, przez co niezależne instytucje 
wysoko oceniają wiarygodność kredytową 
Rybnika, a to w dobie korzystania z pomocy 
finansowej Unii Europejskiej ma pierwszo-
rzędne znaczenie. Warto też przypomnieć, 
że to Bogusław Paszenda kierował pracami 

zespołu, przygotowującego emisję ob-
ligacji komunalnych, które Rybnik wy-
emitował jako pierwsza gmina w Polsce. 

Pan Bogusław w nienaganny sposób 
posługuje się polszczyzną, znane jest też 
jego zgrabne pióro i zacięcie literackie  
i zapewne napisanie projektu uchwały  
o zmianach w budżecie miasta mickiewi-
czowskim trzynastozgłoskowcem nie sta-
nowiłoby dla niego większego problemu.

(WaT)  

IV RYBNICKIE 
BOŻE NARODZENIE 

I KOLĘDOWANIE

Krzyż Kawalerski dla skarbnika

Skarga odrzucona, 
referendum nie będzie

Bogusław Paszenda odbiera odznaczenie z rąk wojewody 
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka
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W fotograficznym skrócie

— Tydzień przedsiębiorczości organizujemy od kilku lat. Jeste-
śmy zadowoleni z tegorocznej frekwencji – warsztaty i szkolenia cieszyły 
się niemałym zainteresowaniem; przychodzili zarówno młodzi, jak i osoby 
starsze — podsumowuje Jacek Żyro, kierownik działu poradnictwa zawo-
dowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Od 12 do 18 listopada 
w PUP z porad, szkoleń i warsztatów korzystali bezrobotni, młode matki 
chcące wrócić do pracy i osoby, które planują założenie własnej firmy. 
Wypełniając test „Czy jesteś osobą przedsiębiorczą” można było poznać 
swoje zawodowe predyspozycje. Ponadto zainteresowani dowiedzieli 
się jak korzystać z dotacji i pozyskiwać środki na finansowanie własnej 
działalności. 12 i 14 listopada doradcy zawodowi pomagali uczniom  
ZS nr 5 w Niedobczycach w skutecznym zaplanowaniu kariery zawodowej 
(o czym też na str. 25). Tydzień przedsiębiorczości zakończył dzień otwarty 
urzędu pracy dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej.

Praktycznie dobiegł już końca montaż elektronicznych tablic 
informacyjnych dla pasażerów na przystankach autobusowych. Zainstalo-
wano i włączono już do systemu 148 tablic. Do zamontowania pozostało 
jeszcze tylko 15, ale te czekają na zakończenie remontów i modernizacji 
dróg obejmujących również przystanki autobusowe. Tablice wyświetlają 
przede wszystkim możliwie najbardziej aktualny rozkład jazdy, podając 
realny czas, jaki pozostał do pojawienia się autobusu danej linii na przy-
stanku. Sercem całego systemu są komputerowe serwery, które zbierają  
i przetwarzają informacje lokalizatorów GPS zainstalowanych w autobusach.

Pierwsze testowe tablice pojawiły się na przystankach koło sądu rejo-
nowego (ul.Hallera) i obok bazyliki św. Antoniego (ul. Powstańców Śl.)  
w 2007 roku. Na stworzenie systemu informacji pasażerskiej miasto 
otrzymało unijną dotację (2,649 mln zł) w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wkład własny miasta ma się 
zamknąć kwotą 467.529 zł.

Od roku trwa  
w Rybniku budo-
wa pierwszego etapu 
miejskiej sieci szero-
kopasmowej, dzięki 
której miejskie jed-
nostki, szkoły i różne 
instytucje będą miały 
w przyszłości dostęp 
do nowoczesne j , 
światłowodowej in-
frastruktury informa-
tycznej, która pozwoli 
im m.in. na korzysta-
nie z bardzo szybkich 
łączy internetowych. 
Obecnie trwa budo-
wa kanalizacji tele-
technicznej o łącznej 
długości 59 km, która 
jest już gotowa w 
85 proc. Ukończono 
już nitkę gliwicką (od psychiatryka do wiaduktu nad koleją obok stacji 
Orlenu), chwałowicką (od komendy policji do świateł dla pieszych na  
ul. 1 Maja. Prawie gotowa jest też nitka wodzisławska. Trwają prace  
w centrum. Zakończenie budowy kanalizacji teletechnicznej zaplanowano 
na wiosnę przyszłego roku. Potem będą do niej wprowadzane światłowody 
(75 km) i rozpocznie się montaż urządzeń. Do sieci zostaną podłączone 
w sumie 133 obiekty użyteczności publicznej. Cały projekt powinien się 
zakończyć do końca września przyszłego roku. Łączna jego wartość to 
ponad 14 mln zł, ale dzięki unijnej dotacji otrzymanej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Rybnik wyda 
tylko 2,4 mln zł.

Blisko tysiąc osób 11 listopada, w Święto Nie-
podległości skorzystało z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji i wybrało się na pływalnię w Boguszowicach.  
W ramach tzw. dnia otwartego mogli za złotówkę skorzystać  
z dużego i małego basenu, a także sauny czy siłowni. Mogli też 
zmierzyć sobie ciśnienie, zrobić EKG czy zbadać poziom cukru 
we krwi. MOSiR zorganizował też m.in. pokazowe lekcje nauki 
pływania dla dzieci przed czwartym rokiem życia, a na panie 
czekał instruktor aerobiku. Jedną z większych atrakcji dla dzieci 
były unoszące się na wodzie kule, w których można się było 
bezkarnie trochę powygłupiać.

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

20 Nr 11/497; listopad 2012



W fotograficznym skrócie

We wrześniu na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 
przeprowadzono renowację postumentu z nazwiskami żoł-
nierzy Armii Czerwonej pochowanymi w znajdującej się tu 
zbiorowej mogile (koszt ok. 10 tys. zł). Już jakiś czas temu 
okładziny podstawy postumentu się odspoiły i woda wymy-
wała podbudowę obiektu. Po uzupełnieniu ubytków całość 
obłożono nową granitową okładziną. Odnowiono również 
napisy na płytach z nazwiskami czerwonoarmistów poległych 
tu w czasie walk wiosną 1945 roku. Widnieją na nich nazwiska 
169 radzieckich żołnierzy, ale według rejestru znajdującego się 
w urzędzie miasta, po licznych powojennych ekshumacjach na 
terenie Rybnika i pobliskich miejscowości m.in. Radlina, Suszca 
i Chałupek w mogile spoczęły ciała 1834 ofiar wojny, również 
osób z polskimi i niemieckimi nazwiskami. Ustaleniem ich 
personaliów wciąż zajmuje się Biuro Informacji i Poszukiwań 
działające przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, które współpracuje m.in. z ambasadą Federacji Rosyjskiej  

i Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

Pierwszy atak zbliżającej się zimy nastąpił w ostatni weekend 
października, wtedy też akcję „Zima” rozpoczęły Rybnickie Służby 
Komunalne. W nocy z 27 na 28 października na drogi wyjechało pięć 
ciężarówek uzbrojonych w pługi i piaskarki. W ciągu trzech, czterech 
dni służby komunalne zużyły 40 ton soli. Kierownictwo RSK zapewnia, 
że do zimy jest dobrze przygotowane. W dwóch magazynach przy uli-
cach Jankowickiej i Mikołowskiej zgromadzono w sumie 1800 ton soli.

Na kilka dni przed Świętem Niepodległości w Niedobczycach na po-
mniku poświęconym śląskim powstańcom i ofiarom ostatniej wojny za-
montowano wykonanego ze zbrojonego betonu białego orła. To dalszy 
ciąg długiej historii o zabarwieniu patriotycznym. Krótko przed ostatnią 

wojną Augustyn 
Ryszka, dziadek 

radnego z Niedo-
bczyc Henryka Rysz-
ki, ukończył budowę 
domu. Dla ozdoby 
na szczycie dachu 
umieścił dwa ka-
mienne polskie orły. 
Gdy wybuchła woj-
na i rozpoczęła się 
okupacja, niemiec-
ki policjant kazał 
przemalować białe 
orły na czarne wro-
ny. Gospodarz użył 
do tego nie farby,  
a sadzy i po deszczu 
oczy mieszkańców 
Niedobczyc znów 
cieszył widok bia-
łych orlich głów. 
Augustyn Ryszka 
omal nie wylądował  

w obozie w Oświęcimiu. Skończyło się na przymusowym demontażu 
patriotycznych ozdób, które do lat 90. przeleżały na strychu. W 1992 
roku z inicjatywy Henryka Ryszki ustawiono je przed wejściem na plac 
zabaw w pobliżu torów kolejowych, a potem przeniesiono na skwer 
w sąsiedztwie pomnika powstańców. W 2004 roku ktoś je porozbijał 
niszcząc rodzinną pamiątkę. Teraz biały orzeł efektownie wieńczy 
ważny dla lokalnej społeczności pomnik. Drugi orzeł ma wkrótce tra-
fić na jeden z głazów zdobiących sąsiedni skwer. W tym roku miasto  
z finansową pomocą kopalni Marcel (szkody górnicze) odnowiło cały 
pomnik przy ul. Górnośląskiej.

Kolejowy most nad ul. Mikołowską na pograniczu 
dzielnic Północ oraz Paruszowiec-Piaski jest już kompletny. 
Na przełomie października i listopada specjalistyczna firma 
poskładała tam z gotowych elementów tzw. łuk Langera (typ 
konstrukcji). Pierwszy taki łuk na wschodnim torowisku zabu-
dowano kilka lat wcześniej. By móc prowadzić główne prace, 
konieczne było całkowite zamknięcie ul. Mikolowskiej, co ro-
biono głównie w weekendy. W tygodniu pod modernizowanym 
mostem obowiązywał ruch wahadłowy. Od trzeciego weekendu 
listopada pod nowym mostem można już jeździć bez przeszkód.
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Prawie 500 dzieci wzięło udział w warsztatach plastycznych 
przygotowanych przez rybnickie muzeum. Przedszkolaki i ucznio-
wie najmłodszych klas rybnickich szkół podstawowych uczyli się 
jak wykonać kartki bożonarodzeniowe. Pod okiem Aleksandry 
Borowskiej, Marty Paszko i Joanny Klimszy wycinały, malowały 
i ozdabiały swoje kartki. Dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 
ze Smolnej tak się spodobało, że nie chciały zakończyć zajęć. 
Obiecały, że do muzeum jeszcze wrócą. Warsztaty odbywały 
się w listopadowe poniedziałki (ostatnie zaplanowano na 25 
listopada). Warto dodać, że zajęcia w muzeum cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Nie ma już wolnych miejsc na kolejne 
warsztaty, jakie odbędą się 3, 10, i 17 grudnia. Tym razem dzieci 
będą malować gipsowe figurki, które wykonali uczestnicy ryb-
nickich Warsztatów Terapii Zajęciowej, według wzorów z form 
cukierniczych o tematyce bożonarodzeniowej, pochodzących ze 

zbiorów muzealnych. 

— Najwięcej jest kobiecych ubrań, ale panie znajdą tutaj również 
paski, buty, torebki, szaliki czy biżuterię. Wybór jest bardzo duży, 
także ubranek dla dzieci. Są też zegarki, płyty, filmy, trochę książek. 
Ceny zaczynają się od złotówki, a nawet od 50 groszy; za taką 
kwotę dzieci sprzedają zabawki, z których już „wyrosły” — mówi 
Bożena Basińska, właścicielka lokalu Paka Pub, gdzie 17 listopada 
po raz czwarty odbył się pchli targ, który cieszył się największym, 
jak dotąd, zainteresowaniem kupujących i sprzedających. Kiermasz 
zdominowały panie, które skrzyknęły się na Facebooku, przyjechały 
nawet z Katowic. — Wystawiam się tutaj po raz pierwszy. To fajny 
pomysł, bo można nie tylko coś kupić i sprzedać, ale też wymienić 
— mówi jedna z uczestniczek. Pchli targ u zbiegu Poniatowskiego  
i Żużlowej w dzielnicy Północ odbywa się raz w miesiącu, w sobotnie 
przedpołudnia. — Chcielibyśmy, by pojawiało się więcej panów — mówi  

Bożena Basińska. Może następnym razem?

16 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uro-
czystość wręczenia Czarnych Diamentów – nagród Izby Przemysło-
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla lokalnych 
przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, angażują się 
w działalność charytatywną i w rozwój nauki, kultury i sportu. Tym 
razem kapituła przyznała trzy nagrody specjalne dla: Piotra Litwy, 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Andrzeja Karbownika, 
rektora Politechniki Śląskiej oraz Joanny Strzelec–Łobodzińskiej, 
prezesa Kompanii Węglowej S.A. Ta swoją nagrodę dedykowała 
wszystkim górnikom z okazji zbliżającej się Barbórki. Wręczono 
też dziesięć Czarnych Diamentów dla firm i instytucji, również 
z naszego miasta. Prof. Antonii Motyczka odebrał nagrodę dla 
świętującego 50-lecie istnienia Centrum Kształcenia Inżynierów Po-
litechniki Śląskiej. Nagrodę dla Zespołu Tańca Ludowego Przygoda 
za 40-letnią działalność artystyczną odebrała Anita Geratowska. 
W gronie tegorocznych laureatów znalazła się również rybnicka 
spółka Artech, specjalizująca się w produkcji maszyn górniczych. 
Statuetkę odebrał jej prezes Piotr Chwołka. 

W fotograficznym skrócie

W trzecią niedzielę listopada ponad 130 osób wzięło udział  
w trzecim spacerze krajoznawczym z cyklu „Przewodnik czeka  

w Rybniku”. Ustanowiono tym samym nowy rekord frekwencyjny spa-
cerów, które są wspólnym przedsięwzięciem rybnickiego oddziału PTTK 
i magistrackiego wydziału promocji i informacji. Przewodnik PTTK Piotr 
Polak, oprowadził grupę po miejscach związanych z wydarzeniami jakie 
miały tu miejsce na początku września 1939 roku, czyli w pierwszym 
dniu II wojny światowej. Celem wędrówki, którą w samo południe roz-
poczęto na rynku, był odrestaurowany przez członków rybnickiego koła 
stowarzyszenia Pro Fortalicium schron bojowy na Wawoku. Na miejscu 
spacerowiczów powitał Wojciech Wolicki związany też z internetowy 
portalem Zapomniany Rybnik. Kolejny spacer z przewodnikiem odbędzie 
się najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
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W fotograficznym skrócie

3 listopada odbył się szósty już zjazd członków rodziny Bulanda – potom-
ków Teresy i Karola Bulanda, żyjących niegdyś w Boguszowicach Starych 
przy dzisiejszej ul. Kolberga. Dziś w domu tym mieszka ich najmłodsza córka 
Bronisława Juraszczyk z mężem, ich córka i wnuczka z rodzinami. Dziś cała 
rodzina liczy 187 osób, a najwięcej jej członków nosi nazwisko Dronszczyk, 
potem Bulanda, Wengerski, Seman, Stajer i Sobik. Na rodzinnym zjeździe 
zjawiły się 142 osoby, a najstarszą jego uczestniczką była najstarsza też  
w całej rodzinie 89-letnia Anastazja Bulanda. Tym najmłodszym był z kolei 
ledwie pięciomiesięczny Maciej Stajer. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św., 
którą w kościele w Boguszowicach Starych odprawił ks. Mariusz Dronszczyk, 
jeden z uczestników zjazdu. Później bawiono się wspólnie w remizie OSP  
w Świerklanach. Po raz kolejny zaprezentowano tam drzewo genealogiczne, 

kronikę rodzinną oraz zbiór kilkuset rodzinnych fotografii.

Zaprawieni turyści oraz miłośnicy pieszych wędrówek i schro-
nisk dobrze wiedzą, że najprostszą pamiątką może być zwykła, bądź nieco 
bardziej ozdobna tradycyjna pieczątka. O takie pieczątki postarał się już 
rybnicki urząd miasta. Jedna przedstawia Rybka – miejską maskotkę, druga 
ratusz i fragment rynkowych zabudowań. Na obu widnieje promocyjne 
hasło: „Rybnik. Miasto z ikrą” i adres strony internetowej urzędu miasta. 
Jeden komplet pieczątek znajduje się w Punkcie Informacji Turystycznej 
na Pl. Wolności w samym centrum miasta, drugi w Wydziale Promocji  
i Informacji Urzędu Miasta. Po gratisowe stemple mogą się tam zgłaszać 
turyści, miłośnicy Rybnika, kolekcjonerzy itp. Jedną z pierwszych osób, 
która zdobyła stemple był sześcioletni pierwszoklasista Radek Niemiec  
z Czernicy, który 18 listopada razem ze swoją mamą wybrał się na spacer 
z przewodnikiem, zorganizowany wspólnie przez magistrat i PTTK.

3 listopada w dniu św. Huberta, patrona myśliwych, 
leśników i jeźdźców członkowie rybnickiego koła łowieckiego Pod 
Bukiem spotkali się na tradycyjnym, uroczystym hubertusowskim 
polowaniu. 52 myśliwych oraz dwóch dewizowych myśliwych  
z Niemiec polowało na zwierzynę z ambon. To najbezpieczniejsza 
forma polowania zbiorowego. Ustrzelono cztery łanie (samice je-
lenia), trzy cielęta i cztery dziki w tym 100-kilogramowego odyńca. 
Królem polowania został Stefan Nowrot, prywatny przedsiębiorca, 
który ustrzelił jedną z łani. Przed polowaniem łowieckie ślubowanie 
złożyli Andrzej Wygoda, Krystian Czech i Rafał Katychów, którzy 
tym samym zostali przyjęci w poczet członków koła, do których 
zaliczają się też m.in. Paweł Hajduk, zastępca nadleśniczego Nad-
leśnictwa Rybnik, a także znani rybniccy żużlowcy Andrzej Węgrzyk 
i jego syn Mariusz. Hubertusowskie łowy rozpoczynają sezon 
zbiorowych polowań na grubego zwierza. Potrwa on do wiosny 
bądź do wyczerpania planów łowieckich, a według planów na te 
rok łowiecki, trwający do końca marca, myśliwi z koła Pod Bukiem 
muszą ustrzelić: 108 jeleni w tym 38 byków, 97 saren i 143 dziki.

13 listopada w Domu Kultury w Niewidomiu ogłoszono wyniki 
konkursu dziennikarskiego pod hasłem „Świat według ciebie”. 
Uczniowie podstawówek i gimnazjów mogli napisać artykuł pra-
sowy, wywiad bądź reportaż. Spłynęło w sumie 108 prac z Rybnika 
i miejscowości ościennych. 56 napisali uczniowie starszych klas 
szkół podstawowych, a 52 gimnazjaliści. Ich oceną zajął się zespół 
dziennikarski „Gazety Rybnickiej”. Jak się okazało wielu autorów 
miało dość blade pojęcie o charakterze tekstów dziennikarskich, 
ale byli i tacy, którzy popisali się całkiem już niezłym warsztatem 
dziennikarskim. W kategorii szkół podstawowych pierwszą nagro-
dę zdobyła Aleksandra Hirsa z Mikołowa, która napisała wywiad  
z gospodarzem tamtejszego pogotowia leśnego dla zwierząt. 
Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Agata Niewelt z Gimnazjum  
w Piecach, autorka zgrabnego reportażu o dwóch obliczach Turcji. 
Jedyną rybniczanką w gronie laureatów była Natalia Maciejczyk  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, która napisała 
reportaż o działalności boguszowickiego klubu 17-ka.  

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka
W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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



 

Polatali nad Szwajcarią
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mieli 

okazję zasiąść w symulatorze popularnej Cesny. 
Ćwiczyli starty i lądowania oraz manewry koło-
wania na pasie startowym lotniska w Genewie. 

15 października grupa uczniów technikum 

informatycznego w Zespole Szkół Technicznych 
zwiedzała laboratorium wirtualnego latania, któ-
re powstało jesienią ubiegłego roku w Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej. Jest to najnowocześniejsze w południowej 
Polsce i unikatowe w Europie, profesjonalne zaplecze 
naukowo-badawcze realizujące prace w zakresie sys-
temów informatycznych w lotnictwie. Laboratorium 
wyposażone jest w 14 urządzeń – 12 symulatorów 
oraz dwa duże urządzenia treningowe, gabarytowo 
przypominające kadłuby samolotów. Wszystkie 
symulatory służą nauce pilotażu i nawigacji oraz 
zdobywaniu i przedłużaniu uprawnień dla licencji 
zawodowych. Największą atrakcją dla uczniów 
rybnickiej szkoły była możliwość odbycia lotów  
w symulatorze popularnej Cesny. Najwięcej proble-
mów sprawiało im lądowanie, ale opiekun labora-
torium Dariusz Myszor i tak był zaskoczony, że część 
uczniów ZST, wzorowo posadziła maszynę na pasie. 

Radzili w nowym składzie
18 października w urzędzie miasta odbyła 

się uroczysta sesja młodzieżowej rady miasta  
z udziałem nowych radnych, którzy złożyli uro-
czyste ślubowanie. 

Podczas spotkania młodzieżowi radni reprezentu-
jący rybnickie szkoły, podsumowali też wrześniowy 
tydzień zrównoważonego transportu, koncert cha-
rytatywny „W końcu coś dla kogoś, a nie dla siebie”, 
wizytę w partnerskim Liévin i konkurs „Scena na kół-
kach”, w który zaangażowała się MRM. Szkolni radni 
rozmawiali też na temat przygotowań do XI edycji 
akcji charytatywnej „Czapka św. Mikołaja”, której 
finał odbędzie się przed świętami Bożego Narodze-
nia. W sesji wzięła udział wiceprezydent Rybnika 
Joanna Kryszczyszyn i przedstawiciele rady miasta. 

MRM liczy obecnie 22 osoby, a w zarządzie zasiadają: 
Aleksandra Witoszek z I LO (przewodnicząca MRM), 
Szymon Nieszporek z ZST (zastępca) i Sabina Smołka 
z IV LO (sekretarz). Opiekę nad młodzieżą sprawują: 
nauczycielka Aneta Bokuniewicz i Katarzyna Korba 
z wydziału edukacji urzędu miasta. (więcej na www.
mrm.rybnik.pl). 

Nauka w ekozespołach
25 października w bibliotece głównej wręczo-

no nagrody IX edycji wojewódzkiego konkursu 
ekozespołów. Wśród laureatów są uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 35 z Chwałowic i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 z Ochojca.

Uczniowie ochojeckiej placówki zbierali zużyte 
baterie, konstruowali wiatraki, turbiny i lodówki 
słoneczne oraz roboty z materiałów odpadowych. 
Przeprowadzili audyt zużycia energii przez urzą-
dzenia szkolne i badali zwyczaje energetyczne. Brali 
też udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych 

sposobom wykorzystania i oszczędzania energii. 
Odwiedzili rybnicką oczyszczalnię ścieków i stworzyli 
pełne zdrowych przepisów książki kucharskie. Ponad-
to hodowali zioła i przygotowywali jogurty i chleby 
bez chemicznych ulepszaczy. — Już po raz czwarty 
jesteśmy laureatami tego konkursu. Wiele działań 
prowadzonych przez nas w ramach ekozespołów 
na stałe wpisało się do szkolnego kalendarza — 
podsumowuje Agata Sączek, nauczycielka przyrody 
i koordynatorka programu ekozespołów w ZSP nr 3. 

W chwałowickiej placówce uczniowie mierzyli 
zużycie energii urządzeń elektrycznych w szkole, 
zachęcali do oszczędzania światła, zbierali surowce 
wtórne i promowali segregację śmieci. — Bierzemy 
udział w konkursach, wykonujemy gazetki promu-
jące zdrowy i bezpieczny styl życia. Przyłączamy się 
do akcji sprzątania świata. Pijemy mleko, jemy wa-
rzywa i owoce, hodujemy rzeżuchę i nowalijki, sami 
przygotowujemy kanapki — wyliczają uczniowie  
SP nr 35, a to tylko część działań, których celem jest 
poszanowanie zasobów naturalnych oraz tworzenie 
dobrych wzorców proekologicznego i zdrowego 
trybu życia. — Będziemy je kontynuować, gdyż cieszą 
się zainteresowaniem i zaangażowaniem, nie tylko 
uczniów, ale także ich rodziców. Zdobyta nagroda 
dodatkowo motywuje nas do pracy — podsumowuje 
dyrektor szkoły Artur Mielczarek, który wspólnie  
z koordynatorkami programu – Katarzyną Zbroją  
i Beatą Szczerbowską oraz uczniami odebrał nagrodę 
dla placówki. Koordynatorów ekozespołów w SP nr 35  
wspierały też Iwona Dyczka i Joanna Sobik. Konkurs 
zorganizowały fundacja GAP Polska z Warszawy  
i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. 

„Ekonomik” w Szwecji?
Od 22 do 25 października w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych gościła delegacja 
średniej szkoły zawodowej ze szwedzkiego mia-
sta Vasteras. 

Placówka kształci młodzież w dziedzinach pokrew-
nych „Ekonomikowi”, jak: hotelarstwo, turystyka, 
restaurator, piekarz i cukiernik. Podczas pobytu 
w Polsce przedstawicielki szwedzkiej szkoły miały 
okazję zwiedzić kilka hoteli w Rybniku i Ustroniu,  
a przede wszystkim zapoznać się z pracą dydaktycz-
no-wychowawczą nauczycieli „Ekonomika”. Panie 
były pod szczególnym wrażeniem znajdującej się 
w szkole symulacyjnej sali hotelarskiej oraz nowo-
czesnego wyposażenia wszystkich pracowni. Szkoły 
zamierzają współpracować w zakresie międzynaro-
dowych praktyk uczniów. 

Jesienne zabawy 
w „Szkole Życia”
29 października w ramach projektu „Bardziej 

aktywni- Bardziej sprawni” w Specjalnym 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się 
warsztaty dla dzieci i ich rodziców pod hasłem 
„Jesienne zabawy z mamą i tatą”. Dzieci wraz 
z rodzicami zbierały owoce w jesiennym sadzie, 
grupowały je i przeliczały, a także m.in. nawle-
kały plasterki marchewki i pietruszki na sznurek 
tworząc korale. Były również zabawy muzyczno-
ruchowe. Wykorzystano zarówno profesjonalne 
pomoce dydaktyczne i powszechnie dostępne 
surowce i przedmioty codziennego użytku. Pod-
czas warsztatów dzieci mogły zaprezentować 
swoją wiedzę i umiejętności, a rodzice dowiedzieli 
się, jak spędzać ze swoim dzieckiem czas wolny, 
by przez zabawę mogło ono poszerzać i syste-

matyzować swą wiedzę o otaczającym świecie. 
Projekt „Bardziej aktywni – Bardziej sprawni” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będą nagrody?
Nauczycielka Teresa Zielonka i jej szkoła – SP 12 

w Zebrzydowicach, zostały nominowane w kate-
gorii osoba roku i instytucja publiczna do nagrody 
partnera bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,  
a zgłaszane kandydatury oceni kapituła złożona 
m.in. z przedstawicieli Instytutu transportu samo-
chodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Au-
tomobilklubu Polskiego. Nagrody mają uhonorować 
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osoby i instytucje, które propagują bezpieczeństwo 
drogowe. Listę laureatów miano ogłosić 22 listopada 
w Warszawie (już po zamknięciu tego numeru GR). 

Języki w tydzień
Gimnazjaliści z Rybnickiej Kuźni wiedzą, jak 

ważna jest znajomość języków obcych. Od 5 
do 9 listopada w Gimnazjum nr 4 pod hasłem 
„Języki – kluczem do sukcesu”, trwał tydzień 
języków obcych. 

Czego tam nie było… Zorganizowano konkurs 
klasowy na najlepszy kącik językowy i na pracę lite-
racką w języku angielskim, niemieckim lub włoskim 
pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. 
Oceniano prace plastyczne promujące wybrane kraje 
oraz kalendarze obcojęzyczne na 2013 rok. Gimna-
zjaliści przygotowywali też prace multimedialne na 
temat najciekawszych zakątków Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Nie-
miec lub Włoch. Każdy dzień tygodnia poświęcono 
jednemu krajowi – przygotowano audycje radiowe, 
a w przerwach słuchano piosenek włoskich, nie-
mieckich czy angielskich. 50 uczniów wzięło udział 

w międzygimnazjalnym konkursie tłumaczeniowym 
z języka angielskiego i niemieckiego, który wymyślił 
nauczyciel języka niemieckiego Łukasz Masny, a pa-
tronatem objął poseł Marek Krząkała. Gimnazjaliści 
wystartowali też w międzyklasowym dyktandzie 
z języka angielskiego, sprawdzali znajomość Unii 
Europejskiej, a podróżnik Bolesław Grabowski 
zabrał uczniów w wirtualną wyprawę po Europie. 
Tygodniowe zmagania z językiem podsumowano  
9 listopada podczas uroczystej akademii. Koordyna-
torem wszystkich działań była anglistka Ewa Leśnik. 
W ramach przygotowań do tygodnia języków, już 
w październiku 23 gimnazjalistów wzięło udział  
w lekcji języka niemieckiego zorganizowanej  
w Szkole Podstawowej nr 29 w Golejowie w ramach 
projektu Deutsch Wagen Tour. 

Lekcja na scenie
Propagowanie wiedzy o teatrze i kształto-

wanie wśród młodzieży potrzeb obcowania 
ze sztuką teatralną – to cel nietypowej lekcji,  
w której uczestniczyli uczniowie Gimnazjum  
nr 10 z Rybnickiej Kuźni. 

Uczniowie zwiedzili Teatr Nowy w Zabrzu i poznali 
specyfikę pracy nie tylko aktorów, ale również osób 
zajmujących się obsługą sceny – montażystów, 
garderobianych i rekwizytorów oraz pracowników 
technicznych – malarzy, stolarzy i krawców. Gim-
nazjaliści obejrzeli również Dziady cz. II. – spektakl 
uhonorowany Złotą Maską za scenografię. 

Śniadanie na szóstkę!
8 listopada to według niektórych dzień zdro-

wego śniadania. Uczcili go uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej. Jak? Zdrowym śniadaniem 
oczywiście.  

Zaczęło się od przygotowań: mycia, krojenia  
i odpowiedniego podania warzyw, wędlin, serów, 
czy owoców, a zakończyło na degustacji zdrowych 
sałatek i kanapek. Apetyty dopisywały, a nauczyciele 
przypominali uczniom, że śniadanie jest najważniej-
szym posiłkiem dnia.

Kłokocin ma misje
25 października w Szkole Podstawowej nr 19  

w Kłokocinie odbyła się VII międzyszkolna olim-
piada misyjna. Hasło tegorocznej edycji brzmiało 
„Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka 
misji”. 

W olimpiadzie wzięło udział 13 drużyn z ośmiu 
szkół podstawowych z Rybnika, Jejkowic, Świer-
klan i Jankowic, a I miejsce zajął Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 4 z Golejowa. Drużyny pisały test 
na temat życia św. Teresy, a w części artystycznej 
zaprezentowały wybrane scenki z nią związane. 
W jury zasiadł m.in. ksiądz Ireneusz Kliche, który 
opowiedział dzieciom o swojej pracy misyjnej 
i pokazał prezentację multimedialną na temat 
specyfiki życia w Argentynie, w której spędził 
osiem lat. Konkurs miał przybliżyć postać św. 
Teresy, która została patronką misji, choć nigdy na 
misjach nie była. Maria Pawlas, katechetka w SP 
19 tłumaczy, że jej postawa pozwala zrozumieć, 
że misjonarzem może być każdy, niezależnie od 
wieku i miejsca zamieszkania, a konkurs miał 
zainspirować dzieci do większego zaangażowania 
się na rzecz misji.  

Biznes przy tablicy
12 listopada w Zespole Szkół nr 5 w Niedob-

czycach zainaugurowano światowy tydzień 
przedsiębiorczości. Uczniów odwiedzili przed-
stawiciele lokalnych firm i instytucji. 

Nauczycielka Bożena Romańska przybliżyła 
młodzieży czym jest światowy tydzień przedsię-
biorczości i przedstawiła projekt „Otwarta firma 
– biznes przy tablicy”. Z kolei przedstawicielki 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku omówiły 
tendencje na rynku pracy w mieście i powie-
cie oraz oferowane przez „pośredniak” formy 
wsparcia dla absolwentów i przedsiębiorców.  
O działaniach, jakie podejmuje stowarzyszenie 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości młodych 
ludzi mówił przedstawiciel Stowarzyszenia Inicja-

tyw Młodzieży. Z uczniami poszczególnych klas 
spotkali się również przedsiębiorcy z firm PieM 
Projekt, Aquarius Group, Don Pedro, Avon, Aralia 
oraz centrum ogrodniczego, biura turystycznego 
przy rybnickim PTTK i Młodzieżowego Biura Pracy.  
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczo-
ści w szkole przewidziano ponad 50 różnych spo-
tkań młodzieży z przedstawicielami firm, instytucji 
finansowych i tych zajmujących się rynkiem pracy 
i zatrudnieniem. 

Ekspresem przez szkoły 
16 listopada w Zespole Szkół Technicznych od-

była się akademia z okazji 94 rocznicy odzyskania 
niepodległości * W połowie października pierw-
szoklasiści z Gimnazjum nr 10 z Rybnickiej Kuźni 
pojechali do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
gdzie uczyli się czytać mapę i wyznaczać azymut 
oraz poznali podstawy wspinaczki skałkowej * Od 
października w Zespole Szkół Technicznych działa 
Lokalna Akademia Cisco. Uczniowie mogą brać 
udział w bezpłatnych zajęciach przygotowują-
cych do egzaminu IT Essentials: PC Hardware and 
Software * Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
oddział w Gliwicach przyznało dwóm rybnickim 
uczniom stypendia w wysokości 1000 zł, które 
będą wypłacane w comiesięcznych ratach po 
100 zł. To efekt konkursu stypendialnego dla 
najlepszych uczniów szkół średnich kierunków 
elektrycznych. Otrzymają je Sebastian Przeździng 
z ZST i Damian Szulc z ZSM-E.

Przedszkolak 
potrafi

Posadzili drzewa
Tym razem tradycyjne pasowanie na przed-

szkolaków dzieci z Przedszkola nr 20 w Boguszo-
wicach Osiedlu połączono ze świętem drzewa, 
organizowanym przez Klub Gaja w ramach 
programu edukacji ekologicznej. 

Po uroczystym pasowaniu i wręczeniu przed-
szkolakom dyplomów przez dyrektor Grażynę 
Kupczyk, dzieci wraz z rodzicami zasadziły drze-
wa. Każda grupa przedszkolna nadała swojemu 
drzewu imię i złożyła obietnicę opiekowania się 
nim. Imprezę prowadziły Elwira Pope i Agata 
Cała. P nr 20 nawiązało też współpracę ze szkółką 
krzewów ozdobnych i będzie działać na rzecz pod-
noszenia świadomości ekologicznej młodszych  
i starszych mieszkańców Boguszowic. 
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Jest wyjątkowa z jeszcze jednego powodu. To jedyna 
zawodowa szkoła w mieście, której uczniowie mają 
oficjalną gwarancję zatrudnienia. Na mocy umowy 
szkoły z Kompanią Węglową każdy absolwent TG 
ma zagwarantowaną pracę w rybnickiej kopalni 
Jankowice bądź Chwałowice. Układ jest elastyczny 
i absolwenci „Tygla” trafiają też do innych kopalń  
w naszym regionie. Z drugiej strony, znając sytuację 
kadrową w polskim górnictwie, można przypuszczać, 
że i bez tych gwarancji nie mieliby większych proble-
mów ze znalezieniem pracy.

W ramach czteroletniego technikum szkoła kształci 
techników górnictwa podziemnego i, w mniejszej już 
liczbie, elektryków specjalizujących się w maszynach i 
urządzeniach górniczych. W ramach szkoły działa jesz-
cze trzyletnia górnicza zawodówka, w której uczą się 
przyszli górnicy eksploatacji podziemnej; oni również 
przyjęcie do pracy w kopalni mają zagwarantowane.

Oczywiście stanowisko pracy odpowiadające 
zdobytym w szkole umiejętnościom otrzymują tylko 
ci absolwenci technikum, którzy cztery lata nauki 
zwieńczą zdaniem egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe. Podobnie jak egzaminy gimna-
zjalne czy maturę organizuje go formalnie Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Nie brakuje 
opinii, że dziś łatwiej zdobyć tytuł magistra niż zdać 
taki zawodowy egzamin, w którym uzyskać trzeba 
minimum 75 proc. możliwych do zdobycia punktów. 
Mimo to zdawalność jest wysoka. W czerwcu na 96 
abiturientów technikum, egzaminu nie zdało trzech. 
Rok wcześniej zdali wszyscy. Ci, którym powinie się 
noga na egzaminie zostaną przyjęci do pracy, tyle, 
że dopóki nie zdadzą egzaminu, będą szeregowymi 
górnikami. — Egzaminem zawodowym – pisemnym  
i praktycznym kończy się również nauka w szkole zawo-
dowej, tyle, że egzamin ten przeprowadza sama szkoła,  
a jego część praktyczna odbywa się w szkolnej kopal-
nianej sztolni — mówi Grażyna Kohut.   

Gwarancja zatrudnienia dotycząca również ab-

solwentów wybierających się na studia to nie jedyny 
element łączący szkołę z górniczym pracodawcą. 
W tym roku Kompania Węglowa po raz pierwszy 
ufundowała stypendia naukowe dla uczniów szkół, 

z którymi współpracuje. Warunkiem była średnia 
ocen z czerwcowego świadectwa wynosząca powyżej 
4,75. W końcu  września po 1200 zł jednorazowego 
stypendium otrzymało 12 uczniów rybnickiego tech-
nikum górniczego .

Wszystko to sprawia, że w kolejnych latach dy-
rekcja szkoły nie musi martwić się naborem do klas 
pierwszych. We wrześniu otwarto kolejnych pięć klas 
pierwszych technikum górniczego, w tym cztery klasy 
kształcące techników górnictwa podziemnego. Na 
jedno miejsce przypadało trzech chętnych. Otwarto 

też dwie pierwsze klasy górniczej zawodówki. W całym 
dziennym technikum górniczym i zawodówce uczy się 
obecnie 705 uczniów, a w szkole wieczorowej 454.

Jak mówi Grażyna Kohut, dyrektorka Zespołu 
Szkół Technicznych, 70 proc. z nich to synowie gór-
ników, wywodzący się często z wielopokoleniowych 
rodzin górniczych. — Nie zniechęca ich fakt, że to 
jednak praca niebezpieczna. Przypominamy im o tym 
m.in. w czasie corocznych wizyt w Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu Śl. — mówi dyrektorka 
szkoły. 

Kilka lat temu o „Tyglu” zrobiło się głośno  
z racji otwarcia w ramach szkoły policealnej klasy 

dla przyszłych wiertników, mających pracować przy 
eksploatacji złóż metanu. Mimo medialnego szumu, 
na tamtej jednej klasie się skończyło. Powód – brak 
chętnych. W ubiegłym roku „technik wiertnik” znów 
pojawił się w ofercie edukacyjnej szkoły, ale złożono 
ledwie cztery podania.

— Tu również mamy gwarancje zatrudnienia,  
a mimo to młodzież nie jest zainteresowana tym kie-
runkiem. Z tego co wiemy, z tamtej, jedynej, jak dotąd 
klasy, tylko jedna osoba pracuje w wyuczonym zawodzie, 
w Radzionkowie. Pozostali po przejściu niezbędnych 

Górnicza szkoła na gwarancji

V

Jeszcze 25 lat temu, każda fedrująca w Rybniku kopalnia, czyli Chwałowice, Jankowice 
i, nieczynna już dziś, kopalnia Rymer prowadziła własną zakładową zawodówkę. Przyszli 
pracownicy wyższego szczebla uczyli się natomiast w cieszącym się dobrą sławą Technikum 
Górniczym. Dziś owo technikum nazywane popularnie „Tyglem”, a wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Technicznych, to jedyna szkoła w Rybniku kształcąca kadry dla górnictwa.

Część zawodowych umiejętności uczniowie zdobywają w szkolnej sztolni, którą zawiaduje Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. Na zdję-
ciu przyszli technicy górnictwa z klasy III Ta i ich nauczyciel Leszek Buch. Nad nimi widoczna jest figura patronki górników św. Barbary, dar 
jednego z absolwentów szkoły, który zamiast na kopalnię trafił do seminarium
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Szanowni Górnicy!
4 grudnia myśli wszystkich kierują się ku Tym, którzy swoje życie zawodowe 
związali z przemysłem wydobywczym. W tym wyjątkowym dniu pragniemy 
Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Oby Święta Barbara, której powierzyliście życie, zawsze strzegła Was 
w pracy i poza nią, otaczając opieką także Wasze rodziny. 
Niech obchody tradycyjnej Barbórki pozwolą zapomnieć o trudach 
codziennej pracy i cieszyć się wartościami nieodłącznie związanymi ze śląską tradycją. 

Z górniczym Szczęść Boże!
Adam Fudali, Prezydent Miasta Rybnika
Andrzej Wojaczek, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika



Miasto prowadzi 27 przedszkoli, dziewięć 
zespołów szkolno-przedszkolnych, 16 szkół pod-
stawowych, dziewięć gimnazjów, jedno liceum 
ogólnokształcące, osiem zespołów szkół ponad-
gimnazjalnych oraz trzy zespoły szkół specjalnych. 
Ponadto: Rybnickie Centrum Edukacji Zawo-
dowej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygoda  
i Młodzieżowy Dom Kultury. W rybnickich 
placówkach kształci się ponad 22,5 tys. uczniów 
(2011 – 23 tys.), a uczy ich 2.325 nauczycieli (2011 
– 2.442), z których 1.839 pracuje na pełnych eta-
tach (w większości to nauczyciele dyplomowani 
z wyższym wykształceniem). — Zwolniono ponad 
stu nauczycieli, z różnych przyczyn – 51 osobom 
wygasły umowy i nie podpisano z nimi nowych 
— mówiła Kryszczyszyn. Na urlopach dla pora-
towania zdrowia przebywają 33 osoby (rok temu 
było ich 75). Klasy liczą średnio: w podstawówce 
– 22 uczniów, w gimnazjum – 25 i w szkołach 
ponadgimnazjalnych – 29. — W 2010 r. cieszyliśmy 

się, że wrasta ilość rodzących się dzieci, ale już  
w 2011 r. okazało się, że była to tendencja przej-
ściowa — mówiła Joanna Kryszczyszyn o sytuacji 
demograficznej Rybnika. W tym roku w szkołach 
ponadgimnazjalnych otwarto o cztery klasy mniej 
niż przed rokiem; łącznie jest ich – 54 (w 2007 r. – 
77). Wiceprezydent przypomniała, że Rybnikowi 
udało się pozyskać ponad 2,8 mln zł ze środków 
unijnych na uruchomienie w 15 przedszkolach 
dodatkowych ośmiu oddziałów całodniowych  
i w siedmiu – popołudniowych. Przedstawiła też 
dane dotyczące wyników egzaminów osiąganych 
przez uczniów rybnickich szkół. Najlepiej radzą 
sobie wychowankowie: Społecznej Szkoły Podsta-
wowej i SP nr 5, dwujęzycznych gimnazjów – nr 18  
w ZS nr 2 im. Frycza Modrzewskiego i nr 17  
w ZS nr 1 im. Powstańców Śl. oraz licealiści  
z tych zespołów. Zdawalność matur wynosiła tam 
odpowiednio – 97,7 proc. i 96,9 proc. Jeżeli idzie  
o egzaminy zawodowe, najlepiej zdali je absol-
wenci technikum górnictwa podziemnego w Ze-

spole Szkół Technicznych (93 proc. zdawalność)  
i przyszli ekonomiści, kończący technikum w ZSE-U  
(83,1 proc.). Powody do zadowolenia mają też 
absolwenci szkół zawodowych z ZST i ZSM-E.  

Joanna Kryszczyszyn mówiła też radnym  
o wydatkach na oświatę, sięgających ponad 223 mln zł  
(w tym subwencja oświatowa – ponad 138 mln zł).  
Miasto przeznacza też spore środki na rozwój 
bazy dydaktycznej. Na termomodernizację ZSB 
i ZS nr 2 wydano ponad 2,7 mln zł. Przy 22 szko-
łach działają boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
a jeszcze w tym roku zostaną oddane do użytku 
trzy kolejne (przy Zespole Szkół nr 2 – planowany 
koszt 269 352 zł, przy SP nr 34 – 652 912 zł i przy 
ZSP nr 7 – 255 201 zł). Dzieci będą też korzystać 
z pięciu nowych placów zabaw – przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i zespołach 
szkolno-przedszkolnych nr 7, 5, 8 i 11. Wiceprezy-
dent wspomniała też o przyznaniu 551 stypendiów 
ubogim uczniom, o wyprawce szkolnej na zakup 
podręczników dla 936 uczniów i dofinansowaniu 
do „zielonej szkoły” dla 901 trzecioklasistów. 

Miasto realizuje też we wszystkich typach szkół 
49 projektów edukacyjnych, wartych ponad 20 mln 
zł. Dzięki nim młodzi rybniczanie szukają zawodów 
z pasją, budują mosty między kulturami, projektują 
zabawki, walczą o ekologię i poznają tajniki hote-
larstwa. Najwięcej projektów realizowanych jest  
w ramach programu Sokrates Comenius. 

(S)

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie 
poziomu nauczania w najmłodszych klasach szkół pod-
stawowych i prowadzenie go w bardziej zindywidualizo-
wany sposób. W bardzo różnych dodatkowych zajęciach 
mających pomóc i dzieciom słabszym, i tym szczególnie 
uzdolnionym, wezmą udział uczniowie trzech najmłod-
szych klas wszystkich 27 rybnickich podstawówek. Na cały 
projekt, który potrwa do końca sierpnia i obejmuje łącznie 
21.042 godzin zajęć, Rybnik pozyskał ponad 1,819 mln zł.  
Z tej kwoty 562 tys. zł zostaną przeznaczone wyłącznie na 
zakupy – na sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni 
multimedialnych, a także m.in na sprzęt rehabilitacyjny 
i materiały do zajęć. Wszystko to trafi do 27 szkół pod-
stawowych.

W przeciwieństwie do kilku innych realizowanych 
wcześniej projektów, do prowadzenia zajęć nie można 
było tym razem zaangażować pracujących w szkołach 
nauczycieli w ramach ich umów o pracę. Dlatego urząd 
miasta ogłosił kilkanaście przetargów na prowadzenie tzw. 
usług edukacyjnych. Chodzi m.in. o zajęcia logopedyczne, 
gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe, lekcje języka 
angielskiego, ale też scrabble, szachy, a nawet zajęcia  
z tańca i teatru. W przetargach tych mogły brać udział 
osoby fizyczne, m.in. nauczyciele, którzy z powodu 

niżu demograficznego stracili w ostatnim czasie pracę. 
Warunkiem było oczywiście posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji. — Uprościliśmy procedury i zrezygnowaliśmy 
z pobierania wadium. Do wzięcia udziału w przetargu 
potrzeba tylko stosownych zaświadczeń z urzędu skarbo-
wego i ZUS-u, a także zaświadczenia o niekaralności, co 
dla nauczycieli nie jest żadną nowością. W sumie trzeba 
wypełnić cztery, może pięć dokumentów i przedstawić swoją 
ofertę cenową. Informacje o tym, o jakie zajęcia chodzi, 
w jakim wymiarze godzin i w jakiej szkole, znalazły się  
w specyfikacjach kolejny przetargów. Niestety, odzew nauczy-
cieli, którzy stracili pracę był znikomy. Maile z informacją  
o możliwości przystąpienia do takiego przetargu wysłaliśmy 
do blisko 30 nauczycieli, którzy stracili w tym roku pracę. 
Oddzwoniły tylko dwie osoby, które chciały uzyskać więcej 
informacji — mówi Katarzyna Korba z wydziału edukacji. 

Na mocy jednej z pierwszych podpisanych umów (po 
rozstrzygnięciu przetargu), specjaliści których kwalifi-
kacje zweryfikował już magistrat, w 22 podstawówkach 
poprowadzą 3070 godzin zajęć logopedycznych, a w 23 
szkołach zajęcia z dyslektykami – 3478 godzin. Inny już 
podmiot zorganizuje z kolei gimnastykę korekcyjną (24 
szkoły; 3570 godzin), zajęcia rehabilitacyjne (1 szkoła; 
60 godzin) oraz sportowe (5 szkół; 390 godzin).   (WaT)

kursów rozpoczęli pracę w kopalniach jako 
wiertacze. Brak zainteresowania wynika praw-
dopodobnie z faktu, że praca wiertnika łączy 
się długimi wyjazdami, a górnicy mają pracę 
tu na miejscu — mówi Grażyna Kohut. Tym,  
co ją martwi jest likwidacja przez Ministerstwo 
Edukacji, w porozumieniu z resortem gospo-
darki dziennych policealnych szkół górniczych, 
których absolwenci zdobywali również tytuł 
technika mechanika bądź technika elektryka 
i także mieli gwarancje zatrudnienia. Obecnie 
w „Tyglu” uczą się trzy ostatnie takie klasy. 
We wrześniu naboru do szkoły policealnej już 
nie było.

— Robiliśmy, co tylko było możliwe, by 
uratować szkołę policealną, bo cieszy się ona 
dużą popularnością. Mam cały segregator ko-
respondencji. Interpelacje w tej sprawie składali 
posłowie ziemi śląskiej, ale nic nie pomogło. Mi-
nisterstwo Edukacji powoływało się na konsul-
tacje społeczne, tyle, że jak się okazało, nikt nie 
pytał o zdanie pracodawców z branży górniczej. 
Likwidując szkoły policealne państwo proponuje 
zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe. Tylko, 
że program szkoły obejmuje 1216 godzin, a kursu 
zaocznego tylko 600, przy czym wymaga się tylko 
50 proc. obecności — mówi dyrektorka Grażyna 
Kohut. To niejedyny przypadek reformowania 
edukacji, który w dość powszechnej opinii 
wydaje się zbędną rewolucją. 

Wacław Troszka
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Oświata do raportu

Wyrównywanie edukacji
Rybnicka Szkoła Przyszłości – to tytuł tzw. projektu systemowego, który od września 

realizuje samorząd województwa śląskiego wespół z magistrackim wydziałem edukacji 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych). 

W porównaniu z rokiem ubiegłym mamy mniej uczniów i nauczycieli, również tych 
przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. Więcej jest natomiast projektów 
edukacyjnych realizowanych w rybnickich szkołach; ich łączna wartość przekracza 
już 20,8 mln zł. Podczas październikowej sesji wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 
przedstawiła radnym raport o stanie rybnickiej oświaty.  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27



Rybniczanin Mariusz Groborz 
jest menadżerem w jednej z firm. 
Przygodę z filmem traktuje jako 
odskocznię od pracy. — Niektórzy 
zbierają znaczki, a ja lubię grać. To 
moje hobby, choć nie zapominam, 
że jestem amatorem — przyznaje.  
W czasach szkolnych grywał  
w kabaretach i teatrzykach. Potem 
przyszła pora na Klub Filmu Nieza-
leżnego. Wystąpił w kilku produk-
cjach, m.in. w „Byzuchu 2” i „Bajzlu 
po polsku”. Mówi, że aktorskie 
zainteresowania oddziedziczył po 
mamie, która wspólnie z najbliższą 
rodziną Mariusza Groborza, przy-
szła na premierę filmu „MB 2012: 
Całkowita zagłada”. — Żona już się 
przyzwyczaiła i traktuje moje filmowe 
zainteresowania z przymrużeniem 
oka, ale zawsze mogę liczyć na jej 
rady; ostatnio – jak się pudrować… 
— śmieje się Mariusz Groborz.  
— Wczoraj odbyła się ogólnoświa-
towa premiera „Skyfall” – kasowego 
i drogiego Bonda, a dziś – filmu 
o powiatowym szpiegu Mariuszu 
Blondzie, który nijak nie przystaje 
do słynnego agenta Jej Królewskiej 

Mości. Ot, taka sobie historia, z serii, 
co by było gdyby miał nadejść koniec 
świata. Sądząc po salwach śmie-
chu chyba się spodobała, a udział  
w premierze tylu widzów wskazuje, że 
zainteresowanie kinem niezależnym 
nie maleje — dodaje filmowy Blond. 
Zdjęcia do filmu ruszyły w kwiet-
niu i trwały ponad pięć miesięcy. 
Sceny kręcono m.in. w rybnickiej 
bibliotece, DK w Chwałowicach 
i w urzędzie miasta. Scenariusz 
napisał Szymon Stoczek, za zdję-
cia odpowiedzialni byli Wojciech 
Skowronek oraz Mirosław Ropiak, 
który całość wyreżyserował. Film 
jest luźną kontynuacją produkcji 
pt. „Dziewczyny lubią Blond”  
z 2009 r. Wtedy w rolę agenta 
Mariana Blonda wcielił się Marian 
Mielczarek. — To parodia parodii, 
jaką był wcześniejszy film o Blon-
dzie. Ta część jest jednak bardziej 
zwariowana. Była też łatwiejsza  
w realizacji, bo nie było tylu scen 
akcji — mówi Mirek Ropiak. Tym 
razem Mariusz Blond musi dopaść 
demonicznego Klausa Ziemsena, 
który chce pomścić śmierć swojego 

To był pomysł Michała Dukiela. Gimnazjalista natrafił  
w sieci na blog ojca Leona Knabita. — Uznałem, że byłoby fajnie, 
gdyby podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mój plan 
spodobał się nauczycielom — mówi uczeń. 12 listopada 83-letni, 
najbardziej znany zakonnik z opactwa benedyktynów w Tyńcu, 
odwiedził boguszowickie Gimnazjum nr 7.  

Ojciec Leon zaskarbił sobie sympatię młodych rybniczan; nie po raz 
pierwszy. Przed kilkoma laty gościł na recytatorskim konkursie poezji 
metafizycznej. Już wtedy udało mu się nawiązać doskonały kontakt  
z młodzieżą. Teraz po raz kolejny zaskoczył swoją otwartością – żartował, 
a nawet rapował (!), ale przede wszystkim udzielił młodym ludziom wielu 
cennych wskazówek. — Doskonałość jest na końcu, nie na początku. Trzeba 
stawiać sobie wysokie cele, ale nie przejmować się jeżeli po drodze coś się nie 
udaje. (…) Ważne, by powiedzieć sobie: nie będę byle jaki, będę jakiś — radził 
gimnazjalistom. Mówił też o sukcesach swoich byłych uczniów, o możliwo-
ściach, jakie stoją dziś przed młodymi ludźmi i wartościowych przyjaźniach 

zawieranych  
w  c z a s a c h 
s z k o l n y c h . 
Ojciec Leon 
tłumaczył, jak 
ważna  j e s t 
benedyktyń-
ska maksyma 
„ m ó d l  s i ę  
i pracuj” oraz 
szacunek dla 
innych ludzi, 
a także poczu-
cie humoru  
i pogoda du-

cha, bez której życie nie może być w pełni spełnione: — Człowiek z twarzą 
jak cmentarz o godzinie 23.45 świata nie zbawi. Trzeba patrzeć na życie z hu-
morem i radością w sercu — przekonywał boguszowickich gimnazjalistów. 
Mówił też o opactwie w Tyńcu, swoim kapłaństwie i życiu, które wybrał  
i którego za nic nie chciałby zmienić. Gimnazjaliści pytali ojca Leona, jak 
znaleźć szczęście w życiu. — Trzeba umieć wychwytywać małe szczęścia, 
cieszyć się drobnymi „szczęściątkami” – kiedy autobus przyjeżdża na czas, 
gdy udaje się zrobić coś dobrego, pokonać jakieś niepowodzenie, czy spotkać 
kogoś ciekawego. Mężczyzna, którego żona nie doczekała jubileuszu 50-lecia 
małżeństwa – wyjątkowo, bo kobiety zwykle żyją dłużej; wiadomo, nie mają 
żon… – powiedział mi po jej pogrzebie: jaka szkoda, że ona już umarła; 
każdego dnia widziałem w niej coś pięknego. Jakie on miał szczęście, że tak 
ją pokochał... — mówił zakonnik. Nie zabrakło też wspomnień o serdecznej 
znajomości z papieżem Janem Pawłem II, która rozpoczęła się pod koniec 
lat 50., gdy ksiądz Knabit zachorował na płuca i trafił w okolice Żywca, 
gdzie ks. Karol Wojtyła lubił spędzać czas na wędrówkach z młodzieżą. 
Ojciec Leon przechowuje 185 listów napisanych do niego przez papieża. 
Wspomnienia ze spotkań z Janem Pawłem II spisał m.in. w książce „Spo-
tkania z wujkiem Karolem”. — Ojciec Święty kochał ludzi, widział w nich 
pana Boga. Dla niego każdy człowiek był ważny. Twierdził, że można być 
blisko Boga tylko będąc blisko człowieka — mówił benedyktyn. Spotkanie 
z gimnazjalistami pełne było anegdot, błyskotliwych spostrzeżeń i trafnych 
rozważań na temat życia. — Ojciec Leon jest osobą o ogromnym poczuciu 
humoru, wielkiej otwartości i życzliwości. Cieszę się, że mogliśmy się o tym oso-
biście przekonać — podsumowuje spotkanie Michał Dukiel. Gimnazjalista 
interesuje się dziennikarstwem, dlatego do udziału w kolejnym spotkaniu 
zaprosił Kamila Durczoka, szefa TVN-owskich Faktów.                       (S)

 „Szczęściątka”
      ojca Leona
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Od dziesięciu lat wspiera rodziców z Niedobczyc w wychowaniu 
i sprawowaniu opieki nad dziećmi. 30 października w tamtejszym 
domu kultury swój mały jubileusz świętowała Słoneczna Groma-
da – placówka wsparcia dziennego. 

Do świetlicy, która mieści się w budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych 
w Niedobczycach, codziennie zagląda prawie 20 dzieci z dzielnicy; mają od 
7 do 14 lat. Pochodzą z rodzin, które borykają się z różnymi kłopotami. 

Ojciec Leon żartował, rapował i udzielił gimnazjalistom wielu cennych rad

Zespół Bebiki zaprosił dzieci do wspólnej zabawy

V

Dekada w gromadzie

Nazywa się Blond. Mariusz Blond, a tak naprawdę – Groborz, 
Mariusz Groborz i ma za sobą rolę rybnickiego agenta w najnow-
szej produkcji Klubu Filmu Niezależnego pt. „MB 2012: Całkowita 
zagłada”. Premiera odbyła się w kinie Plejada w Domu Kultury 
w Chwałowicach 27 października, dzień po światowej premierze 
„Skyfall” nowej megaprodukcji o Bondzie. 
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Łukasz chce zostać rybnickim Brucem Lee, Krysia 
rysuje japońskie mangi, Piotrek gra na malutkiej 
trąbce, a Magda Szweter lubi tańczyć. 11 listopada na 
scenie Domu Kultury w Niedobczycach ośmiolatka nie 
miała sobie równych i wygrała czwartą edycję konkursu 
młodych talentów „Pokaż co potrafisz”. Oczarowała  
i jurorów, i publiczność. 

Madzia Szweter uczy się w SP nr 6 w Zamysłowie. Lubi 
tańczyć. Najbardziej hip-hop i najchętniej do piosenek Lady 
Gagi. — Od trzech 
lat tańczę w szkole 
tańca Iskra, ale 
sama też się uczę. 
Czasem przycho-
dzi do mnie moja 
koleżanka Rozalia 
i razem tańczymy. 
Jeździmy też na 
turnieje — mówi 
Madzia. Śmieje 
się, że mama i tata 
nie tańczą zbyt 
często, więc nie wie po kim oddziedziczyła swój niewątpliwy 
talent. Tego wieczora okazała się bezkonkurencyjna i był to 
jej kolejny, udany występ w konkursie „Pokaż co potrafisz”. 
W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce. W tej edycji podbiła 
serca jurorów – Jadwigi Demczuk-Bronowskiej, Sabiny Jesz-
ki, Sabiny Dyli-Grad i Bartosza Demczuka oraz publiczności 
i do domu wróciła z laptopem i kinem domowym. Cenne 
nagrody czekały też na pozostałych laureatów konkursu. Dwa 
trzecie miejsca zajęli: Julia Rączka, która zaśpiewała utwór 
Tiny Turner i uprawiający kung-fu Łukasz Jobczyk. Dwa 
drugie miejsca jury przyznało rozśpiewanej Julii Moczale 
i wygimnastykowanej Weronice Serewiś. Z kolei nagrodę 
prezydenta miasta otrzymała dwunastoletnia Krystyna 
Kasperkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Niedobczy-
cach, specjalistka od mangi i anime. — W Japonii manga to 
komiks, który czyta się od tyłu do początku. Jest on czarno-
biały, jedynie okładkę i kilka pierwszych stron drukuje się 
kolorowych. Mangowe postaci wyróżniają się dużymi oczami  
i często nienaturalnym kolorem włosów. Mangi są adaptowane 
na filmy i seriale anime. Kilka z nich pokazywano w Polsce, 
m.in. „Dragon Ball”. Ja nie tworzę komiksów, tylko rysuję 
pojedyncze, charakterystyczne postacie — wyjaśnia Krysia. 

11 listopada na scenie Domu Kultury w Niedobczycach 
zaprezentowało się 15 finalistów wyłonionych w szkolnych 
eliminacjach. Radny z Niedobczyc Henryk Cebula, jeden 
z organizatorów „Pokaż co potrafisz”, nie kryje radości  
z rosnącego zainteresowania konkursem: — W tegorocz-
nych eliminacjach wzięło udział prawie 400 dzieci; najwięcej  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niewiadomiu, gdzie było 
ich prawie 60 — podsumowuje. W organizację imprezy włą-
czyły się również Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży, dom 
kultury, miasto i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, 
a imprezę zrealizowano w ramach projektu „T:RAF – Twój: 
Rozwój, Aktywność, Forma”. Finalistami poprzednich edycji 
byli m.in. śpiewający Rafał Kozik i kabaret „Suche Kluski”. 
Odkryto też nietypowe talenty, jak składanie koszul i ukła-
danie kostki Rubika na czas. 

 (S)

ojca. Rybnicki agent lubi piwo wstrząśnię-
te, lekko wylane oraz towarzystwo pięk-
nych kobiet – w misji ratowania świata 
pomaga mu agentka Francesca Poroniło. 
W tej roli wystąpiła rybniczanka Teresa 
Seifert, nauczycielka języka niemieckiego 
w jednej z wodzisławskich szkół. Przed ka-
merą stanęła po raz trzeci, ale w produkcji 
KFN po raz pierwszy. — Tak duża rola 
była dla mnie nowym doświadczeniem, 
ale spodobało mi się i mam nadzieję,  
że będę miała okazję jeszcze zagrać. Nie 
jestem profesjonalistką, więc nieco kłopo-
tów sprawiło mi zapamiętywanie długich, 
często śmiesznych tekstów. Jednak praca 
na planie była przyjemnością — mówi. 
Jak zabawnie było na planie pokazał 
też filmik z gagami, jakie przydarzyły się  
w trakcie realizacji „Całkowitej zagłady”. 

— Kiedy film powstawał, zaczęły się poja-
wiać negatywne opinie, że chcemy być drugi-
mi twórcami filmów o Bondzie. Wiadomo, 
że tak nie jest. Jesteśmy amatorskim klubem 
i robimy filmy z pasji, najczęściej dla zabawy, 
a nie dla wielkiej kariery, choć może niektó-
rzy chcieliby ją zrobić. Dla wielu osób, które 
z nami współpracują, to sposób na oderwa-
nie się od codziennych zajęć i forma miłego 
spędzenia czasu. Cieszymy się ze wspólnych 
spotkań i z faktu, że możemy razem coś zro-
bić. Teraz pracujemy nad pierwszą rybnicką 
telenowelą — wyjaśnia Ropiak, szef KFN. 
Mocną stroną filmu „MB 2012: Całkowita 
zagłada” jest muzyka rybnickiego zespołu 
The Blues Experience, który wystąpił  
z mini-koncertem na chwałowickiej scenie 
tuż przed premierą filmu. Anglicy mają 
swoją Adele, która zaśpiewała w naj-

nowszym filmie 
o przygodach 
Jamesa Bonda, 
a my mamy Anię 
Pawlus z The 
Blues  Expe-
rience! 

(S)

Podopieczni świetlicy odrabiają tutaj zadania domowe, 
przygotowują się do lekcji, rozwijają swoje zainteresowa-
nia i biorą udział w zajęciach integracyjnych. Z pomocy 
psychologicznej korzystają nie tylko dzieci, ale również ich 
rodzice, którzy mają trudności w wychowywaniu swoich 
pociech. Do placówki kierują uczniów pedagodzy szkolni, 
ale dzieci przychodzą też same, bo wieści o ciekawych 
zajęciach w Słonecznej Gromadzie szybko się rozchodzą. 
Świetlicę prowadzą Kornelia Pior i Agnieszka Frydecka. 

W jubileuszu 10-lecia placówki wzięli udział m.in. Jo-
anna Hawel z UM, Jerzy Kajzerek i Halina Szymańska 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, Marzanna Małachowska 
z Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 w Niedo-
bczycach, radni Henryk Ryszka i Henryk Cebula oraz 
Weronika Szendzielorz i Jolanta Duda, przedstawicielki 
rady dzielnicy. Nie zabrakło dyrektorów Zespołu Ognisk 
Wychowawczych – Jarosława Pydyna i Tomasza Kierpca 
oraz rodziców i podopiecznych placówki, a także jej daw-
nych wychowanków. Pedagodzy, terapeuci, pracownicy 
administracji i obsługi Słonecznej Gromady, otrzymali 
ceramiczne upominki przygotowane przez dzieci ze 
świetlicy. Podopieczni przygotowali też etiudę teatralną 
„Ciaptak”, pokazano film o Słonecznej Gromadzie i slajdy, 
a całość zakończył koncert zespołu Bebiki, który na rokowo 
zagrał znane utwory Brzechwy i zaprosił dzieci do zabawy 
i udziału w konkursach muzycznych.      (S)

Ekipa filmu „MB 
2012: Całkowita 
zagłada” podczas 
premiery w Domu 
Kultury w Chwało-
wicach

Zwyciężczyni Magda Szweter (z prawej) z laureatką 
„Mam talent” Sabiną Jeszką
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Pokazała co potrafi 

• W trakcie dekady 
przez Słoneczną Gro-
madę przewinęło się 
ok. 150 dzieci

• Świetlica otwarta 
była przez ponad 
2100 dni, co daje 
ok.11 tys. godzin 
spędzonych z wy-
chowankami 

• W czasie wakacji  
i ferii zimowych zre-
alizowano dziesięć 
programów profi-
laktyczno-wycho-
wawczych. Dzie-
ci pojechały m.in. 
do Warszawy, Łeby  
i Krakowa. Zwiedziły 
kopalnię Guido w Za-
brzu, park miniatur 
w Inwałdzie i zamek 
w Pszczynie.

• Wychowawców świe-
tlicy wspierało 12 
wolontariuszy

Z licencją na rozśmieszanie?
Pasjonaci są wśród nas
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Koncert z sercem
Niewiele jest zespołów, poza Beatlesami 

oczywiście, których fani jednym głosem i bez 
zająknięcia wymieniliby nazwiska wszystkich 
członków grupy, a tak właśnie było podczas 
koncertu podsumowującego 25 lat istnienia 
Carrantuohill. Zespół odwzajemnia miłość 
swojej publiczności temperaturą koncertów 
i „wartością dodaną” czyli zaprzyjaźnionymi 
solistami, których zaprasza do współpracy. 
Tym razem byli to wokaliści Djamel Touil  
z Francji, Maciej Balcar, Robert Kasprzyc-
ki, harfistka Anna Faber, formacja Banana 
Boat, zespoły tańca irlandzkiego Reelandia  
i Salake oraz Kabaret Młodych Panów, które-
go członkowie nie tylko bawili publiczność, ale 
koncert poprowadzili. Zabrakło tylko stałej 
wokalistki Kasi Sobek, której inne obowiązki 
nie pozwoliły wziąć udziału w koncercie. 
Popularnym „Tarantulom” towarzyszyła 
orkiestra symfoniczna szkoły muzycznej Sza-
franków, w lot chwytająca specyfikę celtyckiej 
ornamentacji brzmienia i będąca silnym ryb-
nickim akcentem koncertu. Również KMP 
wpisał się w charakter wieczoru, występując, 
co prawda nie w irlandzkim odzieniu, ale  
w szkockich kiltach. Nie przeszkodziło to 
„młodym panom” w całkiem udanej prezen-
tacji charakterystycznego tańca irlandzkiego, 
który był przedmiotem żartobliwego pojedyn-
ku z tancerzami z „Reelandii”. Urodzinowym 
prezentem-niespodzianką od tego zespołu 
były „buźki” jubilatów podskakujące na scenie 
wraz z tancerzami w rym jig’ów, reeli i horn-
pipe’ów. Nie zabrakło życzeń i prezentów od 
pozostałych gości: prezydenta Adama Fudale-
go, a także zaprzyjaźnionych artystów, którzy 
w zamian otrzymali najnowszy, jubileuszowy 
album zatytułowany „25”. Za tą prostą nazwą, 
a właściwie jej graficznym odwzorowaniem 
tworzącym powstałe ze zwierciadlanego 
odbicia obu cyfr serce, kryje się trwająca już 
ćwierć wieku miłość zespołu do irlandzkiej 
muzyki, ale i, jak można przypuszczać, do 
wiernej publiczności. Jej rzęsiste oklaski  
i bisy zespołu były wspaniałym zakończeniem 
jubileuszowego wieczoru.

Rok według Carrantuohill
— Dlaczego nie gramy na imprezach sylwe-

strowych? Bo dla nas karnawał to czas w okolicy 
dnia św. Patryka, a nasz, „carrantuohillowski” 
rok trwa od 17 marca do 17 marca roku następ-
nego — mówi rybniczanin Adam Drewniok, ba-
sista zespołu i osoba odpowiedzialna za medial-
ne kreowanie wizerunku grupy. Być może gdy-
by nie spotkanie Adama ze Zbyszkiem Seydą  
i Darkiem Sojką w rybnickiej „budowlance” i ich 

pierwsza, wspólna fascynacja poezją śpiewaną  
i jazzem, co zaowocowało powstaniem zespołu 
Eryś Group, nie byłoby Carrantuohilli i tego-
rocznego „srebrnego” jubileuszu. Na szczęście 
zespół jest i od 25 lat konsekwentnie wykonuje 
tradycyjną muzykę folkową rodem z Irlandii  
i Szkocji, a także, coraz częściej własne kom-
pozycje inspirowane oryginalnym celtyckim 
brzmieniem. Kiedy w 1987 r. zespół rozpoczął 
swoją estradową aktywność, w Polsce istniała 
tylko jedna grupa grająca muzykę celtycką,  
a dokładnie jej „dworską” odmianę – Open 
Folk. Dziś, po ćwierć wieku, jest ich bardzo wie-
le, ale „plebejski” Carrantuohill nic nie stracił 
ze swojej popularności, nie nudząc ani siebie, 
ani swoich słuchaczy. To przecież nie kto inny, 
ale Carrantuohill otrzymał w 2007 r. Fryderyka,  

najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego Prze-
mysłu Fonograficznego, w kategorii etno – folk 
za album roku Session Natural Irish & Jazz. To 
żorsko-rybnicki zespół na osobiste zaproszenie 
naszego noblisty Czesława Miłosza towarzyszył 
muzycznie Międzynarodowemu Festiwalowi 
Poetyckiemu w Claremont McKenna w Kali-
fornii, poznając przy okazji kolejnego laureata 
literackiego Nobla, Seamusa Heaneya. Ten 
irlandzki poeta do dziś utrzymuje kontakt  

z zespołem, a kiedy jest okazja, nie odmawia 
polskiej kiełbasy i śląskiego kołocza. Ale to 
nie koniec noblowskich znajomości grupy, 
bo poznali również Wisławę Szymborską i 
szwedzkiego poetę, noblistę z ub. roku Tho-
masa Tranströmera. Miał w tym swój udział 
niewątpliwie Jerzy Illg z krakowskiego wydaw-
nictwa „Znak”, posiadacz magicznej kanapy, na 
której zasiadało wielu laureatów literackiego 
Nobla, również przed otrzymaniem tej nagro-
dy. — Poznawanie innej kultury i obyczajów, 
ciekawych ludzi i miejsc na świecie to wspaniałe 
dopełnienie naszej muzycznej działalności — 
mówi Adam Drewniok. — Gdyby nie to, wiele 
przeżyć i emocji nie stałoby się naszym udziałem. 
Graliśmy w Stanach Zjednoczonych i Rosji, we 
Francji i Szwajcarii, na Węgrzech i w Czechach, 

Od Patryka 
do Patryka

Srebrny jubileusz zespołu Carrantuohill — Jak byście robiyli na grubie, już byście byli na pynzyji — tak 
członkowie Kabaretu Młodych Panów „pocieszyli” swoich 
kolegów z zespołu Carrantuohill na wstępie jubileuszowe-
go koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Można założyć  
w ciemno, że muzycy z eksportowej, żorsko – rybnickiej 
grupy folkowej nic a nic nie żałują potencjalnej, wczesnej 
emerytury, a zamierzają, jak zaprzyjaźniony z nimi Jurek 
Owsiak, grać do końca świata i jeden dzień dłużej.

Carrantuohill – grają, bo lubią...

V
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pięć razy byliśmy w kolebce muzyki jaką uprawiamy  
– w Irlandii, podziwiając najwyższe w tym kraju 
wzgórze Carrantuohill, od którego wzięliśmy nazwę. 

Na ich koncert w moskiewskim pubie wpadł 
ambasador Irlandii w Rosji i został prawie do rana 
śpiewając wspólnie z zespołem irlandzkie piosenki. 
Ten sam dyplomata został później ambasadorem  
w naszym kraju i do rodzimej muzyki miał już bli-
żej... Współpracy z Carrantuohillami nie odmawiają 
gwiazdy polskiej sceny popowej i jazzowej, m.in. 
Urszula Dudziak, Anita Lipnicka, Anna Maria Jo-
pek, Stanisław Sojka, Paweł Kukiz, Kuba Badach, 
Tomasz Szukalski, Krzysztof Ścierański i wielu in-
nych  wykonawców, w tym kabarety. Warto też wspo-
mnieć o udziale zespołu, również organizacyjnym, 
w koncertach „Serce za serce” Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii z Zabrzu. Zagraniczne koncerty,  
w tym na wielkich festiwalach muzyki folkowej,  
a także bliskie kontakty z Jurkiem Owsiakiem (na 
Przystanku Woodstocku Carrantuohill jest obecny 
od wielu lat) zaowocowały współpracą z wykonaw-
cami takimi jak m.in. Midge Ure (b. członek zespołu 
Ultravox, współtwórca, wraz z Bobem Geldofem, 
Live Aid), Bob Bales, z którym odbyli kilka tras,  
a ostatnio legendą muzyki celtyckiej Eleanor McEvoy.  
Była ona jednym z gościnnych wykonawców 
na koncercie zespołu, jaki miał miejsce tuż po  
St. Patrick’s Day, 18 marca br. w studiu im. Agnieszki 
Osieckiej w radiowej Trójce. Kawałki z tego kon-
certu, jak i tzw. „extrasy” czyli nagrania z różnymi 
artystami w różnych latach złożyły się na dwupły-
towy, jubileuszowy album „25”. — Myślę, że wielką 
wartością zespołu jest stałość jego składu i nasze 
wzajemne przyjacielskie relacje. Przez te wszystkie lata 
nikt z grupy nie odszedł, ale sukcesywnie dochodził. 
Najpóźniej perkusista, a wzmocnienie sekcji rytmicznej 
zasugerował nam poznany w 1995 roku Jurek Owsiak. 
Szukaliśmy więc chętnego muzyka i ktoś wspomniał 
o Marku, który był na wakacjach na Mazurach. Ten, 
dowiedziawszy się, że będziemy do niego dzwonić  
z propozycją, na wszelki wypadek włożył telefon do 
miednicy, by go na pewno usłyszeć. Tak bardzo chciał 
z nami grać... — wspomina z uśmiechem Drewniok.

I w tym pewnie tkwi tajemnica powodzenia zespo-
łu – oni nadal chcą ze sobą grać, dopóki przynosi to 
radość publiczności i im samym. I tej radości grania 
nie zgasiła zamiana pasji w sposób na życie, za któ-
rą idzie większa odpowiedzialność i konsekwencja  
w działaniu. Podsumowaniem nich będą słowa Se-
amusa Heaneya, prawdziwego Irlandczyka, który 
stwierdził „...podczas spotkania z zespołem Carran-
tuohill… nieoczekiwanie poczułem się jak w domu. 
Polscy muzycy grający irlandzkiego jiga i reela w takim 
stylu i z takim szelmostwem, że nawet Irlandczycy nie 
zrobiliby tego lepiej”. 

(r)

Okazją do jego wręczenia był recital  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie publicz-
ność mogła po raz wtóry być świadkiem 
wirtuozerskich improwizacji artysty, który 
z charakterystycznym uśmiechem, jakby od 
niechcenia, obłaskawiał dźwięki. Ta lekkość 
gry jest oczywiście wynikiem wieloletniej 
pracy, u podstaw której leżą lekcje pobie-
rane u twórcy rybnic-
kiej szkoły muzycznej 
Antoniego Szafran-
ka. Wprawdzie Ma-
kowicz nie wybrał 
muzyki klasycznej, 
lecz jazz, jednak, jak 
wielokrotnie mówił, 
zdobyta technika 
procentuje do dziś. 
Za in teresowanie 
Makowicza jazzem 
ma źródła również  
w Rybniku, a kon-
kretnie w legendar-
nym „Bombaju” , 
gdz ie  fascynac ją 
synkopowaną, źle w 
Polsce lat 50. widzia-
ną muzyką, z młod-
szym kolegą dzielił 
się Czesław Gawlik. 
A fascynacja i talent były tak wielkie,  
że w latach 80. zawiodły Makowicza na sam 
jazzowy szczyt – do Nowego Jorku. 

Od początku lat 90. artysta jest w Polsce  
i w Rybniku częstym gościem. Grał recitale, 
ale brał też udział w wielkich przedsięwzię-
ciach muzycznych z udziałem Filharmonii 
Rybnickiej czy orkiestry symfonicznej 
szkoły Szafranków, zawsze wzbudzając 
podziw i sympatię. Ostatnia uroczystość 
rozpoczęta laudacją na cześć laureata 
odczytaną przez dyrektora Rybnickiego 
Centrum Kultury Adama Świerczynę 
oraz wręczenie medalu przez prezydenta 
Rybnika bardzo artystę wzruszyło, czemu 
dał wyraz w podziękowaniu za uhonoro-
wanie jego artystycznej działalności przez 
ziemię rybnicką, na której się wychował 
i muzycznie rozwinął. Podziękowaniem 
była też muzyka – Makowicz zagrał utwory 
klasyków pianistyki jazzowej jak Erroll 
Garner czy Duke Ellington, nie zabrakło 
także Cole’a Portera, „Błękitnej rapsodii” 

George’a Gershwina czy legendarnych 
„Martwych liści” Kosmy i Preverta. Artysta 
przedstawił też kilka własnych kompozycji 
oraz Chopina w jazzowych aranżacjach, 
sięgnął również do tematów ludowych jak 
choćby muzyki kaszubskiej, przedstawiając 
przy tym interesujące informacje na temat 
„ludowego” zapisu nutowego. I już do 

końca magicznego wieczoru czekaliśmy  
z niecierpliwością jakim końcowym akor-
dem artysta zaskoczy słuchaczy w kolejnym 
utworze... Kto był, wie o co chodzi, kto nie 
był, powinien przy najbliższej okazji na 
koncert Makowicza się wybrać.  

(r)

Makowicz 
pierwszym zasłużonym

W roku złotego jubileuszu artystycznej obecności na scenie, światowej sławy 
pianista jazzowy Adam Makowicz odebrał z rąk prezydenta Adama Fudalego 
honorowy medal „Zasłużony dla Miasta Rybnika”. Ustanowione w ubiegłym 
roku odznaczenie zostało przyznane po raz pierwszy.  

Adam Makowicz jest pierwszym laureatem honorowego medalu „Zasłużony dla Miasta 
Rybnika”; wyróżnienie odbiera z rąk prezydenta Adama Fudalego

V

C 50 lat na jazzowej scenie

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

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta 
Rybnika” ustanowiony został w czerwcu 
2011 roku. Będzie nadawany osobom fizycz-
nym, instytucjom państwowym, jednostkom 
samorządu terytorialnego, organizacjom 
społecznym i zawodowym, osobom praw-
nym oraz jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej, które 
całokształtem działalności zawodowej i spo-
łecznej względnie realizacją swoich zadań na 
rzecz Miasta Rybnika wybitnie przyczyniły 
się do jego gospodarczego, kulturalnego  
i społecznego rozwoju. O nadaniu medalu 
postanawia prezydent miasta, po zasięgnię-
ciu opinii (niewiążącej) Kolegium Medalu Ho-
norowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika”. 



Przesłuchania odbyły się 8 listopada, a występom 
uczestników przysłuchiwali się jurorzy – Ilona 
Kargul, Jarosław Hanik i Wacław Mickiewicz. I 
miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła 
Monika Reclik (na zdj. – Śląskie Centrum Muzycz-
ne, op. Monika Sachs-Wajner) i zespół wokalny 
Rozśpiewana Piątka (SP nr 5, opiekun Mirosława 
Listewnik-Grzegorzek). W kategorii gimnazjalnej 
zwycięstwo wyśpiewali sobie podopieczni Mi-
rosławy Piernikarskiej z Młodzieżowego Domu 
Kultury – Karolina Hozer i zespół wokalny Tonika. 
W najstarszej grupie wiekowej I miejsce zdobył 
zespół wokalno–instrumentalny Remedium z OPP 
Zespół Przygoda (op. Agnieszka Janas). Koncert 
laureatów połączony z wręczeniem nagród odbył 
się 15 listopada w MDK.

W konkursie 
na znak graficz-
ny – plakietkę 
turystycznego 
festiwalu, ju-
rorki Aldona 
Kaczmarczyk-
Kołucka, Ewa 
Tomas-Modlich 
i Barbara Zielińska, oceniły 117 prac. Nagrodziły 
14 projektów, a grand Prix przyznały siedmio-
letniemu Dominikowi Góreckiemu z pracowni 
Kameleon, działającej przy MDK (op. Danuta 
Sarna). To właśnie jego projekt ozdobił plakietkę 
XVIII FPT. 

11 listopada w Młodzieżowym Domu Kul-
tury otwarto wystawę prac wychowanków 
działającej tam pod kierunkiem Ewy Tomas-
Modlich pracowni Walor. „Widzieć inaczej, 
czyli co mi w duszy gra” – brzmi tytuł wystawy.

Swoje prace pokazali najmłodsi wychowanko-
wie pracowni, zaprezentowano też kompozycje 
wykonane w trakcie pleneru w Mosznej i insta-
lacje „Światło jego urok”. Wystawę podziwiali 
rodzice i zaproszeni goście. Spotkanie zakończy-
ło się degustacją domowych wypieków. Wystawę 
można oglądać do końca grudnia.                (S)

Turystyczny MDK Co im w duszy gra
22 solistów i 28 zespołów muzycznych wzięło udział  

w XVIII Festiwalu Piosenki Turystycznej, jaki odbył się 
w Młodzieżowym Domu Kultury. 117 prac plastycznych 
oceniono z kolei w konkursie na logo festiwalu. 

Zdobywca Grand Prix – Akademicki Zespół Muzyczny  Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Do grona organizatorów Rybnickiej Jesieni 
Chóralnej – Domu Kultury w Chwałowicach oraz 
stowarzyszenia Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka 
i Ruch” dołączyło stowarzyszenie Opus z Opawy, co 
umożliwiło staranie się o unijną dotację na warsztaty 
wokalno-chóralne, w których wzięły udział amator-
skie chóry z obu stron granicy. Warsztaty prowadzili 
Jiří Šikula – absolwent m.in. Akademii Muzycznej 
w Brnie i dr Beata Borowska – adiunkt Katedry 
Chóralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Podczas integracyjnych spotkań w Opawie i Rybni-
ku chór Bernardini z miejscowości Břidličná, Chór 
Kameralny Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, chór 
„Cantate Deo” działający przy parafii św. Jadwigi  

Śląskiej w Rybniku, którym dyryguje Aleksandra 
Orzechowska-Niedziela i Towarzystwo Śpiewacze 
Chór Mieszany im. Juliusza Słowackiego z Radlina 
pod kierownictwem Agnieszki Patalong ćwiczyły 
wspólny repertuar zaprezentowany podczas kon-
certu inaugurującego Rybnicką Jesień Chóralną. 
W jego finale wszystkie chóry, a więc niemal 100 
chórzystów, wykonało wspólnie trzy, szlifowane  
w czasie warsztatów, utwory: Hymn do Matki Bożej 
Pszowskiej Uśmiechniętej Jana Wincentego Hawela, 
Autograph Jacka Glenca oraz dwie części Missa 
Brevis czeskiego kompozytora Zdenka Lukáša. Praca  
w międzynarodowym zespole pozwoliła na integrację 
między polską i czeską społecznością zamieszkującą 

tereny przygraniczne oraz na wymianę doświadczeń  
i wzorców muzycznych z różnych kręgów kulturo-
wych. Okazją do zacieśnienia więzów były wspólne 
wyjazdy do sąsiadów zza granicy, zwiedzanie Opawy  
i Rybnika i spotkania integracyjne, co, miejmy 
nadzieję, zaowocuje dalszą współpracą między 
chórzystami. 

W otwartych dla publiczności przesłuchaniach 
konkursowych w kościele p.w. Matki Boskiej Bo-
lesnej w Rybniku zaśpiewało 12 zespołów z Polski  
i zagranicy. Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość 
punktową w danej kategorii, jury: przewodniczący 
dr Milan Kolena (Akademia Sztuk w Bratysławie), 
prof. Andrzej Banasiewicz (Akademia Muzyczna 
w Warszawie) i rybniczanin, prof. Czesław Freund 
(Akademia Muzyczna w Katowicach) – w kategorii 
chórów jednorodnych przyznało I miejsca Męskiemu 
Chórowi Wokalnemu Calvi Cantores z Knurowa 
(dyr. Tomasz Paweł Sadownik), w kategorii chórów 
mieszanych – kameralnych Młodzieżowemu Chó-
rowi Kameralnemu Beatitudo, który otrzymał też 
nagrodę za najlepsze wykonanie muzyki sakralnej 
(dyr. Krzysztof Dudzik – laureat nagrody dla najlep-
szego dyrygenta), a w kategorii chórów mieszanych 
Akademickiemu Zespołowi Muzycznemu Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach (dyr. Krystyna Krzyżanow-
ska-Łoboda). Chór z Gliwic otrzymał też nagrodę 
Grand Prix. Dyplom za najlepsze wykonanie utworu 
muzyki współczesnej otrzymał Chór Akademicki 
Politechniki Warszawskiej, dobrze wypadły też chóry 
lokalne: srebrnym dyplomem uhonorowano chór im. 
Słowackiego z Radlina, zaś brązowym Chór Seraf 
z Rybnika pod batutą Aleksandry Orzechowskiej-
Niedzieli. Jurorzy w swoim werdykcie podkreślili 
wysoki poziom chórów oraz sięganie po bardzo am-
bitne partytury muzyki współczesnej. Zmienia się 
formuła imprezy poszerzona o warsztaty, zmienia 
się repertuar, pozostaje jednak śpiewacza pasja.   (r)

Tegorocznej, VIII edycji Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. Henryka M. Góreckiego, 
po raz pierwszy w historii, towarzyszyły międzynarodowe warsztaty chóralne pod na-
zwą Wokalny dialog, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach projektu „Przekraczamy granice”. 
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Kulturalnym skrótem

w 26 października w bibliotece głównej odbyło 
się spotkanie z Elżbietą Cherezińską, pisarką i 
teatrologiem. Temat spotkania brzmiał „Żony, 
kochanki, władczynie i matki – uniwersalność 
wizerunku kobiety historycznej i współczesnej 
w Norwegii”. Cherezińska jest autorką m.in. 
trzytomowej sagi pt. „Północna droga”, której 
akcja rozgrywa się na przełomie X i XI wieku  
w Norwegii. Spotkanie w bibliotece zorganizo-
wano w ramach 11 Festiwalu Nordalia. 

w Oddział PTTK w Rybniku zorganizował w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie 
z przewodnikiem górskim Dariuszem Gackiem, 
autorem nowego przewodnika po Beskidzie 
Wyspowym. Odbyło się ono 8 listopada.

w Z ogólnopolskich juwenaliów III wieku, które 
odbywały się od 19 do 21 października w War-
szawie, z sukcesami wrócili rybniccy studenci-
seniorzy. Dorota Gatnar i Stanisław Pająk wraz 
z akompaniatorką Romaną Kurowiec zdobyli 
pierwszą nagrodę w kategorii duetów. Za dobór 
repertuaru, przygotowanie solistów i akompa-
niament nagrodzono też Romanę Kurowiec.  
Z kolei w kategorii solistów, Stanisław Pająk zdo-
był pierwszą nagrodę, a Dorota Gatnar – wyróż-
nienie. Przedstawiciele rybnickiego uniwersytetu 
trzeciego wieku w Warszawie wykonali m.in. 
utwory „Bal w Savoyu”, „Światła rampy” i arie 
z opery „Straszny dwór”. 

w 28 listopada o 18 w kinie Plejada w Domu Kul-
tury w Chwałowicach zaprezentowany zostanie 
ostatni film z cyklu „Życie jest jak pudełko czeko-
ladek”. Będzie to film „Niczego nie żałuję – Edith 
Piaf”. Bezpłatną emisję przygotowano w ramach 
cyklu „Plejada dobrych filmów”. W listopadowe 
środy kinomani mieli okazję obejrzeć m.in. „For-
resta Gumpa” i „Życie jest piękne”. 

w Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy zaprosiło na kolejny 
wykład poświęcony historii Górnego Śląska.  
14 listopada w rybnickim muzeum Jakub 
Grudniewski przedstawił prelekcję pt. „My-
słowice jako centrum emigracji z Galicji i Kró-
lestwa Polskiego do Ameryki Północnej w XIX  
i na początku XX w.”    

w Do końca roku w bibliotece głównej można 
będzie oglądać ekspozycję fotografii rybni-
czanki Krystyny Komorowskiej, zatytułowaną 
„Autoportret – spojrzenie na samą siebie”. 
— Autoportrety są spotkaniem z moim 
wewnętrznym „ja”, z intymnym światem 
kobiety, w którym poprzez wyreżyserowaną, 
zastygłą w bezruchu mimikę twarzy, skąpą 
w szczegóły scenerię i rekwizyty, dociekam 
dwoistości własnej płci kulturowej — tłu-
maczy Komorowska. Zaplanowany na 20 
listopada wernisaż połączono ze spektaklem 
fotograficznym „Obraz – światło – dźwięk”, 
w przygotowanie którego włączyli się Tomasz 
Porembski i Jakub Komorowski.

Zwycięzcy tegorocznego Ryjka – kabaret Limo z Trójmiasta

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

Grupa z Trójmiasta wygrała cztery z ośmiu 
konkurencji tematycznych i zdobyła dwa Złote 
Koryta – kabaretów i publiczności. Ponadto ich 
dość drastyczny film o ataku głupoty zwyciężył  
w konkursie filmowym, zaś solistka Ewa Błach-
nio, śpiewając piosenkę o prozaicznym, dalszym 
ciągu miłości z piosenki Wojciecha Młynarskie-
go „Jesteśmy na wczasach”, wygrała tradycyjny 

ryjkowy konkurs piosenki O Melodyjną Na-
grodę Artura, który w tym roku był wyjątkowo 
udany i miał bogatszą obsadę od konkursu 
głównego. Trzecie Złote Koryto przyznane 
przez tajnego jurora trafiło do zwariowanych 
Łowców.B. Choć w koszulce z napisem „Tajny 
Juror” paradował Andrzej Mierzejewski z ka-
baretu Smile, prawdziwym tajnym jurorem był 
Rafał Kmita. — Skecze Łowców. B podobały 
mi się najbardziej, były naprawdę zabawne, naj-
bardziej oryginalne i najrówniejsze — tłumaczy 
swój werdykt Rafał Kmita.

Obsada tegorocznego ryjkowego konkursu 
(siedem kabaretów + Kacper Ruciński) była 
bardzo mocna, bo wystąpili w nim również: 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru 
Mru, Słuchajcie i zawsze solidnie przygoto-
wane Nowaki. Mimo to, nas tegoroczny Ryjek 
nie porwał. Mało było skeczów naprawdę 
śmiesznych, błyskotliwych, z zabawną pointą. 
Oczywiście różne są poczucia humoru i część 
publiczności, no może poza alergikami, ubawiła 
się z rozerwanej poduszki z pierzem. Takim 
efektownym, pierzastym finałem opatrzył jeden 
ze swoich skeczów tercet Ani Mru Mru. Sam 
skecz był bardzo przeciętny i latające wszędzie 
pierze niewiele mu pomogło. W jednym ze 
skeczów Łowców.B Bartosz Gajda wypowie-
dział znamienne słowa: — Lepiej się pięć minut 
wstydzić, niż dwa miesiące ćwiczyć — komentarz 
jest zbyteczny. 

Na Ryjku kabarety oceniają się nawzajem; 
skala ocen od zera do pięciu, ale każdy z nich 
mógł też trzykrotnie przyznać dziesiątkę (góra 
trzy razy). Takich „10” przyznano w tym roku 
dziesięć; przed rokiem dwa razy tyle. 

— Nie było mega-numerów i skeczy prowoka-
cyjnych, które publiczności zapadają w pamięć i 
są jednak jakimś wydarzeniem. Być może wynika 

to ze zbyt wysoko za-
wieszonej poprzeczki, 
w końcu po 16 latach 
Ryjka, wiele paten-
tów, sprawdzonych 
sposobów na roz-
śmieszenie publiczno-
ści zwyczajnie już nie 
działa — komentuje 
Szymon Jachimek 
ze zwycięskiego ka-
baretu Limo. — Po-
ziom głównego kon-
kursu oceniam, jako 
średni. Oczekiwania 
były gigantyczne. Był 
Kabaret Moralnego 

Niepokoju, było Ani Mru Mru, Limo i kilka innych 
cenionych kabaretów, więc wszyscy spodziewali 
się, że będzie petarda za petardą. Kilka naprawdę 
zabawnych numerów jednak było — ocenia 
Tomasz Jachimek, który zwyciężył w kategorii 
solistów (One Ryj Show). — Bardzo lubię 
wymagającą formułę Ryjka i panującą na nim 
atmosferę. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu 
organizatorów, ten festiwal kabaretowy na tle 
innych podobnych imprez naprawdę się wyróż-
nia. Organizatorzy nie mają jednak wpływu na 
poziom samego konkursu. To, co od pewnego 
czasu, chyba głównie za sprawą telewizji, dzieje 
się z polskim kabaretem oceniam dość krytycz-
nie. Idea kabaretu się zdewaluowała, a on sam 
mocno podupadł. Brakuje w nim nuty buntu i 
braku zgody na otaczający nas świat. Coraz więcej 
mamy wygłupów, śmichów-chichów, a coraz mniej 
prawdziwego kabaretu; i to nie tylko moja opinia. 
Polski kabaret znalazł się na zakręcie i mimo 
dużej liczby programów kabaretowych w telewizji, 
a może właśnie dlatego, przeżywa kryzys. To co 
przyniosła część konkursowa Ryjka było jednak i 
tak o niebo lepsze od tego, co zdarza mi się oglądać 
w telewizji — komentuje tajny juror Rafał Kmita. 

W czasie tegorocznej jesieni kabaretowej 
organizatorzy wręczyli pierwszą statuetkę Super 
Ryjka. Otrzymał ją rybniczanin Tadeusz Kolorz, 
jeden ze współtwórców tego wyjątkowego ka-
baretowego festiwalu. 

Wacław Troszka

w pierzu

Kabaret Limo został niekwestionowanym zwycięzcą 17. Rybnickiej Jesieni Kaba-
retowej, która jeszcze w październiku, w PRL-owskiej stylistyce, odbyła się w Klubie 
Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik, a swój finał miała w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
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w 14 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach 
odbył się finisaż trwającej od miesiąca wystawy 
obrazów żorskiej malarki Ewy Rotter-Płócien-
nikowej. Artystka maluje techniką pastelu, a 
w obrazach pokazuje swoją fascynację naturą 
i światłem. 

w Dom Kultury w Niedobczycach i Agencja Arty-
styczna Good Sounds zapraszają na koncert 
Grubson&BRK, Mo’better Rap oraz Pokahontaz. 
Koncert odbędzie się w środę 28 listopada o 
19 w domu kultury (szczegóły na www.dknie-
dobczyce.pl).

w Czesław Mozil ze swoim zespołem zaśpiewał 
12 listopada w Kulturalnym Clubie. Rybnik był 
jednym z ośmiu miast, w których wystąpił ze-
spół Czesław Śpiewa, w ramach jesiennej trasy 
pod tytułem „Końcówka Początku Tour 2012”. 
Podczas wszystkich koncertów tej trasy nagrany 
został materiał, który znajdzie się na pierwszej 
koncertowej płycie w historii Czesława Mozila i 
jego duńskich przyjaciół. Album ma ukazać się 
jesienią 2013 r. 

w 21 listopada, już po zamknięciu tego numeru 
GR, w Teatrze Ziemi Rybnickiej, miał się odbyć 
wernisaż wystawy Beaty Tomas, zatytułowanej 
Silesian Windows. Obejmuje ona miniaturowe 
akwarele, pastele i wielkoformatowe obrazy 
olejne wbudowane w instalację artystyczną. 
Elementem spójnym jest motyw okna ujęty 
wielowymiarowo. — Okna są metaforą dla 
dzisiejszego świata, będąc odbiciem realnej 
przestrzeni bądź celowo zamazanym widokiem. 
Analogiczne skojarzenia z systemem Windows 
mogą sprowokować odbiorców do szerszych 
interpretacji – okna internetu są równie 
nieczytelne, często zacierają istotę rzeczy. Okno 
jako takie, z jednej strony otwiera dostęp do 
świata z drugiej zaś ogranicza widok ramą — 
mówi autorka. Beata Tomas tworzy obrazy, 
grafiki, rysunki, instalacje, gobeliny, ceramiczne 
elementy dekoracyjne, kartki okolicznościowe, 
czy projekty poligraficzne. Koncepcja wystawy 
Silesian Windows zrodziła się przed dwoma laty. 
Można będzie ją oglądać do 6 stycznia. 

w Rybnicka projektantka, autorka wyjątkowych 
dzianin Bogusława Jaworska-Zniszczoł pokazała 
swoje stroje podczas imprezy „Gotowe na 
Modę – wieczór z Pasją”. Kolekcję swetrów 
zaprezentowała też młoda projektantka  
z Rybnika, Inez Oszek, a kobiecy wieczór 
wypełniły pokazy mody, tańca i muzyki 
latynoskiej. Impreza odbyła się 17 listopada  
w restauracji Pasja.  

w 22 listopada, już po zamknięciu numeru,  
w Domu Kultury w Chwałowicach mieli za-
prezentować się artyści Teatru „NieZwykły” 
z Katowic. Zaplanowano recital Aleksandry 
Berezowskiej i Kingi Szędzielarz oraz monodram 
„Lament paranoika” w wykonaniu Macieja 
Misztala. Grupa działa od stycznia; w maju mło-
dzi artyści przygotowali widowisko muzyczne 
Love Music Show. 

To pierwszy i ostatni, jak zapowiedzieli mu-
zycy, koncert, w którym zagrali akustycznie  
i bardziej subtelnie. W trakcie benefisu wykonali 
utwory ze swojej ostatniej płyty, ale były też 
nowości. Kaduceus powstał w Rybniku i począt-
kowo miał być jedynie projektem studyjnym.  
Z czasem muzycy uznali, że dobrze im się razem 

pracuje, mimo że wywodzą się z różnorodnych 
nurtów muzycznych. Grają mieszankę tradycyj-
nego rocka, poezji śpiewanej i muzyki elektro-
nicznej. W ubiegłym roku Kaduceus wydał płytę 
„...” (trzykropek), wieńczącą lata wspólnego 
grania i zamykającą pewien rozdział w histo-
rii zespołu. Nowe, niezarejestrowane jeszcze 

utwory, które publiczność usłyszała 
w bibliotece są bardziej rockowe,  
a teksty – przejrzyste. Piosenki 
znajdą się na nowej płycie zespołu, 
która pojawi się na rynku za rok. 

Cykl Koncertów Akustycznych 
organizowany jest przez Powiato-
wą i Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Rybniku i Rybnicką Amatorską 
Scenę Muzyczną (www.rasm.com.
pl). Patronat honorowy sprawuje 
rybnicki jazzman Czesław Gawlik. 

(S)

— Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dość 
dużym zainteresowaniem, głównie młodych ludzi. 
Przystąpiło do niego 25 uczestników — mówiła 
Aleksandra Liniany-Zejer, dyrektor placówki 
podczas koncertu finałowego. Wokaliści z całego 
regionu musieli wykonać jedną polską, zapomnia-
ną melodię oraz anglojęzyczną piosenkę filmową. 
Jury w składzie: Maria Meyer, Mariusz Ciszewski, 
Ilona Kargul i Michał Husak postanowili przyznać 
pierwsze miejsce Adriannie Górce z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Raciborzu, która wykonała 
walczyka z filmu „Halo Szpicbródka” i „Easy to be 
hard” z musicalu „Hair”. Drugie miejsce wyśpie-
wała Agnieszka Piontek z Tarnowskich Gór, która 
wybrała „Cygańską jesień” z „Bruneta wieczorową 
porą” i „Bound to you” z filmu „Burleska”. Trzecia 
była – Agnieszka Błońska z Krzanowic. Wyróż-
nienia otrzymali: Magdalena Wacha i Jakub Tul 
(MDK Racibórz) oraz Dominika Kozak z Jastrzę-
bia, która zadbała też  
o stylizację wzorowa-
ną na lata dwudzieste. 

Pomysł, by zorganizować festiwal piosenki filmo-
wej chwaliła jurorka i aktorka, Maria Meyer. — To 
festiwal ważny z wielu powodów. Przygotowując się 
do występów młodzież musiała posłuchać czegoś 
więcej niż tylko popu i obejrzeć kilka znaczących 
filmów, a to zapewne ją wzbogaciło. Dobrze, że nie 
dajemy się angielszczyźnie i chronimy rodzimy język. 
Z przyjemnością wysłuchałam polskich piosenek 
filmowych — mówiła. A publiczność z przyjemno-
ścią wysłuchała jej recitalu „Życie kabaretem jest”, 
na który złożyły się utwory musicalowe i filmowe 
z doskonałymi polskimi tekstami Młynarskiego 
czy Osieckiej. W programie występu znalazły się 
m.in. piosenki z „Evity”, „Kabaretu”, „Człowieka 
z La Manchy” czy „Zorby”. Artystka wcieliła się  
w Ordonkę, Lizę Minnelli, Judy Garland, czy Edith 
Piaf. Publiczność zgotowała jej owację na stojąco, 
a uczestnicy festiwalu otrzymali prawdziwą lekcję 
scenicznego kunsztu.            (S)

Przypomnieli zapomniane melodie

A k u s t y c z n e  u r o d z i n y
Chcieli w wyjątkowy sposób uczcić dziesięciolecie istnienia i zagrać inaczej niż zwy-

kle, czyli bez prądu. Rybnicka grupa Kaduceus wystąpiła 9 listopada w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach siedemnastej odsłony Cyklu Koncertów 
Akustycznych. 

Szlagiery polskiej piosenki – „Ada to nie wypada”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Odro-
binę szczęścia w miłości” – przypomnieli uczestnicy Konkursu Piosenki Filmowej „Zapo-
mniana melodia”. Laureaci zaśpiewali 17 listopada na scenie Domu Kultury w Niewiadomiu. 

Maria Meyer z laureatkami 
I  k o n k u r s u  p i o s e n k i 
filmowej „Zapomniana 
m e l o d i a ” ,  o d  l e w e j : 
Dominika Kozak, Agnieszka 
Błońska, Agnieszka Piontek  
i zwyciężczyni Adrianna 
Górka  
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Kulturalnym skrótem
Pierwszą dekadę lipca br. piętnaścioro uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Sza-
franków spędziło we włoskiej Abruzji, uczestnicząc 
w międzynarodowym projekcie orkiestrowym zor-
ganizowanym w niewielkim, urokliwym miasteczku 
Miglianico przez tamtejszą akademię muzyczną,  
z dużym zaangażowaniem burmistrza oraz samych 
mieszkańców, którzy przyjęli uczniów pod swój dach. 
Organizatorzy chcący 
zaprosić młodych mu-
zyków z Polski, trafili  
w internecie na rybnicką 
szkołę i to jej dokonania 
zadecydowały o zapro-
szeniu uczniów do skła-
du Międzynarodowej 
Młodzieżowej Orkiestry 
Symfonicznej Akademii 
Muzycznej (Orchestra 

Sinfonica Giovanile Internazionale Dell’ Amt). 
Obok rybniczan w projekcie uczestniczyli oczywiście 
gospodarze, a także Węgrzy i Czesi. Po tygodniu 
prób w zabytkowych wnętrzach tamtejszej akademii,  
w Miglianico i kilku okolicznych miejscowościach 
miał miejsce cykl koncertów. W ich programie znala-
zły się m.in. fragmenty oper „Carmen” Bizeta, „Tra-
wiaty” Verdiego i „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego, 
a także filmowe kompozycje Ennio Morricone oraz 
pieśni neapolitańskie. Ze względu na nierówny po-
ziom wykonawców próby były męczące, szczególnie 
że trzeba było zmierzyć się również z trudnym dzie-
łem Griega – „Per Gynt”. Trudy wynagrodzały jednak 
piękne krajobrazy, odpoczynek na plaży, życzliwość 
gospodarzy i serdeczne przyjęcie występów przez 
włoską publiczność. O wysokim poziomie uczniów 
szkoły Szafranków, którzy tworzyli trzon orkiestry, 
świadczy fakt, że zaraz po pierwszych przesłuchaniach 
rybniczanie przejęli funkcje koncertmistrzów: Ewa 
Chudy i Piotr Rachwał – skrzypce oraz Kamila Bar-
teczko i Ewa Lisiecka – altówki. Opiekę nad grupą 
sprawowały nauczycielki Katarzyna Żurek i Anna 
Brachman, a logistycznie nad wszystkim czuwała 
Patrycja Kruczek. 

Natomiast dwójka młodych organistów – Ar-
kadiusz Pawliczek i Maciej Somerla, a także ich 

opiekun, organista i organomistrz, wykładowca 
szkoły Stanisław Pielczyk wraz z dyrektor Romaną 
Kuczerą dwa tygodnie sierpnia spędzili we Francji, 
gdzie gościli w partnerskim mieście Mazamet. Od 
czterech lat odbywa się tam letni festiwal organowy 
„Autan emportent les orgues”, na który, z inicjatywy 
prezesa Stowarzyszenia Mazamet – Rybnik Jacques’a 
Beaulieu, zaproszono również rybniczan. Departa-

ment Tarn, w którym leży 
Mazamet, słynie z XIX-
wiecznych instrumentów 
o symfonicznym brzmie-
niu. Wyszły one spod ręki 
słynnego budowniczego 
organów Cavaille-Colla, 
który zbudował organy 
m.in. dla katedry Notre 
Dame w Paryżu. Udział 
w festiwalu był okazją 

do zaprezentowania swoich umiejętności na tych 
legendarnych instrumentach. Dodatkowo prof. 
Stanisław Pielczyk wykazał się jako organomistrz, 
doprowadzając jeden z nich do stanu używalności, 
za co zebrał zasłużone słowa podziwu. Obok udziału  
w koncertach festiwalowych w kościele Saint-Sau-
veur w Mazamet, rybniczanie brali również udział 
w tzw. audycjach w różnych kościołach w regionie, 
prezentując publiczności możliwości instrumentów 
nazywanych „stradivariusem wśród organów”. 

Wyjazd był dla naszych organistów nie tylko 
ważnym doświadczeniem artystycznym. Głównie 
dzięki zaangażowaniu Jacques’a Beaulieu nasi 
organiści mają też za sobą krótki pobyt w Paryżu, 
podróż szybkim pociągiem TGV, pielgrzymkę do 
Lourdes, „wypad” nad morze i do słynnej warowni 
w Carcassonne. W planach jest zaproszenie całej 
szkolnej orkiestry ze szkoły Szafranków do Mazamet 
na grudzień 2013 r.     

Uczestnicy obu, współfinansowanych przez miasto, 
projektów, zdali z nich słowne, filmowe i muzyczne 
sprawozdanie w czasie spotkania w szkole, w którym 
wzięli udział m. in. prezydent Adam Fudali, jego 
zastępczynie Ewa Ryszka i Joanna Kryszczyszyn, a 
także przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek.   

(r)

w Już po zamknięciu tego numeru, 22 listopada, 
rozpoczęła się 27 edycja Silesian Jazz Meeting, 
z udziałem m.in. Doroty Miśkiewicz, Ewy Urygi 
i Krystyny Prońko.

w Rozpakowywanie prezentów, spotkania  
z Mikołajem, rodzinne spotkania z choinką  
w tle, święta w kwaterze wojskowej w czasie 
I wojny światowej, czy Wigilia na froncie – to 
temat niektórych fotografii, jakie można będzie 
oglądać w rybnickim muzeum. 28 listopada 
o 17 otwarta tam zostanie wystawa „Boże 
Narodzenie w XX w. – zapis fotograficzny”. 
Będzie czynna do 25 stycznia. 

w Od 16 do 18 listopada trwały taneczne 
Mistrzostwa Polski Freestyle w Twardogórze, 
skąd z sukcesami wrócili wychowankowie 
rybnickiego Studia Tańca Vivero. Nikola Kampe 
wywalczyła złoty medal i tytuł mistrza Polski 
w kategorii jazz dance, duet Karolina Słomka 
i Patrycja Misiewicz zdobyły srebrny medal  
i tytuł wicemistrzowski w kategorii modern,  
a Magdalena Starzec została brązową medalistką 
i II wicemistrzynią Polski w kategorii jazz dance. 
Tuż poza podium uplasowały się również solistki 
Hania Gęgotek, Karolina Słomka i Patrycja 
Misiewicz. Swoje umiejętności zaprezentowały 
również Alicja Słomka i Oliwia Piontek, które 
dopiero stawiają pierwsze kroki w kategoriach 
solowych, a mimo to zyskały uznanie sędziów  
i otrzymały od nich najwyższe noty sędziowskie. 
Obecnie Studio Tańca Vivero przygotowuje 
się do premiery spektaklu „Nieznośna lekkość 
bytu”, którą zaplanowano na połowę lutego.

w Na 25 listopada w Domu Kultury w Boguszo-
wicach, w ramach cyklu „Bajkowa niedziela” 
zaplanowano premierę spektaklu „Nowe szaty 
króla” w wykonaniu Teatru Rodzicielskiego (g. 15  
i 17, bilet 8 zł). Historia zdziecinniałego króla 
rozbawi dzieci, a dorosłych skłoni do refleksji nad 
mechanizmami władzy. Bajka zachwyca piękną 
muzyką, piosenkami i pełnymi humoru scenami. 

w 29 listopada o 19 na scenie Domu Kultury w Bo-
guszowicach wystąpi Kamil Bednarek z zespołem. 
Jako support zagra żorski zespół Sari Ska Band. 
Bilety w cenie: 25 zł oraz 30 zł w dniu koncertu. 

w 14 i 15 grudnia w Domu Kultury w Chwałowicach 
odbędą się przesłuchania regionalne do kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Będzinie. Szczegóły, regulamin i karta 
zgłoszenia na stronie www.ofkip.pl

w 7 grudnia o 15 w Harcówce odbędzie się 
spotkanie z Mikołajem organizowane wspólnie 
z Radą Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. 18 
grudnia o 10 przedstawienie jasełkowe 
zaprezentują dzieci z Przedszkola nr 4 i ogniska 
muzycznego. W placówce odbędą się również 
trzy spotkania opłatkowe: 12 grudnia o 16,  
w świątecznej atmosferze spotkają się seniorzy, 
18.12 (o 16) – członkinie koła gospodyń 
wiejskich, a 19.12 (o 14.30) – koło emerytów  
i rencistów. 6 stycznia o 15 w kościele w 
Ligockiej Kuźni rozpocznie się koncert kolęd.

Nie ma zmiłuj, artyści wakacji nie 
mają! A przynajmniej tak było w przy-
padku kilkunastu młodych muzyków ze 
szkoły muzycznej Szafranków, którzy 
latem nie powiesili instrumentów na 
kołku, ale nabierali doświadczenia na 
zagranicznych scenach. 

Muzyczne lato

Uczestnicy obu wyjazdów na wspólnym podsumowaniu muzycznego lata

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35
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 Jury w składzie: Maria Pańczyk-Pozdziej 
(przewodnicząca), Irena Chillon oraz Marek 
Szołtysek wysłuchało i oceniło 19 uczestników 
27 edycji konkursu. Gawędziarze dzielili się 
opowieściami, opartymi nie tylko na własnych 
przeżyciach, ale prezentującymi też rodzinne 

czy zasłyszane gdzieś historie i nawiązującymi 
do regionalnych zwyczajów i obyczajów. — Nie 
oceniamy jedynie śląskiego godania. Nagro-
dziliśmy na przykład opowieść w gwarze górali 
podhalańskich. Ważne, czy ktoś potrafi wyjść 
na scenę i zaprezentować spójną opowieść, 

która zainteresuje słuchaczy. W tym roku każdy 
miał coś ciekawego do powiedzenia — mówi 
Marek Szołtysek. Większość z uczestników 
to stali bywalcy tego typu turniejów. Jurorzy 
chętnie widzieliby na scenie więcej młodych 
miłośników żywego słowa, ale przyznają,  
że tych zgłasza się coraz mniej. W tym roku 
w przesłuchaniach wzięło udział tylko trzech 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.    

Pierwszą nagrodę przyznano Annie Stron-
czek z rybnickiego Kłokocina, znanej w re-
gionie gawędziarce i autorce śląskich bajek. 
Dwie drugie nagrody trafiły do rąk: Berna-
dety Koczwary z Pszczyny i Anny Krypczyk  
z Rybnika, która posługując się góralską gwa-
rą przedstawiła patriotyczno-humorystyczną 
opowieść o tym, jak to „drzewiej na Podhalu 
bywało”. Trzecie miejsce zajęli, także ex equo: 
Alojzy Krawczyk z Rybnika, który zabawnie 
opowiadał o wymarzonych wywczasach na 
Mazurach oraz Tomasz Nahlik z Żor, na 
co dzień uczeń rybnickiego Zespołu Szkół 
Technicznych, który przygotował gawędę  
o swoich stażikach: Cilii i Ottonie. Przyznano 
też trzy wyróżnienia: Joannie Sodzawiczny  
z Ornontowic, Ewelinie Kuśce z Jastrzębia 
oraz Agnieszce Rusok z Pstrążnej.

Najlepiej ocenione gawędy można było 
wysłuchać 17 listopada, podczas uroczystej gali 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W jej trakcie zwy-
cięzcy odebrali nagrody, a publiczność oklaski-
wała występ zespołu Zapłoty, grającego śląski 
folk w ciekawym, nowoczesnym brzmieniu. 

(D) 

Decyzja władz miasta po długotrwałych 
zabiegach dyrektor Anity Geratowskiej  
o polepszenie warunków pracy ogniska, do któ-
rego uczęszcza ponad 600 dzieci i młodzieży, 
przyniosła znakomity efekt. Jest przestronnie 
i estetycznie, a dzięki parkingowi rodzice już 
nie „wyrzucają” dzieci z samochodu w biegu, 
jak było przy ul. Szkolnej, a często chętnie 
czekają na miejscu na koniec zajęć. — To 
bardzo ważne, bo dzięki temu jesteśmy dla 
rodziców bardziej otwarci i bardziej się z nimi 
integrujemy — mówi dyrektor Geratowska. 

Na parterze (prawie 1300 m kw.) znajduje się 
m. in. dziewięć sal zajęć, w tym trzy taneczne 
i pięć plastycznych, pomieszczenia biurowe, 
kawiarenka z zapleczem, sześć sanitariatów 
oraz cztery węzły szatniowo-sanitarne, szwal-
nia i pokój dla nauczycieli, a także spory hall 
spełniający rolę sali wystawowej. Nowością są 
salki do nauki ze stanowiskami internetowymi,  
w których „przygodowicze”, nie tracąc czasu 
między zajęciami w szkole oraz w ognisku, 
mogą odrobić lekcje. Młodszych natomiast 
trudno wyciągnąć z bawialni, gdzie czeka 
cała góra pluszaków i „basen” z kolorowymi 
kulami. W piwnicy znajduje się m.in. kilka 
magazynów na stroje, spora salka do ćwiczeń 
tanecznych dla 
grup starszych, 
a także pomiesz-
czenie ,  gdz ie 
planowane jest 
u m i e s z c z e n i e 
pieca ceramicz-
nego, dzięki któ-
remu oferta za-
jęć plastycznych 
będzie jeszcze 
bogatsza. 

Większość po-
mieszczeń jest 

już zagospodarowanych, również dzięki spon-
soringowi rodziców, którzy ufundowali m.in. 
szafki do szatni, pianino czy rolety do okien. 
Zmywarkę dla zaplecza kawiarenki jest darem 
Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej 
„Przygoda”, a wiele sprzętów OPP odziedzi-
czyło po zlikwidowanym Gimnazjum nr 11. 

Dziękując władzom miasta za stworzenie 
nowej, tak przestronnej siedziby Anita Ge-
ratowska podkreśla też zaangażowanie firmy 
prowadzącej prace adaptacyjne. — Trafiliśmy 
na firmę „z sercem” — mówi. I najważniejsze 
– wiele wskazuje na to, że spełni się kolejne 
marzenie „Przygody”: duża sala prób. 

(r)

Gawędy 
nie tylko po śląsku

— Jak chłopu co nie pasuje, to wszystkiemu je baba winno — mówiła Anna Stron-
czek z Rybnika o kapeli Kantary, którą uznano za najlepszą opowieść tegorocznej 
edycji Konkursu Gawędziarzy organizowanego przez Rybnickie Centrum Kultury. 
Gawędę o kultywowaniu muzycznych tradycji w Kłokocinie doceniła również pu-
bliczność, która w trakcie uroczystej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej przyznała 
Annie Stronczek swoją nagrodę.

Nowa siedziba „Przygody”

Wow!
Tak reagowały dzieci i ich rodzice 

wchodząc po raz pierwszy do nowej 
siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Przygoda” urządzonej w pomieszcze-
niach dawnego internatu „Budowlanki” 
przy ul. Świerklańskiej. I trudno się 
dziwić: po siermiężnych i przyciasnych 
pomieszczeniach przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, liczących ledwie 240 m kw., 
prawie 1800-metrowa powierzchnia no-
wej siedziby to prawdziwy pałac. 

Laureaci 27 Konkursu Gawędziarzy wystąpili na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej; z lewej Anna Stronczek, autorka najwyżej ocenionej opowieści

Warunki pracy małych tancerzy 
zdecydowanie się polepszyły W
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Aktorski kwartet
„Kwartet” Bogusława Schaeffera  

w reżyserii Mikołaja Grabowskiego to 
spektakl komediowy o czterech aktorach 
poszukujących sensu życia. Na scenie Jan 
Frycz, Andrzej Grabowski, Mikołaj Gra-
bowski oraz Jan Peszek, czyli gwarancja 
znakomitego aktorstwa, a jednocze-
śnie oryginalne, dowcipne widowisko, pełne zaskakujących 
niespodzianek.

2 grudnia, niedziela – g. 19.30

Śpiąca królewna
Przepiękny spektakl muzyczny w 

wykonaniu Krakowskiej Opery Kameral-
nej. „Śpiąca królewna” to taneczna baśń  
w operze dla dzieci i dorosłych według 
bajki Charlesa Perrault, francuskiego 
baśniopisarza epoki baroku. Widowisko 
będące połączeniem baletu, opery i teatru, 
ukazuje piękno tańca klasycznego, zachwyca aktorstwem, muzyką 
i barwnymi kostiumami. Wspaniały prezent mikołajkowy nie tylko 
dla najmłodszych.

6 grudnia, czwartek – g. 11.30 i 18  

Single i remiksy
Najnowsza komedia Marcina Szczygiel-

skiego demaskująca mechanizmy stosun-
ków panujących w wielkich korporacjach. 
Spektakl z udziałem Anny Muchy, Weroniki 
Książkiewicz, Lesława Żurka i Wojciecha 
Medyńskiego obnaża rzeczywisty charakter 
życia wielkomiejskich singli, stających się 
niewolnikami wychwalanej przez siebie wolności i kariery. 

7 grudnia, piątek – g. 19

Wielkie dzieła ku pamięci
„Wielkie dzieła w mistrzowskich interpretacjach” to tytuł kon-

certu w wykonaniu orkiestry symfonicznej szkoły Szafranków. 
Młodzieżową orkiestrę poprowadzi znakomity włoski dyrygent 
Massimiliano Caldi, a zaśpiewa rybniczanka Katarzyna Oleś-Blacha 
(sopran koloraturowy), na co dzień solistka Opery Krakowskiej. 
W programie m.in. najpiękniejsze arie z oper Giuseppe Verdiego, 
Giacomo Pucciniego oraz Georges’a Bizeta. Koncert dedykowany 
jest pamięci niedawno zmarłych przyjaciół szkoły: radnego i wice-
prezydenta Józefa Cyrana oraz Katarzyny Konsek, która w urzędzie 
miasta kierowała wydziałem inwestycji.

11 grudnia, wtorek – g. 18     

U Studni zamiast SDM
Koncert zespołu „U Studni”, powstałego po rozpadzie Starego 

Dobrego Małżeństwa, które rokrocznie gościło na scenie rybnic-
kiego teatru. Muzycy liczą na fanów „Starego Dobrego…”, ale też na 
wszystkich tych, którzy chcą zaczerpnąć ze studni bogatej w poezję.   

15 grudnia, sobota – g. 18

Sylwester z Maciejem Niesiołowskim
Tradycją stały się już koncerty sylwe-

strowe organizowane w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Tym razem w powitaniu no-
wego roku towarzyszyć nam będzie Maciej 
Niesiołowski, który poprowadzi orkiestrę 
Sinfonietta Bydgoska. Na rybnickiej sce-
nie pojawią się również: Anita Maszczyk 
(sopran) oraz Michał Musiał (tenor). Bilety 
w przedsprzedaży (do 30 listopada) w cenie: 120, 130 i 140 zł,  
w grudniu: 140, 150 i 160 zł. 

31 grudnia, Sylwester – g. 22

W styczniu m.in.: koncert noworoczny, występ Johna Portera 
oraz turniej kół gospodyń wiejskich. 

Brytyjski wokalista JNR Robinson będzie gwiazdą VI Międzynarodo-
wego Silesia Gospel Festival im. Norberta Blachy. Jazzman poprowadzi 
warsztaty i wystąpi w koncercie finałowym. 

Festiwal odbędzie się 8 i 9 grudnia. Pierwszego dnia w szkole muzycznej zaplano-
wano warsztaty gospel dla wszystkich zainteresowanych (szczegółowe informacje na 
temat udziału na www.silesiagospelfestival.com.pl). Poprowadzą je aranżer, kompo-
zytor, absolwent instytutu jazzu, instruktor warsztatów gospel Adam Kosewski oraz 
JNR Robinson. Brytyjczyk śpiewa od czwartego roku życia. Zaczynał od występów 
w kościele, wspólnie ze swoimi braćmi. Dziś jest jednym z najbardziej popularnych 
wokalistów gospel w Anglii. 9 grudnia warsztatowicze będą ćwiczyć również w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie o 19 zaplanowano koncert finałowy festiwalu. Wystąpią 
w nim: chóry Cantate Deo i Autograph, grupy Panie i Panowie i Rio Gospel oraz 
zespoły z Raciborza, Gliwic, Katowic, a także uczestnicy warsztatów. Bilety (do 
końca listopada – 30 zł, w grudniu – 40 zł) do nabycia w kasie RCK i przez stronę 
internetową www.rck.rybnik.pl (zakładka: kup bilet). Organizatorem festiwalu jest 
Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” oraz szkoła muzyczna i Rybnickie 
Centrum Kultury. Warto dodać, że od tego roku festiwal nosi imię Norberta Blachy, 
pianisty, kompozytora i aranżera, który od początku organizacji tej imprezy był jej 
kierownikiem muzycznym. Po raz ostatni na rybnickiej scenie pojawił się podczas 
ubiegłorocznej edycji festiwalu. Zmarł w lutym tego roku.                 (S)

13 szkół bierze udział w dziesiątym turnieju arty-
stycznym „Pojedynek na słowa”, odbywającym się 
w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik. 

18 października rozlosowano uczestników pięciu po-
jedynków eliminacyjnych, czyli szkoły, których uczniowie 
i nauczyciele będą recytować i śpiewać poezję. Oprócz 
siedmiu rybnickich placówek wezmą w nich udział rów-
nież artystyczne reprezentacje szkół z Żor, Raciborza, 
Wodzisławia i Knurowa. Pierwszy turniej zaplanowano 
na 23 listopada, czyli już po zamknięciu tego numeru 
GR, a miały w nim wystąpić drużyny Zespołu Szkół 
Budowlanych w Rybniku oraz dwóch żorskich liceów. 
7 grudnia do pojedynku przystąpi IV LO z Chwałowic, 
a 12 grudnia – rybnicki „Mechanik”. W ubiegłym roku 
nagrodę główną zdobyła drużyna II LO im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Laureata X edycji po-
znamy 25 stycznia. Jak przypomina Wojciech Bronowski, 
dyrektor artystyczny imprezy, dotychczas w pojedynkach 
wystąpiło 1050 młodych wykonawców, 140 nauczycieli 
i 70 uznanych artystów, których koncerty są ozdobą 
każdego pojedynku.               (S)

Już się pojedynkują Gospel w najlepszym wydaniu
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Miesięczne karnety w cenie 39 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru przed projekcją

Seanse odbywają się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

3 grudnia, g. 19
W SYPIALNI
P r e m i e r a
prod. Polska 2011, 80 min., dramat 
obyczajowy, scen. i reż.: Tomasz Wa-
silewski, obsada: Katarzyna Herman, 
Tomasz Tyndyk, Agata Buzek. 
Edyta umawia się z mężczyznami 
przez Internet, a potem ich usy-
pia, by móc spędzić noc w ich 
mieszkaniach. Sytuacja zmieni się, kiedy pozna młodszego 
od siebie Patryka.

10 grudnia, g. 19
SUPERMARKET
P r e m i e r a
produkcja: Polska, 2012, 84 min., 
thriller, scen. i reż.: Maciej Żak, 
obsada: Marian Dziędziel, Izabela 
Kuna, Mikołaj Roznarski.
Wynaturzenia naszego kapitalizmu 
w markecie, gdzie jesteśmy totalnie 
śledzeni, podglądani, kontrolowani 
przez kamery. 
Po projekcji SPOTKANIE Z REŻYSEREM MACIEJEM ŻAKIEM

17 grudnia, g. 19
OBŁAWA
Polska 2012, 96 min., dramat wojenny, 
scen. i reż.: Marcin Krzyształowicz, ob-
sada: Marcin Dorociński, Maciej Stuhr, 
Sonia Bohosiewicz, Weronika Rosati.
Inne spojrzenie na II wojnę. Przerażają-
cy świat partyzancki. Opowieść
o zdradzie i zemście, o poczuciu 
honoru i wierności. Znakomita intryga.
Srebrne Lwy Gdynia 2012 + nagroda za montaż.
Film w gronie najlepszych 16 produkcji świata, nagroda w Montrealu.

W rybnickiej bibliotece odbyło się 
drugie spotkanie z cyklu „Tajemnica i 
poznanie. Uwagi o kulturze i wyobraźni”.

— Prawda, piękno i dobro muszą współist-
nieć. Samo piękno, bez dobra i prawdy, bywa 
okrutne — taką tezą rozpoczął swój wykład dr 
Jacek Kurek. O sztuce można mówić na wiele 
sposobów. On potrafi to robić niezwykle pięk-
nie, przystępnie i wciągająco – łącząc zachwyt, 
refleksję, z historią sztuki i muzyką, będąca 
tłem i dopełnieniem jego słów. Podczas listo-

padowego spotkania mówił o baroku świateł 
i cieni. Wtedy tworzyli malarscy mistrzowie: 
wyklęty Caravaggio, który był „największym 
teologiem wśród malarzy”, El Greco, malujący 
Toledo na wiele sposobów, czy Rembrandt 
i jeden z jego najsłynniejszych, a zarazem 
ostatnich obrazów „Powrót syna marnotraw-
nego”. — Każdy ma w życiu momenty, kiedy 
jest synem marnotrawnym. Ale czy częściej nie 
jesteśmy jak jego brat – mamy poczucie krzywdy, 
niesprawiedliwości, niezrozumienia? — pytał 

Jacek Kurek i pokazywał, że wielcy mistrzo-
wie to nie tylko wielkie obrazy, estetyczne 
arcydzieła, ale i wielkie dylematy, które dziś 
są dla człowieka takim samym wyzwaniem 
jak kilkaset lat temu: — Gdy uczeni nie tracą 
artystycznej wrażliwości, ich dzieła potrafią po-
ruszyć o wiele bardziej i dotrzeć o wiele głębiej. 
Są też o wiele bogatsze i bliższe prawdy. Także 
ranga pytań, które stawiają, rośnie — uważa 
Jacek Kurek. Kolejne spotkanie ze sztuką  
i dr. Kurkiem zaplanowano w grudniu w sali 
wykładowej rybnickiej biblioteki. Szczegóły 
na: www.biblioteka.rybnik.pl

(m)

Od 14 do 16 grudnia w centrum handlowym 
Focus Park będzie trwać świąteczny kiermasz prac 
wykonanych przez podopiecznych dwóch rybnickich 
warsztatów terapii zajęciowej.      

W grudniowy weekend, od g. 9 do 20 w Focusie 
będzie można kupić wyroby rękodzieła, ceramikę  
i ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników 
WTZ 1 mieszczącego się przy ul. Kościuszki oraz WTZ 2  
z Niedobczyc. Prace tych ostatnich można będzie kupić 
również 8 i 9 grudnia w hipermarkecie Real. Warto do-
dać, że od 7 grudnia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku 
rozpoczyna też zbiórkę publiczną, również w formie 
datków do skarbony, umieszczonej w WTZ nr 2 przy ul. 
Andersa 14. Zbiórka potrwa do 7 stycznia.

Dom Kultury w Niedobczycach, Ośrodek Pomocy Społecznej  
i rada dzielnicy Niedobczyce zapraszają na spotkanie z Mikołajem. 

Odbędzie się ono 6 grudnia (od 15 do 17) w DK. Najsympatyczniejszy 
święty rozda upominki, a zabawę poprowadzi zespół Bebiki, przygo-
towano też wiele niespodzianek. Bezpłatne wejściówki od odbioru  
w sekretariacie DK do 5 grudnia (od 8 do 20). 19 grudnia o 18 w DK 
Niedobczycach rozpocznie się koncert wigilijno-adwentowy z udziałem 
Joanny Spandel i Mieczysława Błaszczyka. Na scenie wystąpi także chór 
Moderato z rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bilety w przed-
sprzedaży (do 14 grudnia) – 5 zł, od 17 grudnia – 10 zł. Niedobczycka 
placówka zaprasza też na zabawę sylwestrową. Organizatorzy zapew-
niają świetną zabawę, pyszne jedzenie i doskonałą oprawę muzyczną. 
Bilety (260 zł od pary) można nabyć w sekretariacie placówki (tel.: 32 
433 10 65).

(S)

...na kiermaszach

S p o t k a n i a  z e  s z t u k ą

Świątecznie...
...w Niedobczycach
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Program zajęć na grudzień

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

przy ul. Sobieskiego 15, 
tel. 32 755 79 90

• 3.12., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy 
mec. Gerard Kuźnik;

• 5.12., środa, g. 13 – wykład: „Zaburzenia widzenia” – dr Aniela 
Kempińska;

• 6.12., czwartek, g. 11 – wykład: „Pakt na rzecz seniorów – 
podsumowanie obchodów Roku UTW” – inż. Edmund Korzuch;

• 13.12., czwartek, g. 11 – wykład: „Zjawisko – Josif Brodski” – 
Jerzy Frelich z prezentacją wokalną Kuby Blokesza;

• 15.12., sobota, g. 14 – Spotkanie opłatkowe;
• 20.12., czwartek, g. 11 – wykład: „Leonardo da Vinci a my” – 

Gerard Kuźnik; 
• 22.12., sobota, g. 15 – występ zespołu „Moderato” wraz z soli-

stami na rybnickim rynku pod kierownictwem Romany Kurowiec
24.12. - 31.12.2012 PRZERWA ŚWIĄTECZNA



Projekt „Rybniccy seniorzy wzorem ak-
tywności społecznej osób starszych” uzyskał 
dofinansowanie z Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych, realizowanego przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Jego wartość 
wynosi 163.410 zł,  z czego 146.660 zł  
to kwota przyznanej dotacji. Przedsię-
wzięcie ruszyło z początkiem listopada i 
potrwa do końca czerwca przyszłego roku.  
W jego ramach seniorzy mogą wziąć udział 
w bezpłatnych zajęciach mających na celu 
integrację również tą międzypokoleniową, 
to m.in. warsztaty artystyczne, koncerty 
działającego przy rybnickim Uniwersytecie 
III Wieku zespołu wokalnego Moderato, za-
jęcia ruchowe i rekreacyjne, cykl wykładów 
dotyczących funkcjonowania UTW, trady-
cyjne górnicze gwarki, koncert noworoczny 
z udziałem młodych muzyków ze szkoły 
muzycznej oraz seniorów, a także imprezy 
integracyjne w grudniu i w czerwcu. 

Pierwsze zajęcia w centrum Bushido przy 
ul. Budowlanych ruszyły 8 listopada. Seniorzy 
ćwiczyli tai chi i jogę, a w bibliotece przy ul. 
Szafranka zgłębiali tajniki malarstwa na szkle. 

W planach są lekcje salsy, gimnastyki z elemen-
tami judo i strechingu, tańca towarzyskiego, 
a także zajęcia plastyczne: malowanie na 
jedwabiu, warsztaty sztuki pergaminowej oraz 
wyjazdowe warsztaty rękodzieła artystycznego. 
Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych 
spotkań przygotowanych w ramach projektu 
zamieszczane będą sukcesywnie na interneto-

wych stronach partnerów projektu: Uniwer-
sytetu III Wieku (www.rybnik.pl/rkutw) oraz 
centrum Bushido (www.bushido.rybnik.pl). 

Zgłoszenia osób chętnych do udziału 
w bezpłatnych zajęciach przyjmuje Julia 
Abrahamowicz, koordynator projektu, pod 
numerem telefonu: 509 768 082. 

(D)

Lekarze i pielęgniarki oddziału neurologicznego wojewódzkiego 
szpitala specjalistycznego w Orzepowicach udzielali bezpłatnych 
porad na temat rozpoznania objawów udaru mózgu, który jest naj-
częstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności u osób powyżej 40. 

roku życia. Mówili też o sposobach zapobiegania tej niebezpiecznej 
w skutkach chorobie. Ponad 150 osób poddało się bezpłatnym bada-
niom: ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru i cholesterolu we krwi. 
Wyniki te konsultowali potem lekarze oddziału neurologicznego. 
— Wybór tych badań jest nieprzypadkowy. Nadciśnienie, podwyższony 
poziom cholesterolu czy cukru to główne czynniki sprzyjające wystą-
pieniu udaru mózgu — mówił dr Maciej Świat, ordynator oddziału 
neurologicznego z pododdziałem udarowym WSS nr 3 w Rybniku, 
cieszący się z dużego zainteresowania akcją: — Spora frekwencja 
pokazuje, że tego typu przedsięwzięcia powinny być organizowane 
cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku — dodaje. Jest duża szansa 

na to, że w drugiej połowie przyszłego roku w ryb-
nickim szpitalu zostanie uruchomiony pododdział 
wczesnej rehabilitacji neurologicznej, głównie dla 
chorych po udarze. — Trwają procedury formalne, 
aktualnie na etapie sejmiku województwa, jako organu 
założycielskiego. Pozostaje jeszcze kwestia kontraktu z 
NFZ ale liczymy, iż w świetle deficytu tego typu usług w 
regionie, fundusz przyzna nam środki na prowadzenie 
pododdziału — wyjaśnia ordynator Świat. Według 
planów, na pododdziale wczesnej rehabilitacji neuro-
logicznej ma znaleźć się 20 łóżek. Trafią tu pacjenci, 
którzy zakończyli leczenie na oddziale udarowym, a 
to zapewni ciągłość ich rehabilitacji. Jak dotąd osoby, 
które przeszły udar, odzyskują sprawność głównie w 
Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym „Repty” 
w Tarnowskich Górach, co, choćby ze względu na 
odległość, jest uciążliwe zarówno dla chorych, jak i 
ich rodzin mieszkających w Rybniku i okolicy. 

(D) 

Seniorzy mają już za sobą m.in. zajęcia tai chi

O udarach w Focusie

Podczas „białej soboty” można było 
zbadać poziom cukru, cholesterolu  
i ciśnienie, a także dowiedzieć się 
jak uniknąć udaru Do
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Joga  na  emeryturzeTai chi, joga, salsa, koncerty i wykłady 
to tylko niektóre z propozycji przygoto-
wanych dla osób, które ukończyły 60 lat, 
w ramach wspólnego projektu Uniwersy-
tetu III Wieku oraz Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido”. 

3 listopada, w centrum handlowym Focus Park zorganizo-
wano „białą sobotę”. Podczas akcji przygotowanej w ramach 
Światowego Dnia Udaru Mózgu przebadało się ponad 150 
mieszkańców miasta i regionu. 
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Ostatnia monografia miasta pod redakcją prof. Jana 
Walczaka ukazała się w roku 1986. Historia Rybnika 
kończy się w niej na roku 1980, czyli na przedostatniej 
dekadzie PRL-u. — Chcemy przybliżyć historię Rybni-
ka, korzystając z dobrodziejstwa przemian politycznych 
po 1989 roku i towarzyszącego im otwarcia na prze-
strzenie wcześniej nieznane albo zakazane. Zamierzamy 
opowiedzieć ją w sposób dynamiczny, zrozumiały i inte-
resujący także dla tych rybniczan, którzy na co dzień nie 
czytają tekstów historycznych. Chcemy zbadać i omówić 
wiele skomplikowanych wątków z historii miasta, które 
dotąd albo w ogóle były pomijane, albo pokazywano je 
nazbyt jednostronnie. Zamierzamy więc obiektywnie 
pokazać, jak przekształcał się Rybnik w okresie pruskim 
i jak tu w mieście wyglądały konflikty czasów plebiscytu  
i towarzyszące im przemiany społeczno-narodowościo-
we. Cennym dla całości pracy będzie ukazanie procesów 
związanych z budową  polskich postaw patriotycznych 
w XIX oraz XX wieku. Napiszemy, jak przedstawiała 
się „opcja niemiecka” i jak wyglądały relacje między 
mieszkańcami. Zajmiemy się również rybnicką gminą 
izraelicką, zarówno w kontekście politycznym, jak i go-
spodarczym. Nie pominiemy także i epok wcześniejszych. 
Wiemy, że istnieje wiele wątków historii miasta, które wy-
magają pogłębionych  studiów. Znamy też liczne, dotąd 
niewykorzystane źródła — sygnalizuje dr Bogdan Kloch.

Monografia ma mieć około 700 stron, z których 
ok. 100 zostanie przeznaczonych na materiał ikono-
graficzny, czyli zdjęcia, rysunki, mapy i plany, kopie 
dokumentów. Co ważne, Bogdan Kloch chce, by nowa 
monografia miasta kosztowała w księgarniach w gra-

nicach 50 zł i by ukazała się w nakładzie 
przynajmniej 1500 egzemplarzy.

Interesującą kwestią będzie przed-
stawienie jak rozwijał się Rybnik geo-
graficznie i administracyjnie. Dziś liczy 
27 dzielnic, ale kiedyś było to blisko 20 
odrębnych miejscowości, kilka samo-
dzielnych gmin wiejskich, a także trzy 
miasta górnicze: Chwałowice, Niedo-
bczyce i Boguszowice, które później wcielono do 
Rybnika. Wiele emocji wzbudzi zapewne opracowanie 
historii najnowszej – czasów II wojny światowej, epoki 
PRL-u, zrywu „Solidarności” i przemian po upadku 
komunizmu. Tymi czasami zajmą się badacze z ka-
towickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, 
Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum w Rybniku i innych 
placówek. Również okres pruski, niemniej dyskusyjny, 
będzie domeną badaczy uniwersyteckich.   

— Zespół redakcyjny, mający stworzyć monografię 
liczy kilkanaście osób. Sporą jego część stanowią sto-
sunkowo młodzi badacze, których atutem jest spora już 
wiedzą, ale też solidność, dociekliwość i bardzo dobra 
znajomość języka niemieckiego, co jest szczególnie ważne 
przy korzystaniu ze źródeł archiwalnych, również tych 
napisanych gotykiem. Pracami zespołu redakcyjnego 
pokieruje dr hab. Zbigniew Hojka, pracownik naukowy 
Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący 
się w historii Górnego Śląska. Najpierw będzie koordyno-
wać prace badawcze, a potem zredaguje całość wydaw-
nictwa. To rzetelny i obiektywny historyk o znakomitym 
warsztacie — zapewnia dr Bogdan Kloch. Obaj bardzo 
liczą na zbadanie nietkniętych dotąd przez badaczy 
archiwaliów znajdujących się m.in. w archiwum pań-
stwowym w czeskiej Pradze, a także w posiadaniu cze-
skiej arystokratycznej rodziny Lobkowiców. Niemniej 
cennym źródłem będą akta gruntowe miasta Rybnika, 

które należy zbadać w pierwszej kolejności. Badacze 
zamierzają też przewertować m.in. archiwalne kroniki 
rybnickich organizacji społecznych. Dyrektor Kloch 
zwraca uwagę, że nowe badania muzeum nad historią 
miasta trwają od ponad dziesięciu lat, a opracowania, 
które w tym czasie wydało muzeum m.in. w ramach 
serii wydawniczej „Zeszyty Rybnickie” stanowią zna-
komity przyczynek do powstającej monografii. Zespól 
redakcyjny zamierza również wykorzystać dorobek 
innych badaczy i popularyzatorów dziejów Rybnika. 

— Stworzenie monografii Rybnika będzie wymagało 
nakładów finansowych. Wiadomo, że co roku w budże-
cie Muzeum znajdą się środki na badania archiwalne 
i biblioteczne prowadzone przez naszych pracowników, 
którzy będą brali udział w tym projekcie. Na koniec 
musimy całość tekstów opracować, zebrać materiał 
ikonograficzny, stworzyć ciekawą okładkę i całość 
przygotować do druku — mówi dyrektor dr Bogdan 
Kloch i dodaje, że mimo prac nad monografią miasta, 
muzeum w dalszym ciągu będzie wydawać pojedyncze 
monografie rybnickich dzielnic. Pierwsza z nich – 
„Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika” ukazała się  
w ubiegłym roku. Na rok przyszły zaplanowano wy-
danie wspólnej monografii Popielowa i Radziejowa, a 
na kolejny historię Smolnej. Patronat nad tworzeniem 
monografii objął prezydent Rybnika Adam Fudali. 

Wacław Troszka

Piszą na nowo 
historię Rybnika

W październiku rozpoczął pracę zespół 
historyków-badaczy mających napisać nową 
monografię historyczną Rybnika. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest dr Bogdan Kloch, dyrektor 
Muzeum w Rybniku. Zbieranie materiałów  
i pisanie tekstów ma się zakończyć w 2015 roku; 
wydanie książki zaplanowano na rok 2016. 
Monografia ma się stać „fundamentem współ-
czesnej wiedzy o mieście i jego społeczeństwie”.

Bezdomni pod ochroną
Zbliża się zima, a więc najtrudniejszy czas dla bezdomnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze strażą miejską monitorują 
miejsca, w których mogą oni przebywać. 

Bezdomni otrzymują informacje o możliwościach skorzystania z bezpłat-
nego noclegu w jednym ze schronisk oraz pomocy żywnościowej. Wzorem 
lat ubiegłych bezdomni mężczyźni kierowani są do schroniska św. Brata 
Alberta w Przegędzy (ul. Mikołowska), Domu Nadziei w Niewiadomiu 
przy ul. Sportowej albo do jednego z dwóch czteroosobowych mieszkań 
chronionych. Z kolei na bezdomne kobiety czeka „Przytulisko” Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego oraz Centrum 
Matki z Dzieckiem „Maja” w Raciborzu. W Rybniku funkcjonują również 
dwa mieszkania chronione o charakterze rotacyjnym, w których schro-
nienie może jednorazowo znaleźć sześć kobiet. Bezdomni mogą liczyć 
także na pomoc żywnościową, która jest realizowana przez parafię św. 
Jadwigi Śląskiej na Nowinach w ramach Europejskiego Programu Pomocy 
Żywnościowej. W chłodne dni ciepłą zupę można zjeść w boguszowickiej 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Małachowskiego. 

Wszelkie informacje o noclegach i wyżywieniu bezdomni otrzymają 
pod całodobowym, bezpłatnym numerem telefonu: 0 800 100 022.    (D)    

Kurtka dla malucha
Kiedy trzeba ubrać pięcioro dzieci, znalezienie 

pieniędzy na kupno ciepłych kurtek, czy zimowych 
butów może stanowić niemały problem. Pod koniec 
października Chrześcijańska Służba Charytatywna 
rozpoczęła trzecią edycję akcji „Kurtka dla malucha”. 

Zbiórka ciepłej odzieży dziecięcej odbywa się również  
w Rybniku. — Przyjechała do nas pani, która przywiozła 
ubranka nie tylko na zimę, ale na cały sezon — cieszy się 
Anna Picho, kierownik filii ChSCh w Rybniku i czeka na kolejne 
dary. Osoby posiadające zbędne, ale znajdujące się w dobrym 
stanie ubrania, w szczególności kurtki, swetry, czapki, szaliki, 
rękawiczki, a także buty zimowe, mogą je przynieść do punk-
tu zbiórki przy ul. Wodzisławskiej 19a, który czynny jest 
w poniedziałki od 16 do 18 (dodatkowe informacje pod 
numerami tel. 507 159 612 oraz 32 422 73 79). Odzież 
zostanie rozdysponowana wśród najuboższych rodzin z mia-
sta i okolic. — Akcja ma pomóc przede wszystkim rodzinom 
wielodzietnym, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy 
do wielu wydatków dochodzi jeszcze zapotrzebowanie na 
ciepłą odzież — mówi Piotr Nowacki, dyrektor ChSCh.     (S)

Dr Bogdan Kloch i ostatnia monografia Rybnika z roku 1986

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

40 Nr 11/497; listopad 2012



W tym roku mija 90. rocznica przybycia do Rybnika ojców werbistów,  
czyli Misjonarzy Słowa Bożego. Najwybitniejszym spośród tych, którzy tu trafili, 
był o. Emil Stanisław Drobny.

W i e l k i  D r o b n y cz. 2

Emil Stanisław Drobny urodził się 15 czerwca 
1889 w Tworkowie na Ziemi Raciborskiej. Był synem 
Andrzeja, który był pracownikiem kolei, ale prowadził 
też własne gospodarstwo. W razie potrzeby był również 
cieślą i stolarzem, a z zamiłowania rzeźbiarzem. Matka 
- Paulina z domu Białas, jak wspominał po latach jej 
syn uczyła dzieci z czcią wymawiać imię Boga i Polski. 
Ojciec Emil Drobny zawdzięczał swej tworkowskiej 
rodzinie nie tylko w naturalny sposób odziedziczoną 
pracowitość, ale też wiele wewnętrznej energii po-
trzebnej do pracy na wielu niwach. Z pewnością świat 
zaczął poznawać dzięki rodzicom, zwłaszcza matce,  
z kolei wszechstronność zainteresowań oraz zdolności 
manualne zawdzięczał z pewnością ojcu. Swą edu-
kację rozpoczął od szkoły w rodzinnym Tworkowie.  
W domu często panowała bieda. Rodzice czasami nie byli  

w stanie nakarmić licznej gromadki, a co dopiero mówić 
o wykształceniu. Zdolności małego Emila dostrzegł 
jednak miejscowy proboszcz – znany na opolszczyźnie 
działacz narodowy – Józef Gregor. To dzięki jego 
pomocy w 1903 roku Emil rozpoczął naukę w niższym 
gimnazjum werbistów w Nysie. 

Potem były studia wyższe w Akademii Filozoficzno-

Teologicznej w podwiedeńskim Moedling. To wyższe 
seminarium dla młodych z całej Europy prowadzili 
oczywiście werbiści. Tutaj przebywał także konfrater 
Drobnego, opolanin Piotr Gołąb (1888-1943), później 
znakomity językoznawca, a przede wszystkim dialek-
tolog śląski, bardzo wysoko oceniany przez swego 
mistrza Kazimierza Nitsche’a, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wspólnie z Emilem Drobnym oraz 
siedmioma innymi kolegami Gołąb założył Stowa-

rzyszenie Studentów 
Polaków. Wszyscy 
czuli się Polakami, 
a stowarzyszenie to 
było ich „Małą Pol-
ską”. Młodzi ludzie 
prywatnie studio-
wali historię Polski, 
czytali i gromadzili 
książki polskich pisa-
rzy, tworząc niemały 
księgozbiór. Sami 
sobie wzajemnie 
urządzali odczyty na 
polskie tematy. 

Nie od rzeczy bę-
dzie wspomnieć, że 
ten wspaniały czło-
wiek o. Emil Drob-
ny samokształcił 
się przez całe swoje 

życie. Ludzie nie byli w stanie pojąć, jak znajduje czas 
na tak wiele różnych zainteresowań. 

 Do zgromadzenia werbistów Drobny przystąpił 
zaraz po przyjęciu do niższego seminarium, już 3 
października 1903 w Nysie. Tam też  8 września 1914 
otrzymał święcenia kapłańskie. Zaraz na drugi dzień po 
wybuchu I wojny światowej został wcielony do wojska. 

W 1915 przebywał w austriackim St. Gabriel, a potem  
w Raciborzu. Po przeszkoleniu w koszarach przydzielo-
no go do szpitala wojskowego. Jak podaje ks. J. Tyszka 
w „Biogramach polskich werbistów”, w 1916 roku 
Drobny był kapelanem polskim w Pfoerten (Dolne 
Łużyce). Następnie wysłano go na linię przyfrontową 
na Litwie, gdzie uczył w szkole ludowej w Rymszanach.  
W 1918 z własnej inicjatywy wyjechał stamtąd i znalazł się  
w miejscowości Genthin w Saksonii, gdzie znów podjął 
pracę pedagogiczną. Niemcy odznaczyli go krzyżem 
żelaznym II klasy. W 1919 powrócił do Nysy, do Domu 
Misyjnego św. Krzyża. Potem, już jako duszpasterz, 
przebywał w Saksonii i w Berlinie.

24 stycznia 1919 roku razem z o. Szajcą przyjechał 
do Bytomia. W czasach plebiscytu stał zdecydowanie 
po polskiej stronie. Z wiadomych przyczyn nie mógł po 
1921 pozostać w Bytomiu, który pozostał w granicach 
Niemiec. W ten sposób wczesną wiosną 1922 roku trafił 
do Rybnika. Tu zorganizował kurs nauczania dla 400 
dziewcząt, które potem przejęły siostry urszulanki. Jego 
pasją stało się kolekcjonerstwo i historia regionalna - lo-
kalna, czego najważniejszym dowodem była utworzone 
przez niego pismo „Ziemia Rybnicka”. Znany był także 
jako wzięty rekolekcjonista i gorliwy kaznodzieja. 

„Pełen entuzjazmu dla sprawy Polski umiał pło-
miennym słowem czy ujmującymi artykułami w czaso-
pismach zapalać ludzi – Ślązaków do gorącej miłości 
Ojczyzny”. Wydaje się, że za życia o. Drobny był, nie-
stety, niedoceniany. Jednym z powodów była zapewne 
jego niezwykła skromność. Jeśli nawet pisywano czasem 
o jego zbiorach, to ledwie wspominano o ich twórcy. 
Pisano o nim, że jest naukowcem niereklamowanym 
przez żadną klikę, znacznie rzadziej jako o człowieku, 
który „wydobywa perły”. I pomyśleć, że już w 1939 roku 
artykuł o nim zatytułowano „Emil Drobny. Zapomnia-
ny badacz przeszłości historycznej Śląska”. 

Michał Palica

Do grona diamentowych par świętujących jubileusz 
65-lecia pożycia małżeńskiego dołączyli państwo Pelagia  
i Erwin Tkoczowie z Ligoty-Ligockiej Kuźni.

Mijający rok był dla państwa Tkoczów rokiem wyjątkowym.  
W styczniu pan Erwin skończył 90 lat, w październiku pani Pelagia 
obchodziła 85 urodziny. Świętowany także w październiku jubileusz 
65-lecia wspólnego życia dopełnił ich rocznicowy kalendarz i stał 
się okazją do wielu interesujących wspomnień. Państwo Tkoczowie 
poznali się jeszcze w czasie wojny, kiedy to pan Erwin został wcielony 
do armii niemieckiej. Gdy podczas pełnienia służby w Norwegii udał 
się na przepustkę, poznał panią Pelagię. Wkrótce wzięli ślub. Po 
wojnie pan Erwin rozpoczął pracę w kopalni Chwałowice, z którą 
związał całe swoje zawodowe życie. Małżonkowie zgodnie przyznają, 
że choć ich wspólna droga nie zawsze była usłana różami, to ciepło 
wspominają minione lata. 26 października, z okazji diamentowego 
jubileuszu, małżonków odwiedził prezydent Adam Fudali, który 
złożył im gratulacje i wręczył upominki.       (D) 

Diamentowi jubilaci

Dr Bogdan Kloch i ostatnia monografia Rybnika z roku 1986

Państwo Pelagia i Erwin Tkoczowie świętowali 65-lecie pożycia małżeńskiego  
m.in. z prezydentem Adamem Fudalim

Pamiątkowe zdjęcie z 30 czerwca 1923 roku, kiedy to Zakład Misyjny Królowej Apostołów w Rybniku odwiedził 
ówczesny prymas Polski ks. kardynał Edmund Dalbor, w środku po lewej stoi Władysław Weber, burmistrz Ryb-
nika, a obok niego (z lewej) o. Emil Drobny
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W październiku pary obchodzące 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego świętowały w Urzędzie Miasta dwukrotnie. 23 i 31 
października, 40 małżeństw odebrało z rąk prezydenta Adama 
Fudalego i Marii Cwenar, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane im przez 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Spotkania, z mu-
zycznym udziałem zespołu Gama, były okazją do wspomnień 
i podsumowań wspólnie przeżytych lat. O początkach swojej 
wieloletniej miłości opowiedzieli nam państwo Urszula i Ta-
deusz Kruczkowie. Poznali się u fryzjera, a po czterech latach 
wzięli ślub w kościele św. Antoniego. Obydwoje są rodowitymi 
rybniczanami. Pani Urszula pracowała w wydziale komunikacji 
urzędu miasta, natomiast pan Tadeusz, zootechnik z wykształ-
cenia, w kółkach rolniczych, a następnie przez wiele lat w hucie 
Silesia. — Za „komuny” pracowałem w dziale eksportu. Bardzo 
często wysyłaliśmy towar za granicę bez znaku fabrycznego. Sile-
sia, eksportując swoje produkty, nie przybijała pieczątek „made 
in Poland”. Zagraniczny odbiorca znakował garnki po swojemu,  
a ostateczny klient nie miał pojęcia, że kupuje towar wyproduko-
wany w Polsce. Nasze garnki były dostępne w całej Europie, Afryce, 
Stanach Zjednoczonych, i oczywiście w ówczesnym Związku Ra-
dzieckim — opowiada pan Tadeusz. Dzisiaj państwo Kruczkowie 
cieszą się wolnym czasem spędzanym na emeryturze oraz trójką 
dzieci, sześciorgiem wnucząt i dwójką prawnucząt. Zapytani  
o receptę na szczęśliwy związek jednomyślnie odpowiadają:  
— Zrozumienie i porozumienie, a pan Tadeusz dodaje: — Trzeba 
sobie ustępować, bo jak przyjdzie kosa na kamień, to pójdą iskry. 

W październiku, oprócz państwa Kruczków w urzędzie 
miasta świętowali: Felicja i Lucjan Czyżowie, Monika 
i Jerzy Draga, Gertruda i Józef Gojni, Lidia i Józef 
Holonowie, Jadwiga i Henryk Kimlowie, Urszula  
i Michał Łakomikowie, Anna i Antoni Michalscy, Adelajda  
i Ginter Niksztowie, Gizela i Paweł Porwołowie, Krystyna 
i Teodor Ryszkowie, Zofia i Kazimierz Smolagowie, 
Natalia i Stanisław Sobkowiakowie, Annamaria i Edward 
Szymurowie, Janina i Henryk Święty, Adelajda i Henryk 
Tenderowie, Gertruda i Herman Waleccy, Genowefa  
i Waldemar Wasiowie, Lidia i Czesław Wawoczni, Maria 
i Józef Zacharscy, Alicja i Józef Cyranowie, Teresa i Jerzy 
Dąbkowscy, Stanisława i Andrzej Geratowscy, Anna  
i Walter Gruszkowie, Helena i Marian Jabłońscy, Elżbieta 
i Józef Kauchowie, Róża i Alfred Karwotowie, Irena  
i Jerzy Kuźnikowie, Amalia i Jan Kubicowie, Mirosława 
i Józef Lewkowie, Marta i Jan Luksowie, Maria i Wacław 
Maćczakowie, Krystyna i Mikołaj Mandrelowie, Waleria 
i Paweł Mokry, Irena i Janusz Piekarczykowie, Gizela  
i Jerzy Polakowie, Małgorzata i Józef Potyszowie, Henryka 
i Jan Przydatkowie, Janina i Franciszek Szymurowie oraz 
Maria i Wiktor Zalewscy.

(D)

Pięćdziesiąt? 
  To za mało!

Złote Gody

Na zabawie, w pracy, u fryzjera – miejsca i okoliczno-
ści, w których po raz pierwszy spotkali się małżonkowie 
świętujący jubileusz Złotych Godów bywały bardzo róż-
ne. Wspólnie przeżyli ze sobą pół wieku, i jak zgodnie 
zapewniają, nie zamierzają na tym poprzestać. 

Marek Szołtysek i jeden z jego 
p l u s z o w y c h  M i s i o c z k ó w 
Ślonzoczków w zaprojektowanym 
przez niego regionalnym wdzianku
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Na potrzeby tej historii Szołtysek stworzył całą armię hi-
storycznych pluszaków. Główni bohaterowie to Misioczki 
Ślonzoczki, pozostali to m.in.: Smoki Morawioki, Psioki 
Czesioki, Misioki Poloki, Hazoki (zające) Austryjoki. Są 
też i czarne charaktery naszej śląskiej historii: Szczuroki 
Tataroki, Szczuroki hitleroki i Szczuroki komunioki. 
Książka jest napisana w dwóch językach – gwarą i językiem literackim. Opo-
wiada historię Śląska od stworzenia świata do lotów ślonzoków w kosmos. 
Są w niej również wierszyki odnoszące się do kolejnych opowieści, zagadki, 
przepisy m.in. na ciasteczkowego Ślonzoka i wodzionkę, a nawet gotowe treści 
życzeń na różne okazje po śląsku, nadające się do wysłania sms-em. Autor 
przygotował jeszcze wiele innych niespodzianek, dzięki którym lektura na 
pewno się nie dłuży, co jest jednym z największych atutów książek tego autora. 

Historia „narodu wybranego” rozpoczyna się oczywiście od stworzenia 
świata i Ślonzoków. Potem spotykamy ich w raju, w czasie budowy wieży Babel 
i śledzimy ich wędrówkę do ziemi obiecanej, czyli na Śląsk. By to wszystko 
odpowiednio przedstawić Szołtysek zadbał o odpowiednie ilustracje. To nie 
tylko, jak zwykle ciekawe zdjęcia, ale przede wszystkim zaskakujące fotomon-
taże z Misioczkami Ślonzoczkami w rolach głównych. Widzimy ich na praskim 
moście Karola, w cesarskim Wiedniu i wśród śląskich powstańców, a nawet 
w czasie pielgrzymki do Piekar. I to właśnie sesje zdjęciowe z pluszakami, 
poprzedzone żmudnym przygotowywaniem kostiumów i rekwizytów zajęło 
Szołtyskowi najwięcej czasu i wymagało iście benedyktyńskiej cierpliwości.  
— Zabierając się za książkę po Bożym Narodzeniu byłem przekonany, że wresz-
cie spokojnie bez pośpiechu napiszę kolejną książkę. W marcu zastanawiałem 
się już jaką inną książkę zdążyłbym napisać do jesieni. To była makabra, w 
czasie wakacji miałem kłopot ze zrobieniem pamiątkowego rodzinnego zdjęcia 
bo miałem wstręt do aparatu, obiektywu i wszystkiego, co związane z fotografią 
— wspomina Marek Szołtysek. 

Przełożenie na opowieść dla dzieci skomplikowanej historii Śląska to na 
pewno zadanie karkołomne, ale autor, będący przecież doświadczonym na-
uczycielem, poradził z nim sobie, przedstawiając np. powstania śląskie, jako 
wystrzeliwanie z procy „myszoków Niymczoków” tam skąd przyszły. Obecnie 
pluszaki, które wystąpiły w książce leżakują poupychane w kartonach. Kto 
wie, może kiedyś wystąpią w jakimś filmie…                        Wacław Troszka

Pluszowa 
     historia Śląska

Jak co roku jesienią na półkach księgarskich pojawiła się nowa, 
27 już książka Marka Szołtyska. Autor już nieraz zaskakiwał 
oryginalnymi pomysłami. Nie inaczej jest tym razem. W książce 
„Śląsk dla dzieci” opowiada najmłodszym zawiłe dzieje naszego 
regionu, a w rolach głównych występują pluszaki. 



I w zasadzie uporządkowaniem i systema-
tycznym publikowaniem tych dokumentów 
powinna się zająć jakaś specjalnie ku temu 
stworzona fundacja czy instytut naukowy. 
Roboty dla stu osób nie zabrakłoby tam przez 
dobre ćwierć wieku. Ale w związku z naszą 
kondycją gospodarczą i brakiem wrażliwości 
na ten rodzaj potrzeb – o nadmiar działań  

w kierunku opracowywania naszych dziejów 
nie musimy się martwić.

Żeby jednak pokazać jak ciekawe są te daw-
ne śląskie zapiski, sięgnijmy do książki z 1939 
roku. Chodzi o fragment tekstu ze stron 280-
281 książki „Tychy. Monografia historyczna”. 
Napisał ją wyjątkowo pracowity i zasłużony 
śląski historyk - Ludwik Musioł. Znajduje się 
tam oryginalny tekst umowy najmu izby, czyli 
fragmentu domu Żyda Szymona Perenza dla 
szulmajstra, czyli nauczyciela Johanna Will-
scha. Na tej umowie jest też podpisany tyski 
fojt, czyli wójt Wawrzin Drobik. A dlaczego? 
Otóż w związku z pruskim prawem – bo Śląsk 
był wtedy częścią Królestwa Prus – władze 
gminy były zobowiązane do zorganizowania 
szkolnictwa zaś właśnie w wynajętej izbie 
szulmajster Willsch miał uczyć tyskie dzieci. 
Dokument ten spisano 16 września 1816 roku. 

Zatem spójrzmy na formę zapisu jednego z jego 
fragmentów: „Naiem  pudzie od tego czasu, iak 
się szulmaister wybiere do teyże izby, to jest od 
Świętego Michała (29 września) tego roku.” Na 
koniec zaś: „Na (…) większe potwierdzenie się 
ten kontrakt w macierzinskiey gwarze stoł, i od 
wszystkich przytomnych podpisan iest.” 

Jakże ciekawe jest to określenie – macierzyń-

ska gwara. I myślę sobie, że dokument napisany 
jest w sumie ani to po śląsku, ani po polsku,  
a mową potoczną. Jedno jest jednak pewne, że 
mowa ta była mową zrozumiałą dla wszystkich 
podpisanych pod dokumentem. A może ona 
naprawdę była ich mową macierzyńską, czyli 
była muttersprache, langue maternelle, mate-
řský jazyk – czyli mową ojczystą? To ciekawe, bo 
pod dokumentem podpisany jest Żyd Szymon 
Perenz oraz bez wątpienia dwa stare Ślązoki 
– fojt Wawrzin Drobik i radny Morcin Jościur 
oraz chyba ludzie pochodzenia niemieckiego 
– Johann Willsch i Franz Golda. Żeby nam 
się jednak jeszcze bardziej skomplikowało, to 
dokument ten spisał Johann Willsch, czyli nie 
mógł być z niego taki echt Niymiec, skoro pisał 
po naszymu. A może to on wymyślił podczas 
pisania to określenie – macierzyńska gwara? 
Może napisał tak, żeby nie użyć określenia 

– po polsku. No i tu znowu otwiera nam się 
furtka do filozofowania. I możemy sobie znów 
pofolgować hipotezami, że może ten Johann 
Willsch nie lubił polskiej kultury, czy jakby 
powiedział w tamtych latach Józef Lompa – 
polsko-śląskiej mowy?

Jedno jest jednak pewne – na Śląsku nawet 
najdrobniejsza i z pozoru nieistotna informa-

cja może budzić emocje oraz być 
tłumaczona na wiele sposobów. 
Bo jak zrozumieć, że współcześnie 
połowa jakiejś rodziny chce się 
nazywać Kuc, a druga połowa – 
Kutz. Tak samo jest z nazwiskami: 
Scholtysek i Szołtysek, Szymała  
i Schymalla, Konsek i Kąsek. Naj-
śmieszniejsze są jednak dyskusje, 
gdy się ustala, która z form zapisu 
nazwiska jest bardziej poprawna. 
A to jest moim zdaniem nie do 
wytropienia, gdyż różnorodność 
tych zapisów może wynikać z po-
wodu swej dawności, ale też z błę-
dów pisarskich urzędników oraz  
z kierowania się różnorodną orto-
grafią piszących. Bo inaczej zapis 
jakiegoś nazwiska kreślił piszący 
po łacinie, po czesku, po polsku 
czy po niemiecku. Czasami kształt 
nazwiska bez wiedzy Ślązoka zmie-
niali urzędnicy podczas wpisów do 
akt notarialnych albo na okolicz-
ność przyjmowania do szkół czy 

do wojska. Czasami z natury bezkonfliktowe i 
potulne w urzędach Ślązoki na pytanie – Jak 
się piszecie?, odpowiadali – Napiszcie jak 
uważocie! Takie podejście do tego problemu 
uświadomiła mi pani Teresa z Raciborza, która 
opowiedziała, że dopiero niedawno zauważyła, 
że na jej świadectwie szkolnym sprzed 60 lat 
jest błąd w dacie urodzenia, a jej nazwisko 
pojawia się dwa razy i to za każdym razem  
w innej wersji. A jest ono tam zapisane: Glom-
bik i Głąbik. I jak to zinterpretować? Otóż 
kapuściany głąb powie, że Teresa Glombik – to 
Niemka, a Teresa Głąbik – to Polka. Jednak 
takie kapuściane stawianie sprawy powoduje, 
że postawiony wobec nich człowiek odpowiada 
wymijająco: Jo je po prostu Ślązok, a mój język 
to – macierzyńska gwara.

Marek Szołtysek

Macierzyńska gwara
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Śląsk to takie ciekawe miejsce na ziemi, które opisują miliony przeróżnych dokumentów.  
A przyczyną tej mnogości jest położenie Śląska w bliskości takich dawnych ognisk cywilizacyjnych  
jak Morawy, Czechy, Małopolska czy kraje niemieckie. 

Nasza skomplikowana historia wyjątkowo rzuca się cieniem na kształt nazwisk w śląskich dokumentach

44 Nr 11/497; listopad 2012

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

103/2 i 103/3
Oto bardzo ciekawe zdjęcie, które wy-

jątkowo pasuje do atmosfery zbliżającej 
się Barbórki. Przesłał go do naszej redakcji 
Adam Studziński. Fotografia przedstawia 
pracowników działu szybowego dzisiejszej 
kopalni Chwałowice. Wśród uchwyconych 
w kadrze robotników jest pradziadek żony 
pana Adama – Leopold Kuczera, który był 
długoletnim pracownikiem tego działu. 
Dzięki tablicy, którą trzymają dwaj górnicy 
wiemy, że zdjęcie zrobiono 18 czerwca 
1921 roku. U góry jest jeszcze niemiecki 
napis, kończący się literami „…tage”, czyli 
dzień, dni… Może ktoś domyśli się, co tam 
jest napisane i co wówczas świętowano?

Dziękujemy Justynie Wieczorek, która opi-
sała szczegóły dotyczące zdjęcia z poprzedne-
go miesiąca nr 102/2. Na fotografii znajduje 
się babcia pani Justyny, Róża Wieczorek z 
domu Klimek, mieszkanka dzielnicy Chwałę-
cice. Zdjęcie zrobiono w roku 1951 w szkole 
podstawowej, która mieściła się w budynku 
obecnego przedszkola w Chwałęcicach przy 
ulicy Grodzkiej. Jest to klasa III – uczniowie 
urodzeni w roku 1941 i 1942. Nauczycielka to 
Maria Godlewska, która pochodziła z Warsza-
wy. W czasie swojego pobytu w Chwałęcicach 
mieszkała u teściów babci p. Justyny – Urbana 
i Berty Wieczorek. Była miłośniczką zwierząt – 
do szkoły przyprowadzała kota, który siedział 
jej na ramieniu. Uczniom kazała przynosić 
chleb dla ptaków. Miała dużo książek, których 
w tamtych czasach uczniom brakowało. Przy-
nosiła je na lekcje, a dzieci pomagały odnosić je 
do domu. W ramach kary biła uczniów linijką, 
a gdy ci ją zdenerwowali śpiewała „ A wasze 
serca zimne jak lód...”. Uczyła wszystkich 
przedmiotów z wyjątkiem matematyki i języka 
rosyjskiego. Nauczycielka wróciła do Warszawy 
i tam zmarła. 

W klasie znajdowała się szafa z akcesoriami 
religijnymi, na ścianie między zdjęciami Stalina 
i Bieruta wisiał krzyż. Znajdował się tam też 
piec kaflowy na węgiel, a podłogę smarowano 
olejem, bo dzieci chodziły bez butów.

Zdjęcia 103/1
Z analizy szczegółów achitektonicznych 

familoka możemy ponad wszelką wątpli-
wość stwierdzić, że jest to jeden z familo-
ków w Chwałowicach. Nie wiemy natomiast 
kto na tym zdjęciu został uwieczniony oraz 
w którym roku zdjęcie zostało wykonane. 
Według mnie fotografię zrobiono około 
1915 roku. Ale może ktoś pozna swoich 
przodków i wyznaczy bardziej precyzyjny 
czas?

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45

103/1
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Wielki album Rybnika (cz. 103)

103/3



W lipcu 2009 roku figury zdemontował 
i wywiózł na swoją posesję prywatny wła-
ściciel skweru. Sześć lat wcześniej kupił ów 
skwer z przyległym placem od Rybnickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej, która 
wtedy próbowała zagospodarować bądź 
spieniężyć tereny zamkniętej kilka lat 
wcześniej kopalni Rymer. — Wszystko 
wskazywało na to, że cała sprawa znajdzie 
szczęśliwy finał i figury trafią do pobliskiego 
parku im. H.Czempiela. Porozumieliśmy 
się w tej sprawie z właścicielem skweru  
i mieliśmy nawet podpisać w tej sprawie 
ugodę, ale w wyznaczonym dniu właściciel 
w ogóle się nie pojawił, a następnego dnia nikogo  
o niczym nie informując, wywiózł figury nie wiadomo 
gdzie. Jak się później okazało trafiły one na jego pry-
watną posesję w jednej z pobliskich miejscowości — 
przypomina Henryk Ryszka, radny z Niedobczyc.

Cała sprawa wywołała wśród mieszkańców 
Niedobczyc spore poruszenie, a prezydent Adam 
Fudali złożył nawet doniesienie do rybnickiej 
prokuratury rejonowej. Zdaniem Aleksandry 
Frydrychowicz, miejskiego konserwatora zabyt-
ków, fontanna z figurami, choć pochodziła z lat 
60, zaliczana była do tzw. zabytków ruchomych, 
a skoro tak, to jej właściciel przed wywiezieniem 
figur powinien był uzyskać oficjalną zgodę na ich 
przetransportowanie. Zgody nie miał, więc dopuścił 
się samowoli. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, 
ale tam przyznano rację właścicielowi skweru. 

Henryk Ryszka postanowił jednak za wszelką 
cenę sprowadzić figury z powrotem do Niedobczyc. 
Sprzymierzeńca znalazł w osobie Mariana Wolne-
go, dyrektora niedobczyckiego domu kultury. Ten  
w lipcu najpierw skontaktował się z posiadaczem 
rzeźb telefonicznie, a potem odwiedził go w Orze-
szu-Zawadzie. — Przekonywałem go, że fontanna 
zawsze kojarzyła się z kopalnią Rymer, że figury 
powinny wrócić do Niedobczyc, bo mieszkańcy są 
do nich przywiązani. Obiecałem też, że jeśli tak się 
stanie, wykonamy tabliczkę informującą o jego daro-
wiźnie. Nie chciałem go ponaglać; ostatecznie zgodził 
się oddać figury, które na tydzień przed oficjalnym 
otwarciem domu kultury po remoncie zwiozły tu 
Rybnickie Służby Komunalne — opowiada Marian 
Wolny. Gdy w końcu września otwierano dom kul-
tury po długim, gruntownym remoncie, betonowe 

figury stały już na skarpie sąsiadującej z głównym 
wejściem do budynku, znajdującym się obecnie od 
strony dawnego basenu. Ostateczne urządzenie 
skarpy zaplanowano na wiosnę, wtedy też figury 
staną na odpowiednich cokołach, prawdopodobnie 
też zostaną odpowiednio oświetlone.

Fontanna pojawiła się na skwerze przed 
bramą kopalni w latach 60. Autorem rzeźb jest 
Rudolf Kucharczyk, brat ówczesnego dyrektora 
Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego. Według 
niektórych opowieści pierwowzorem kobiety  
z dzbanem miała być wyjątkowej urody pracownica 
kopalni. Z dzbana trzymanego przez dziewczynę  
z betonu i z rybich pysków lała się woda, a całość 
była jeszcze efektownie podświetlona. Inne wyko-
nane przez Rudolfa Kucharczyka rzeźby przedsta-
wiające górnika i dziewczynę w śląskim stroju stoją 
do dziś w niedobczyckim parku im. H.Czempiela, 
dlatego Marian Wolny chciałby, by docelowo, może 
za kilka lat, figury z fontanny również trafiły do 
parku. Według bardziej śmiałego jego pomysłu, 
miałaby tam powstać również replika fontanny ze 
skweru przed kopalnią, którą ozdobiłyby odzyskane 
figury.

Wacław Troszka

Z notatnika strażnika miejskiego

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

Kobieta z betonu
Niedobczyce odzyskały betonowe figury, które przez 

długie lata zdobiły fontannę usytuowaną na skwerze 
znajdującym się vis-à-vis głównego wejścia do nieczyn-
nej już dziś kopalni Rymer. Półnagą kobietę z dzbanem  
i cztery ryby ustawiono na skarpie obok głównego wejścia 
do domu kultury. 

Archiwalne zdjęcie z lipca 2009 roku. Henryk Ryszka, radny z Niedobczyc 
i ogołocona z figur fontanna

Odzyskane figury zdobią dziś skarpę sąsiadującą z niedobczyc-
kim domem kultury.
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8 listopada
Rynek to nie postój 
taksówek
Strażnicy rzucają wyzwanie tak-

sówkarzom, którzy nagminnie łamią 
zasady postoju w Rybnickiej Strefie 
Śródmiejskiej. Taksówki mają prawo 
wjazdu na rynek jedynie po pasażera 
lub podwożąc klienta. Jednak ich 
postój może się odbywać jedynie  
w miejscu oznaczonym znakiem d-19 
„Postój taksówek”. — W weekendy, 
zwłaszcza w godzinach wieczornych 
i nocnych, taksówkarze za nic mają 
obowiązujące oznakowanie. Widok 
czekających na klientów TAXI pod 
ratuszem nie należy do rzadkości — 
informuje Dawid Błatoń, rzecznik 
strażników. Warto przypomnieć sobie 

przepisy i je stosować, bo postój może 
się okazać droższy niż zamówiony kurs.

16 listopada
Z kartonu w dobre ręce
Okrucieństwem i bezmyślnością 

wykazała się osoba, porzucająca 
cztery szczeniaki w lesie. Pieski 
spakowano do kartonu po sprzę-
cie AGD… Na szczęście zwierzęta 
nie spędziły tam wiele czasu i były  
w dobrej kondycji. Szczeniakom dopi-
sało szczęście, bo żaden nie trafił do 
schroniska. Pierwszym zainteresowała 
się kobieta, która przyszła na komendę 
SM załatwić sprawę wykroczenia. Dwa 
kolejne trafiły do małej dziewczynki i jej 
dziadka. — Dziecko nie potrafiło ode-
rwać wzroku od maleństw skomlących 

w kartonowym pudełku. Nie minęło 
kilka sekund, a jeden z maluchów 
spał już na rękach dziewczynki — 
opowiadają strażnicy. Ostatnia suczka 
trafiła do rybniczanki, która o sprawie 
dowiedziała się z telewizji. Choć nic nie 
usprawiedliwia porzucenia szczeniąt, 
to ostatecznie statystyka nie jest naj-
gorsza – na jednego głupca przypada 
czterech dobrych ludzi, Może to ura-
tuje psią wiarę w człowieka.

4 listopada
Pomagajmy 
bezdomnym
Rozpoczęła się najtrudniejsza 

pora roku dla osób, które nie mają 
dachu nad głową. Tak jak w poprzed-
nich latach, strażnicy we współpracy 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
rozpoczęli kontrole miejsc, w których 
mogą przebywać osoby bezdomne: 
piwnic budynków, prowizorycznych 
szałasów, ogródków działkowych czy 
na klatek schodowych. Funkcjonariu-
sze odwiedzili 23 miejsca, w których 
znaleźli sześć osób. Jesienna aura nie 
zwalnia z obowiązku dbania o innych. 
Straż miejska otrzymuje coraz więcej 
zgłoszeń o osobach potrzebujących 
pomocy. 28 października tuż przed 
godziną 23 dyżurny odebrał telefon 
mężczyzny, który poprosił o przewie-
zienie do schroniska św. Brata Alberta 
w Przegędzy. Bezdomny skorzystał 
z telefonu znajdującego się na stacji 
benzynowej. 

(m)

46 Nr 11/497; listopad 2012



27 października w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Boguszowicach odby-
ła się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia Ryb-
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. 

Stała się okazją do podziękowań dla szkole-
niowców, trenerów i działaczy zasłużonych dla roz-
woju młodzieżowego sportu w Rybniku. Ale słowa 
wdzięczności skierowano też pod adresem rodziców 
młodych sportowców oraz ich sympatyków i kibiców. 
W czasie uroczystego spotkania z udziałem wielu 
znamienitych gości, tym najbardziej zasłużonym 
wręczono okolicznościowe medale oraz wydaną  

z okazji jubileuszu monografię klubu. Z okazji 20-le-
cia działalności klub wyróżniono Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 

RMKS ma szczęście do ludzi, którzy z ogromną 
pasją, zaangażowaniem i determinacją trenowali  

i trenują, ale i wychowują kolejne pokolenia rybnic-
kich sportowców.

Podczas gali goście mieli okazję zobaczyć walkę 
bokserską oraz pokazowy pojedynek rybnickich szer-
mierzy. Nie zabrakło również występów artystycz-
nych, by wspomnieć tylko zespół Singers z wokalistą 
Mateuszem Piecowskim. Podczas uroczystości 
sporo ciepłych słów padło pod adresem sympatyków 
sportu młodzieżowego w Rybniku, a także byłych  
i obecnych zawodników, którzy, osiągając sportowe 
sukcesy, rozsławiają nasze miasto, region i kraj. 
Podziękowano również lokalnym władzom, firmom 

i instytucjom za wszelkie wsparcie tak finansowe, jak 
i rzeczowe. Zawodnikom, trenerom oraz działaczom 
RMKS-u wypada życzyć rzetelnej pracy u podstaw, 
wielu kolejnych sukcesów, a klubowi jako całości 
następnych jubileuszy.

RMKS skończył 20 lat Zebranie założycielskie Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego odbyło 
się 14 maja 1992 roku. Wzięło w nim udział 21 osób. Siedzibą klubu ustanowiono 
pływalnię krytą MOSiR –u przy ul. Powstańców Śl. Skompletowanie dokumentów 
potrzebnych do rejestracji stowarzyszenia powierzono Arkadiuszowi Skowronowi 
– pierwszemu prezesowi RMKS-U Rybnik. 3 lipca 1992 roku Urząd Wojewódzki  
w Katowicach wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej nowe rybnickie 
stowarzyszenie. Pod decyzją podpisał się rybniczanin, ówczesny wicewojewoda 
Eugeniusz Wróbel. Blisko dwa tygodnie później, na wniosek Komisji Kultury Fizycznej 
i Sportu Rady Miasta Rybnika, radni podjęli uchwałę o objęciu nowego klubu patro-
natem rady miasta. Chodziło głównie o udostępnianie miejskich obiektów i pomoc 
dla klubu, a ówczesna przewodnicząca rady Urszula Szynol została honorowym 
prezesem RMKS-u Rybnik. 

Klub powstał z potrzeby tamtych czasów, a jednym z najważniejszych jego zadań 
było przejęcie grup młodzieżowych poszczególnych sekcji dokonywującego powoli ży-
wota, wielosekcyjnego ROW-u Rybnik. Tak też się w niedługim czasie stało. W wyniku 
porozumienia pomiędzy klubami, RMKS Rybnik przejął młodzieżowe grupy czterech 
sekcji: koszykówki żeńskiej, lekkiej atletyki, szachów i szermierki. Dodatkowo, na 
starcie powołano do życia sekcję siatkówki. 1 sierpnia 1992 r. miasto Rybnik udzieliło 
klubowi dotacji na działalność sportową wśród dzieci i właśnie tę datę przyjmuje się 
za początek istnienia RMKS-u. Pierwszy zarząd klubu tworzyli: Arkadiusz Skowron – 
prezes, Michał Olszar – wiceprezes, Piotr Bobrowski – sekretarz oraz członkowie: Lech 
Kowalski, Leszek Lampert i Mirosław Orczyk. W marcu roku 1996 roku nadzwyczajne 
walne zebranie delegatów podjęło uchwałę o przekazaniu z początkiem 1997 r. sekcji 
szachowej do nowo powstającego Miejskiego Klubu Szachowego. W roku 1998 RMKS 
Rybnik przejął z kolei kadrę szkoleniową oraz wszystkich zawodników rozwiązanej 
sekcji pływackiej KS Energetyk Rybnik (powstała podobnie jak RMKS w 1992 r.). 

Następną sekcję RMKS utworzył w wyniku kłopotów finansowych kolejnego 
rozpadającego się klubu. 1 kwietnia 2000 r. podpisana została umowa o przekazaniu 
do młodzieżowego klubu grupy bokserskiej z Klubu Rekreacyjno-Sportowego „Sokół” 
z Boguszowic. Tym sposobem stworzony całkiem niedawno klub posiadał już sześć 
sekcji sportowych, w których trenowało ponad 500 zawodniczek i zawodników.

Ostatnie zmiany w strukturze klubu to usamodzielnienie się siatkarzy, czyli 
przekazanie do Towarzystwa Sportowego Volley Rybnik (rozpoczął działalność  
w styczniu 2004 roku) sekcji siatkarskiej i jednoczesne odejście z klubu jego współ-
twórcy Lecha Kowalskiego. 

W dniu 21 kwietnia 2005 r. RMKS otrzymał status organizacji pożytku publicznego.
Ważnym organizacyjnym wydarzeniem w historii klubu było utworzenie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Klub Koszykarski ROW Rybnik (na podsta-
wie uchwały nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów z dnia 25 kwietnia 2007 r.).  
KK ROW zajął się prowadzeniem ligowej drużyny koszykarek, którą ostatnio wycofano 
z Ford Germaz Ekstraklasy. Oba kluby łączy osoba pani prezes – Gabrieli Wistuby.  

Rybniczanie górą
W ramach obchodów 20-lecia RMKS-u Rybnik w boguszowickiej hali odbył 

się XII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta Rybnika im. 
Józefa Cyrana. Jego obsada była tym razem wyjątkowo mocna bo w Boguszowicach zjawiła 
się kadra polskich juniorów z trenerem Zbigniewem Raubo, kadra Słowacji w najsilniej-
szym składzie, kadrowicze z Czech i Kosowa oraz reprezentanci kilku śląskich klubów. W 
klasyfikacji drużynowej zwyciężyli ostatecznie gospodarze, czyli bokserzy RMKS-u Rybnik, 
którzy zgromadzili 61 pkt, na drugim miejscu uplasowała się drużyna słowackich juniorów, 
a na trzecim zespół z Żywca. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem 
nieodżałowanego Józefa Cyrana, który był wielkim miłośnikiem boksu i… muzyki poważnej.

Trzy wygrane z rzędu
Trzecią wygraną z rzędu mają na swoim koncie siatkarze TS Volley Rybnik. Po pokonaniu  

w Raciborzu miejscowego Rafako 3:1, wygraniu we własnej hali z Gwardią Wrocław 3:2 tym razem 
podopieczni trenera Włodzimierza Madeja wygrali przed własną publicznością 3:0 (25:15, 33:31, 25:18)  
z Delic-Polem Częstochowa. Po ośmiu kolejkach drugoligowych zmagań rybniccy siatkarze z dorobkiem 
14 pkt w tabeli plasują się na 4 miejscu. Co prawda do prowadzącej drużyny z Tychów tracą 8 pkt, ale już 
do drugiej i trzeciej drużyny tj.  KS Milicz i Rafako tylko jeden. W najbliższym czasie rybnickich siatkarzy 
czekają dwa mecze wyjazdowe. 24 listopada mieli zagrać z Victorią Wałbrzych, a 1grudnia zmierzą się w Opolu  
z miejscowym AZS-em. W Rybniku Volley zagra 5 grudnia. W ostatnim meczu I rundy zmierzy się wtedy  
z Juvenią Wakmet Głuchołazy, zaś 8 grudnia rybniczanie zagrają na swoim parkiecie ze Spodkiem Katowice. 

W pierwszej walce niedzielnych finałów zwyciężył 11-letni Dawid Siedlecki z RMKS-u Rybnik, który 
pokonał rywala z Mysłowic. Była to dopiero jego druga oficjalna walka. Na zdjęciu początkujący 
bokser ze swymi trenerami Anatolem Jakimczukiem (z lewej) i Zbigniewem Gąsiorowskim

Podopieczni tre-
nera Włodzimierza 
Madeja po niezbyt 
udanym początku 
rozgrywek ligowych 
teraz prezentują cał-
kiem dobrą formę

Szkoleniowcy, trenerzy i działacze Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego
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Krótko i szybko
2 grudnia na ulicach Rybnika zostanie rozegrany VIII 

Bieg Barbórkowy organizowany przez Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji BUSHIDO. Zgłoszenia będą przyjmowane  
w dniu biegu od 8.30 do 11.30 (Bushido, ul.Floriańska). 
Start do biegu w samo południe o 12, a uroczysta deko-
racja zwycięzców o 14.30. Do biegu zostaną dopuszczeni 
biegacze, którzy ukończyli 16 rok życia. Opłata startowa 
wynosi 25 zł. Więcej szczegółów na stronie internetowej 
Bushido (www.bushido.rybnik.pl).

e

Na rozegranych w czeskiej Pradze mistrzostwach Euro-
py do lat 23 w dżudo zawodniczka Polonii Rybnik Agata 
Perenc zajęła piąte miejsce i nie zdobyła medalu, o który 
pojechała tam walczyć. Ze względu na wysoką pozycję  
w europejskim rankingu, w pierwszej rundzie rybniczanka 
miała wolny los. W pierwszej swojej walce pokonała przez 
ippon Ukrainkę. W drugiej, już ćwierćfinałowej, spotkała 
się z Bułgarką Ilievą. Pojedynek był wyrównany i choć  
w opinii trenera Artura Kejzy, Agata była aktywniejsza od 
swej rywalki to ją właśnie sędziowie ukarali za pasywność 
karą shido. Po pięciu minutach walki żadna z zawodniczek 
nie miała punktu technicznego. W czasie dodatkowych 
trzech minut Agata Perenc atakując swą rywalkę złapała 
ją za nogę, co od niedawna jest w dżudo zabronione  
i sędziowie ją zdyskwalifikowali. W tej sytuacji droga do 
strefy medalowej prowadziła przez repasaż. Słowenkę 
Rigelnik pewnie pokonała przez ippon, ale w decydującej 
walce o brązowy medal zawodniczka Polonii zmierzyła się 
z Rumunką Ohai. Rywalce udało się wykonać akcję zaliczo-
ną na yuko i to ona wywiozła z Pragi brązowy medal. Był 
to już ostatni start Agaty Perenc w tej kategorii wiekowej. 
Głównym celem rybniczanki pozostaje start na igrzyskach 
olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

e

13 listopada Krzysztof Mrozek, prezes nowego klubu 
żużlowego ROW Rybnik i trener Jan Grabowski spotkali 
się na stadionie z nieliczną grupą sympatyków żużla. 
Konkretów do przekazania mieli niewiele, bo wciąż tak 
naprawdę nie wiadomo, w której lidze wystartuje nowa 
rybnicka drużyna. Wiadomo natomiast, że prawdziwy 
lider w postaci zawodnika z cyklu Grand Prix pojawi się 
w niej tylko wtedy, jeśli będzie startować w pierwszej, 
a nie w drugiej lidze i pod takim kątem budowany jest 
budżet nowego klubu (podpisano pierwszych pięć umów 
sponsorskich). 33 proc. klubowego budżetu ma stanowić 
dotacja z miasta, która zostanie przeznaczona tylko  
i wyłącznie na odbudowanie szkółki żużlowej i szkolenie 
młodzieży. Z początkiem grudnia zawodnicy miejscowi  
i ewentualnie kontraktowe nabytki mają rozpocząć tre-
ningi ogólnorozwojowe. Największy na razie konkret to 
400 ton sjenitu, które w połowie listopada nawieziono na 
ubogi już w nawierzchnię do ścigania rybnicki tor. Trener 
Grabowski, co nie jest niespodzianką, zapowiada przy-
gotowywanie toru przyczepnego, który stwarza warunki 
do walki, a widzom gwarantuje interesujące widowisko. 

e

Na 24 i 25 listopada zaplanowano III Puchar Polski Ju-
niorów  w Szermierce Cappy Tour, który zostanie rozegrany 
w hali MOSiR-u w Boguszowicach w ramach obchodów 
85-lecia rybnickiej szermierki. W sobotę 24 listopada od 
g. 11 miały walczyć szpadzistki, w niedzielę 25 listopada 
od g. 11 szpadziści.

12 listopada w klubie Harcówka w Ligocie spotkali 
się zawodnicy dawnej drużyny tenisa stołowego Klubu 
Sportowego „Zgoda” Rybnik-Ligota. Istniała ona w latach 
1967-1977 i brała udział w rozgrywkach pingpongowej 
klasy B, a potem klasy A. W spotkaniu zorganizowanym przez 
Harcówkę z inicjatywy Mariana Kotyrby, zawodnika tamtej dru-
żyny, a potem wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej nr 5 wzięli udział 
m.in. Andrzej Wojaczek, przewodniczący 
rady miasta, radny Wojciech Piecha, a także 
przedstawiciele rady dzielnicy i członkinie 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Było trochę zabawy i trochę sportu. Pokazo-

we, sentymentalne mecze rozegrali zawodnicy dawnej drużyny, 
wspominano też jej kapitana 76-letniego dziś Eugeniusza 
Szymę, mieszkającego obecnie Niemczech.

Bardzo wyraźnie uczestnicy spotkania zaakcentowali 
swój sprzeciw wobec ewentualnych planów wydzierżawienia 
bądź sprzedaży Harcówki, która w związku z koniecznym 
remontem wymaga niemałych nakładów.

W ostatnim meczu sezonu, 16 listopada na Stadionie Miej-
skim przy ul. Gliwickiej zmierzyli się z wiceliderem Bytovią 
Bytów. Choć rybniczanie przeważali na boisku, a przede 
wszystkim znacznie częściej atakowali bramkę rywala, mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem. Tym sposobem obie 
drużyny zachowały miano drużyn „niepokonanych”; Ener-
getyk na swoim boisku, a Bytovia w meczach wyjazdowych. 

Dorobek rybnickiej drużyny to dziesięć zwycięstw, cztery 
remisy i trzy wyłącznie wyjazdowe porażki. Tym sposobem z 34 
pkt przewodzi ona ligowej tabeli. Bytovia ma 31 pkt, kolejne 
dwie drużyny z Chojnic i Rakowa po 30, a piąty Lech Rypin 29.

— Jestem dumny z drużyny, dumny z moich piłkarzy. Przed 
sezonem nikt nie przypuszczał, że tak to się potoczy. W tym 
ostatnim meczu graliśmy dobrze od pierwszej do ostatniej 

minuty, ale zabrakło nam trochę precyzji, dobrej ostatniej piłki 
do partnera. Kluczem do zwycięstwa były dziś stałe fragmenty. 
Strzały z rzutów wolnych trafiały albo w mur, albo w aut. Rzuty 
rożne też nam nie wychodziły i, z jednym wyjątkiem, nie daliśmy 
bramkarzowi gości okazji do popełnienia błędu — mówił na 
pomeczowej konferencji Ryszard Wieczorek. — Chcieliśmy 
być solidnym drugoligowcem, a boisko pokazało, że byliśmy 

najlepszą drużyną jesieni w naszej 
grupie. To efekt bardzo dobrej pracy 
z drużyną trenera Wieczorka, ale 
też dobrej pracy innych trenerów z 
drużynami młodzieżowymi, dobrej 
współpracy z miastem i z Górnikiem 
Zabrze. Jeśli boisko pozwoli, chcemy 
oczywiście awansować do I ligi. Roz-
mowa z trenerem na temat kształtu 
drużyny na rundę wiosenną dopiero 
przede mną, ale rewolucji w składzie 
nie będzie. Być może do zespołu 
dojdzie jeden może dwóch młodych 
piłkarzy, chcielibyśmy, by byli to za-
wodnicy, którzy coś do tego zespołu 
wniosą. Odejść piłkarzy, zwłaszcza 
do drużyn I-ligowych nie przewiduję, 
jeśli już to do ekstraklasy — mówi 
Grzegorz Janik, prezes Energetyka. 
Jeszcze w listopadzie zaplanowano 
rozegranie meczów sparingowych z 
udziałem piłkarskich nadziei z całe-
go regionu, a także wychowanków 

klubu. — Wciąż szukamy, zawodników, którzy w bliższej lub 
dalszej przyszłości mogliby się przydać naszej drużynie — dodaje 
prezes Janik.

Władze Energetyka zdecydowały, że przed rundą wio-
senną osieroceni kibice żeńskiej koszykówki będą mogli  
za darmo wymienić karnety KK ROW na karnety piłkarskie.

Piłkarze Energetyka mistrzami jesieni
Piłkarze Energetyka-ROW-u Rybnik prowadzeni przez trenera Ryszarda Wieczorka zakończyli pierw-

szą, jesienną rundę drugoligowych rozgrywek na pierwszym miejscu w tabeli i, jak na razie, są najbliżsi 
przyszłorocznego awansu do I ligi. 

Pingpongowych wspomnień czar

Pamiątkowe zdjęcie pingpongistów z Ligoty, 
stoją od lewej: Piotr Reinhard (’49), Robert 
Szymik (‘76), Marian Reinhard (’61), Stefan 
Zaik (‘41), Urszula Tkocz-Szydło (’53), Marian 
Kotyrba (‘50), Bogdan Oleś (’56), Rudolf Mi-
chalski (’41) i Antoni Kałuża (’51)

W ostatnim meczu sezonu rybniczanie mimo wielu ataków nie zdołali strzelić rywalom bramki
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Istniejący od 2005 roku rybnicki klub kolar-
stwa górskiego MTB-Silesia Rybnik podsumo-
wał zakończony w październiku sezon, najlepszy 
w jego historii.

Na lipcowych mistrzostwach Polski w Kielcach sztafeta 
Silesii Rybnik zdobyła tytuł mistrzów Polski. To drugi 
tytuł mistrzowski w historii klubu. Pierwszy w 2006 roku, 
w górskich mistrzostwach Polski na szosie zdobył Adrian 
Brzózka. Skład sztafety obowiązkowo musi być przekro-
jowy i tworzą go: zawodnik „elity” – Tomasz Dygacz (23 
l.),  jedna zawodniczka Sabina Zamroźniak (18 l.), jeden 
młodzieżowiec (poniżej 23 lat) – Grzegorz Hajda (21 l.)  
i jeden junior – Oskar Grabski (18 l.). Prezesa klubu Miro-
sława Kostro cieszą również sukcesy indywidualne. Sabina 

Zamroźniak w Kielcach w wyścigu juniorek zdobyła medal 
srebrny, a Elżbieta Figura (17 l.) brązowy. Takie same 
miejsca zawodniczki Silesii zajęły w końcowej klasyfikacji 
rozgrywanego po raz pierwszy od kilku lat pucharu Polski 
MTB (cykl pięciu wyścigów). Zamroźniak wystartowała 
też w moskiewskich mistrzostwach Europy (7 m.) i w roz-

grywanych w Austrii mistrzostwach świata (15 m.). Razem 
z Figurą wzięły też udział w trzech europejskich rundach 
pucharu świata. Młodszy brat Eweliny Jakub Zamroźniak 
(16 l.) startujący w gronie juniorów młodszych zajął trzecie 
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (nie-
oficjalne mistrzostwa Polski) i zwyciężył w pucharze Polski.

Z dobrej strony kolarze MTB-Silesii Rybnik pokazali 
się również w tegorocznym szosowym wyścigu kolarskim 
Tour de Rybnik; Szymon Cebula, nazywany w klubie 
„Dziadkiem” zwyciężył na przykład w kategorii masters. 
— Nasz klub prowadzi solidne szkolenie młodzieży. Pięciu 
naszych zawodników szkoli trener kadry Marek Galiński  
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Żywcu. Tu na miejscu 
zawodnicy trenują indywidualnie (po badaniach wydolno-

ściowych rozpisuje się indywidualne plany 
treningowe) pod okiem Dariusza Batka 
z zawodowej grupy CCC Polkowice — 
mówi Mirosław Kostro, prezes klubu.

Henryk Cebula zwraca uwagę, że 
znaczące wyniki uzyskuje 14 zawodników 
ze sportowymi licencjami, w tym trzy 
zawodniczki, ale oprócz nich w klubie 
trenuje jeszcze ok. 70 młodych i bardzo 
młodych kolarzy. — Z nauczycielem 
wuefu z jednej z rybnickich szkół, który jest 
zapalonym kolarzem górskim zamierzamy 
stworzyć szkółkę dla dzieci od dziesiątego 
roku życia, która byłaby naturalnym za-
pleczem pierwszej drużyny — zapowiada 
prezes Kostro.

Budżet klubu to w połowie dotacja z miasta,  
a w połowie pieniądze od sponsorów. Od 2006 klub 
współpracuje z firmą Merida, która dostarcza zawod-
nikom ramy wyczynowych rowerów. Cały taki rower 
waży ok. dziewięciu kilogramów. Więcej o klubie na jego 
stronie internetowej (www.mtb-silesia.pl).

Mistrzowski sezon kolarzy górskich Koszykarki już nie grają
Rybnicka drużyna w ekstraklasie koszykarek to już niestety 

historia. 7 listopada kierownictwo Koszykarskiego Klubu 
ROW Rybnik zdecydowało o wycofaniu zespołu z Ford Germaz 
Ekstraklasy.

Powód jeden i zasadniczy – brak płynności finansowej. Jak czytamy 
w oficjalnym oświadczeniu prezes KK ROW Gabrieli Wistuby, które 
pojawiło się na stronie internetowej klubu, ów brak płynności to efekt 
wstrzymania przez miasto dotacji. Dalej czytamy, że w związku ze zgło-
szonymi przez miasto zastrzeżeniami co do rozliczenia poprzedniej 
transzy dotacji oraz doniesieniami prasowymi godzącymi w dobre imię 
klubu, jego wiarygodność zmalała na tyle, że nie udało się pozyskać od 
innych sponsorów środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania.

Trochę historii. Na mocy zawartej z miastem umowy, do 10 
lipca KK ROW miał złożyć sprawozdanie z rozliczeniem pierwszej 
transzy tegorocznej dotacji wynoszącej 300 tys. zł. Miał się w nim 
znaleźć m.in. wykaz klubowych wydatków, które pokryto pieniędzmi  
z miejskiej dotacji i terminy tych płatności. Od tamtej pory urzędnicy 
wielokrotnie wzywali prezes klubu do uzupełnienia dokumentacji 
księgowej i złożenia wyjaśnień. Ostatecznie, jak mówią urzędni-
cy, nie przedstawiono dokumentów, które świadczyłyby o tym,  
że klub prawidłowo i we właściwym, określonym umową, terminie 
wydał pieniądze z dotacji. W czasie kontroli w klubie wykazano, że 
brakuje dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie  
82,2 tys. zł z pierwszej transzy (300 tys. zł) tegorocznej dotacji. 
Ponadto okazało się, że podpisane przez panią prezes oświadczenie  
o braku zaległości klubu wobec skarbówki i ZUS-u było niezgodne  
z prawdą. Zapadła więc decyzja o wstrzymaniu wypłaty drugiej tran-
szy dotacji, która miała wynieść 400 tys. zł. Kwoty 82,2 tys. zł dotacji  
do dziś nie rozliczono. 

Magistrat wezwał już KK ROW do zwrotu tej kwoty wraz z od-
setkami liczonymi od dnia przelania jej na konto klubu. W związku  
z nieprawdziwym oświadczeniem, do rybnickiej prokuratury skierowa-
no też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do po-
wiadomienia prokuratury o takim „podejrzeniu” prawo zobowiązuje 
każdego funkcjonariusza publicznego. — Oskarżyć mogę tylko system, 
który został stworzony w naszym kraju. Skoro jako państwo i lokalne 
samorządy decydujemy się na wspieranie sportu i chcemy się przez ten 
sport promować, to trzeba być konsekwentnym i stworzyć klarowne, 
jednoznaczne prawo, które nie będzie budzić żadnych wątpliwości. Dziś 
jest ono tak enigmatyczne dla osób zarządzających klubami sportowymi, 
że prowadzi to do nieszczęść i ludzkich dramatów — komentuje krótko 
Adam Fudali, prezydent Rybnika.

Wydawanie pieniędzy od prywatnych sponsorów i pieniędzy 
publicznych to dwie różne rzeczy; te drugie są obarczone wieloma 
rygorami. A o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nietrudno. 
Prezydent Adam Fudali i jego dwaj współpracownicy przekonali 
się o tym całkiem niedawno, gdy Regionalna Komisja Orzekająca 
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uznała ich za 
odpowiedzialnych naruszenia tej dyscypliny i wymierzyła im karę 
upomnienia, obciążając też kosztami postępowania. Chodzi dokład-
nie o trzy umowy miasta z KK ROW Rybnik z lat 2009-2010 i jedną 
z żużlowym klubem RKM ze stycznia 2010 roku, na mocy których 
magistrat przekazał tym klubom pieniądze na promowanie miasta. 
Zdaniem komisji, przekazując klubom środki bez wcześniejszego 
przetargu tylko z wolnej ręki naruszono dyscyplinę finansów publicz-
nych. — Chcieliśmy wspomóc nasze kluby i promować nasze miasto 
przez żużel i koszykówkę. Ciekawe, co by było, gdybyśmy ogłosili przetarg 
na promowanie miasta przez klub żużlowy i wgrała go np. Polonia 
Bydgoszcz? — pyta z przekąsem Adam Fudali, prezydent miasta. 

Wacław Troszka

Medal „olimpijski” 
dla rybniczanina 
W końcu października swoje 25-lecie obchodził 

raciborski Klub Olimpijczyka „Sokół”. W czasie 
dwudniowych uroczystości wręczono wiele wyróżnień. 
Jedno z nich otrzymał rybniczanin Jerzy Szczygielski, 
dziennikarz radiowy i prasowy, autor cenionych, bardzo 
fachowych książek m.in. o rybnickim żużlu, żużlowcach 
oraz olimpijczykach, by wspomnieć tylko jego ostatnią 
książkę „Olimpijczycy województwa śląskiego 1924-
2010”. Otrzymał on Srebrny Medal „Za Zasługi Dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, a akt nadania podpisał 
prezes PKOL Andrzej Kraśnicki.

Pływacki mityng
W zawodach pływackich z okazji 20-lecia 

RMKS Rybnik, które odbyły się na pływalni 
w MOSiR-u w Boguszowicach wystartowało 
270 zawodników z 24 klubów województwa 
Śląskiego oraz klub „Pływak” z Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Rywalizacja odbyła się  
w dziewięciu konkurencjach indywidualnych oraz 
czterech wyścigach sztafetowych. W tak licznej 
stawce bardzo udanie zaprezentowali się zawod-
nicy RMKS-u Rybnik. W swoich kategoriach 
zwyciężyli: Dorota Wencławek (rocznik 2002) – na 
dystansach 50 m i 100 m stylem klasycznym, Mar-
cin Holona (1999 i starsi) - na dystansach 100 m  
stylem zmiennym, 100m stylem dowolnym i 100 m  
stylem motylkowym. Sztafeta rocznika ‘99 i starsi 
dwukrotnie zwyciężyła na dystansach 4x100 m 
stylem dowolnym oraz 4x50 m stylem zmien-
nym. Ponadto  bardzo dobre rezultaty uzyskali: 
 Kamil Migatulski (kategoria 1999 i starsi), który 
na dystansach 50 m i 100 m stylem grzbietowym 
był dwa razy drugi oraz trzeci na dystansie 50 m 
stylem dowolnym Grzegorz Kuczera ( 1999 i starsi).

Adam Fudali, prezydent Rybnika i złota sztafeta MTB Silesii Rybnik, od lewej: 
Grzegorz Hajda, Tomasz Dygacz, Oskar Grabski i Sabina Zamroźniak  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49

Jerzy Szczygielski  
z cennym medalem

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Ar
ch

. M
TB

-S
ile

sia
 R

yb
ni

k



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 03 08

empik

Hity z empiku

Na odpowiedzi czekamy do 14 grudnia. Wśród osób, które rozwiąza-
nie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub e-mailem na adres  
gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, adresu 
pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 09 08

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Zdjęcie zamieszczone w poprzedniej foto-zagadce przedstawia nagrobek na cmen-
tarzu przy kościele ewangelicko-augsburskim, przy ul. Miejskiej w Rybniku. Nagrody 
otrzymują: Anna Rusińska-Roszak z Jejkowic i Gizela Szewczyk z Rybnika (empik) 
oraz Barbara Roszak z Rybnika (woda).

Konkurs ze                      iem
„Trafny wybór” pióra Joanne Kathleen Rowling to naj-

nowsza propozycja wydawnictwa Znak. Książka jest już do 
kupienia w rybnickich księgarniach, ale pierwsze trzy osoby, 
które dostarczą do naszej redakcji (pocztą, mailem bądź oso-
biście) odpowiedź na nasze konkursowe pytanie, otrzymają 
od Znaku książkę „Trafny wybór”. Pytanie brzmi: Z ilu tomów 
składała się powieść, która przyniosła J.K.Rowling światową 
sławę i wielkie pieniądze?

W poprzednim konkursie wydawnictwa Znak książkę „Sa-
vages: ponad bezprawiem” zdobyli: Mateusz Walczak, Irena Szwelengreber 
i Łukasz Krawczyk, którzy jako pierwsi odpowiedzieli, że Don Winslow urodził 
się w Nowym Jorku. Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji.
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i ustalić co 
przedstawia oraz gdzie znajduje się prezentowany obiekt.

Foto–zagadka

James Robert Parish, Po 
prostu Whitney, tłum. Hanna 
Turczyn-Zalewska, wyd. G+J 
Gruner&Jar 2012.

Wielki talent, trudne życie – tak 
najkrócej można podsumować 
biografię niezapomnianej Whitney 
Houston. Pasjonująca opowieść  
o zawiłych losach artystki od 
czasów niełatwego dzieciństwa w New Jersey po sam szczyt 
kariery i dalej, do osobistej tragedii wywołanej narkotykami, 
przemocą i depresją. Supergwiazda, wielka wokalistka, 
silna kobieta, która nieraz potrafiła się podnieść i, wreszcie, 
nieszczęśliwy człowiek, który 11 lutego 2012 roku przegrał 
walkę z własnymi demonami.

•   •   •
Focus Historia Extra, listopad-

styczeń 4/2012, wyd. Grune-
r+Jahr Polska sp. z o.o.

Tej jesieni w kinach rządzi James 
Bond, a w czwartym numerze 
kwartalnika aż roi się od szpiegów i 
agentów. Można przeczytać o pier-
wowzorach słynnego 007, których 
spotkał podczas pracy w wywia-

dzie Ian Fleming. Są też teksty analizujące tajne rozgrywki III 
Rzeszy, wojnę szpiegów w Ameryce czy szpiegowskie gadżety 
z czasów II wojny światowej. Nie mogło również zabraknąć 
odpowiedzi na pytanie, kim był Hans Kloss…

•   •   •
CD Paktofonika, Jesteś bo-

giem (muzyka z filmu), Univer-
sal Music Polska 2012.

Soundtrack z filmu Leszka 
Dawida „Jesteś bogiem”, opo-
wiadającego historię Paktofoniki. 
Głos młodego pokolenia lat 90., 
niespecjalnie słyszany i doceniany kilkanaście lat temu, przy 
okazji filmowej premiery zyskał miano „kultowego, legen-
darnego, ponadczasowego”. Bonusem wydawnictwa są 
fragmenty filmowych dialogów i kilka utworów wykonanych 
przez aktorów grających role Magika, Rahima i Fokusa.

•   •   •
DVD Nietykalni, reż. Olivier 

Nakache, Eric Toledano, Gutek 
Film 2012. 

Prawdziwa historia, która za-
chwyciła miliony widzów. Spa-
raliżowany milioner potrzebuje 
opiekuna. Wymagający casting nie-
oczekiwanie wygrywa recydywista 
z przedmieścia. Ten duet przekro-
czy ograniczenia ciała i pokaże, na 

czym polega prawdziwa wolność ducha. Komedia o przyjaźni, 
na którą nie ma mocnych. Dodaje wiary i optymizmu.



Od połowy lipca nocne dyżury apteki w Rybniku pełnią 
rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury 
nocne rozpoczynające się od niedzieli do czwartku trwają 
od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 do 7.30, 
a w soboty od 22-8.  

Informacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie 
internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

1/2.12 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek 

2/3.12 Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os. 

3/4.12 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

4/5.12 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

5/6.12 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

6/7.12 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

7/8.12 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

8/9.12 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

9/10.12 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

10/11.12 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

11/12.12 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

12/13.12 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

13/14.12 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

14/15.12 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

15/16.12 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

16/17.12 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

17/18.12 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

18/19.12 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

19/20.12 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

20/21.12 DYŻURU NIE BĘDZIE (wyjaśnienie obok)

21/22.12 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

22/23.12 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

23/24.12 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

24/25.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

25/26.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

26/27.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

27/28.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

28/29.12 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

29/30.12 DYŻURU NIE BĘDZIE (wyjaśnienie obok)

30/31.12 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

31.12/1.01 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia 

Nocne 
dyżury aptek

Apteki w centrum handlowym Focus oraz przy ul. Chabro-
wej na Nowinach zostały zamknięte i „wypadły” z ustalonego 
harmonogramu nocnych dyżurów w mieście. Na razie inne 
placówki nie „wzięły zastępstwa”, a to oznacza, że w wyzna-
czone noce w miesiącu nie kupimy tam lekarstw. 

Lucyna Tyl, rzeczniczka prasowa rybnickiego magistratu 
wyjaśnia: Na terenie miasta obowiązuje uchwała, która została 
podjęta w oparciu o prawo farmaceutyczne i stanowi akt prawa 
miejscowego. Oznacza to, że podmioty prowadzące na terenie 
Rybnika apteki są zobowiązane do stosowania się do jej postano-
wień. Zatem prowadzący aptekę nie jest uprawniony do ustalania 
godzin jej otwarcia w sposób inny niż określony w uchwale. 
Każda zmiana godzin pracy apteki wymaga przyjęcia przez Radę 
Miasta nowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozkład taki wi-
nien zaopiniować samorząd aptekarski, tj. Śląska Izba Aptekarska  
w Katowicach. Teoretycznie każda z aptek, z własnej inicjatywy, może 
pełnić nocny dyżur (i poinformować o tym we własnym zakresie) – 
nie ma jednak możliwości „odgórnego” narzucenia którejkolwiek  
z aptek takiego dyżuru. 

Rybniczanin podatkowy
Podatek dochodowy od osób fizycznych, popularny PIT, zasila nie 

tylko budżet państwa, ale również budżet gminy, którą podatnik wskaże 
jako miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku. Do miejskiej kasy prze-
kazywana jest bowiem z budżetu centralnego prawie połowa dochodów 
państwa z tego podatku (w 2013 r. udział wyniesie 47,67%). By część 
naszego podatku została w Rybniku wcale nie trzeba być tutaj 
zameldowanym;  wystarczy w Rybniku mieszkać i powiadomić  
o tym przed końcem roku nasz rybnicki urząd skarbowy.

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić 
jednostronicowy formularz ZAP-3 i złożyć go jeszcze w tym roku 
(!) w Urzędzie Skarbowym w Rybniku (za potwierdzeniem odbioru). 
Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finan-
sów, otrzymać w każdym urzędzie skarbowym lub odebrać w kancelarii 
Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 051). 
Tam też w razie potrzeby urzędnik podpowie jak wypełnić druk. Nie jest 
to trudne i zajmuje niewiele czasu – wystarczy podać imię i nazwisko, 
nr PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na 
który będą wpływać np. zwroty podatku). O zmianie urzędu skarbowego 
należy również poinformować swojego pracodawcę.

Samorządowcy zwracają uwagę, że każdy kto składa roczne rozli-
czenie podatkowe tam, gdzie mieszka, przyczynia się do zwiększenia 
wpływów swojego miasta, dzięki czemu więcej jest środków na nowe 
inwestycje. W ten prosty sposób wszyscy mieszkańcy mają wpływ na 
rozwój swojej miejscowości.             (WaT)

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



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
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Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666

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, 32/42 23 666
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

Z A R Z Ą D  Z I E L E N I  M I E J S K I E J
Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

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

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-

14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 

środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Sto-
warzyszenie „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. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, 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

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

www.tolek.com.pl

54 Nr 11/497; listopad 2012

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła na Sejm RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/4228453

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 14-18 (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.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko-Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i 

czwartek 14.30-17 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

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 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)
Dyżur Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki – piątek 10-12

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.





Zobacz różn icę!

Widzisz różn icę?

www.artdent.org

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

Pani E. zrobiliśmy w ciągu 3 dni 
licówki porcelanowe 
i wybieliliśmy zęby.
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

Z okazji Świąt promocja! Wybielanie zębów już od 300 zł


