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Drodzy Rybniczanie!

Siła niezwykłego czasu,  

jakim jest Boże Narodzenie polega  

na wspólnym przeżywaniu radości płynącej  

z betlejemskiej stajenki.  

Jednoczymy się wokół Bożego Dzieciątka,  

które wnosi w nasze życie nowe światło i nadzieję.  

Oby ten wyjątkowy okres, przyniósł szczęście i pomyślność,  

które będziemy dzielić z bliskimi. 

Życzymy też, by w Nowym 2013 Roku dopisywało Wam 

zdrowie i udało się zrealizować wszelkie zamierzenia i plany.
 

 Adam Fudali Andrzej Wojaczek
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący

 pracownicy Rady Miasta
 urzędu miasta i radni

 i jednostek miejskich 



Drodzy Rybniczanie,
kończący się rok sprzyja podsumowaniom. Rybnikowi ten rok przyniósł 

kolejne inwestycje – w skali całego miasta może nie tak wielkie i spekta-
kularne, ale niezwykle potrzebne. Myślę tutaj choćby o kilku kolejnych 
przyszkolnych boiskach czy konsekwentnie realizowanej termomodernizacji 
placówek edukacyjnych i budynków komunalnych. 

W tym roku postawiony został też kolejny ważny krok w kierunku plano-
wanej budowy przebiegającego przez Rybnik odcinka Drogi Regionalnej 

Pszczyna-Racibórz. Projekt techniczny drogi, którego przygotowanie jest w trakcie realizacji, 
to niezwykle istotna część starań o pieniądze na jej budowę.  

Również na rybnickich drogach wiele się w tym roku działo: zakończona została prze-
budowa ul. Raciborskiej, poważne prace remontowe wykonane zostały m.in. na ulicach: 
Gliwickiej, Przemysłowej, Budowlanych czy części ulicy Podmiejskiej. Nie udało się, niestety, 
dokończyć w planowanym terminie dwóch wielkich inwestycji: przebudowy ulicy Żorskiej 
i Wodzisławskiej. Mam jednak nadzieję, że dzięki zapewnionej przez wykonawcę prac, 
zimowej przejezdności obu ulic oraz sprawnemu powrotowi drogowców na plac budo-
wy, kiedy tylko pozwolą na to warunki pogodowe, sprawią, że niedogodności związane  
z niedokończeniem remontu zostaną zminimalizowane. 

Wiem, że wielu z Państwa niejednokrotnie zastanawiało się, dlaczego decyduję się na 
zamknięcia i równoczesne przebudowy kilku ważnych dróg, powodujące znaczne utrudnie-
nia w ruchu. Powód jest jeden, niezmienny: możliwość zdobycia na te remonty pieniędzy 
spoza budżetu miasta – z Unii Europejskiej lub rezerw ministerialnych. Tu zwykle działa 
zasada „teraz albo nigdy”, a przegapienie czy niewykorzystanie możliwości zdobycia do-
finansowania w większości przypadków przekreśliłoby realizację danej inwestycji.  

Drodzy Państwo, 
przed nami wyjątkowe dni – czas, w którym wspólnie zasiądziemy do wigilijnych stołów, 

udamy się na pasterkę, spotkamy z rodziną wokół barwnie udekorowanej choinki, zaśpie-
wamy kolędy, wspólnie cieszyć się będziemy przyniesionymi przez Dzieciątko prezentami… 

Życzę wszystkim Państwu, by czas Świąt Bożego Narodzenia upłynął spokojnie i radośnie 
oraz by Nowy 2013 Rok składał się z samych pomyślnych chwil.  

 Ze świątecznymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” 
ukaże się 27 stycznia 2013.



Przewodniczący rady Andrzej Wojaczek rozpoczął 
sesję od gratulacji dla Bogusława Paszendy, skarbnika 
miasta, który, jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„GR”, został uhonorowany przez prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Odbierając gratulacje odznaczony szczególnie gorąco 
dziękował prezydentowi Adamowi Fudalemu, który 
o to odznaczenie wystąpił i, jak przekonywał Bogusław 
Paszenda, podejmował w ostatnich latach kluczowe de-
cyzje, dzięki którym teraz odznaczenia może odbierać 
skarbnik miasta.

W swoim tradycyjnym wystąpieniu poświęconym 
sprawom bieżącym miasta prezydent Adam Fudali 
odniósł się najpierw do zapytania radnej Krystyny 
Stokłosy (PO), z poprzedniej sesji, w sprawie sklepu 
przy ul. Powstańców Śl. sprzedającego, jako produkty 
kolekcjonerskie, tzw. dopalacze. Jak poinformował 
prezydent, laboratoryjne badania próbek pobranych 
tam przez pracowników sanepidu wykazały, że wy-
stępują w nich substancje zabronione. Kolejne próbki 
pobrano tam już po formalnej zmianie właściciela 
sklepu i ponownie okazało się, że zawierają środki 
zabronione. Konsekwencją przeprowadzonych badań 
były doniesienia do prokuratury i poinformowanie  
o ich wynikach policji. Sanepid wszczął też postępo-
wanie administracyjne, które zakończy się prawdopo-
dobnie nałożeniem na właściciela sklepu finansowych 
kar. (Wyniki badań ostatnich pobranych próbek będą 
znane najpóźniej w styczniu – przyp. red.). — Niestety, na 
tym wszystko się kończy, kar nie można wyegzekwować,  
a policja i prokuratura mają właściwie związane ręce, 
bo prawo w tym zakresie jest bardzo niekonkretne — 
mówił prezydent. Zapewnił jednak radnych, że razem 
z odpowiednimi służbami będzie podejmować kolejne 
kroki mające doprowadzić do zaprzestania handlu 
dopalaczami w mieście.

— W ostatnich latach wydaliśmy miliony złotych na 
ekologię; 4,5 tys. starych pieców wymieniliśmy na ekolo-
giczne i realizujemy program ograniczenia niskiej emisji 
związany z montażem kolektorów słonecznych. Mimo to, 
gdy patrzymy na wyniki badań powietrza, są one zatrwa-
żające — mówił Adam Fudali, odnosząc się do często 
ostatnio poruszanej kwestii fatalnie zanieczyszczonego 
powietrza w mieście. Zapowiedział, że o merytoryczne 
wsparcie w walce o poprawę stanu powietrza zwróci 
się z jednej strony do Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, a z drugiej do specjalistów z Politechniki 
Śl. i innych uczelni. 

Prezydent poinformował też radnych o wręczeniu 
Adamowi Makowiczowi, pianiście jazzowemu wywo-
dzącemu się z Rybnika, medalu „Zasłużony dla Miasta 
Rybnika” z numerem jeden. Wyróżnienie to rada 
miasta ustanowiła w czerwcu 2011 roku, a światowej 
sławy muzyk jest pierwszą osobą, która je otrzymała.

W informacjach inwestycyjnych znalazły się tym 
razem doniesienia o uruchomieniu lodowiska, o za-

kończeniu montażu tablic tworzących system elektro-
nicznej informacji dla pasażerów miejskich autobusów 
i o zakończeniu budowy dwóch boisk ze sztuczną 
nawierzchnią przy zespole szkolno-przedszkolnym 
w Orzepowicach (od września placówka mieści się  
w budynku dawnego „Medyka”) i przy II LO im. A.F. 
Modrzewskiego. 

 

Finansowe poprawki
Korekty budżetu na 2012 rok będące przedmio-

tem uchwał finansowych przedstawił, jak zawsze, 
skarbnik miasta Bogusław Paszenda. Planowane 
dochody budżetu zwiększono per saldo o 3,790 mln 
zł, w tym dochody bieżące per saldo o 2,116 mln zł,  
a dochody majątkowe per saldo o 1,673 mln zł. Plano-
wane wydatki zmniejszono per saldo o 11,201 mln zł,  
w tym wydatki bieżące per saldo o 2,218 mln zł,  
a wydatki majątkowe per saldo o 8,982 mln zł. Doko-
nano również przeniesień wydatków między działami 
budżetu o łącznej wartości 490 tys. zł. W konsekwencji 
tych zmian w uchwale pojawił się zapis o zmniejszeniu 
planowanego deficytu budżetowego o 14,991 mln zł do 
kwoty 23,125 mln zł. Na jego pokrycie zostaną prze-
znaczone pieniądze z wolnych środków – 19,236 mln zł 
oraz z kredytów i pożyczek bankowych – odpowiednio  
434 tys. zł i 3,454 mln zł. 

Kolejne punkty uchwały mówiły o zmniejszeniu  
o 15,019 mln zł, planowanych przychodów budżetu,  
a także o zmniejszeniu o 28 tys. zł planowanych rozcho-
dów miasta. Po tych zmianach tegoroczne planowane 
przychody mają wynieść ponad 44 mln zł, zaś plano-
wane rozchody blisko 21 mln zł. Zmniejszono również 
kwotę upoważnienia prezydenta Rybnika do udzie-
lania pożyczek o ponad 28 tys. zł, do kwoty 71.652 zł.  
Jednym z załączników do uchwały o zmianach w bu-
dżecie były zmienione plany dochodów gromadzonych 
przez oświatowe jednostki budżetowe. Dofinansowanie  
z Funduszu Spójności do prowadzonej przez miasto ter-
momodernizacji placówek oświatowych z zakładanych 
początkowo 50 proc. wzrosło do 85 proc. i zamknęło 
się ostatecznie kwotą ponad 6 mln zł. Skorygowano też 
nakłady na realizację kilku innych unijnych projektów.

O milion złotych zwiększono prognozowane wpływy 
z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. — W uchwale budżetowej przyjęliśmy 
bezpieczniejszą, naszym zdaniem, kwotę od tej, którą su-
gerował minister finansów, a teraz widzimy, że zostanie ona 
przekroczona — wyjaśnił Bogusław Paszenda. Jak zwykle 
w końcu roku wiele zmian w budżecie było związanych 
z przeniesieniem inwestycji, a czasem samych tylko 
płatności za zrealizowane już roboty na rok przyszły.

W czasie krótkiej dyskusji poprzedzającej głosowanie 
nad uchwałą o zmianach w budżecie miasta, radna Kry-
styna Stokłosa pytała o miejskie pieniądze wydane na 
przygotowanie dwóch różnych wizualizacji przedstawia-

jących planowaną modernizację rybnickiego targowiska. 
Prezydent Adam Fudali zwrócił uwagę, że jeszcze jedna, 
jak się później okazało, zbyteczna wizualizacja, została 
opracowana na zlecenie Stowarzyszenia Kupców Tar-
gowych. Michał Śmigielski, zastępca prezydenta miasta 
zajmujący się targowiskiem zwrócił uwagę, że de facto 
chodzi o projekt techniczny hali targowej (330 tys. zł),  
który powstał na zlecenie samych kupców, ale nie 
doczekał się realizacji ze względu na brak jednomyśl-
ności w kupieckim stowarzyszeniu oraz o poszerzoną 
analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą zadaszenia 
targowiska. Analiza kosztowała 54 tys. zł i wykazała,  
że zadaszenie targowiska to wydatek, który może prze-
kroczyć 10 mln zł. Aktualna modernizacja targowiska, do 
której przymierza się miasto, będzie ostatecznie polegać 
jedynie na poprawie samej nawierzchni targowiska. 
Piotr Kuczera (PO) stwierdzając, że zbliżamy się powoli 
do dziesiątej rocznicy narodzin pomysłu modernizacji 
placu targowego, pytał o faktyczny zakres planowanych 
tam robót. Adam Fudali odpowiedział, iż główne środki 
zostaną przeznaczone właśnie na poprawę nawierzchni. 
Zauważył też, że zakres i termin prac będzie uzgadniany 
z samymi kupcami. 

W głosowaniu proponowane zmiany w budżecie 
miasta poparło 15 radnych, a dziewięciu wstrzymało 
się od głosu. Takim samym wynikiem zakończyło się 
również kolejne głosowanie, którego przedmiotem były 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. 
Były one konsekwencją przyjętych wcześniej poprawek 
tegorocznego budżetu oraz założeń projektu budżetu 
miasta na rok 2013.

Szukają ratunku
W czasie listopadowej sesji radni jednogłośnie 

przyjęli uchwałę popierającą poczynania prezy-
denta Knurowa. Wystąpił on do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, by ten zwrócił się z kolei do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozpoznanie 
sprawy zasad naliczania podatku od nieruchomości od 
podziemnych wyrobisk górniczych. To bardzo zawiła 
kwestia związana m.in. z wartością pierwotną podziem-
nych nieruchomości i odpisami amortyzacyjnymi. — Nie 
zmieniły się przepisy, ale zmieniają się ich interpretacje 
(niekorzystne dla gmin górniczych) przez sądy, a że nie ma 
już gdzie szukać ratunku, pozostał tylko Rzecznik Praw 
Obywatelskich — wyjaśniał Bogusław Paszenda, skarb-
nik miasta. O takie formalne poparcie dla prezydenta 
Knurowa zwróciło się do rady miasta Stowarzyszenie 
Gmin Górniczych. Odpowiadając na pytanie radnego 
Henryka Ryszki (BSR) prezydent Adam Fudali wy-
jaśnił, iż podobnie jak inni prezydenci, burmistrzowie  
i wójtowie innych gmin górniczych, obawia się, że miasto 
będzie być może musiało zwrócić część pobranych już 
podatków za wyrobiska górnicze i to z odsetkami. Gra 
idzie nawet o kilka milionów złotych.

Podatki małe i duże
Najważniejszymi uchwałami podjętymi na 

listopadowej sesji, zwłaszcza dla mieszkańców  
i osób prowadzących działalność gospodarczą, 
były dwie uchwały określające wysokość przyszło-
rocznych podatków od nieruchomości i od środków 
transportu. Radni najpierw zajęli się podatkiem od 

Sesja RM – 28 listopada

Radni uchwalili podatki
Tradycyjnie już sesja listopadowa była sesją podatkową. Uchwalając stawki 

podatków lokalnych radni zrobili pierwszy krok na drodze do przyjęcia przy-
szłorocznego budżetu miasta.
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nieruchomości. Roczne stawki zaproponowane przez 
prezydenta miasta i zaakceptowane już przez komisję 
finansów (siedem głosów za i cztery wstrzymujące) 
przedstawił skarbnik miasta Bogusław Paszenda.

W uchwale znalazł się jeszcze zapis, na mocy którego 
w dzielnicy Zebrzydowice podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych będzie w dalszym ciągu pobierany 
w drodze inkasa przez inkasentkę Bernadetę Wojaczek. 
Skarbnik zaznaczył, że gdyby stawki wszystkich podat-
ków od nieruchomości wyznaczyć na maksymalnym 
poziomie, jaki dopuszcza minister finansów, ustalający 
stawki maksymalne, wpływy budżetu miasta byłyby  
o niespełna 10,8 mln zł większe od spodziewanych przy za-
proponowanych stawkach. Mniej podatków o 2,7 mln zł  
wpłynie też do gminnej kasy z tytułu zwolnień ustawo-
wych i tych wynikających z treści uchwały podatkowej 
rady miasta. Z kolei podniesienie stawek podatku  
w stosunku do tegorocznych ma przynieść miastu 
dodatkowe dochody w wysokości nieco ponad 3 mln zł.

W czasie dyskusji radna Monika Krakowczyk-Pio-
trowska (PO) wyraziła swoją opinię, że owe dodat-
kowe 3 mln zł wynikające z podniesienia podatków 
nie poprawią znacząco kondycji finansowej miasta. 
Wspominała też o pieniądzach wydanych na pro-
jekty, które nie doczekały się realizacji, wymieniając 
m.in. koncepcję małego rynku, który miał powstać 
między ulicami Hallera i Raciborską. Zarzuciła też 
prezydentowi brak wizji rozwoju miasta. — Nie wiem,  
co prezydent za te ponad 3 mln zł chce zrobić, by 
podatnicy byli skłonni się do tego dołożyć — mówiła 
radna. — Polecam lekturę wieloletniego programu 
inwestycyjnego, w którym są zapisane również kierunki 
rozwoju naszego miasta — odpowiadał prezydent 
Adam Fudali, dodając, że większe dochody są potrzeb-
ne przede wszystkim po to, by zbilansować przyszło-
roczny budżet miasta i posiadać niezbędną nadwyżkę 
operacyjną (dochody bieżące większe od bieżących 
wydatków). Piotr Kuczera, szef klubu radnych PO, 
wyraził zadowolenie z faktu, że podwyżki podatków 
od nieruchomości są utrzymane na poziomie inflacji. 
Pytał jedynie o tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, dla 
których stawka podatku skoczyła o 8,7 proc. w górę. 
Jak dopowiedział skarbnik miasta Bogusław Paszenda, 
tę kategorię gruntów o symbolu „Bz” wprowadzono 
trzy lata temu, gdy modernizowano w magistracie ewi-
dencję gruntów. By uchronić właścicieli posesji, którzy 
jeszcze niedawno mieli wokół budynków mieszkalnych 
grunty zakwalifikowane jako rolne, przed zbyt dużym  
i nagłym wzrostem podatku od nieruchomości, za-
stosowano do sklasyfikowania tych przydomowych 
terenów kategorię „terenów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych”, niżej opodatkowanych od tzw. pozostałych 
terenów mieszkaniowych.  Rozwiązanie takie zakwe-
stionował jednak nadzór geodezyjny, zwracając uwa-
gę, że do tej kategorii gruntów nie można przypisywać 
terenów przydomowych, gdyż tereny takie muszą być 
ogólnodostępne. — Teraz następuje odwrót i tereny 
oznaczone symbolem „Bz” są stopniowo, przy okazji 
aktualizowania ewidencji gruntów, rejestrowane jako 
„grunty pozostałe”. Podniesienie stawki podatkowej 
do 0,25 zł za 1 m kw ma powoli przygotować właści-
cieli posesji na płacenie podatków za te tereny, jak od 
wszystkich innych „pozostałych” gruntów, dla których 
w 2013 roku stawka podatku będzie wynosić 0,43 zł za 

1 m kw w skali roku — wyjaśniał Bogusław Paszenda.
Monika Krakowczyk-Piotrowska odnosząc się do 

kwestii stawek maksymalnych stwierdziła, że w du-
żych miastach, gdzie stosuje się w podatkach stawki 
maksymalne, są też wyższe czynsze i wyższe zarobki, 
a wracając do podwyżki rybnickich podatków o wyso-
kość inflacji stwierdziła, że nie wierzy, by w przyszłym 
roku wszyscy rybniccy pracodawcy podnieśli swoim 
pracownikom wynagrodzenie o stopień inflacji.  — To 
przesadna skromność. Pod względem wielkości Rybnik 
jest 25. miastem w Polsce. Realizujemy poważne zadania, 
jak chociażby transport zbiorowy. W kampusie też uczą 
się studenci nie tylko z Rybnika. Nie ma w Polsce miasta, 
które by nie podniosło podatków przynajmniej średnio  
o cztery procent Rybnik mieści się w tej grupie — prze-
konywał prezydent Adam Fudali. Odpowiadając na 
pytanie radnego Krzysztofa Szafrańca (PO), zwrócił też 
uwagę, że na razie można mówić jedynie o spodziewa-
nych wpływach z podatków. Faktyczne wielkości będą 
znane dopiero po zakończeniu kolejnego roku. Wyraził 
też zdziwienie faktem, że nikt nie zauważył, że jest cała 
grupa podatków, w której stawki zostały obniżone. Cho-
dziło o podatki od środków transportu, które miały być 
przedmiotem kolejnej uchwały. Dowcipna prowokacja 
prezydenta wywołała na sali szczere rozbawienie. Hen-
ryk Cebula (PiS) wspominając wcześniejsze zapytanie 
Piotra Kuczery zauważył z kolei, że ów ponad ośmio-
procentowy wzrost stawki podatku od przywoływanych 
już terenów rekreacyjno-wypoczynkowych to faktyczny 
wzrost podatkowej stawki za metr kwadratowy gruntu 
ledwie o dwa grosze. 

Radny Kazimierz Salamon (BSR) zwrócił z kolei 
uwagę, że uchwały podatkowe stanowią pierwszy krok 
na drodze do uchwalenia przyszłorocznego budżetu 
miasta. — Gdyby rząd, zlecając samorządom wciąż nowe 
zadania, przekazywał też pieniądze na ich realizację np. 
na oświatę, było by nas stać nie tylko na niepodnoszenie 
podatków, ale i na ich obniżenie. Drodzy koledzy i kole-
żanki z PO, gdyby nie działania rządu PO, podatki można 
by obniżyć. Żałujemy, że tak się dzieje, bo nasi mieszkańcy 
muszą dopłacać do zadań, które wykonujemy za zbyt 
małe pieniądze z budżetu państwa — mówił radny 
Salamon. Radny PO Szymon Musioł odpowiedział, że 
podobną praktykę stosowały również rządy poprzednie. 
Chwilę później Piotr Kuczera apelował już o zaniecha-
nie politycznych wycieczek. Adam Fudali przypomniał 
jeszcze akcję samorządowców z całej Polski pod hasłem 
„Stawka większa niż 8 miliardów” (w Rybniku zebrano 
ponad 8 tys. podpisów poparcia). — Samorządowcy 
walczą tylko o odzyskanie tego, co kiedyś im zabrano — 
mówił prezydent. Wspominając o braku przełożenia 
politycznego w parlamencie swojego Bloku Samo-
rządowego Rybnik i o ograniczonych możliwościach 
posłów opozycyjnego PiS-u, zaapelował do radnych 
klubu Platformy Obywatelskiej, by ci nakłonili swoich 
parlamentarzystów do wprowadzenia pod obrady Sej-
mu przygotowanej przez samorządowców nowelizacji 
ustawy O dochodach samorządów. 

Za przyjęciem zaproponowanych stawek podatku 
od nieruchomości głosowało 22 radnych, a jeden radny 
wstrzymał się od głosu. (Stawki uchwalonego podatku 
od nieruchomości publikujemy na str. 45).

Skarbnik Bogusław Paszenda przedstawił też propo-
nowane stawki podatku od środków transportu. Zwró-

cił uwagę, że jeśli chodzi o ustawowe stawki minimalne, 
są one uzależnione od kursu euro, natomiast stawki 
maksymalne zależą od poziomu inflacji. Generalnie, 
by utrzymać korzystne warunki do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej związanej z transportem, część 
stawek utrzymano na dotychczasowym poziomie, część 
obniżono, a tylko kilka podwyższono. Wszystkie nato-
miast są niższe od określonych przez ministra stawek 
maksymalnych, dzięki czemu według teoretycznych 
szacunków, płatnicy tego podatku wniosą do kasy 
miasta w sumie per saldo o ok. 117 tys. zł mniej niż 
w roku 2012. Natomiast nie stosując dopuszczalnych 
stawek maksymalnych miasto straci 1,7 mln zł. Usta-
wowo z podatku od środków transportu są zwolnione 
samochody zabytkowe oraz te wykorzystywane do 
produkcji rolniczej prowadzonej przez płatników 
podatku rolnego. Wszyscy płatnicy podatku od środ-
ków transportu muszą do 15 lutego złożyć w urzędzie 
stosowne deklaracje. 

W czasie dyskusji radny Bronisław Drabiniok (PO) 
pytał ile pojazdów trzeba by zarejestrować w mieście, 
by opłacany przez nie podatek wyrównał straty budże-
tu miasta wynikające z obniżenia niektórych stawek.  
Z powodu wielości kategorii i stawek precyzyjna 
odpowiedź nie padła. Prezydent Adam Fudali wspo-
mniał natomiast o inicjatywie samorządowców, którzy 
domagają się, by podatek za samochody lizingowane 
był w całości bądź przynajmniej częściowo opłacany 
tam, gdzie te samochody faktycznie jeżdżą. Uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.

Podatkowa cena zboża
Ostatnią uchwałą podatkową przyjętą przez 

radnych (jednogłośnie) na listopadowej sesji była 
ta traktująca o ustaleniu średniej ceny skupu 
zboża, na podstawie której będzie wyliczana wy-
sokość podatku rolnego. Podobnie jak przed rokiem 
radni uchwalili średnią cenę skupu zboża na poziomie 
zdecydowanie niższym od ustawowej. Tym sposobem 
roczny podatek za jeden hektar fizyczny, który wnoszą 
osoby mające mniej niż jeden hektar gruntów rolnych, 
będzie wynosił 330 zł (o 50 zł więcej niż w roku 2012  
i o 49,30 zł mniej od stawki maksymalnej proponowanej 
przez ministra). Natomiast podatek za jeden hektar 
przeliczeniowy, opłacany przez rolników posiadających 
więcej niż jeden hektar ziemi, będzie z kolei wynosić 
165 zł (o 25 zł więcej niż w roku 2012 i o 24,65 zł mniej 
od stawki maksymalnej). W roku 2011 założono  
w budżecie miasta, że wpływy z tytułu podatku rolnego 
wyniosą 300 tys. zł, a faktycznie wpłynęło 276 tys. zł. Na 
ten rok przewidziano wpływy w wysokości 459 tys. zł,  
a do końca października wpłacono z tego tytułu 336 tys. zł.  
W 2011 roku w Rybniku było 747 gospodarstw rolnych 
mających więcej niż jeden hektar, zaś obecnie jest ich 
812. Bogusław Paszenda zauważył, że paradoksalnie, 
gdy przybywa gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha),  
to wpływy z tytułu podatku rolnego maleją, bo ci, którzy 
mają więcej ziemi, płacą podatek według dużo niższej 
stawki od obowiązującej, w przypadku kiedy grunty rolne 
mają mniej niż hektar. Prezydent Adam Fudali zwrócił 
z kolei uwagę, że w skali całego budżetu miasta wpływy 
z podatku rolnego stanowią kwoty iście symboliczne.  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 5
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Statuetki zamiast dyplomu
Zmiany w ustawie zobowiązały radnych do 

dostosowania do obowiązujących przepisów Regu-
laminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. Artystyczne nagro-
dy mogą otrzymać zarówno pojedyncze osoby, zespoły  
i instytucje kultury, czy organizacje, ale najistotniejsze 
zmiany w regulaminie dotyczą tych pierwszych. — Tylko 
osoby, które są mieszkańcami Rybnika mogą ubiegać się 
o nagrody prezydenta w dziedzinie kultury — wyjaśniała 
wiceprezydent Ewa Ryszka (dotychczas nagrody mogły 
otrzymać m.in. osoby pochodzące z Rybnika). Ponadto 
w nowym regulaminie nie znajdziemy już zapisu o wyso-
kości nagrody pieniężnej, a dyplomy, które dotychczas 
otrzymywali laureaci, zastąpią bardziej nobilitujące 
statuetki. Przypomnijmy: ostatnie nagrody, przyznane 
jeszcze według starych zasad, otrzymali aktor Olek 
Krupa, fotoreporter Zenon Keller i skrzypek Michał 
Marcol. Nowy regulamin radni przyjęli jednogłośnie. 

Statut zmieniony
Radni jednogłośnie zmienili statut Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej. Wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn wyjaśniła, że idzie o doprecyzowanie 
prac wykonywanych przez ZGM na terenach osiedli 
komunalnych. Dotyczy to koszenia trawników, grabie-
nia liści, prac pielęgnacyjnych i wycinki drzew, a także 
utrzymania i remontów osiedlowych placów zabaw 
oraz utrzymania placów i dróg wewnątrzosiedlowych. 

Edukacyjne porządki
Dwie kolejne uchwały dotyczyły spraw oświato-

wych. Pierwsza związana jest z zamiarem formal-
nej likwidacji w 2013 r. szkół, które praktycznie 
już nie istnieją. — To placówki, które nie mają już 
uczniów – nie prowadzimy do nich naboru, a cykl kształ-
cenia się zakończył — wyjaśniała wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. Mowa o liceum profilowanym w Zespole 
Szkół Technicznych, Technikum uzupełniającym dla 
dorosłych i liceum profilowanym w Zespole Szkół 
Budowlanych oraz szkołach policealnych dla doro-
słych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowym, a także 
o szkole policealnej w tym zespole. Placówki przesta-
ną istnieć z dniem 31 sierpnia. Druga z oświatowych 
uchwał dotyczyła wprowadzenia zmian w przyjętej rok 
wcześniej uchwale w sprawie ustalania trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 
niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych 
oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych, nie 
będących jednostkami budżetowymi. Chodzi general-
nie o placówki oświatowe prowadzone przez osoby 
prawne bądź fizyczne oraz o zasady kontroli prawi-
dłowości wykorzystania udzielanych już przez miasto 
dotacji. — Doprecyzowujemy zapisy — wyjaśniała wice-
prezydent Kryszczyszyn. Było to konsekwencją zmian 
w ustawie O systemie oświaty. Doprecyzowano m.in. 
kwestie dotyczące dotowania uczniów, również tych 
niepełnosprawnych, uczęszczających do dotowanych 

przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz dotowania uczestników kursów 
zawodowych w szkołach niepublicznych i publicznych, 
a także sprawozdań składanych przez placówki oraz 
kontroli przeprowadzanych w dotowanych szkołach. 
Radni opozycji stwierdzili, że zmiany w uchwale są 
słuszne i potrzebne, ale za mało precyzyjny uznali 
punkt dotyczący kosztów kwalifikowanych (wydatków 
bieżących placówek, przeznaczonych na dofinansowa-
nie zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki). 
Zdaniem radnych PO mają one nazbyt uznaniowy 
charakter, dlatego wstrzymali się od głosu. 

Gruntownie rzecz biorąc 
Tradycyjnie już radni przyjęli kilka uchwał 

gruntowych. Zaczęli od jednogłośnej zgody na sprze-
daż w drodze ustnych przetargów zbędnych miastu 16 
niezabudowanych i jednej zabudowanej nieruchomości. 
15 działek położonych jest pomiędzy ul. Pod Lasem a ul. 
Wyboistą, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkal-
no-usługową. Ponadto bez przetargu sprzedane zostaną 
dwie nieruchomości przy ul. Związkowej, zabudowane 
kompleksami garażowymi. Wszyscy radni poparli też 
propozycję przyjęcia darowizny od Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Centrum”. Dotyczy ona: 26 mieszkań przy 
ul. Kwiotka, które spełniają wymogi lokali socjalnych 
oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic 
Kwiotka i Raciborskiej. Radni jednogłośnie przyjęli 
też uchwałę dotyczącą wydzierżawienia na okres 10 lat 
części nieruchomości gminnej zabudowanej garażem 
przy ul. Sławików. Wystąpili również z wnioskiem do 
wojewody o komunalizację nieruchomości położonej 
przy ul. Białych 7, gdzie swoją siedzibę mają m.in. firmy 
zajmujące się restrukturyzacją górnictwa i współpracą 
z organizacjami pozarządowymi i Unią Europejską 
(dawny klub „Ćwiek”). Jednogłośnie radni uzupełnili 
też przyjętą w czasie poprzedniej sesji uchwałę w spra-
wie ustanowienia służebności gruntowej. 

Zielone inwestycje
O tym, że należy szukać wszelkich sposobów, 

by walczyć z niską emisją nikogo w Rybniku 
przekonywać nie trzeba. Dlatego miasto decydu-
je się m.in. na termomodernizacje szkół, które  
w konsekwencji pozwalają skutecznie ograniczać 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Pojawiła się 
kolejna szansa na pozyskanie środków, tym razem 
na termomodernizację dwóch placówek w Bogu-
szowicach – Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19. 
Audyty energetyczne wskazują, że po zakończeniu 
takich inwestycji placówki te zmniejszą zużycie energii 
cieplnej o ponad 50 proc., co w konsekwencji znacznie 
ograniczy emisję CO2 do atmosfery. Wartość całego 
przedsięwzięcia szacuje się na ponad 2,2 mln zł.  
— Spróbujemy pozyskać na ten cel środki zewnętrzne —  
wyjaśniał wiceprezydent Michał Śmigielski. Mowa  
o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 
konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „System 
zielonych inwestycji. Zarządzanie energią w budyn-
kach użyteczności publicznej”. Warunkiem udziału 
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q 22 listopada w Zebrzydowicach spotkało 
się 13 par małżeńskich, które w tym roku 
świętują 50. i 55. rocznicę ślubu. Jak co roku 
uroczystość odbyła się w Szkole Podstawo-
wej nr 12, a zorganizowała ją tamtejsza 
rada dzielnicy. Przewodnicząca zarządu, 
Teresa Knura mówi, że spotkanie upłynęło 
w wyjątkowo miłej i rodzinnej atmosferze. 
Dla małżonków przygotowano smakowity 
poczęstunek, a z programem artystycznym 
wystąpili najmłodsi mieszkańcy dzielnicy. 
Życzenia jubilatom złożył przewodniczący 
rady miasta Andrzej Wojaczek.

q Małgorzata Gruczelak, emerytowana nauczy-
cielka I LO, została Wolontariuszką Roku 2012 
Miasta Rybnika. 5 grudnia w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej odebrała 
pamiątkowe odznaczenie przyznane przez 
prezydenta miasta, a z rąk Elżbiety Piotrow-
skiej i Piotra Ryłki, przedstawicieli stowarzy-
szenia Oligos, które konkurs zorganizowało, 
statuetkę. W czasie uroczystej gali wręczono 
też nagrody w kategoriach: inicjatywa 
wolontariacka (akcja Młodzieżowej Rady 
Miasta Czapka św. Mikołaja), wolontariat 
indywidualny (Kamila Kluczniok i Adam Giza), 
senior (Zofia Wieczorek) oraz najaktywniejszy 
gimnazjalista roku (Magdalena Piórkowska). 

q 30 listopada w Domu Kultury w Chwało-
wicach podsumowano projekt „Sztuka, 
edukacja, terapia – by doświadczyć i odna-
leźć”, który przez rok realizował Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wspólnie 
ze stowarzyszeniem Razem. Na scenie DK 
wystąpiła grupa teatralna „Inna Bajka”  
i goszcząca w Rybniku młodzieżowa orkie-
stra z Dorsten. Pokazano też zrealizowany w 
ramach projektu film „Trzy pytania”.

q Tradycyjnie już Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „My 
Dzieciom” zorganizowały VI Adwentowy 
Dzień Skupienia Rodzin Zastępczych. Spo-
tkanie miało miejsce 15 grudnia w kościółku 
na terenie szpitala psychiatrycznego. W jego 
trakcie odbyło się nabożeństwo adwentowe 
i msza, którą odprawił ks. Rafał Śpiewak. 
Wystąpiły też dzieci z rodzin zastępczych. 

q W czasie zbliżających się świąt w podziemiach 
kościoła św. Jana Nepomucena w Chwałęci-
cach nie będzie żywej szopki, w której poja-
wiały się zwierzęta, a w role świętej rodziny, 
wcielali się mieszkańcy z małymi dziećmi. 
Zrezygnowano z niej po tym, jak Benedykt 
XVI napisał w książce „Jezus z Nazaretu. 
Dzieciństwo”, że w żłóbku w Betlejem nie 
było zwierząt. Proboszcz Grzegorz Jagieł za-
planował jednak dla parafian i gości wspólne 
kolędowanie po pasterce. W razie mrozu 
obiecuje grzańca. 
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w konkursie jest przyjęcie uchwały upoważniającej 
prezydenta do złożenia stosownego wniosku o dofi-
nansowanie, co radni uczynili jednogłośnie. 

Plany „Wodociągów”
Janusz Koper przedstawił plan rozwoju i mo-

dernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Rybniku. Czytamy w nim m.in.  
o przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie wody  
i odprowadzanie ścieków oraz o planowanych inwesty-
cjach wodociągowych i kanalizacyjnych. — W 2013 prze-
widywana jest naprawa blisko 13 km sieci wodociągowej 
w mieście; w 2014 – prawie 12 km, a najwięcej – niemal 
25 km – w 2015 r. — mówił Janusz Koper, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. dróg i gospodarki komunalnej. 
Główne zadania inwestycyjne zaplanowane przez 
PWiK na najbliższe dwa lata to dokończenie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Kłokocinie. Ponadto  
w 2013 r. „Wodociągi” planują budowę kanalizacji 
w Kamieniu przy ul. Leszczyńskiej, skąd ścieki mają 
być kierowane do oczyszczalni w Orzepowicach,  
a w planach na rok 2014 jest modernizacja kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Sobika, Energetyków, Zielonej, 
Hallera i Rzecznej. — Przewiduje się, że w latach 2013-
2015 do kanalizacji będzie się przyłączać rocznie ok. 800 
nieruchomości. W poprzednich latach było ich ok. 2 tys. 
i udało się nam osiągnąć poziom 80 proc. przyłączeń 
do sieci. W stosunku do tych, którzy jeszcze nie włączyli 
się do kanalizacji, a mają ten obowiązek, będziemy 
podejmować działania „zachęcająco-przymuszające”. 
Jeżeli w wyznaczonym terminie właściciele nieruchomości 
tego nie zrobią – czeka ich mandat — mówił Koper. Do 
końca sierpnia 2012 r. najwięcej nowych podłączeń 
odnotowano w Niedobczycach – 858, co nie uszło 
uwadze radnego z tej dzielnicy Henryka Cebuli. Plan 
PWiK obejmuje lata 2013-2015, ale miejscy rajcy już 
dziś chcieli poznać jak najwięcej szczegółów. Monika 
Krakowczyk–Piotrowska pytała, czy przy okazji zapla-
nowanej na 2015 r. wymiany sieci wodociągowej przy 
ul. Kotucza (od Raciborskiej do Rudzkiej i od Rudzkiej 
do Gliwickiej) będą zamknięte drogi. Pełnomocnik 
wyjaśniał, że dziś trudno wyrokować, ale „Wodociągi” 
muszą spełnić wszystkie obowiązki inwestora w tym 
względzie. Henryk Frystacki (BSR) mówił o fetorze 
wydobywającym się ze studzienek kanalizacyjnych przy 
ul. Podleśnej i Ludowej w Wielopolu. — Taki problem 
pojawia się w kilku miejscach i jest związany m.in.  
z tym, że nie wszystkie nieruchomości są podłączone do 
kanalizacji. PWiK wymienia pokrywy na szczelniejsze  
i pracuje nad tym, by problem całkowicie wyeliminować 
— tłumaczył Koper. Piotr Kuczera zastanawiał się 
dlaczego nowo powstające budynki prywatne nie mogą 
się podłączyć do kanalizacji, nawet gdy sieć biegnie  
w ich pobliżu. Koper wyjaśniał, że w takich wypadkach 
pod uwagę bierze się względy ekonomiczne: — Jeżeli  
w danym rejonie nowych budynków jest więcej, wówczas 
rozbudowuje się sieć, ale jeżeli są to pojedyncze budynki, 
to koszt budowy ciągu głównego z ewentualnymi przy-
łączami jest zbyt duży i ekonomicznie nieuzasadniony 
— tłumaczył. Odpowiadał też radnemu Józefowi 
Skrzypcowi (BSR), że rozważana jest możliwość, by 
PWiK zawiadywała również kanalizacją deszczową, 

ale to temat na przyszłość i radnemu Krzysztofowi 
Szafrańcowi (PO), że obłożenie oczyszczalni w Orze-
powicach sięga 80 proc. Andrzej Oświecimski (BSR) 
proponował, by zsynchronizować w czasie plany prze-
budowy dróg w mieście z budową kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, czy sieci energetycznej, by ulice nie były 
remontowane, a potem „łatane” przy okazji innych 
robót. — Zawsze informujemy o budowie i przebudowie 
dróg innych gestorów sieci. Sugerujemy im, by swoje 
prace, jeżeli są konieczne, robili w tym samym czasie. 
Jednak życie pokazuje, że nie ma możliwości zgrania 
tych robót w stu procentach — odpowiadał Janusz 
Koper. Radny Henryk Cebula mówił o mieszkańcach 
ul. Grota-Roweckiego, którzy martwią się, że kiedy  
w tym rejonie ruszą prace przy budowie drogi Pszczyna-
Racibórz, w studni, z której teraz korzystają, zniknie 
woda. Koper tłumaczył, że takie prace nie powinny 
naruszyć warstw wodonośnych, a woda znika ze studni 
również ze względu na suszę. Tak było ze studniami  
w rejonie ul. Żorskiej, dlatego PWiK zdecydowało się 
na doprowadzenie tam sieci wodociągowej, ale jak 
będzie w tym przypadku, trudno na razie wyrokować. 
Radni przyjęli plan rozwoju i modernizacji sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych jednogłośnie. 

Porządek w śmieciach
Na wrześniowej sesji radni przegłosowali sześć 

z ośmiu uchwał, które rada jest zobowiązana 
przyjąć w związku z nową ustawą O gospodarce 
odpadami komunalnymi. Podczas listopadowego 
posiedzenia do dwóch z nich wprowadzili zmiany 
i przyjęli kolejną uchwałę, ale najważniejszą  
z punktu widzenia mieszkańców – ustalającą cenę 
za wywóz śmieci – mieli podjąć na sesji 19 grudnia, 
już po zamknięciu tego wydania GR. Ostatecznie 
zdecydowano, że całość spraw związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi prowadzić będzie wydział 
gospodarki komunalnej. W związku z tym deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciele nieruchomości będą mogli 
składać zarówno w budynku przy ul. Rzecznej 8,  
jak i w urzędzie miasta przy ul. Chrobrego. W tych 
dwóch miejscach można też będzie zapłacić za wywóz 
śmieci. Zmiany te radni przyjęli jednogłośnie. Równie 
jednomyślni byli przyjmując regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta. Jak przypomniał 
Janusz Koper, taki regulamin już w Rybniku obowią-
zuje. W nowo przyjętym znalazły się punkty związane 
m.in. z odbieraniem przeterminowanych leków  
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, czy od-
padów zielonych, a także z uprzątaniem błota i śniegu 
oraz mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.  
Z regulaminu dowiemy się też o rodzaju i minimalnej 
pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów, o częstotliwości i sposobach pozbywania się 
odpadów i nieczystości ciekłych oraz o obowiązkach 
osób utrzymujących zwierzęta domowe. — Wymuśmy 
to na firmach — mówiła radna Krakowczyk-Piotrowska 
o narzuceniu przedsiębiorstwom, które będą na danym 
terenie odbierać śmieci, obowiązku dostarczania miesz-
kańcom worków do segregacji. — Tak byłoby najlepiej, 
ale nie możemy tego narzucić, bo naruszylibyśmy przepisy. 
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q W przedświąteczny weekend w Rybniku 
gościła delegacja z leżącego w Bawarii 
partnerskiego miasta Eurasburg. W jej skład 
wchodzili m.in. burmistrz Michael Brom-
berger oraz Rosemarie Tröscher, przed laty  
inicjatorka pomocy humanitarnej dla naszego 
miasta, a potem szerszej współpracy. Goście 
z Niemiec spotkali się z prezydentem miasta, 
a na spotkaniu z zarządem Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik – Euro-
pa omówili przyszłoroczne obchody 30-lecia 
kontaktów z naszym miastem.  

q Ponad 20 osób wzięło udział w spotkaniu 
na temat budżetu obywatelskiego (partycy-
pacyjnego), które 12 grudnia zorganizowało 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. 
Niebawem rybniczanie będą mogli zdecy-
dować o przeznaczeniu części pieniędzy  
z miejskiej kasy. O pomyśle dyskutowano  
w restauracji Pasja, gdzie mieszkańcy, radni  
i urzędnicy wysłuchali prelekcji „Budżet 
partycypacyjny i inicjatywa lokalna – inno-
wacyjne metody uczestnictwa obywateli” 
politologa Artura Celińskiego. — Mieszkańcy 
mówili, że dyskusja nad budżetem partycy-
pacyjnym to krok w dobrą stronę. Zachęcam 
jednak, by najpierw skorzystali z możliwości, 
jakie daje im inicjatywa lokalna. Stosowna 
uchwała obowiązuje w mieście od czerwca, 
ale w praktyce nie funkcjonuje — mówi Piotr 
Masłowski, dyrektor CRIS. Mowa o uchwale 
w sprawie szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. Z wnioskami 
mogą wystąpić mieszkańcy, a zakres zadań, 
jakie można zrealizować jest duży. 

q Rybniczanin Arkadiusz Trzebuniak, nauczy-
ciel w Zespole Szkół w Pilchowicach i opie-
kun szkolnego klubu przedsiębiorczości 
został wybrany Najlepszym Nauczycielem 
Przedsiębiorczości w Polsce w kategorii 
gimnazjów. Wyróżnienie odebrał 23 li-
stopada w Poznaniu, podczas gali Klubu 
Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls. 
Rybniczanin otrzymał również tytuł naj-
lepszego nauczyciela przedsiębiorczości  
w województwie śląskim. Przypomnijmy,  
że wiosną Arkadiusz Trzebuniak, jako najlep-
szy student naszego województwa, został 
laureatem nagrody Studencki Nobel 2012.

q Inspektor nadzoru budowlanego dopuścił 
do użytkowania południową  wieżę bazyliki 
św. Antoniego, we wnętrzu której w czasie 
ostatniego remontu zewnętrznych murów 
świątyni zbudowano schody i widokowy 
podest. Rybnik można oglądać z wąskich 
okien znajdujących się tam, gdzie kończy 
się murowana część strzelistych wież ba-
zyliki. W sprawie wejścia na wieżę trzeba 
kontaktować się z parafią św. Antoniego.



Miasto w skrócie
cd. ze str. 7

W specyfikacji przetargowej będziemy to sugerowali, 
ale ustawa mówi, że to właściciel nieruchomości ma 
obowiązek zaopatrzenia się w worki — odpowiadał 
pełnomocnik Koper. 

Statuty z poprawkami
Radni jednogłośnie zmienili statuty dzielnic 

Kamień i Orzepowice. Zmiany były kosmetyczne 
– w przypadku Kamienia dotyczyły wprowadzenia 
poprawnej nazwy ulicy, przy której mieści się SP nr 28, 
z pomieszczeń których korzysta rada dzielnicy. Z kolei 
przeniesienie z ul. Łącznej w Orzepowicach SP nr 32 
i włączenie jej do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 7 z siedzibą przy ul. Borki, również musiało znaleźć 
odzwierciedlenie w statucie Orzepowic. Dzielnica ta 
korzysta ze szkolnych pomieszczeń w tym zespole. 
Przedstawione zmiany zostały wcześniej poddane 
konsultacjom społecznym. — Nie złożono żadnych 
uwag — wyjaśnił Henryk Cebula, radny PiS.

Powietrze zamiast dróg
Tym razem to nie temat dróg zdominował trady-

cyjne „wolne głosy”, ale tyle medialny, co trudny do 
rozwiązania problem zanieczyszczenia powietrza, a 
także związana z tym kwestia utylizacji śmieci. Od 
dróg jednak, a konkretnie od prośby o wyremontowanie 
odcinka ul. Strąkowskiej, wolne głosy rozpoczął radny 
Henryk Frystacki. Na tej właśnie drodze koncentruje się 
ruch mieszkańców Wielopola usiłujących wyjechać na ul. 
Gliwicką, co łatwe nie jest. Zwrócił też uwagę na zwężenie 
(i tak już wąskiego) chodnika spowodowane przez znak 
drogowy w pobliżu Zespołu Szkół nr 1, sugerując możli-
wość postawienia go za szkolnym ogrodzeniem.

Na pytanie radnego Wojciecha Kiljańczyka (PO) o 
program rewitalizacyjny Jessica, prezydent Fudali odpo-
wiedział, że miasto nie planuje w nim udziału.

Radna Krystyna Stokłosa swoją wypowiedź rozpoczęła 
od podziękowań za szybką reakcję miasta związaną ze 
sklepem z „dopalaczami”, jednak głównym tematem jaki 
podjęła, był szeroko dyskutowany przez opinię społeczną 
problem kilkusetkrotnego przekroczenia dopuszczal-
nego stężenia pyłów i gazów, odnotowanego m.in. nad 
Rybnikiem w połowie listopada. Można się spodziewać, 
że problem nie zniknie aż do końca sezonu grzewczego, 
więc również radni szukają sposobów przynajmniej 
złagodzenia efektów niskiej emisji. Radna postulowała 
zatem, by: upoważnić strażników miejskich do wcho-
dzenia na teren prywatnych posesji i do kotłowni celem 
sprawdzenia czy nie są spalane śmieci; podłączenie do 
sieci ciepłowniczej mieszkań i posesji leżących w jej bli-
skości; intensyfikację starań o pozyskanie dla miasta ciepła  
z elektrowni EDF Rybnik i wreszcie zorganizowanie akcji 
edukacyjnej na rzecz czystego powietrza, szczególnie dla ludzi 
dorosłych mających niedobry nawyk spalania w domowych 
kotłowniach śmieci. Radna nawiązała też do wystąpienia  
w TVN wiceprezydenta Michała Śmiegielskiego, 
pytanego m.in. o obowiązujące normy emisji za-
nieczyszczeń przez kotłownie prywatne i, zgodnie  
z prawem, odpowiedział, że normy takie nie istnieją. 
Zatem miasto niewiele w tym względzie może zrobić. Na-
tomiast, jak tłumaczył prezydent Fudali, strażnicy miejscy 
pod pewnymi warunkami są upoważnieni do wejścia do 

kotłowni, pobrania z paleniska próbek popiołu i zbadania 
ich w laboratorium. Jednak na wynik badania w Krakowie 
czeka się ok. trzech miesięcy, czyli tyle ile 90-dniowy okres, 
w trakcie którego można ukarać sprawcę spalania w ko-
tłowni np. tworzyw sztucznych. Dlatego miasto stara się o 
porozumienie z innym laboratorium w Gliwicach, gdzie 
na wyniki analiz nie trzeba będzie tak długo czekać. Jak 
mówił prezydent, problem „zimowego” zanieczyszczenia 
powietrza władze miasta traktują bardzo poważnie i, na 
ile pozwala na to prawo i możliwości finansowe, podej-
mowane są działania, by niską emisję ograniczać, m. in. 
poprzez wieloletnią już akcję dopłat do montowanych w 
domach ekologicznych źródeł ciepła i akcję uświadamiania 
mieszkańcom nie tylko konieczności segregowania śmieci, 
ale również szkodliwości ich spalania. Trzeba natomiast 
zapomnieć o pozyskiwaniu dla miasta z elektrowni tzw. 
ciepła odpadowego, bo jest to nieopłacalne.

Wracając do spraw drogowych, radny Dariusz Laska 
(PO) zasugerował przeniesienie o kilka metrów dalej 
przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z 
ul. Chrobrego, co ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. 
Z taką koncepcją nie zgodził się radny Stanisław Jaszczuk, 
uważając, że wtedy przejście będzie jeszcze mniej widoczne 
dla skręcających kierowców.

Radny Szymon Musioł postulował przeniesienie 
toru motocrossowego z Kłokocina i zaproponował 
jego nową lokalizację w okolicy wysypiska odpadów  
w Boguszowicach, na co oczywiście nie mógł się 
zgodzić radny Jan Mura (BSR) z tej dzielnicy. Argu-
mentował, że jej mieszkańcy już są narażeni na zbyt 
wiele niedogodności, by dodawać im kolejną – głośny 
tor motocrossowy. Przy okazji pochwalił mieszkańców 
dzielnicy Boguszowice za dobre wywiązywanie się  
z obowiązku segregacji śmieci. Radnych „pogodzi-
ła” wypowiedź prezydenta, który nie zamierza ta-
kiej decyzji podejmować, m.in. ze względu na kosz-
ty koniecznej w takim przypadku zmiany studium,  
a potem planu zagospodarowania przestrzennego.

Do problemu zanieczyszczenia powietrza wrócił radny 
Henryk Ryszka, przywołując omawiany m.in. na komisji 
przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa problem wciąż 
palącej się i wydzielającej szkodliwe substancje hałdy w 
Niedobczycach. Sugerował, by zrekompensować to miesz-
kańcom pobliskich familoków, podłączając ich do central-
nego ogrzewania. Z drugiej strony sam wyraził wątpliwość, 
czy niepłacący często czynszu lokatorzy będą w stanie 
opłacać rachunki za ciepło, co było przyczyną refleksji pre-
zydenta Fudalego na temat kondycji Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, który, by funkcjonować, potrzebuje w przy-
szłorocznym budżecie ok. 10-milionowej dotacji. Wierzący  
w nieuchronne nadejście zimy i opadów śniegu radny 
Kazimierz Salamon zaapelował o przygotowanie do 
zimowego odśnieżania chodników w taki sposób,  
by mógł być do tego wykorzystywany specjalnie zaku-
piony dla RSK niewielki traktor. Często bowiem jest 
to niemożliwe ze względu na usytuowanie znaków  
i innych przeszkód.

Prezydent Fudali podzielił niepokój radnego Bro-
nisława Drabinioka co do niekorzystnych zmian prze-
pisów unijnych dotyczących elektrowni węglowych, 
które miałyby dotknąć również elektrownię EDF Rybnik. 
Nawiązując do zmiany „ustawy śmieciowej”, radny 
Drabiniok pytał też o szczegóły wypowiedzenia umo-
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q 11 grudnia w Domu Kultury w Niedobczy-
cach odbyła się konferencja podsumo-
wująca program rewitalizacji społecznej 
„T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma”. 
Projekt, będący inicjatywą miasta, Ośrodka 
Pomocy Społecznej i trzech organizacji 
(Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika 
Boguszowic „17-tka”, Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych i Rybnickiego Klu-
bu Piłkarskiego – Szkółki Piłkarskiej ROW 
Rybnik), realizowano od września ub. roku. 
Adresowany był do 100 młodych osób  
z Niedobczyc i Niewiadomia (m.in. samotnych 
matek, osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, które przerwały kształcenie na pozio-
mie podstawówki lub gimnazjum). W trakcie 
konferencji uhonorowano wolontariuszy 
projektu i pokazano prace jego uczestników. 
W ramach T:RAF-u 15 grudnia w Niewiadomiu 
i 20 grudnia w Niedobczycach zaplanowano 
też imprezy świąteczne. 

q 10 grudnia w Sądzie Okręgowym w Ka-
towicach rozpoczął się proces w sprawie 
kuriozalnego odszkodowania. W sierpniu 
2010 roku w Boguszowicach po rodzinnej 
awanturze Krzysztof W. zaczął strzelać  
z broni palnej najpierw do swoich bliskich,  
a potem, przez okno do sąsiadów, sanita-
riuszy i policjantów. Furiat ranił sześć osób, 
w tym interweniującego policjanta i podziu-
rawił karetkę pogotowia, radiowóz i auto 
sąsiadów. Teraz jego rodzina domaga się 
od śląskiej policji 300 tys. zł odszkodowania, 
głównie za to, że w czasie wymiany ognia 
jedna z policyjnych kul trafiła w żuchwę 
15-letniego syna sprawcy. Co ciekawe, że 
to właśnie ten fakt, skłonił Krzysztofa W. do 
poddania się, opuszczenia budynku i odda-
nia się w ręce policji. Obecnie mężczyzna jest 
leczony psychiatrycznie; biegli psychiatrzy 
uznali go za niepoczytalnego, a sąd umorzył 
postępowanie w sprawie strzelaniny. Kato-
wicki sąd zdecydował, że proces będzie się 
toczyć przy drzwiach zamkniętych. Termin 
kolejnej rozprawy wyznaczono na 7 marca.  

q Będą oszczędności dla miasta na rachunkach 
za prąd. Spółka Obrotu Energią, choć znaj-
duje się w stanie likwidacji, zorganizowała 
jeszcze przetarg na zakup energii elektrycz-
nej dla miejskich obiektów i placówek na lata 
2013 i 2014. Z cen zaproponowanych przez 
zwycięzcę przetargu, spółkę PKP Energetyka 
wynika, że jeśli miasto w dwóch kolejnych 
latach zużyje podobną ilość prądu jak w 
roku 2012, to oszczędności za lata 2013-
2014 mogą wynieść od 1,3 do 1,7 mln zł. 
Co prawda pierwszy człon nazwy spółki, 
która dostarczy tańszy prąd, nie budzi wy-
sokoenergetycznych skojarzeń, ale kwoty 
możliwych oszczędności są bardzo kuszące.



wy na usługę odbioru śmieci wykonującej ją dotych-
czas firmie – powinno to nastąpić zgodnie z  klauzulą  
w takiej umowie zawartej. Nieco później radny wyraził 
wątpliwości co do trybu zmiany porządku sesji i wycofania 
jednego z punktów, co, według niego, powinien uczynić na 
wstępie uchwałodawca, w tym przypadku prezydent miasta.

O dokończenie budowy chodnika przy ul. Oku-
lickiego zaapelował radny z Radziejowa Zygmunt 
Gajda (BSR), dzieląc się również swoimi przemy-
śleniami wynikającymi z udziału w samorządowym 
sympozjum w Poznaniu. Radnemu szczególnie  
w pamięć zapadła dyskutowana tam kwestia przekształca-
nia odpadów w biogaz w Szwecji, co nie tylko rozwiązuje 
problem śmieci, ale dywersyfikuje też dostawy gazu. Temat 
drogowy kontynuował radny Andrzej Oświecimski, wyra-
żając nadzieję, że ostatnie 80 m chodnika przy ul. Wolnej 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski zostanie wyremontowane. 
Przy okazji podziękował za sprawny remont ul. Przemy-
słowej, a dołączył do niego radny Józef Skrzypiec, rad z 
nowej nawierzchni ul. Karłowicza. Radny wyraził jednak 
obawy, że fakt ten wykorzystają zapewne nieodpowiedzial-
ni kierowcy, dlatego sugerował zamontowanie na drodze 
progów spowalniających.

Radny Henryk Cebula ze zdziwieniem skonstatował, 
że koledzy z PO nie poparli uchwały o zmianie finanso-
wania szkół niepublicznych opartej na ustawie rządowej. 
Poinformował też o zamontowaniu na szczycie pomnika 
w Niedobczycach kamiennego orła i odpowiedzi danej 
mieszkańcom, że widniejący tam wcześniej krzyż usy-
tuowany będzie na płycie monumentu. Przekazał też 
informację o niezadowoleniu mieszkańców dzielnicy z 
likwidacji linii autobusowej nr 216, kursującej na trasie 

Rybnik–Wodzisław. Jak odpowiedziała wiceprezydent  
Joanna Kryszczyszyn, powodem był brak porozumienia z 
Wodzisławiem, który musi udzielić zezwolenia na wjazd 
autobusu ZTZ na jego teren. 

Na zakończenie, do problemu śmieci, a właściwie jed-
nego ze sposobów ich utylizacji – spalania, wrócił radny 
Benedykt Kołodziejczyk (PO), wyrażając zdanie, że jest 
to temat bardzo kontrowersyjny, dlatego samorządowcy 
nie palą się do budowy spalarni czy wyrażania zgody na 
ich lokalizację w swojej gminie. 

A może łatwiej byłoby oddychać, gdyby śmieci palone 
były w odpowiedniej temperaturze i mniej toksyczny dym 
wydobywałby się z jednego „zbiorczego” komina, a nie z 
tysięcy małych, domowych spalarni...

(WaT), (S), (r)

W czasie listopadowej sesji radni podjęli jeszcze kilka 
innych uchwał, o których szerzej w tym i w kolejnym 
wydaniu „GR”. Uchylili uchwałę z września 2003 roku, 
zwalniającą z podatku od nieruchomości przedsię-
biorców inwestujących na zdegradowanych terenach 
poprzemysłowych i pogórniczych. Zdecydowali też o 
zawarciu porozumienia międzygminnego z Chorzowem 
w sprawie korzystania przez rybniczan z tamtejszej izby 
wytrzeźwień, o czym szerzej piszemy na stronie 11.

Kolejna, budżetowa sesja rady miasta 
miała się odbyć 19 grudnia, 

już po zamknięciu tego wydania „GR”. 
Relacja z niej znajdzie się w naszym 

styczniowym numerze.

19 grudnia, już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, w magistracie miała się odbyć sesja 
budżetowa. 

Przed dyskusją nad budżetem miasta na rok 2013, rad-
ni mieli, jak zawsze, dokonać poprawek w tegorocznym 
jeszcze budżecie. Tym razem miały one doprowadzić do 
zlikwidowania budżetowego niedoboru, inaczej mówiąc 
deficytu, który według pierwotnej uchwały budżetowej 
miał w tym roku wynieść 68 mln. zł. Po korektach  po 
stronie i dochodów i wydatków miała się pojawić kwota  
629 mln zł. Wszystko wskazuje zaś na to, że rok 2012 mia-
sto zakończy z nadwyżką w wysokości ok. 25 mln zł. Jeden 
z projektów uchwał miał też dotyczyć tzw. wydatków nie-
wygasających na poziomie 25 mln zł (14 mln zł wydatków 
inwestycyjnych). To płatności za trwające obecnie prace, 
które miasto będzie regulować w przyszłym roku, jeszcze 
w ramach budżetu 2012.

Projekt budżetu miasta na rok 2013 zakłada dochody 
w wysokości prawie 613 mln zł, wydatki sięgające blisko 
721 mln zł i w konsekwencji deficyt w wysokości ponad 
108 mln zł. Nadwyżka operacyjna ma wynieść nieco 
ponad 6,2 mln zł. — To będzie bardzo trudny budżet bo 
wchodzimy w okres ostrej recesji. Mimo to, jak w ubiegłych 
latach, trzymamy ostry kurs inwestycyjny. Będziemy moder-
nizować kolejne drogi, budując właściwie od nowa ulice 
Rudzką i Podmiejską. Oba te zadania chcę zrealizować 
przy jak najmniejszym zaangażowaniu budżetu miasta. 
Mieszkańcy wciąż pytali dlaczego równocześnie remon-

tujemy Raciborską, Żorską i Wodzisławską? Odpowiedź 
jest jedna: ze względu na możliwość zdobycia zewnętrznych 
dotacji. Bez nich miasta nie byłoby stać na modernizację 
wszystkich tych dróg. Z tego samego powodu nie mogliśmy 
tych robót podzielić na etapy, bo dostalibyśmy grosze — 
mówi prezydent Adam Fudali.

Samych mieszkańców na pewno bardziej zainteresuje 
uchwała w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, czyli tzw. podatku śmieciowego. 
Według projektu uchwały będzie to 10 zł miesięcznie 
na każdego mieszkańca (niezależnie od wieku), pod 
warunkiem jednak, że śmieci będą posegregowane. 
Jeśli nie, miesięczna opłata będzie wynosić 15 zł.  
W przypadku posesji niezamieszkałych, kwoty będą 
uzależnione od wielkości pojemników. Co ciekawe, 
radni mieli uchwalić wysokość opłat nie znając faktycz-
nych kosztów wywozu odpadów z domów i osiedli. Do 
ustalenia wysokości stawek jeszcze w tym roku zmusiła 
radę miasta ustawa, tymczasem przetarg na wywóz 
śmieci z czterech kwartałów, na które podzielono Ryb-
nik, zostanie dopiero ogłoszony, a to od jego wyników 
będzie zależeć ponoszone przez miasto koszty nowego 
śmieciowego porządku.

Samorządowcy podkreślają, że nowy śmieciowy 
porządek (od lipca 2013) będzie się opierał na mocno 
niedoskonałej ustawie, o doraźnym nowelizowaniu której 
mówi się ostatnio coraz głośniej.

(WaT) 

Trudny budżet i opłata za śmieci

Miasto w skrócie

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9

q 11 grudnia Centrum Innowacji Transporto-
wych przyznało Rybnikowi złotą statuetkę 
za elektroniczną kartę miejską i publiczne 
punkty dostępu do internetu. Laureatów 
nagród za najlepsze transportowe innowa-
cje wyłoniono w czasie I Forum Innowacji 
Transportowych. Przyznała je kapituła,  
w której zasiadali przedstawiciele świata 
nauki, sektora publicznego oraz prywat-
nego. Przypomnijmy: obsługiwany przez 
Zarząd Transportu Zbiorowego e-bilet, 
działa w Rybniku od 2006 r.  

q Dzięki dofinansowaniu z Unii Europej-
skiej Transgór, obsługujący na zlecenie 
miasta linie autobusowe, kupi w 2013 r.  
dziesięć nowoczesnych autobusów. 
Projekt „Nowoczesny tabor autobusowy 
sposobem na poprawę jakości komunikacji 
miejskiej w Rybniku” wybrał do dofinan-
sowania zarząd województwa. Wartość 
całego przedsięwzięcia to 16,5 mln zł.  
W ostatnich trzech latach Transgór kupił 
siedem autobusów. Nowe autobusy,  
w tym cztery „przeguby” zastąpią najstar-
sze autobusy w taborze Transgóru. 

q Międzynarodowa spółka Doosan Babcock 
Energy Polska, będąca prawnym następcą 
dawnego rybnickiego Energo-Inwestu 
(zmiana struktury udziałów) wygrała roz-
strzygnięty 22 listopada przetarg na kupno 
działki przy ul. Podmiejskiej, w rybnickiej 
części Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Do sfinalizowania transakcji 
przed notariuszem ma dojść w styczniu. 
Za działkę o powierzchni 0,8 hektara inwe-
stor ma zapłacić miastu blisko 1,1 mln zł,  
a KSSE otrzyma prowizję wynikającą  
z umowy współpracy z miastem. Doosan 
Babcock Energy Polska ma świadczyć usłu-
gi z branży energetycznej dla elektrowni 
Rybnik (EDF). 

q W poniedziałek 17 grudnia na rynku roz-
poczęło się IV Rybnickie Boże Narodzenie 
i Kolędowanie. W tym dniu ruszył trwający 
do niedzieli 23 grudnia przedświąteczny 
jarmark, na którym można się zaopatrzyć 
m.in. w miody pitne, wędliny  i wypieki,  
a także kupić świąteczne ozdoby, upo-
minki dla bliskich czy zimową odzież. 
Na piątek i sobotę zaplanowano szereg 
atrakcji: koncerty, przedstawienia i zabawy 
dla dzieci, a także uliczne jasełka. Na ryn-
ku miały się też pojawić renifery i artyści 
rzeźbiący w lodzie.

 W sobotę 22 grudnia na 16.15 zaplano-
wano przekazanie przez harcerzy ognia 
z Betlejem, potem życzenia prezydenta 
miasta i koncert zespołu Brathanki.



Na początku listopada oddział noworod-
ków i wcześniaków szpitala wojewódzkiego 
w Orzepowicach otrzymał nowy sprzęt 
medyczny. Urządzenia warte niemal 500 
tysięcy złotych trafiły do Rybnika dzięki 
dotacji Urzędu Marszałkowskiego.   

— To sprzęt, który znacznie poprawi funkcjo-
nowanie oddziału oraz zwiększy bezpieczeństwo 
noworodków przy jakichkolwiek powikłaniach. 

Mamy teraz większe możliwości diagnostyki i le-
czenia wcześniaków — cieszy się Jerzy Kasprzak, 
dyrektor WSS nr 3. Na rybnicki oddział dostar-
czono nowoczesne inkubatory, z czego jeden to 
wewnątrzszpitalny inkubator transportowy służący 
do przewożenia nowonarodzonych dzieci. Są też 
nowe stanowiska resuscytacji z pulsoksymetrami 
do pomiaru saturacji krwi, respirator, monitor 
parametrów życiowych, diodowe lampy do fo-
toterapii oraz łóżeczka najazdowe. Urządzenia 
te posłużą dzieciom urodzonym przedwcześnie,  
a także noworodkom, których stan wymaga in-
terwencji medycznej. — Do tej pory korzystaliśmy 
ze starych, wysłużonych urządzeń. Obecnie oddział 
spełnia współczesne standardy postępowania  
z noworodkiem urodzonym w stanie ciężkim. Nowy 

sprzęt pomoże w stabilizacji układów: 
oddechowego i krążenia takiego dziec-
ka. Współczesne urządzenia pozwalają 
pomagać najmłodszym bez naru-
szania delikatnej struktury ich płuc. 
Niektóre z noworodków wymagają 
krótkotrwałej pomocy, inne dłuższej, 
ale zawsze musi być to opieka na 
poziomie XXI wieku. Taką jesteśmy 
teraz w stanie zapewniać. Brakuje 
nam jeszcze tylko pomp infuzyjnych — 

wyjaśnia dr Anna Świerczek, ordynator oddziału 
noworodków i wcześniaków. 

W rybnickim szpitalu rocznie na świat przy-
chodzi około 1600 dzieci, z czego do 2 proc.  
w stanie ciężkim, wymagającym intensywnej opieki 
medycznej. — Na Śląsku dosyć często mamy do 
czynienia z przypadkami nieprawidłowego przebiegu 
ciąży, kończącymi się różnymi powikłaniami, wada-
mi wrodzonymi, niedorozwojami. Dzisiaj możemy 
im skutecznie pomagać — dodaje Jerzy Kasprzak. 
Nowoczesny sprzęt pozwala utrzymać przy życiu 
noworodki o wadze 500–600 gramów, co jeszcze 
do niedawna nie było możliwe. — Obecnie za 
granicę przeżywalności dziecka uważa się poród 
w 23-24 tygodniu ciąży. Odpowiednie urządzenia  
i ogólny stan dziecka decydują o tym, jak dalece mo-
żemy mu pomóc — podkreśla dr Anna Świerczek.   

Nowy sprzęt pojawił się również na oddziale 
urologii, który rocznie przyjmuje od 1500 do 1800 
pacjentów. Wart 120 tysięcy zł aparat do rozbijania 
kamieni w układzie moczowym małoinwazyjną 
metodą endoskopową został przekazany przez 
Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Zabiegi przeprowadzane 
metodą endoskopową, to niemal 75 proc. zabie-
gów operacyjnych dokonywanych na tym oddziale. 

(D)

Debata o smogu
24 stycznia o 15 w magistracie rozpocznie się debata „Skąd się bierze smog w Ryb-

niku”, w której udział wezmą m.in. specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki 
Śląskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także przedstawiciele 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. W roli moderatora wystąpi rybniczanin dr Marek Kaczmarzyk 
(Uniwersytet Śląski), który przez kilka lat prowadził w Rybniku program Kaskada. W jego 
ramach uczniowie rybnickich szkół średnich i gimnazjów badali stan środowiska naturalnego.

Tymczasem straż miejska przygotowuje się powoli do wzmożonych kontroli domowych 
kotłowni. Na razie trwają poszukiwania odpowiedniego laboratorium, które przeprowadzać 
będzie badania próbek pobranych przez strażników z kominów i palenisk. Zapytania wysłano 
do kilku laboratoriów i instytutów w województwie. O wyborze jednego z nich zdecyduje 
przede wszystkim cena badania, ale też jego zakres i czas oczekiwania na wynik. Na udzie-
lenie odpowiedzi wyznaczono czas do 20 grudnia.                (WaT) 

Marsz pamięci
W niedzielę 27 stycznia odbędzie się doroczny, modlitewny marsz pamięci, 

organizowany w rocznicę tragicznej ewakuacji więźniów hitlerowskiego obo-
zu zagłady w Oświęcimiu w 1945 roku. Początek o g. 15.30 przy pomniku przy  
ul. Gliwickiej (między stadionem miejskim a kąpieliskiem Ruda). W modlitewnej procesji 
uczestnicy marszu dotrą do drewnianego kościółka św. Katarzyny w Wielopolu, gdzie 
o 16.30 rozpocznie się msza w intencji ofiar ostatniej wojny. Do udziału w marszu 
pamięci, organizujący go Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza wszystkich rybniczan, 
a szczególnie ludzi młodych.              (WaT)

Śpią w opuszczonych, nieogrzewanych 
budynkach, na klatkach schodowych,  
w altankach ogródków działkowych. Mimo 
wyziębienia i głodu większość z nich nie chce 
skorzystać z pomocy oferowanej przez straż 
miejską i pracowników opieki społecznej.

W czasie mrozów strażnicy miejscy wraz z pra-
cownikami ośrodka pomocy społecznej patrolują 
miasto w poszukiwaniu osób nie mających stałego 
miejsca zamieszkania. Przeszukują opuszczone 
budynki, garaże, boksy śmietnikowe, albo klatki 
schodowe w osiedlowych blokach. Namawiają do 
skorzystania ze schroniska czy z pomocy lekarza, 
rozwożą ciepłe ubrania, koce, czasem gorący po-
siłek. Niestety, większość bezdomnych odmawia 
pomocy. — Przyjmują ubrania, ale nie zgadzają 
się na przewiezienie do schroniska. Wolą koczować  
w zimowych kryjówkach niż poddać się rygorom pa-
nującym w noclegowniach — mówi Dawid Błatoń 
ze straży miejskiej. Czasem zdarza się jednak, że 
bezdomni sami dzwonią z prośbą o przetranspor-
towanie ich do schroniska.    

Funkcjonariusze straży miejskiej zachęcają miesz-
kańców miasta do przekazywania niezniszczonej, 
czystej odzieży, którą strażnicy mogliby ofiarować 
osobom bezdomnym. — Jeśli ktoś zobaczy oso-
bę, która może potrzebować pomocy, prosimy też  
o kontakt na bezpłatny numer alarmowy 986. Nie 
bądźmy obojętni, jeden telefon może uratować komuś  
życie — zachęca Dawid Błatoń.                                        (D)
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Nowoczesny sprzęt cieszy nie tylko pracowników 
oddziału noworodków i wcześniaków, ale i przyszłych 
rodziców
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Handel a historia
W drugą sobotę grudnia u zbiegu ulic Kotucza i Gliwickiej otwarto sklep nie-

mieckiej sieci Aldi. Kilka dni wcześniej do naszej redakcji zadzwonił starszy rybniczanin, 
który chciał się podzielić jednym tylko spostrzeżeniem: — Czy to nie ironia losu? Teraz po 
jednej stronie ulicy mamy obelisk poświęcony kpt. Janowi Kotuczowi, który we wrześniu 
1939 roku bronił Rybnika przed Niemcami, a po drugiej niemieckiego Aldika.   (WaT)



Chorzów jest znany głównie z ZOO  
i planetarium. Teraz, przynajmniej nie-
którym rybniczanom, będzie się jeszcze 
kojarzył z izbą wytrzeźwień. 

To właśnie tam od nowego roku odwożone 
będą osoby upojone alkoholem. Dotychczas 
trafiały one najpierw do placówek w Tychach 
i Bielsku-Białej, a ostatnio znów do Tychów. 
Teraz będą trzeźwieć w Chorzowie, bo tam 
będzie to najtańsze. — Najkorzystniejsza 
była propozycja Chorzowa — wyjaśniała 
wiceprezydent Ewa Ryszka w czasie listo-
padowej sesji. Miasto zapłaci za każdego 
delikwenta, który trafi do chorzowskiej izby 
wytrzeźwień 250 zł, co przy 300 osobach 
(statystycznie tylu właśnie mieszkańców 
miasta trafia rocznie do izby wytrzeźwień) 

oznacza koszt rzędu 75 tys. zł. Izby dla trzeź-
wiejących z Bielska-Białej i Tychów chciały 
za to samo 82 tys. i 112 tys. zł. Stosowną 
uchwałę w sprawie zawarcia międzygminne-
go porozumienia z Chorzowem radni podjęli 
jednogłośnie podczas listopadowej sesji rady 
miasta. Przypomnijmy: do izby wytrzeźwień 
mogą trafić nietrzeźwi, których zachowanie 
zagraża porządkowi publicznemu oraz życiu 
lub zdrowiu ich samych, bądź ich bliskich. 
W tym roku, od stycznia do maja do izby 
wytrzeźwień w Bielsku Białej trafiło z Ryb-
nika 107 osób; przez kolejne sześć miesięcy, 
do końca listopada, w placówce w Tychach 

trzeźwiało kolejnych 136 delikwentów. Do 
tej wyjątkowej noclegowni osoby upojone 
alkoholem zawozi staż miejska albo policja.

Chorzowska placówka ma niepowtarzalną 
szansę na propagowanie zdrowego stylu 
życia. Otóż każdy pensjonariusz opuszczający 
po nocy izbę wytrzeźwień mógłby dostawać 
darmową wejściówkę do słynnego cho-
rzowskiego zoo. Powszechnie wiadomo, że,  
z drobnymi wyjątkami, zwierzęta stronią od 
używek, a już na pewno nie wpadają w na-
łogi. I jeszcze hasło promocyjne: Zwiedzam 
zoo – jestem trzeźwy!

(S)

Konferencja odbyła się 27 listopada w ryb-
nickim urzędzie miasta. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele władz miasta i powiatu, oko-
licznych gmin i lokalnych firm oraz instytucji, 
z którymi współpracuje rybnicki pośredniak. — 
PUP działa niezwykle dynamicznie. Ma pomysły 
na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które 
skutecznie wykorzystuje, czym wpływa na obni-
żenie bezrobocia — zauważył prezydent Adam 
Fudali. O dobrej współpracy PUP z pracodaw-
cami mówił też Andrzej Kępa z firmy Biostat, 
która przeprowadziła badania lokalnego rynku 
pracy. Wzięło w nich udział 300 przedsiębiorców 
z miasta i powiatu. Dlaczego nie zatrudniają 
pracowników? Głównie ze względu na niski 
poziom wykształcenia osób poszukujących 
pracy, brak odpowiednich umiejętności zawodo-
wych, kwalifikacji i doświadczenia. Małgorzata 
Tlołka, kierująca w rybnickim PUP działem 
pośrednictwa pracy, mówiła, że pod koniec 
października w placówce zarejestrowanych było 
4417 osób z terenu miasta, co w porównaniu  

z tym samym okresem w roku ubiegłym, oznacza 
nieznaczny wzrost. — Możemy wyodrębnić grupy, 
które wymagają i będą nadal wymagać naszego 
szczególnego wsparcia – to kobiety, młodzież do 
25 lat, długotrwale bezrobotni, osoby bez kwa-
lifikacji zawodowych, osoby po 50. roku życia 
oraz samotnie wychowujące dzieci — mówiła.  
W 2013 roku PUP szykuje kolejne przedsię-
wzięcia adresowane szczególnie do tych dwóch 
ostatnich grup. Jak wyjaśniała Małgorzata 
Tlołka, warto pomóc w znalezieniu pracy oso-
bom samotnie wychowującym dzieci (10 proc. 
wszystkich zarejestrowanych w PUP) i kontynu-
ować działania na rzecz osób powyżej 50. roku 
życia. Bowiem, jak pokazał projekt „Razem po 
nowe możliwości”, lokalni przedsiębiorcy nie 
mieli obaw, by przyjąć na staż osoby „50 plus”. 
Mało tego; dwie rybnickie firmy – DiBiTi Za-
mocowania i Jastef – zagwarantowały sześciu 
z nich stałe miejsca pracy w swoich zakładach. 
Zostało to docenione – przedstawiciele tych 
firm usłyszeli słowa podziękowania i odebrali 

tradycyjne już statuetki jabłuszek. Uhono-
rowano też inne rybnickie firmy efektywnie 
współpracujące z Powiatowym Urzędem Pracy 
– budowlany Budexim (zatrudnia 33 pracowni-
ków), PPHU Wanda z branży gastronomicznej 
(408 pracowników) i „lodowego” specjalistę, 
spółkę Ice Group (77 pracowników). Nagrody 
wręczyli prezydent Adam Fudali, starosta 
powiatu Damian Mrowiec i dyrektor Teresa 
Bierza, która ze szczególnym uznaniem mówiła 
o kolejnych wyróżnionych. To osoby, które 
skorzystały z dotacji na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej i stworzyły miejsca pracy 
dla innych bezrobotnych, jak wspomniana 
już Katarzyna Kaczmarczyk, czy bracia Karol  
i Łukasz Cieciorowie. Młodzi ludzie nie bali się 
wyzwania i niemal z dnia na dzień zdecydowali 
się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Dziś kontynuują rodzinne, cukiernicze tradycje 
i zatrudniają pięciu pracowników. W trakcie 
konferencji nagrodzono łącznie dziewięć 
firm, w tym siedem z Rybnika. — Te nagrody 
zobowiązują! Myślę, że w przyszłym roku każdy  
z obecnych tu przedsiębiorców stworzy co naj-
mniej jedno miejsce pracy jeżeli zatrudnia do 
dziesięciu osób, a jeżeli zatrudnia więcej – na każ-
de dziesięć, jedno nowe miejsce pracy. Będziemy 
z tego rozliczać! A mówiąc serio, życzę sukcesów, 
które pozwolą się wam rozwijać i zatrudniać kolej-
ne osoby — mówiła dyrektor PUP Teresa Bierza. 

(S)

Jabłko w roli marchewki

Katarzyna Kaczmarczyk jest dziś właścicielką studia fotograficznego. Zatrud-
nia dwie osoby, choć jeszcze do niedawna sama była bezrobotna. — Takie firmy, 
są najbliższe sercu Powiatowego Urzędu Pracy, bo stworzyli je nasi dawni bezrobotni, 
umiejętnie rozwijają i, co najważniejsze, tworzą nowe miejsca pracy — mówiła Teresa 
Bierza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, podczas konferencji „Od 
współpracy do miejsc pracy”. W jej tracie uhonorowano właśnie takie osoby, jak 
Katarzyna Kaczmarczyk.

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Wytrzeźwieją bliżej ZOO

Laureaci nagród przyznanych przez rybnicki urząd pracy wspólnie 
z przedstawicielami miasta, starostwa i rybnickiego pośredniaka
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 Do zakończenia prac na ul. Żorskiej zabra-
kło ledwie tygodnia. Ze względu na warunki 
atmosferyczne nie udało się położyć warstwy 
ścieralnej asfaltu na ostatnim odcinku remon-
towanej drogi, od skrzyżowania z ul. Sygnały 
do ronda Gotartowickiego. — Cała nawierzch-
nia drogi składa się z czterech warstw asfaltu, 
w sumie grubości blisko 30 cm. Mniej więcej 
czterocentymetrowa warstwa ścieralna to asfalt 
specjalnie modyfikowany, najbardziej kosztowny, 
ale odporny i szorstki, umożliwiający bezpieczną 
jazdę. Dlatego ważne jest, by warstwa ścieralna 
była kładziona z uwzględnieniem odpowiedniego 
reżimu technologicznego — tłumaczy Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta ds. dróg  
i gospodarki komunalnej. Na drodze zabezpie-
czono ułożone już warstwy konstrukcyjne jezdni 
i chodników, co ułatwi życie również pieszym  
i pozwoli na odprowadzanie wód deszczowych  
z jezdni. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego 
likwiduje objazd przez Boguszowice, a dzięki od-
daniu do użytku nowego wiaduktu, zbędny stał 
się poprowadzony starą drogą objazdowy bajpas. 
Jeśli tylko pogoda pozwoli, kontynuowane będą 
roboty brukarskie. Mając na uwadze zimowe 
warunki oraz utrudnienia związane z nie-
dokończonym remontem kierowcy powinni 
bezwzględnie stosować się do znaków dro-
gowych i zachować szczególną ostrożność.

 Wiosną wykonawcy więcej do nadrobienia 
będą mieli na ul. Wodzisławskiej. Ponieważ  
miasto zdecydowało o wstrzymaniu robót na 
początku grudnia, czyli miesiąc przed upływem 
uzgodnionego ostatnio terminu zakończenia ro-
bót, okres ten nie zostanie objęty ewentualnymi 
karami umownymi za niedotrzymanie terminu. 
— To będzie zależało od późniejszego postępu 
robót — mówi Janusz Koper. Gdy na wiosnę 
inżynier kontraktu zdecyduje, że zaistniały 
warunki do wznowienia robót, drogowcy będą 
mieli miesiąc na dokończenie modernizacji. Po 
tym czasie miasto będzie naliczać kary. Na szczę-
ście na całej długości drogi udało się wszystko 
przykryć warstwą podbudowy i asfaltem. Jednak 
na różnych odcinkach ilość jego warstw jest 
różna, dlatego istnieją utrudnienia w postaci 
nierówności, a w związku z tym należy zachować 
ostrożność. By umożliwić zimowe utrzymanie 
drogi i odprowadzanie wód, do nawierzchni 
dostosowuje się wysokość kratek ściekowych. 
By zniwelować niewidoczne pod śniegiem, a 
więc niebezpieczne, nierówności, chodniki są 
wyrównywane kostką bądź kamienną podbudo-

wą. W celu zlikwidowa-
nia ruchu wahadłowego  
w najbardziej newral-
gicznym miejscu, czyli 
w rejonie skrzyżowania 
z ul. Konarskiego w Po-
pielowie, wykonawca 
na własny koszt przy-
krył wykop tymczasową 
warstwą asfaltu, która 

zostanie wiosną zrzucona i położona na nowo, 
zgodnie już z dokumentacją i wymogami techno-
logicznymi. Przywrócenie ruchu dwukierunko-
wego dotyczy również autobusów komunikacji 
miejskiej, które powinny zatrzymywać się w już 
powstałych, nowych zatokach autobusowych lub 
też w innych, wyznaczonych do tego miejscach. 
— Zimowe warunki uniemożliwiają prawidłową, 
zgodną ze sztuką budowlaną oraz zapisanym  
w kontrakcie reżimem technologicznym prze-
budowę ulic Żorskiej i Wodzisławskiej, dlatego 
wstrzymanie prac budowlanych stało się ko-
nieczne. Spośród wszystkich rozpatrywanych 
wariantów zakończenia prowadzonych inwestycji, 
decyzja ta jest najbardziej korzystna — uważa 
pełnomocnik Koper. Wstrzymanie robót nie 
oznacza, że na czas zimy kwestie związane  

z modernizacją Żorskiej i Wodzisławskiej zosta-
ną odstawione na półkę. To będzie okres przygo-
towywania rozliczeń finansowych i intensywnych 
rozmów z gestorami środków pomocowych,  
by nie zostały one wstrzymane. — Wszystko jest 
na dobrej drodze — zapewnia Janusz Koper. 

 Po utwardzeniu ażurowymi płytami do użytku 
poddany został parking przy ul. Jaskółczej, (Pół-
noc) użytkowany głównie przez odwiedzających 
największy rybnicki cmentarz przy ul. Rudzkiej.

 Zima to również praca nad budżetem na 
planowane inwestycje drogowe w 2013 r. 
oraz przygotowywanie kolejnych przetargów.  
Na takim właśnie etapie jest dokończenie mo-
dernizacji drugiego odcinka ul. Podmiejskiej 
wraz z budową nowego mostu na Rudzie. Jedną 
z ważniejszych inwestycji drogowych w przy-
szłym roku będzie remont ul. Rudzkiej, a jego 
zakres zależał będzie od wielkości pozyskanych 
środków pozabudżetowych. Planowany jest 
również remont będącej w kiepskim stanie ul. 
Jastrzębskiej, która stanowi alternatywny dojazd 
do węzła autostrady A1 w Świerklanach.

(r)
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Niestety, na nic zdało się zaklinanie pogody – z początkiem grud-
nia na modernizowanych ulicach Wodzisławskiej i Żorskiej ro-
boty drogowe zostały wstrzymane. Jednak jeszcze przed świętami 
na obu drogach przywrócony miał zostać ruch dwukierunkowy, 
również dla autobusów komunikacji miejskiej. 

Z nadejściem śnieżnej i mroźnej zimy drogowcy 
przerwali remonty ulic Wodzisławskiej i Żorskiej



4 grudnia w czasie tradycyjnej barbórkowej mszy w bazylice 
wniebowzięcia NMP proboszcz tamtejszej parafii ks. Rafał 
Wyleżoł poświęcił nowy górniczy sztandar dzielnicy Stodoły. 
Zbiórkę pieniędzy i wykonanie nowego sztandaru zapropono-
wał Eugeniusz Starzec, przewodniczący rady dzielnicy. Połowę 
potrzebnych pieniędzy zebrali mieszkańcy, drugą połowę do-
rzucili sponsorzy. Uszyto go na wzór starego sztandaru z rok 
1930, który jest już mocno zniszczony i być może trafi wkrótce 
do Muzeum w Rybniku. Oryginalne napisy były na nim w języ-
ku niemieckim, ale po wojnie (nie wiadomo dokładnie kiedy) 
wypruto je i wyszyto polskie. Wcześniej, w czasie przetaczania 
się frontu sztandar dobrze ukryto, by niemieckie napisy nie 
sprowokowały jakiegoś nieszczęścia. Jak podkreśla proboszcz 
Wyleżoł, ten górniczy sztandar jest najstarszym w całej rudzkiej 
parafii. W Stodołach mieszka obecnie dziewięciu górników i 40 
górników na emeryturze.

W sobotę 8 grudnia, przy trzaskającym mrozie żorski klub 
turystyki kajakowej Neptun zorganizował na wodach Zalewu 
Rybnickiego XXVI Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Kajakowy, 
w którym udział wzięło blisko 100 osób. Na mglistych tego 
dnia wodach „rybnickiego morza” rywalizowały najpierw je-
dynki, a potem dwójki i nieliczne łodzie wieloosobowe m.in. 
napędzana przez czterech wioślarzy zabytkowa drewniana 
łódź o książęcym rodowodzie z Raciborza. Niektórzy kajakarze 
wystąpili w kartonowych górniczych czapkach własnej roboty, 

był też jeden św. Mikołaj. O bezpieczeństwo wiosłujących we 
mgle zadbali ratownicy rybnickiego WOPR-u.

Rybniccy wodniacy, czyli harcerze 6. Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej spotkali w tym roku prawdziwego św. Mikołaja… 
Piotr Stenka, przedsiębiorca z Pruszcza Gdańskiego podarował 
im drewniany jacht typu „wielki trener”, mający dwa maszty, 
blisko 9 m długości i czerwone żagle. Zbudował go wspólnie  
z synem, ale teraz postanowił przekazać go jakiejś drużynie har-
cerskiej. Za pośrednictwem żeglarskiego forum internetowego 
rybnickich wodniaków polecił mu Wojciech Sałata, były harcerz, 
a obecnie komandor sekcji żeglarskiej KS Górnik Boguszowice. 
Pan Piotr chce też pomóc harcerzom w budowie pięciu ma-
łych żaglówek Pomeranek (prace szkutnicze ruszą na wiosnę),  
a w 2014 roku zorganizować z wodniakami wakacyjny spływ 
Odrą, Wartą i Wisłą do Bałtyku. Koło sterowe, banderę i dzwon 
ze swego jachtu Piotr Stenka przekazał wodniakom w czasie 
tradycyjnej Andrzejkowej zbiórki.

W fotograficznym skrócie
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W piątek 7 grudnia w auli rybnickiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego 
odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji ulic Powstań-
ców Śl. i Sobieskiego oraz Pl. Jana Pawła II, zorganizowane tym razem 
przez rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Ludzi zjawiło 
się mniej niż na konsultacjach w urzędzie miasta, ale za to dyskusja, 
prowadzona przez Pawła Jaworskiego z katowickiej fundacji Napraw 
Sobie Miasto była już bardziej konkretna niż w magistracie. Jeden  
z mieszkańców zaproponował, by na przyszłym deptaku pojawiła się 
„infrastruktura dla dzieci”, która może przyciągnąć do tamtejszych skle-
pów rodziców robiących zakupy w kłopotliwym czasami towarzystwie 
swoich pociech. — Niektórzy właściciele sklepów są rozczarowani, ale 
lata 70. już nie wrócą. Jednym z naszych pomysłów jest stworzenie 
ulicy rzemieślników. Być może jako CRIS skoncentrujemy się na zago-
spodarowaniu jednej z części przyszłego deptaka np. placu opowieści 
(nazwa robocza), który moglibyśmy urządzić z pomocą np. środowiska 
artystycznego — powiedział nam Piotr Masłowski z rybnickiego CRIS-u.



W fotograficznym skrócie

8-9 grudnia, w ponad 200 miejscach w Polsce, odbył się Maraton Pisania 
Listów Amnesty International. Po raz piąty w akcję zaangażowała się spo-
łeczność V LO na Nowinach. — Piszemy w obronie kilkunastu konkretnych 
osób i grup, których prawa zostały złamane, jak Aleś Bialacki z Białorusi, 
zespół Pussy Riot z Rosji, czy rodziny przymusowo wysiedlone z Rumunii.  
W maratonie biorą udział głównie młodzi ludzie – uczniowie, ich przyjaciele, 
nasi absolwenci i studenci, którzy interesują się prawami człowieka i są wraż-
liwi na ludzką krzywdę — opowiada Aleksandra Roleder, anglistka z V LO. 
Tym razem 71 osób, w tym 42 uczniów, własnoręcznie napisało 1619 listów 
oraz 22 pocztówki z pozdrowieniami dla Alesia Bialackiego. Pisali sami, albo 
korzystali z gotowych wzorów listów, również w języku angielskim. Sesje 
trwały po półtorej godziny, również w nocy. W tym czasie, najszybszym udaje 

się napisać nawet 20, 30 listów. — Wszystkie one są potem pakowane  
i wysyłane do przedstawicieli władz danego państwa — wyjaśnia Aleksan-

dra Roleder, która prowadzi Szkolną Grupę Praw Człowieka. Jej członkowie 
angażują się nie tylko w maraton, ale też w inne akcje Amnesty International: 
walczą z przemocą wobec kobiet, rasizmem i stosowaniem tortur.
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13 grudnia, w urzędzie miasta rozstrzygnięto konkurs na najład-
niej wykonaną termomodernizację budynku wspólnoty miesz-
kaniowej. Do konkursu, w którym przez ponad trzy tygodnie 
głosy oddawali internauci, zgłoszono 19 budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez miejską spółkę Hossa. Wszystkie zostały pod-
dane termomodernizacji w latach 2011 i 2012. Zwyciężył blok 
mieszkalny przy ul. Śląskiej 3 w Chwałowicach, który docieplono  
w grudniu 2011 roku.  — To pierwszy blok na tym osiedlu, który 
został poddany termomodernizacji i podłączony do ciepłociągu — 
mówi Mariola Puczko, kierownik działu zarządzania nieruchomo-
ściami spółki Hossa. Przedstawiciel zwycięskiej wspólnoty odebrał 
z rąk prezydenta Adama Fudalego nagrodę pieniężną w wysokości 
1500 zł, a spotkanie z udziałem członków rybnickich wspólnot 
mieszkaniowych zakończyła prezentacja firm prowadzących prace 
termomodernizacyjne oraz instytucji, które je finansują.

Bajzel na szynach, to najlepsze określenie tego, co od 9 
grudnia dzieje się na liniach kolejowych w naszym wojewódz-
twie. W tym dniu wszedł rzekomo w życie nowy rozkład jazdy, 
a lokalne połączenia od spółki PKP Przewozy Regionalne przejęły 
marszałkowskie Koleje Śląskie, które w ciągu kilku pierwszych dni 
zdołały się zupełnie skompromitować. Ilości odwoływanych codzien-
nie pociągów dobiegały setki, a kasjerka sprzedająca na rybnickim 
dworcu kolejowym bilety z konieczności zajęła się też wypisywaniem 
usprawiedliwień dla uczniów spóźniających się z powodu pociągów 
do szkoły.  Do naszej redakcji zadzwonili rybniczanie zaskoczeni  
i oburzeni faktem, że pociągi jadące do Pszczyny wbrew dotychcza-
sowej praktyce przestały się zatrzymywać się na stacjach w Piaskach 
i Gotartowicach. Wielkim problemem jest brak informacji.

Jest i dobra wiadomość, od 9 grudnia w Rybniku można wsiąść 
do pospiesznego pociągu „Wełtawa”, kursującego na trasie Pra-
ga–Moskwa. (Do Pragi – odjazd z Rybnika g. 23.32; na miejscu  
g. 6.44; do Moskwy – odjazd z Rybnika g. 5.20; na miejscu  
g. 10.55 następnego dnia). 

Na początku grudnia na ul. Hallera wyremontowano chodnik 
w okolicach targowiska oraz zatokę autobusową na przystanku 
obok sądu. Zamontowano tam również barierkę bezpieczeństwa 
uniemożliwiającą pieszym przechodzenie przez jezdnię poza przej-

ściem dla pieszych.



Każda z 66 rodzin z Rybnika i okolic obdarowanych w ramach 
ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, to inna, często dramatycz-
na historia. Pani Lubomira sprząta na 3/4 etatu. Jej mąż pracuje 
za ok. 450 zł miesięcznie, a i tak kończy mu się umowa i przed 

świętami zostanie bez pracy. Jeden z ich synów choruje 

Jak co roku w okresie przedświątecznym, Młodzieżowa Rada 
Miasta Rybnika zorganizowała akcję charytatywną Czapka św. 
Mikołaja. Od 26 listopada do 21 grudnia, uczniowie rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych i przedstawiciele MRM zbierali pienią-
dze i dary w hipermarkecie Real i w centrum handlowym Plaza. 
Sandra Wawrzyniak i Paulina Szulik, licealistki z V LO na Nowinach, 
są wolontariuszkami już po raz drugi. 8 grudnia kwestowały  
w Realu. — Zbieramy pieniądze, zabawki, artykuły spożywcze  
i słodycze. Na razie zainteresowanie darczyńców nie jest tak duże, 
jak się spodziewałyśmy, ale akcja wciąż trwa — mówią wolonta-
riuszki. 21 grudnia, a więc już po zamknięciu naszego numeru, 
w sztabie akcji Czapka św. Mikołaja, mieszczącym się w Zespole 
Szkół nr 3 na Nowinach, dary miały być pakowane, a dzień później 
wolontariusze w czapkach św. Mikołaja mieli odwiedzać rodziny 
potrzebujące wsparcia i wręczać dzieciom świąteczne prezenty. 

na genetyczną wadę wzroku i wymaga kosztownego leczenia. 
Mimo trudnej sytuacji, rodzina pomaga swoim sąsiadom. Teraz sami 
doczekali się pomocy. Prosili o jedzenie, środki czystości, ubrania  
i buty dla synów. Taka właśnie jest idea Szlachetnej Paczki – prywatni 
darczyńcy z anonimowej bazy internetowej wybierają konkretną 
rodzinę ze swojego miasta i przygotowują dla niej paczkę. Pomoc 
trafia do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi i niepełno-
sprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, do osób starszych lub 
samotnych. — Najbardziej entuzjastycznie reagują dzieci; dorośli 
są zwykle nieco skrępowani — mówi o obdarowanych Zuzanna 
Kołodziej, liderka rybnickiego rejonu Szlachetnej Paczki. Wcześniej 
była wolontariuszką akcji w Krakowie. Dominika Rączka-Szpila, 
druga z liderek, w ubiegłym roku była darczyńcą. — Rodziny 
zawsze dostają więcej niż zgłaszają, a ich reakcja doładowuje 
„akumulatory” na kilka miesięcy — mówi. W tym roku darczyńcy 
ofiarowali oprócz odzieży i żywności pół tony węgla, meble, kołdry 
z poduszkami, a nawet muszlę klozetową. Jedna z osób udostęp-
niła wolontariuszom akcji zatankowany samochód. W rozwożeniu 
paczek pomogły Rybnickie Służby Komunalne. Do akcji włączyło 
się prawie 30 wolontariuszy.

W fotograficznym skrócie
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7 grudnia, Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Niedo-
bczycach otrzymał czek o wartości 3,5 tysiąca złotych. Pieniądze 
przekazał sklep Intermarché z Radlina, który od kilku lat współ-
pracuje z rybnicką placówką.

Pieniądze trafiły do WTZ w ramach organizowanej od 2001 r., 
ogólnopolskiej akcji Konwój Muszkieterów. W jej ramach, tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, poszczególne placówki sieci Inter-
marché wspierają finansowo najbardziej potrzebujących w całej 

Polsce. Pomagają domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, 
placówkom opiekuńczym i terapeutycznym. Radliński market już po 
raz drugi wybrał WTZ z Niedobczyc.  — Wiemy, że wasze potrzeby są 
bardzo duże i że pieniądze te zostaną odpowiednio wykorzystane — 
mówiła Mariola Święty, przekazując warsztatowiczom symboliczny 
czek na kwotę 3,5 tysiąca złotych. — Pieniądze wykorzystamy na 
organizację spotkania wigilijnego w dniu 21 grudnia, z udziałem 
uczestników WTZ, ich rodziców oraz terapeutów — mówi Lidia 
Moc, przewodnicząca koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, która czasowo pełni funkcję 
kierownika WTZ nr 2. 

Pomoc finansowa to niejedyna forma współpracy pomiędzy skle-
pem w Radlinie a warsztatami stowarzyszenia w Niedobczycach. 
Warsztatowicze odbywają w Intermarché praktyki, a jedna z byłych 
uczestniczek WTZ została zatrudniona tam na stałe. — Naszym 
głównym zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych 
ruchowo i intelektualnie do podjęcia pracy. Najlepiej, gdyby  
w mieście funkcjonował zakład aktywności zawodowej — mówi 
Lidia Moc. Dzisiaj do dwóch rybnickich warsztatów terapii zajęciowej 
uczęszcza niemal 90 osób. Część z nich odbywa praktyki zawodo-
we, albo pracuje w kilku miejskich placówkach, m.in. w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej, Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, 
Rybnickim Centrum Kultury i urzędzie miasta, a także w biurach 
parlamentarzystów. 



4 grudnia w kościele parafialnym w Chwałęcicach 
proboszcz Grzegorz Jagieł odprawił uroczystą mszę 
barbórkową w intencji górników i ich rodzin. Uświetniła 
ją orkiestra kop. Jankowice. Po nabożeństwie górnicy 
wspólnie z rodzinami wzięli udział w biesiadzie śląskiej 
w podziemiach kościoła. Tym razem biesiadników było 
tak wielu, że zabrakło miejsc siedzących. — To już trzecie 
takie spotkanie z górnikami z okolicznych kopalń i ich bli-

skimi. Przyjeżdżają do nas, bo cieszy ich tak wyjątkowa 
i niespotykana forma świętowania Barbórki — mówi 

ks. Jagieł. Tym razem przy krupnioku, chlebie z fetem  
i małym jasnym, świętowało ponad 150 osób. Wystąpiły 
też dzieci z chwałęcickiego przedszkola.

Elżbieta Styrczula jest bezrobotna, ale nie ustaje w poszukiwaniu pracy. 
30 listopada przyszła do starostwa powiatowego na targi pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Nie po raz pierwszy. — Zostawiłam kilka CV i będę 
czekać na odpowiedź. Chciałabym pracować w handlu, ale niestety, jest 
coraz trudniej. Nie wiem, czy przekreśla mnie wiek, czy też zbyt mały stopień 
niepełnosprawności… Ale nie poddam się! Mam 30 lat pracy; ostatnio w han-
dlu, ale pracowałam też w zakładach drobiarskich, na elektrowni, sprzątałam. 
Moim zdaniem żadna praca nie hańbi — mówi pani Elżbieta. Targi, zorganizo-
wane po raz drugi przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem niepełnosprawnych poszukujących pracy. Czekało 
na nich ponad 190 ofert – 45 przygotowały urzędy pracy, 147 – lokalne firmy. 
W sumie oferty pracy przedstawiło na targach 16 firm i instytucji. — Szukamy 
chętnych do pracy w różnych zawodach – najwięcej sprzątaczek, ochroniarzy, 
czy kasjerów-sprzedawców, ale też pracowników restauracji, kucharzy, konser-
watorów i pracowników biurowych — mówiła Małgorzata Tlołka, kierownik 
działu pośrednictwa pracy rybnickiego PUP, w którym jest zarejestrowanych 
ponad 320 osób o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 

W fotograficznym skrócie
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W mieście pojawiły się nowe, niebieskie gabloty, 
w których wkrótce zawisną afisze z zapowiedziami 
imprez, które w styczniu odbędą się w Rybniku. To 
drugie podejście do przedsięwzięcia, które w pierwszej 
odsłonie zakończyło się kompromitacją wykonawcy. Ten 
po wygraniu przetargu ustawił niespełniające wymogów 
gabloty, sam je potem zdemontował, a z urzędu miasta 
nie dostał za to ani grosza. 70 nowych gablot stawia 
firma z pobliskich Pilchowic, która ma na to czas do 
8 stycznia. Gabloty z afiszami to jeden z elementów 
projektu „Kultura.rybnik.eu”, który magistrat realizuje  
z mocnym finansowym wsparciem Unii Europejskiej (1,6 
mln zł – 80 proc. kosztów projektu).  

Opustoszały przez długie lata i popa-
dający w ruinę budynek dawnej rybnic-
kiej drukarni przy ul. Kraszewskiego ma 
nowego właściciela. Wkrótce zostanie 
on rozebrany, a potem odbudowany 
i powiększony o nowe skrzydło. Po-
wstanie tam wielorodzinny budynek 
mieszkalny zbliżony kształtem do daw-

nej drukarni, z trzema niezależnymi 
wejściami od ul. Kraszewskiego.

Magistrat wydał już pozwolenie 
na budowę. 
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Uzależnieni od życia
— Trzeba mieć odwagę, by powiedzieć „nie”. Dlate-

go robimy wszystko abyście byli bardziej odważni — 
mówiła młodym ludziom Anna Naruszewicz-Studnik, 
przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych podczas konferencji „Życie jest 
warte tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”.

Odbyła się ona 29 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
a wśród uczestników byli uczniowie różnych typów szkół 

z Rybnika i okolic, wychowankowie Ochotniczego Hufca 
Pracy w Rybniku, nauczyciele i pedagodzy. — Zależy nam, 
aby młodzież żyła mądrze i zdrowo. Dlatego uczymy ją, 
jak radzić sobie ze stresem, rozwiązywać trudne sytuacje 
życiowe, ale przede wszystkim, jak mówić „nie”, ponie-
waż w profilaktyce uzależnień to kluczowa umiejętność 
— mówiła Anna Naruszewicz–Studnik. Stąd najróżniejsze 
inicjatywy podejmowane przez Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej, Miejską Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Powiatową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną, jak konkurs plastyczny „Moja akademia 
dojrzałości”, na który nadesłano 125 prac plastycznych  
z 20 szkół. Jury wyłoniło 12 najciekawszych, które ozdobiły 
kalendarz profilaktyczny na rok 2013. Nagrody laureatom 
wręczyły Mariola Kujańska, przewodnicząca RTOZ i Anna 
Naruszewicz–Studnik, które gratulowały też zwycięzcom 
kolejnego plastycznego konkursu, zatytułowanego „Życie 
jest warte tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”. 
Jak ważna jest walka z uzależnieniami mówił młodym 
ludziom Andrzej Mzyk, socjolog i terapeuta. Okazuje się,  
e obecnie rozróżnia się ponad 100 najróżniejszych 
uzależnień, w tym od sauny, czy solarium. Mzyk zwrócił 
uwagę na wolność, której tak domagają się młodzi ludzie: 
— Naprawdę wolni są ci, którzy nie biorą — stwierdził. 

 
Kinomaniaczki górą! 
32 pary z siedmiu rybnickich szkół ponadgimnazjal-

nych sprawdzały swoją filmową wiedzę w konkursie 
„Kinomaniak”, który 30 listopada odbył się w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śl. 

Najpierw młodzież zmierzyła się z testem pisemnym, 
po którym cztery najlepsze pary wzięły udział w części 
finałowej i odpowiadały na filmowe pytania członków 
jury: filmoznawcy Moniki Wieczorek i Mirosława Ropiaka 
z Klubu Filmu Niezależnego i Adama Doliby, organiza-
tora konkursu, nauczyciela matematyki w I LO. Najlepsi 
uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą o kinie, 
ale również znajomością muzyki filmowej (największe 

kłopoty sprawiła ścieżka z „Młodych gniewnych” i „Kevina 
samego w domu”) i umiejętnością odgadywania tytułów 
filmów na podstawie kalamburów. Najwięcej punktów 
zdobyła drużyna dziewczyn z dwóch szkół – Agnieszka 
Chorab z I LO i Anna Jodłowska z II LO, uczestniczące  
w zajęciach koła filmowego w Młodzieżowym Domu 
Kultury. Drugie i trzecie miejsce wywalczyły zespoły z II LO 
– Dorota Kośka i Katarzyna Nawrot oraz Zuzanna Mańka  
i Dominika Osuch. Nagrodą były m.in. wejściówki do kina, 
książki o tematyce filmowej, płyty DVD i gadżety filmo-
we. Sponsorem części nagród była rada rodziców I LO. 
— Jestem zadowolony, że „Kinomaniak” każdego roku 
cieszy się sporym zainteresowaniem rybnickiej młodzieży. 
Siódma edycja potwierdziła, że warto angażować się w 
tego typu przedsięwzięcia — podsumowuje Adam Doliba. 

Pojedynek na smaki 
Martyna Rusin i Karol Karpiak, uczniowie rybnic-

kiego „Ekonomika” wzięli udział w czwartej edycji 
ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Zgotuj 
sobie sukces”. 

W półfinale Martyna i Karol rywalizowali z 24 dwuoso-
bowymi zespołami z całej Polski. Międzynarodowe jury 

pod przewodnictwem Kurta Schellera bardzo wysoko 
oceniło pracę rybniczan, co zapewniło im awans do finału 
z wysokiej, trzeciej pozycji. Finałowe gotowanie odbyło 
się 16 listopada w Warszawie. Ostatecznie uczniowie  
z Rybnika zajęli dziewiąte miejsce, wśród 12 najlepszych 
szkolnych drużyn w Polsce. Do konkursu przygotowała 
ich Katarzyna Solis. „Zgotuj sobie sukces” zorganizo-
wały: Akademia Efektywnej Przedsiębiorczości Makro  
i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. 

Uczniowie na Rykowisku
22 listopada odbyła się szósta edycja konkursu pio-

senki anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych 
„Śpiewać każdy może… czyli Jesienne Rykowisko”, 
którego organizatorami są Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 5 z dzielnicy Północ oraz Szkoła Języków 
Obcych „Britannia”.

Wzięło w nim udział 40 uczestników z okolicznych 
powiatów, którzy zaśpiewali 25 piosenek w języku an-
gielskim. Jury w składzie: Monika Bujak (nauczyciel gry na 
gitarze), Olga Knotelska i Rafał Kosowski (lektorzy języka 
angielskiego), przyznali pierwsze miejsce Monice Reclik  
z SP nr 1. Rybniczanka zaśpiewała „Colours of the wind”, 
a do konkursu przygotowywała ją Monika Kocjan-Gatnar. 

W kategorii zespołów pierwsze miejsce wyśpiewali sobie 
uczniowie z SP nr 6 w Jastrzębiu Zdroju – Radosław 
Rochowiak i Olimpia Sułowicz. 

Na początek Irlandia 
Od 14 do 16 listopada Joanna Bugdoł i Wojciech 

Wilkoń, nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych gościli w północno-irlandzkim mieście 
Ballymena.

Wzięli udział w spotkaniu roboczym grupy projektu E3 
„Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicja-
tywy”, z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskich 
z Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii. Głównym celem 
wizyty były prezentacje placówek, opracowanie kalenda-
rza wizyt i wspólnych zajęć. Następne spotkanie odbędzie 
się w rybnickim „Ekonomiku” pod koniec maja. Do tego 
czasu partnerzy będą prezentować efekty podejmowa-
nych zadań na stronie internetowej wspólnego projektu.

Krok po kroku
Od 12 do 17 listopada w Zespole Szkół Ekonomicz-

no-Usługowych gościli uczestnicy projektu Socrates 
Comenius „Młodzi Przedsiębiorcy – krok po kroku”. 

Celem dofinansowanego przez Unię Europejską pro-
jektu jest stworzenie wirtualnej firmy, którą uczniowie 
będą mogli w przyszłości przekształcić w prawdziwą. 
Spotkanie w Rybniku było pierwszym w ramach projektu. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół z Chorwacji, 
Finlandii, Rumunii i Turcji. W trakcie warsztatów młodzież 
spotkała się z absolwentem ZSE-U Karolem Cieciorem  
z Cukierni U Janusza i Marcinem Kuczerą z firmy Leon.  

Goście zwiedzili też Oświęcim, Pszczynę, Kraków i Wie-
liczkę. Projekt będzie realizowany do 2014 r. Kolejne 
spotkanie w maju w Finlandii. Szkolnym koordynatorem 
projektu jest Anna Bartoniek-Lewandowska. 

Ich małe gwarki
26 listopada w chwałowickiej SP nr 13 odbył się 

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie „Nasze 
małe gwarki”, który objął honorowym patronatem 
prezydent miasta.

W konkursie wzięli udział uczniowie pięciu szkół 
podstawowych (SP1, SP5, SP12, SP34, SP35) oraz dwóch 
zespołów szkolno-przedszkolnych (ZSP4, ZSP11). Dzieci 
rozwiązywały krzyżówki, tłumaczyły słówka gwarowe 
i odgrywały scenki o tematyce górniczej. W związku  
z akcją „Paląc śmieci, trujesz dzieci”, uczniowie chwało-
wickiej podstawówki przedstawili scenkę kabaretową,  
a uczestnicy konkursu udowodnili, że znają się na 
segregacji odpadów. I miejsce w rywalizacji zajęła chwa-
łowicka SP 35, przed ZSP 11 i SP 12. Konkurs wsparli 
sponsorzy, a przygotowały go nauczycielki Jolanta Kurasz 
i Agnieszka Kuś.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 17



 

Pomagają i zbierają
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  

z Nowin zbierają środki czystości i artykuły szkolne 
dla podopiecznych Domu Dziecka. — Taka postawa 
cieszy nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim 
daje radość obdarowanym dzieciom — mówi Zofia 
Matuszczyk, opiekun szkolnego koła PCK. 

Od kilku lat w szkole prowadzona jest również zbiór-
ka plastikowych nakrętek, których jeden kilogram wart 
jest 55 groszy. Zofia Matuszczyk przypomina, że cel jest 
szczytny, bo pieniądze ze sprzedaży nakrętek pomagają w 
leczeniu 11-letniego Tymka, chorego na mukowiscydozę.

„Frycz” w Saint-Vallier
W połowie września licealiści II LO pojechali do 

Saint-Vallier – partnerskiego miasta Rybnika, a przy 
okazji zwiedzili Paryż, zamki nad Loarą i Lyon. 

Na trasie wycieczki znalazł się m.in. Łuk Triumfalny, 
Pola Elizejskie, Luwr i Wieża Eiffla, katedra Notre-Dame, 
dzielnica Montmartre, bazylika Sacré-Coeur, Place Pigalle 
i Moulin Rouge. Uczniowie zwiedzili też zamki, m.in. Che-
nonceau czy Amboise, który słynie z kaplicy z grobowcem 
Leonarda da Vinci. W Saint-Vallier czekało ich serdeczne 
powitanie. Zwiedzili merostwo Saint-Vallier i spotkali się  
z merem Alainem Philibertem. W gimnazjum im. Ko-
pernika obejrzeli prezentację przedstawiającą francuski 
system edukacji i inicjatywy podejmowane przez gimna-
zjalistów. Lyon powitał ich deszczem, ale nie przeszkodził 
w zwiedzaniu. W słonecznym Vichy zobaczyli fabrykę 
cukierków o właściwościach leczniczych i pijalnię wód 
mineralnych Charroux.

Zdrowe Chwałowice
15 listopada Szkoła Podstawowa nr 35 w Chwa-

łowicach zorganizowała dzień promocji zdrowia, 
który podsumował całoroczne działania społeczności 
szkolnej, ubiegającej się o krajowy certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie. 

Uczniowie pod okiem wychowawców przygotowy-
wali kanapki, koktajle, warzywne sałatki, a wspólnie  
z nauczycielkami Joanną Alder i Iwoną Dyczką układali 
piramidy zdrowego żywienia. Zorganizowano też po raz 

czwarty międzyszkolny konkurs „Awantura o zdrowie”, 
którego inicjatorkami były Małgorzata Sikora i Aleksandra 
Torba. W szranki stanęło 13 drużyn reprezentujących 
połowę rybnickich szkół podstawowych. Zawodnicy 
musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia. 
Zwyciężyli przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1. Dyrektor szkoły, Artur Mielczarek, gratulował 
drużynom wiedzy i umiejętności. Wśród gości byli przed-
stawiciele miasta, dzielnicy, rady rodziców i rybnickiego 
sztabu ratownictwa medycznego. Z Katowic przyjechali 
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno-
Edukacyjnego Metis, którzy przed warszawską kapitułą 
złożą wniosek SP nr 35 o krajowy certyfikat szkoły pro-
mującej zdrowie. Obchody zakończyło przedstawienie, 
w którym członkowie szkolnego kółka teatralnego pod 
kierunkiem Danuty Stachowicz i Elżbiety Skrzyńskiej, 
zaprezentowali humorystyczną baśń, promującą zdrowy 
styl życia. Natomiast w prezentacji przygotowanej przez 
Julitę Baran znalazła się dokumentacja najważniejszych 
działań prozdrowotnych podejmowanych przez uczniów 
i nauczycieli tej szkoły w ostatnim roku. 

Eksperymentowali
19 listopada w pracowni chemicznej rybnickiego 

„Ekonomika” zebrali się uczestnicy Festiwalu Nauk 
Przyrodniczych. Program obejmował zagadnienia  
z chemii, fizyki, biologii oraz geografii. 

Uczniowie zobaczyli na czym polega elektroliza 
wody z użyciem aparatu Hoffmana, samozapłon 
gliceryny i próba lustra srebrowego. Młodzi chemicy 
sprawdzali kolejność wytrącania się soli i dowiedzieli 
się dlaczego popularnego środka do udrożniania rur 
nie stosuje się w instalacjach aluminiowych. Niezapo-
mniane wrażenie zrobiły prowadzone w ciemnościach 
pokazy światła przechodzącego przez soczewki  
i zwierciadła. Pasjonaci biologii obserwowali pącz-
kujące drożdże i plazmolizę na preparacie z cebuli. 
Zorganizowano też warsztaty z geografii poświęcone 
kręgom kulturowym świata. 

Śląska „Jedenastka”
— Pani opowiadała nam o tradycjach śląskich, 

pokazywała stroje i uczyła nas gwary — wspomina 
uczennica szkoły podstawowej nr 11 z Nowin, gdzie 
w listopadzie odbył się Tydzień Śląski.

Uczniowie brali udział w lekcjach o tematyce 
śląskiej, odwiedzili Izbę Śląską i oglądali wystawę 
poświęconą patronowi szkoły Maksymilianowi 
Basiście. Ważnym wydarzeniem w czasie Tygodnia 
Śląskiego był konkurs piosenki śląskiej „Karolinka”, 
połączony z biesiadą śląską. W zabawie pierwszy 
raz uczestniczyli wychowankowie Przedszkola nr 36, 

którzy swoim występem podbili serca publiczności. 
Ponadto uczniowie klas trzecich z pięciu rybnickich 
szkół podstawowych wzięli udział w siedemnastym 
Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Śląsku. Popisywali 
się wiedzą na temat regionu i tradycji, znajomością 
gwary, a nawet umiejętnością przygotowania potraw 
śląskich. Organizatorkami konkursu były Bożena No-
wicka i Alicja Wziętek, a pierwsze miejsce zajęła SP 
nr 5, przed SP nr 2 i SP nr 29. 

JuFeNalia w Powstańcach
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców 

Śląskich trwa Jubileuszowy Festiwal Nauki „JuFe-
Nalia”, zorganizowany z okazji 90-lecia istnienia  
I LO.  Zajęcia z uczniami prowadzą naukowcy – 
absolwenci tej szkoły. 

15 listopada prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec 
(absolwent z 1983 r.), literaturoznawca, obecnie 
dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej, mówił licealistom o poezji Stanisława 
Barańczaka, a 22 listopada dr inż. Krzysztof Gromysz 
(absolwent z 1990) z Politechniki Śląskiej przedstawił 
pomiary drgań mechanicznych. Czy potrzebna jest 
nam ochrona przeciwsłoneczna? – wspólnie z uczniami 
zastanawiał się dr hab. n. med. Adam Reich (absolwent 
z 1996) z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. 13 
grudnia prof. dr hab. Halina Widła (absolwentka  
z 1973 roku), romanistka, zastępca dyrektora Instytutu 
Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu 
Śląskiego mówiła o perspektywach, jakie czekają przy-
szłych studentów Centrum Naukowo-Dydaktycznego 
Instytutów Neofilologicznych UŚ. W przyszłym roku 
szkołę odwiedzą też inni absolwenci I LO – anglista, 
matematyk, geograf i fizyk. 

Gimnazjaliści w Sejmie
5 grudnia w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 

młodzież Gimnazjum nr 7 z Boguszowic zmierzyła 
się z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej  
i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gimnazjaliści z całego województwa nie tylko 
wzięli udział w quizie, ale również zaprezentowali 
przygotowane wcześniej spoty promujące EFS.  
W kategorii szkół gimnazjalnych najlepiej zapre-
zentowali się przedstawiciele rybnickiego gim-
nazjum oraz gimnazjaliści z Toszka i Włodowic. 
Była to już druga edycja projektu edukacyjnego 
organizowanego przez Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach. W jego ramach młodzież wojewódz-
twa śląskiego dowiedziała się jak wiele pozytywnych 
zmian w ich otoczeniu odbywa się dzięki pomocy 
EFS. Przedsięwzięcie zrealizowanowe współpracy  
z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju 
Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis.

Prostujemy! 
W poprzedniej edycji „Szkół bez przerwy” błędnie 

podaliśmy lokalizację Gimnazjum nr 10, które mieści się  
w Ligocie-Ligockiej Kuźni, a nie, jak napisaliśmy, w Ryb-
nickiej Kuźni. Za pomyłkę przepraszamy! 
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OJB nazwa szkoły

liczba uczniów 
którzy rozpo-
czynal i  na-
ukę w klasie 
pierwszej

liczba uczniów 
którzy ukoń-
czyl i  naukę 
w ostatniej 
klasie

liczba uczniów 
którzy przystą-
pili do matury

liczba uczniów 
którzy zdali 
maturę (bez 
poprawek)

liczba uczniów 
którzy zdali 
maturę (po 
uwzględnie-
niu sesji po-
prawkowej)

procentowa 
zdawalność 
matury w sto-
sunku do roz-
poczynających 
naukę

ZS1 I Liceum Ogólnokształcące 223 216 216 215 216 96,9%
ZS2 II Liceum Ogólnokształcące 222 218 217 217 217 97,7%
IV LO IV Liceum Ogólnokształcące 133 131 129 120 128 96,2%

Matura w procentach
Wyjaśniając wątpliwości, jakie wywołały dane 

o zdawalności matur w rybnickich liceach ogól-
nokształcących, podane w tekście „Oświata do 
raportu” (GR 11/2012), przedstawiamy tabelkę 
z kompletną informacją na ten temat. Dane 
pochodzą z „Raportu o stanie oświaty w Ryb-
niku – 2012”, który zaprezentowano w czasie 
październikowej sesji rady miasta. 

Ekspresem przez szkoły
W Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach 

gościł Brytyjczyk John Mc Gowan z North West 
Academy. Placówka od trzech lat współpra-
cuje z rybnicką szkołą przy organizacji staży 
dla uczniów i nauczycieli w Wielkiej Brytanii  
w ramach programu unijnego „Leonardo da 
Vinci – uczenie się przez całe życie”. Spotka-
nie odbyło się 5 grudnia * Skarbnik i górnicy 
pojawili się 4 grudnia w Szkole Podstawowej 
nr 11 na Nowinach, by wspólnie świętować 
Barbórkę. Przyszli górnicy z Zespołu Szkół Tech-
nicznych zdradzili zafascynowanym uczniom 
szczegóły pracy pod ziemią * 23 listopada  
w boguszowickim Gimnazjum nr 7 odbyło się 
spotkanie uczniów z dziennikarzem Kamilem 
Durczokiem, który opowiadał o swojej pracy  
w „Faktach” TVN. Do udziału w spotkaniu za-

prosił go gimnazjalista Michał Dukiel i dyrekcja 
szkoły * 22 listopada w „Ekonomiku” zorga-
nizowano happening „Dzień bez papierosa”. 
Uczniowie wysłuchali prelekcji Edwarda Parmy 
ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie, mierzyli po-
jemność płuc i wzięli udział w turnieju, w którym 
wykazali się wiedzą na temat szkodliwości pale-
nia i jego skutków społecznych i ekonomicznych  
* W Zespole Szkół Technicznych 30 listopada 
odbyła się akademia podsumowująca obchody 
XIII Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej  
* Wiktoria Magiera, Olga Sawicka i Emilia To-
maszewska z Gimnazjum nr 4 awansowały do 
finału konkursu Europejskiego Roku Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej „BĄDŹMY aktywni RAZEM”. 6 grudnia  
pojechały do Warszawy na uroczystą galę wrę-
czenia nagród.  

Przedszkolak potrafi
Udzielą pomocy
27 listopada dzieci z chwałowickiego Przedszkola nr 13 uczyły się 

jak udzielać pierwszej pomocy. 
Duże wrażenie zrobił na przedszkolakach fantom „Ania”, czyli przyrząd 

do ćwiczeń w udzielaniu pomocy. — Dzięki zajęciom pod okiem instruktorki, 
dzieci wiedzą już, 
jak należy się za-
chować, gdy ktoś 
straci przytom-
ność. Nauczyły 
się też, jak fa-
chowo wezwać  
pomoc — opo-
wiada Beata Try-
buś, nauczycielka 
w P-13. (S)

Dyrektor Ryszard Kras z gimnazjalistami 
w czasie jubileuszowej akademii

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

— Udało się nam odnaleźć pierwszy, niezwykle 
ciekawy plan budowy tej placówki i zagospo-
darowania terenów przyszkolnych. Niestety, 
nigdy nie doczekał się on pełnej realizacji. Przed 
wejściem do budynku miała powstać fontanna, 
obok pergole i urokliwe alejki z ławeczkami. Za 
szkołą zaplanowano ogródek uczniowski, trzy 
boiska sportowe, bieżnię, dwie skocznie – do 
skoku w dal i wzwyż oraz basen. Dzisiaj możemy 
się cieszyć z boiska… — mówi Ryszard Kras, 
dyrektor Gimnazjum nr 3, które jest obecnie 
gospodarzem budynku. Wcześniej miały tu 
swoją siedzibę: Szkoła Podstawowa nr 3, która 

dwa lata po otwarciu zmieniła numer na 2, by 
w 1973 r. stać się Szkołą Podstawową nr 14. Od 
1999 r. w murach chwałowickiej placówki uczą 
się gimnazjaliści. Budynek, który ufundowała 
załoga kopalni Chwałowice otwarto 4 grudnia 
1962 r. Pierwszym dyrektorem szkoły był Ni-
kodem Tomanek, grono pedagogiczne liczyło 
wtedy siedem osób, uczniów było 260, a w naj-
liczniejszej klasie uczyło się ich 44. Zmieniały się 
numery i typy szkół, zmieniał się świat wokół, 
ale jedno pozostało niezmienne. — Szkoła nigdy 
nie stanęła przed dylematem zmiany patrona. Od 
początku nosiła imię Józefa Pukowca – związa-

nego z Chwało-
wicami nauczy-
ciela, harcerza 
i patrioty, który 
oddał życie za 
o j c z y z n ę  — 
przypomina Ry-
szard Kras, od 
września 2006 r. 
dyrektor chwa-
łowickiego gim-
nazjum. Jego 
poprzednikami 
byli Jolanta My-

szor, Halina Badaj i Waldemar Grabowski. Byli 
dyrektorzy gimnazjum i podstawówki wzięli 
udział w uroczystej akademii, jaka odbyła się 
w szkole-jubilatce. Wcześniej prezydent Adam 
Fudali odsłonił pamiątkową tablicę upamięt-
niającą 50. rocznicę powstania szkoły. Uroczy-
stości poprzedziła msza w kościele parafialnym  
i przemarsz społeczności szkolnej ulicami Chwa-
łowic. Na trasie, w dwóch miejscach pamięci, 
nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście, 
oddali cześć bohaterom poległym podczas II 
wojny światowej i harcerskiej rodzinie Tkoczów. 
Do szkoły weszli przy dźwiękach kopalnianej 
orkiestry. W czasie akademii, w której wzięli 
udział zaproszeni goście i dawni pracownicy, 
był czas na podziękowania i życzenia, występy 
uczniów i nauczycieli oraz premierę hymnu 
Gimnazjum nr 3. Słowa napisała anglistka, 
absolwentka szkoły-jubilatki Ewa Tyl, a muzykę 
skomponował gimnazjalista – Adam Dzierżęga. 
Dyrektor Kras mówił też o sukcesach, których 
nie zabrakło w roku jubileuszowym – dwóch 
ważnych nagrodach dla zrealizowanego przez 
uczniów filmu „Bajka”, opowiadającego historię 
byłej nauczycielki SP nr 14 – Natalii Piekarskiej-
Ponety oraz o certyfikacie European Language 
Label, przyznanym za innowacyjne metody 
nauczania języka angielskiego. Jak zapewnił 
dyrektor, szkoła nie boi się kolejnych wyzwań. 
— Chcielibyśmy rozwinąć skrzydła — mówił, 
nawiązując do czterech etapów życia motyla, 
przywołanych tu jako metafora czterech pla-
cówek działających dotąd w budynku szkoły. 

(S)

Pół wieku tysiąclatki
W ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”, przypadającego 

na 1966 r., wybudowano 1417 szkół; pierwszą w Czeladzi. W Rybniku tysiąclatek jest 
kilka, w Chwałowicach – jedna. Placówka, która w swojej historii była już siedzibą 
czterech szkół, 29 listopada świętowała 50. urodziny. 
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Wiemy, że jest Pan absolwentem I LO im. 
Powstańców Śl., a co było wcześniej?   

Moja rodzina ma śląskie korzenie. Wychowałem 
się w Niedobczycach i tam chodziłem do szkoły 
podstawowej. Mój ojciec był górnikiem, wicedyrek-
torem kopalni Rymer. Jak wszyscy chłopcy grałem 
wtedy w piłkę. To było klasyczne śląskie dzieciństwo, 
takie, które pięknie przedstawił w swoich filmach 
Kazimierz Kutz. Gdy siedzimy obok siebie w Sena-
cie, często wspominamy te nasze młode lata. 

W czasie jubileuszu „Powstańców” podkre-
ślał Pan jak wiele zawdzięcza tej szkole…

Bo to była, i pewnie jest, nadal wspaniała szkoła. 
Wychowawczynią naszej klasy humanistycznej była 
polonistka Alicja Godlewska. Co ważne, już wtedy 
uczono nas patriotyzmu europejskiego, obejmu-
jącego naszą tożsamość regionalną, narodową  
i europejską. Jednego drugiemu nikt nie przeciw-
stawiał. Śląsk jest wielokulturowy, więc w liceum 
uczono nas też otwarcia na świat. Wzorem był 
jeden z pierwszych absolwentów szkoły ks. Bolesław 
Kominek, późniejszy biskup wrocławski i kardynał. 
To on był autorem głośnego listu biskupów polskich 
do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie”, który po części przyczynił się do 
powstania Unii Europejskiej. A zatem swój udział 
w Pokojowej Nagrodzie Nobla dla UE ma również 
ziemia rybnicka i Liceum im. Powstańców Śl. 

A jak Pan został opozycjonistą ?
Ja już jako nastolatek byłem zbuntowany. Pamię-

tam, jak w liceum, w czasie lekcji przygotowanej na 
wizytę kuratora, mieliśmy rozmawiać o stosunku 
intelektualistów do totalitaryzmu; przy czym pod 
uwagę brano wyłącznie faszyzm. Nie uprzedzając 

nikogo zacząłem mówić o Sołżenicynie, który  
w związku z otrzymaniem pokojowego Nobla został 
wydalony ze Związku Sowieckiego. Naraziłem 
wtedy moją panią profesor na kłopoty. 

Nasze pokolenie zderzało się z brakiem demo-
kracji, cenzurą, z brakiem możliwości podróżowania 
po Europie i z brakiem suwerenności Państwa. 
W czasie studiów prawniczych we Wrocławiu,  
a zwłaszcza po wydarzeniach w Radomiu w 1976 
roku zrozumiałem, że tego systemu nie da się 

zreformować, 
poprawić, że 
t r z e b a  g o 
obalić i do-
p r o w a d z i ć 
do  t rwałe j 
demokracji. 
Związałem 
się z Komite-
tem Obrony 
Robotników. 
Z kolegami 
z roku wyda-
waliśmy też 
„Zeszyty kul-
turalne”, to 
była rewolta 
kontrkultu-
rowa. Potem  

w czasie strajku w 1980 roku znalazłem się w komi-
tecie założycielskim dolnośląskiej „Solidarności”.

Gdy podejmował Pan pieniądze z banku miał 
Pan 26 lat, pracował Pan już wtedy zawodowo?

Byłem już absolwentem prawa, ale studiowałem 
jeszcze drugi fakultet – filozofię. Pracowałem już 
wtedy w banku, w dziale operacji zagranicznych jako 
tłumacz, bo po prawie był obowiązek pracy. Znajo-
mość banku mi pomogła, ale oczywiście rachunek 
„Solidarności” był prowadzony w innym oddziale. 

Podoba się Panu film „80 milionów” ?
Tak. Jeśli chodzi o moją osobę i postać Marii, 

mojej przyszłej żony jest prawdziwy, ale w pozostałej 
części film jest fabularyzowany. Waldemar Krzystek 
nakręcił go w nieco hollywoodzkim stylu, film jest 
zresztą polskim kandydatem do Oskara. Dlatego 
warto też przeczytać książkę, w której są fakty. 
Byłem inicjatorem i organizatorem tej akcji, przewi-
działem właściwie wszystko, ale w dwóch kwestiach 
zabrakło mi wyobraźni. Wzięliśmy do banku tylko 
dwie duże walizki; okazało się, że pieniądze się w 
nich nie zmieszczą. Narodowy Bank Polski pożyczył 
mi wtedy swoją walizkę. Miałem ją zwrócić do godzi-
ny 14, ale przyznaję, że do dzisiaj tego nie zrobiłem. 

Podobnie było z planem przepakowania pieniędzy  
z „dużego” do „małego” fiata. Walizki nie chciały 
się w nim zmieścić. Musieliśmy wyrzucić z bagażnika 
koło zapasowe i tam włożyliśmy jedną z nich, dwie 
pozostałe wieźliśmy ze Staszkiem Huskowskim na 
tylnym siedzeniu. Tym „maluchem” wyjechaliśmy 
poza Wrocław, by mieć pewność, że nikt nas nie 
śledzi; ruch na drogach był wtedy oczywiście dużo 
mniejszy. Potem pojechaliśmy prosto do pałacu 
ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, by tam 
ukryć i przechować te 80 milionów. Wcześniej 
sprawdziłem czy jest na miejscu i zapowiedziałem, 
że około godziny 11 złożymy mu wizytę. Nie miał 
pojęcia z czym przyjedziemy, a mimo to zareagował 
znakomicie. Podobnie, jak kardynał Kominek, to był 
wielki biskup, prawdziwy mąż stanu. Nie znaliśmy 
się wcześniej, to było nasze pierwsze spotkanie,  
a jednak nam zaufał. Z wileńskim akcentem za-
pytał: — I co ja mam teraz z tym zrobić? Rozłożył 
ręce, ale zobaczyłem jakiś błysk w jego oczach  
i wiedziałem już, że nam pomoże. Potem, już  
w stanie wojennym był naszym doradcą i oknem na 
świat. Ja w podziemiu byłem szefem regionu, byliśmy 
ścigani listami gończymi, a on przekazywał nam naj-
świeższe informacje z wolnego świata – z Watykanu  
i od Zbigniewa Brzezińskiego z Waszyngtonu.  
O naszej akcji dowiedział się nawet nasz papież. Gdy 
Jan Paweł II po raz pierwszy spotkał się z abp. Gul-
binowiczem, puścił mu oko i mówi: — Bogaty co…?

Film może się podobać młodemu pokoleniu, 
nie ma w nim martyrologii…

To wielki sukces reżysera, że nie przedstawił tej 
historii w stylu kombatanckim. Pokazuje on przy-
godę młodych ludzi, zderzających się z niesprawie-
dliwością. Pokazuje rewoltę, ale przede wszystkim 
wolność, łączącą ich energię i braterstwo. To dlatego 
młodzi Polacy się z nami utożsamiają. Dla nich to 
nie jest historia jakichś kombatantów. Mam wiele 
zaproszeń na spotkania w szkołach średnich. Z tego, 
co wiem film jest również dobrze odbierany w USA.

A co działo się już po akcji?
Na wszelki wypadek zacząłem się ukrywać. 

Stanu wojennego jeszcze nie było, ale wiedzia-
łem, że jeśli dojdzie do konfrontacji, będą nas 
chcieli aresztować. Wyprowadziłem się więc  
z dotychczasowego mieszkania i zamieszkałem  
u mojej dziewczyny – filmowej Marii, mojej przy-
szłej żony. Przyszedłem do niej wieczorem licząc 
na to, że mnie przenocuje. Dzięki temu w nocy  
z 12 na 13 grudnia ubecja nie zdołała mnie aresz-
tować. Władze zorientowały się, że w banku nie 
ma tych pieniędzy jakiś tydzień po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Ślub z Marią, która też działała  

To nie jest film o kombatantach

Józef Pinior, urodzony rybniczanin, absolwent I LO im. Po-
wstańców Śl., od lat związany z Wrocławiem. 3 grudnia 1981 
roku, na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego, jako 
rzecznik finansowy dolnośląskiej „Solidarności” wybrał z pań-
stwowego banku 80 mln zł związkowych pieniędzy, które dziesięć 
dni później przepadłyby bezpowrotnie. Przeznaczono je m.in. na 
pomoc internowanym oraz na działalność konspiracyjną nie tylko 

na Dolnym Śląsku. O tym „numerze stulecia” opowiada zręcznie 
nakręcony przez Waldemara Krzystka film „80 milionów” (pre-
miera 2011) i bardziej trzymająca się faktów książka Katarzyny 
Kaczorowskiej pod tym samym tytułem. 

Dziś Józef Pionior jest senatorem, ale, jak sam mówi, niezmien-
nie wierzy w te same ideały. Jako polityk zajmuje się głównie 
prawami człowieka.

W czasie 90-lecia I LO im. Powstańców Śląskich Józef Pinior (z prawej) spotkał się m.in. z ks. abp. Damianem Zimoniem
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w podziemiu wziąłem w więzieniu w marcu 1984 roku, gdy 
ja, oczekując na proces siedziałem już w areszcie śledczym  
w centrum Wrocławia. To była cywilna procedura. Mnie wypro-
wadzono z celi, Maria przyszła do więzienia i przed urzędnikiem 
stanu cywilnego zawarliśmy małżeństwo. Na zewnątrz przyjaciele  
z „Solidarności” zorganizowali wielką manifestację; przyszedł 
tam cały opozycyjny Wrocław. Bardzo się oczywiście kochaliśmy, 
ale z tym ślubem wiązały się też praktyczne korzyści. Trzymano 
mnie w zupełnej izolacji. Po aresztowaniu wywieziono mnie do 
Warszawy do słynnego więzienia na Rakowieckiej, do Wrocławia 
przywieziono dopiero na sam proces. Przez osiem miesięcy nie 
miałem żadnych widzeń, a po ślubie mogłem się widywać z żoną, 
co umożliwiało mi też kontaktowanie się ze światem. Odwiedzała 
mnie też siostra Aleksandra, która nadal mieszka w Rybniku. Ślub 
kościelny za specjalnym przyzwoleniem abp. Gulbinowicza (nie 
było wtedy jeszcze konkordatu – przyp. red.) wzięliśmy wcześniej 
w konspiracji, w marcu 1983 roku. Zorganizowali go nasi przyja-
ciele. Ślub odbył się w jednym z kościołów poza Wrocławiem, na 
prowincji, a wesele w zakonspirowanym mieszkaniu. 

Utrzymuje Pan kontakt z dawnymi kolegami?
Tak, wciąż jesteśmy przyjaciółmi. Spotykamy się czasem 

przy okazji kolejnych rocznic wprowadzenia stanu wojennego. 
Ostatnio widywaliśmy się dość często właśnie z powodu filmu. 
Przyznam, że kręcenie go było dla mnie trudnym przeżyciem. 
Z jednej strony reżyser i jego autonomiczne dzieło, a z drugiej 
historia mojego życia. Długo nie chciałem się na to zgodzić, do-
piero, gdy spotkałem się z ekipą filmową i aktorami przekonałem 
się, że to ma sens, że dzieje się coś dobrego i wtedy podpisałem 
zgodę. Jestem politykiem, muszę wygrywać wybory, a jednak 
ten film kosztował mnie psychicznie więcej niż nie jedna kam-
pania wyborcza. Bywałem na planie i czasem interweniowałem 
prostując pewne kwestie w scenariuszu.   

Reżyserowi udało się pokazać perfidię peerelowskiej służby 
bezpieczeństwa. Pan zapewne też się z nią spotkał…?

Opluwano nas przy każdej okazji. Gdy na początku stycznia 1982 roku  
pierwszy raz o całej sprawie 80 milionów poinformował „Dzien-
nik Telewizyjny”, mówiono, że przebywam w Wiedniu i wydaję  
te pieniądze w kasynie. Oglądałem to we Wrocławiu, w mieszka-
niu, w którym się ukrywałem. To była sytuacja szczególnie trudna 
dla mojej matki i siostry mieszkających w Rybniku, z którymi nie 
miałem wtedy kontaktu. 

Prawie rok czekałem na proces, w którym w 1984 roku zostałem 
skazany na cztery lata więzienia. W lipcu tego samego roku objęła 
mnie amnestia, ale miesiąc później, 31 sierpnia, znów zostałem 
aresztowany i trafiłem do więzienia. Aresztowania powtarzały 
się cały czas; po raz ostatni zatrzymano mnie w maju 1988 roku  
i wypuszczono w październiku tego samego roku, gdy rozpoczynały 
się już rozmowy „okrągłego stołu”.

Po przełomie demokratycznym podobno wielokrotnie 
spotykał Pan swoich dawnych prześladowców. Nie żałował 
pan „grubej kreski” Mazowieckiego, tego że tak bezboleśnie 
mogli się wtopić w nową rzeczywistość? 

Do tych spraw podchodzę raczej spokojnie i racjonalnie.  
Ci, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie, łamanie prawa,  
za represje i szantaż powinni stanąć przed sądem i ponieść 
odpowiedzialność procesową. Na pewno jednak jako strona, 
która wygrała tę wojnę nie możemy się mścić. Sensu życia nie 
można tworzyć wokół nienawiści. Dziś najważniejsze są wyzwa-
nia współczesności.    

Rozmawiał Wacław Troszka

W poniedziałek 28 stycznia Józef Pinior będzie gościem Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran”, który na klubowym sen-
sie pokaże film „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka.
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Wyróżnia ją aranżacja. Niektóre przedmio-
ty, które widzimy na zdjęciach „ożyły” i poja-
wiły się w salach wystawienniczych muzeum. 
To m.in. choinki przystrojone w watę, przaśny 
Mikołaj podobny do wielkiego krasnala, styro-

pianowy zegar, który lada moment wybije 24  
i oznajmi nadejście nowego roku, czy ku-
chenny regał, na którym obok pachnących 
przypraw, stoją formy do świątecznych wypie-
ków. Pomysł kuratorek – Celestyny Chlubek-
Admaczyk, Katarzyny Kalkowskiej i Krystyny 
Kawy – spodobał się zwiedzającym, którzy 28 
listopada wzięli udział w uroczystym otwarciu 
wystawy. — Nie chcieliśmy, aby była to kolejna 
typowa ekspozycja fotograficzna — tłumaczy 
Chlubek-Adamczyk. Zdjęcia prezentowane 
w muzeum powstały na przestrzeni prawie 
całego wieku XX. Najstarsze – sprzedających 
choinki na rynku w Krakowie – pochodzą z 
lat 1900–1901. Na niektórych fotografiach 
znajdziemy św. Mikołaja, ale ten prawdziwy, w 
stroju biskupim, pojawiał się tylko w środowi-
skach katolickich. W dobie zmian socjalistycz-
nych, świętego próbowano zastąpić radzieckim 
Dziadkiem Mrozem, którego biały strój nie 
miał żadnego związku ze strojem biskupa. 
Zmieniła się też asysta świętego – pomagające 
Mikołajowi aniołki, zostały zastąpione śnie-
żynkami i gwiazdeczkami. Biały dziwoląg się 
nie przyjął, ale jak się po latach okaże, przed 
wyrośniętym krasnalem w czerwonym stroju, 
rodem z USA, już się nasza tradycja nie obroni. 
Wyjątkowe są fotografie wykonane podczas 
I wojny światowej w kwaterze wojskowej, 
dokumentujące Wigilię na froncie, szpitale 

wojskowe w Brnie i Cieszynie, czy mszę 
polową w okolicach Szczurowic w obwodzie 
lwowskim na Ukrainie. W zaaranżowaniu tej 
sali pomogło m.in. wyposażenie z rybnickiego 
szpitala psychiatrycznego. Zwiedzający mieli 

okazję obejrzeć też szpitalne krzesło-toaletę, 
żołnierskie akcesoria do golenia, mundury, 
manierki, bandaże i opatrunki, a nawet pa-
pier toaletowy. Pożółkłe fotografie wojenne 
są szczególnie cenne. — Pokazani na zdjęciu 
tańczący żołnierze udowadniają, że w czasie 
wojny były też radosne chwile — opowiada 
kurator wystawy. Ostatnią częścią ekspozycji 
jest ciemnia fotograficzna, a interesującym 
zabytkiem – zawieszony na ścianie powięk-
szalnik do naświetlania odbitek. Korzystano 
z niego w rybnickim przedwojennym atelier 
Władysława Wilka. Ciekawostką jest fakt, że 
w tym samym miejscu, przy obecnej ul. Kor-
fantego 5, nieprzerwanie od 80 lat funkcjonują 
kolejne zakłady fotograficzne. Jest też cenny 
studyjny aparat, których na świecie pozostało 
już niewiele, wypożyczony z Muzeum Historii 
Katowic. Ponadto eksponaty pokazane na 
wystawie, pochodzą również ze zbiorów Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie, placówek muzealnych 
w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Rybniku 
oraz z prywatnych kolekcji. Swoje wyjątkowe 
prace bożonarodzeniowe zaprezentowali też 
podopieczni rybnickich warsztatów terapii 
zajęciowej. Wystawę „Boże Narodzenia  
w XX w. – zapis fotograficzny” można oglądać 
do 25 stycznia. 

Sabina Horzela-Piskula

Święta ożyły
— Pierwsza fotografia, jaka wpadła nam w ręce, przedstawiała dzieci przed 

chatką z piernika, z Babą Jagą i Mikołajem. Ona zainspirowała nas do po-
szukiwań innych świątecznych zdjęć, wykonanych w nietypowych miejscach  
i okolicznościach – w zakładach pracy, szkołach i instytucjach, ale też w czasie 
wojny — opowiada Celestyna Chlubek-Adamczyk z rybnickiego muzeum. 
Efekty tych poszukiwań można oglądać na wystawie fotografii bożonaro-
dzeniowej w ratuszu na rynku, gdzie mieści się nasze muzeum.

Część przedmiotów, które widzimy na zdjęciach, w rybnickim muzeum „ożyły”



• 7 grudnia Mikołaj dotarł do Śródmie-
ścia. Wizytę w restauracji Capri zorga-
nizowała tamtejsza rada dzielnicy, przy 
wsparciu sponsorów. Ponad setka dzieci 
otrzymała paczki pełne słodyczy, ale 
zanim św. Mikołaj wręczył upominki, 
maluchy musiały przekonać go, że przez 
cały rok były grzeczne. Specjalnie dla 
niego przygotowały też występy. (Zdj. 1). 

• Mimo natłoku prac ulubiony święty 
przyjechał też do dzielnicy Meksyk,  
nie w saniach, ale w rajdowym subaru 
imprezie Kajetana Kajetanowicza, kil-
kukrotnego mistrza Polski w rajdach sa-
mochodowych. 8 grudnia w parku Kozie 
Góry Mikołaj rozdał ponad 130 paczek. 
Dzieci ubrały też choinkę i śpiewały ko-
lędy. Mikołaj przyjechał na zaproszenie 
RD Meksyk. (Zdj. 2).

• Prawie 300 dzieci z dzielnicy Północ  
z roczników 2003-2010 spotkało się ze 
św. Mikołajem w małej sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 5. Spotkanie 
sfinansowała rada dzielnicy, a o pro-
gram artystyczny już tradycyjnie zadbał 
zespół Przygoda. Na koniec wszyscy 
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. 
W paczkach od św. Mikołaja dzieci 
znalazły słodycze i gry edukacyjne m.in. 
„Małego ekologa”.  (Zdj. 3).

• Grupa zapalonych motocyklistów 
podróżujących po Polsce i Europie 
motocyklami z bocznymi koszami, 
głównie produkcji radzieckiej, przy-
wiozła św. Mikołaja do rybnickiego 
Domu Małego Dziecka. Nazywają 
się Ostatni Mohikanie i zrzeszają 
osoby z Rybnika i okolicy. Zrobili kla-

syczną zrzutkę i słodyczami 
wypełnili worek św. Miko-
łaja, którego przywieźli, 
a jakże, w motocyklowym 
koszu.  (Zdj. 4).

(S), (WaT)

Jak co roku najbardziej zapracowany święty odwiedził dzieci  
w rybnickich dzielnicach. 

Mikołaj w trasie
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To druga z rzędu miejska choin-
ka z Boguszowickiej i prawie spo-
krewniona z tą ubiegłoroczną. Tę 
sprzed roku posadziła Aniela Oleś, 
a tą która cieszy oczy rybniczan  
w tym roku, jej kuzynka Maria Gri-
ma, babcia pani Agnieszki. — Kupi-
łam ją ponad 15 lat temu na targu  
w Rybniku. Mężczyzna, który mi ją 
sprzedawał zapewniał, że urośnie 
na 2,5 m i, że będzie miała szyszki. 
Jodła rosła i rosła, ale tych szyszek 
żeśmy się jakoś nie doczekali — 
mówi z uśmiechem pani Maria, 
która kiedyś pracowała w dawnym 
inspektoracie szkolnym. — Kiedyś 
stroiliśmy ją na święta, ale po 
pięciu latach zaczęło nam już 
brakować światełek — wspomina 
Agnieszka Adamik. Gdy rosła cho-
inka zaczęła już zasłaniać światło, 
a pokoje stały się zbyt ciemne, 

zdecydowali się na jej wycięcie. 
Wniosek w sprawie wycinki złożyli 
ponad rok temu w magistracie. 
Wysłali też pismo do Zarządu 
Zieleni Miejskiej, że chętnie poda-
rują choinkę na świąteczny rynek.  
Z „Zieleni” zadzwonili z prośbą, by 
zaczekali z tym ścinaniem jeszcze 
rok, bo w tym choinkę na rynek 
już mają. Zaczekali.

Tym razem samo ścinanie jodły 
trwało znacznie dłużej niż przed 
rokiem, bo pracownicy Zieleni 
Miejskiej zastosowali nowy spo-
sób. Zanim faktycznie ją ścięli 
precyzyjnie przycięli jej pień tak, 
by pasował do mocowania. Wcze-
śniej spiłowywano go dopiero na 
rynku, co było znacznie trudniej-
sze. Tym sposobem samo stawia-
nie świątecznej choinki poszło już 
szybko i sprawnie. (WaT)

Pamiątkowe zdjęcie na tle rosłej jodły. 
Maria Grima ze swoją wnuczką Agniesz-
ką Adamik i prawnukami Igorem i Amelią.
Poniżej zdjęcia z operacji „Choinka”

Nasza choinka

Licząca około 25 lat, piękna jodła koreańska, która 
jako świąteczna choinka jest najważniejszym elementem 
bożonarodzeniowego wystroju rynku to dar Agnieszki 
Adamik i jej męża Michała z ul. Boguszowickiej. 
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— Rodzice chcieli widzieć u mego boku Gre-
czynkę, ale gdy poznali Agnieszkę powiedzieli: to 
twoje życie i najlepiej wiesz co dla ciebie dobre 
— wspomina Michali. Bardziej ostrożni byli 
najbliżsi rybniczanki, szczególnie babcia, która 
ostrzegała przed nieznajomym z południa Eu-
ropy. — Na szczęście Michali szybko zaskarbił 
sobie serce babci. Stał się jej ulubieńcem. Mają 
identyczne charaktery i świetnie się dogadują — 
mówi Agnieszka Moschiou, jego żona.   

Poznali się na wyspie Rodos, gdzie Agnieszka 
spędzała wakacje. Tam zamieszkali, wzięli ślub 
w obrządku greckokatolickim i powitali na 
świecie córkę Natalię. Syn Filip urodził się już 
w Rybniku, do którego przeprowadzili się po 
dwóch latach wspólnego życia. — Po przyjeździe 
do Polski ciągle było mi zimno — wspomina Mi-
chali, który od ośmiu lat spędza w Rybniku nie 
tylko najchłodniejszą porę roku, ale również 
uwielbiane przez Polaków święta.   

Indyk, bazylia i złośliwe gobliny
Jak większość Greków Michali Moschiou 

należy do greckiego kościoła prawosławne-
go, który, podobnie jak kościół katolicki, 25 
grudnia świętuje narodziny Chrystusa. Choć 
te święta nie są dla Greków tak ważne jak 
Wielkanoc, celebruje się je zgodnie z tradycją  
i z całym ceremoniałem. Kilka dni przed Bożym 
Narodzeniem dzieci odwiedzają okoliczne 
domy, śpiewając pieśni, przypominające nasze 
kolędy. Te wizyty mają przynieść domownikom 
szczęście i powodzenie. Pierwszego dnia świąt 
Grecy odwiedzają cerkwie, a w ich domach 
pojawiają się najprzedniejsze dania. Na prawie 
każdym stole można znaleźć christopsomo, 
czyli chleb Chrystusa – duży, okrągły boche-
nek z orzechami, zdobiony motywem krzyża. 
Na liście świątecznych smakołyków nie może 
zabraknąć słodkości. W dzieciństwie Michali 
przepadał za orzechowymi ciasteczkami me-
lomakarona, które macza się w miodzie oraz 
kourambiedes, maślanymi ciastkami obficie 
posypywanymi cukrem pudrem. Wśród przy-
smaków na słodko wymienia też aromatyczny 
sernik miodowy (melopita) oraz pączki, po 
usmażeniu zwyczajowo zanurzane w syropie. 

Zanim jednak na stole pojawią się desery, 
Grecy sięgają po dania mięsne: pieczone pro-
się, wieprzowinę oraz indyka nadziewanego 
kasztanami, migdałami, rodzynkami i ryżem. 
Do tego różnego rodzaju sałatki, ziemniaki  
i czerwone wino. — Zjesz czy nie, ale tradycja 
nakazuje, by świąteczny stół w Grecji uginał się 
pod talerzami pełnymi smakołyków — wyjaśnia 
Michali. Szczerze wyznaje, że nie przepada za 
polskimi potrawami świątecznymi. Nie lubi 
śląskiej moczki, ani ryb słodkowodnych. Woli 
barszcz i makówki. Tęskni za greckimi smakami 
i panującą przy tamtejszym stole atmosferą. 
— Do stołu zasiada cała, wielopokoleniowa 
rodzina. Po posiłku spotykamy się z przyjaciółmi 
i świętujemy w barach, klubach i restauracjach. 
Lubimy się bawić. Rodziny są bardzo zżyte. 

Rodzice do końca życia pozostają blisko dzieci. 
Pomagają sobie nawzajem. W Polsce jest z tym 
różnie — mówi Michali.  

Prezenty Grecy wręczają sobie nie tylko  
w Boże Narodzenie, ale również w Nowy Rok, 
który obchodzony jest jako dzień świętego 
Bazylego. To ważna postać w historii greckiego 

kościoła. Piecze się wówczas vasilopitę – cia-
sto świętego Bazylego. W tym noworocznym 
przysmaku ukryta jest moneta. W sylwestrową 
noc, tuż po 24, ciasto kroi najstarszy członek ro-
dziny. Kto w swoim kawałku znajdzie monetę,  
w nadchodzącym roku ma zapewnione szczęście.

Symbolem greckich świąt jest również 
drewniana misa zawieszona na kawałku dru-
tu. Przytwierdzona do niej gałązka bazylii 
zawinięta jest wokół drewnianego krzyża. Raz 
dziennie krzyż i bazylię zanurza się w poświę-
conej wodzie i kropi każdy pokój. Ten rytuał 
ma utrzymać z dala od domu złośliwe gobliny, 
które według tradycji zjawiają się w okresie 
świąt i sprawiają różne psoty. 

Statek zamiast choinki
Grecy, podobnie jak większość Europejczy-

ków ubierają choinkę, jednak typowo greckim 
symbolem Bożego Narodzenia jest duża, ude-
korowana światełkami figurka statku. — Grecja 
jest krajem nadmorskim. Praca wielu ludzi 
związana jest z morzem. Dlatego w czasie świąt, 
na centralnych placach większych miast zamiast 

choinek ustawiane są pięknie oświetlone łódki 
otoczone wodą do której wrzuca się pieniądze 
na szczęście — wyjaśnia Michali. Dostrzega 
wyraźne różnice pomiędzy religijnością pra-
wosławnych i katolików. Jak twierdzi, Grecy 
rzadziej odwiedzają świątynie. Robią to głów-
nie podczas ważnych uroczystości. Idą wtedy 

do cerkwi albo do 
niewielkich kapli-
czek, w których 
modlą się i zapa-
lają charaktery-
styczne, długie, 
cienkie świecz-
ki. — W Polsce 
ludzie przywią-
zują dużą wagę 
do uczestnictwa  
w nabożeństwach. 
U nas wystarczy, 
że pomodlisz się 
w domu przed 
ikoną, która dla 
każdego Greka 
jest bardzo ważna 
— dodaje.  

Choć wspólnie 
z żoną i dziećmi 
co dwa lata od-
wiedzają bliskich 
na Rodos, Micha-
li tęskni za swoim 
krajem i żyjący-
mi tam ludźmi.  
W sposobie bycia 
Polaków razi go 
ciągła biegani-
na. Brakuje mu 
otwartości i bez-

pośredniości roda-
ków. — Polacy ciągle gdzieś się śpieszą. W Grecji 
wszystko robimy powoli i dokładnie. To dotyczy 
różnych sfer życia, nie tylko pracy. Tam ludzie 
są bardziej otwarci. Brak mi ich dobroci. Gdy 
wyjdziesz na grecką ulicę i witasz się z nieznajo-
mymi, nikt się temu nie dziwi. W Polsce w takich 
sytuacjach ludzie patrzą na ciebie trochę dziwnie.  

W przyszłości Agnieszka i Michali Moschiou 
nie wykluczają powrotu do Grecji. — Umó-
wiliśmy się, że o tym, gdzie osiądziemy na stałe 
zdecydujemy zanim dzieci zaczną chodzić do 
szkoły. W domu rozmawiamy z nimi tylko po 
grecku. Teraz są w drugiej klasie szkoły pod-
stawowej — mówi Agnieszka. Jej męża nie 
przerażają dramatyczne informacje o kryzysie 
rujnującym grecką gospodarkę. — Media tro-
chę wyolbrzymiają sprawę. Oczywiście kryzys 
jest, ale tam i tak życie jest prostsze. Łatwiej jest 
zarobić pieniądze, które pozwolą normalnie żyć. 
W Polsce trzeba o wszystko walczyć. W Grecji 
nigdy nie umrzesz z głodu. Zawsze znajdziesz 
coś do zjedzenia. Choćby jakąś rybę czy owoc 
— zapewnia Michali Moschiou.

Dominika Ingram-Nowaczyk

Zapytany o to, co sprawiło, że zadomowił się w Polsce, odpo-
wiada krótko: miłość. Michali Moschiou, Grek z malowniczej 
wyspy Rodos, od ośmiu lat mieszka w Rybniku. Tutaj też, wraz  
ze swą polsko-grecką rodziną spędzi kolejne Boże Narodzenie. 
Nam opowiedział jak w Grecji obchodzone są święta.

Ś w i ę t a  p o  g r e c k u
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Wspólne ubieranie choinki to jeden z ulubionych przedświątecznych rytuałów w polsko-greckiej rodzinie 
państwa Moschiou



Jak działa rybnickie duszpa-
sterstwo akademickie?

Duszpasterstwo akademickie 
dotyczy młodych ludzi, którzy 
są bardzo różnorodni, zmienni, 
poszukujący. Centrum naszego 
działania jest kościół akademic-
ki, który, choć niewielki, przez 
ostatnie lata rozrasta się duchowo 
– świadczy o tym liczba wiernych. 
To, co tam się dzieje, przekłada się 
na wizerunek miasta i na jego du-
chową, kulturową tkankę. DAR to 
wspólne dzieło, które ma już swój 
prestiż. Przypomnę hasło zeszłego 
roku duszpasterskiego: „Kościół 
naszym domem”, które stało się 
moim celem. A dom jest tam, 
gdzie czujemy się kochani, ak-
ceptowani, gdzie żyje się w praw-
dzie. Duszpasterstwo akademic-
kie obejmuje tylko pewien etap  
w życiu, ale często, pozostawia 
ślad. Wiele osób przychodzących 
do kościółka to ludzie, którzy 
kiedyś, tego doświadczyli, „domo-
wości Kościoła”. 

Poza nabożeństwami, odma-
wianiem brewiarza są tematyczne 
czwartki: filmowe, formacyjne, 
muzyczne, towarzyskie. Zapra-
szam wszystkich 3 stycznia do 
bazyliki na uroczyste przyjęcie 
relikwii bł. Jana Pawła II i koncert. 
Będzie to wydarzenie duchowe  
i artystyczne. Dzisiaj potrzebujemy 
integracji, więc szukajmy tego, co 
łączy. Przy okazji będzie można po-
móc choremu dziecku. Zauważmy, 
że Jan Paweł II był papieżem, który 
nigdy nie przestał być duszpaste-
rzem akademickim. Wiara potrze-
buje duchowości i racjonalności,  
i On starał się to łączyć. 

Ważnym aspektem naszego 
działania jest także formacja 
przyszłych małżonków, przygoto-
wanie do budowania szczęśliwych 
małżeństw. Moje siedmioletnie 
doświadczenie pokazuje, że po-
trzeba ogromnej pomocy w tej 
dziedzinie. Żyjemy w skompli-
kowanej rzeczywistości, trzeba 
się uczyć rozumienia małżeństwa 
i jego sensu. Jedną z przeszkód 
jest fakt, że ludzie nie radzą sobie 
z emocjami. Statystyki pokazują, 
że ponad połowa młodych mał-
żeństw się rozpada. Wszyscy man-
trują, że jakoś to będzie, jednak 
nie można uzależniać szczęścia 
od przypadku. Miłość trzeba trak-
tować jako zadanie. Oferujemy 
narzeczonym dwa razy w roku, 

Zakupy, porządki, przedświąteczna 
gonitwa. Można odnieść wrażenie, że 
święta coraz mniej mają wspólnego z 
wiarą i religią. Jak to zmienić?

Z całą pewnością jest w Polsce wiele 
osób, które przeżywają święta zgodnie 
z ich charakterem: radość z pamiątki 
narodzenia Jezusa Zbawiciela, dzięki 
któremu człowiekowi przywrócona zo-
stała godność dziecka Bożego i możliwość 
wiecznego szczęścia w niebie. Trzeba więc, 
by ludzie wierzący nie kryli się ze swoimi 
przekonaniami w przestrzeni prywatnej. 

Nie potępiając nikogo za jego styl „świę-
towania” możemy publicznie wskazywać 
na prawdę, w blasku której żyjemy od 
początku chrześcijaństwa.

Jak Boże Narodzenie świętują 
benedyktyni? Jak wygląda wieczerza 
wigilijna w zakonie? 

Obchodzimy święta, jak normalna ka-
tolicka rodzina: choinka, kolędy, opłatek 
i życzenia; z tym, że jest nas trochę więcej. 
Razem z gośćmi, którzy chcą w te dni być 
z nami, przy stole wigilijnym zasiada około 
50 osób. Najważniejszym elementem 
świąt jest u nas wspólna uroczysta Liturgia 
Godzin w chórze zakonnym, czyli pierw-
sze świąteczne nieszpory odprawiane w 
dzień Wigilii o 16.15 przed Wieczerzą, a 
o 23 – Wigilie Liturgiczne przed Pasterką 
o północy. Potraw wigilijnych raczej nie 
liczymy, ale z pewnością są wszystkie, 
jakie przygotowuje się na ten wieczór w 
wielu domach. 

Czy benedyktyni dostają prezenty 
pod choinkę? Czy Dzieciątko, które 
przynosi świąteczne upominki na 
Śląsku, zagląda też do Tyńca?

Mnich ma wszystko, co mu do życia 
i modlitwy potrzebne. Jeśli dostajemy 
upominki to raczej symboliczne drobiazgi, 
podobnie zresztą, jak na św. Mikołaja i 
na imieniny. 

Czy były takie święta Bożego Naro-
dzenia, które szczególnie utkwiły Ojcu 
w pamięci? 

Było to Boże Narodzenie w roku 
1954, pierwsze po otrzymaniu świę-
ceń kapłańskich, które przyjąłem 
27 grudnia 1953 roku. Spędziłem 
je w góralskiej wiosce Brzegi koło 
Nowego Targu w bardzo skromnych 
warunkach, daleko od swoich, wśród 
ludzi, których dwa miesiące wcześniej 
jeszcze nie znałem, ale z którymi 
Boże Narodzenie połączyło mnie jak 
z rodziną. Nowo narodzony Chrystus 
w drewnianym góralskim kościółku 
wśród góralskich kolęd, smreki i obfity  

śnieg, to się już nigdy nie powtórzyło…
Benedykt XVI napisał ostatnio w 

swojej książce „Jezus z Nazaretu. 
Dzieciństwo”, że w żłóbku w Betlejem 
nie było zwierząt, a ich obecność w 
tradycyjnych szopkach oparta jest 
jedynie na micie…

Pismo święte nie mówi nic o zwierzę-
tach przy żłóbku. Dostały się one tam 
prawdopodobnie z biegiem czasu pod 
wpływem lektury ksiąg proroka Izajasza, 
który mówił: „Wół rozpoznaje swego 
pana i osioł żłób swego właściciela”. 
(Iz 1,3) 

Czy to jedyny mit związany z naro-
dzinami Jezusa?

Pismo nie mówi też o aniołach nad 
szopką. Po ogłoszeniu Bożego Narodze-
nia pasterzom „aniołowie odeszli od nich 
do nieba”. (Łk 3,15). Pobożność ludowa 
przywołała aniołów jeszcze i nad stajenkę. 

Wigilia była tradycyjnie dniem, w 
którym obowiązywał post. Jak prze-
konać do niego młodych ludzi. A może 
post nie ma już sensu?

Każdy post podejmowany z pobudek 
religijnych pozytywnie wpływa na czło-
wieka. W wielu domach rekolekcyjnych, 
także w Tyńcu, proponuje się nawet tygo-
dniowe rekolekcje z postem i to bardzo 
surowym, co przywraca równowagę ducha 
i oczyszcza ciało. Niewierzący zaś mogą 
odnaleźć bardzo współczesny sens postu 
– to się nazywa „dieta” – dla artystów i 

sportowców, którzy muszą pilnować wagi.
Bóg – tak, Kościół – nie, mówią 

niektórzy. Czy zdaniem Ojca Polska 
się laicyzuje? 

Jezus-Bóg założył Kościół jako drogę 
zbawienia. Patrząc na ludzką, niedosko-
nałą stronę tego dzieła, można powie-
dzieć: Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. 
Można – człowiek jest wolny. Ale nie 
polecam. Bo co się powie Panu Bogu, 
gdy się stanie przed Nim twarzą w Twarz? 
Że wybraliśmy własną drogę, lepszą i 
pewniejszą?

Słyszałam, że 31 grudnia za mura-
mi klasztoru odbywa się antysylwester 
dla osób, które nie chcą się obudzić 1 
stycznia z bólem głowy...?

Taki antysylwester organizuje już kilka 
klasztorów w Polsce. Ja prawdopodobnie 
pójdę spać o normalnej porze, może 
się przebudzę, gdy o północy słychać 
będzie wybuchy petard, a rano wstanę, z 
radością dziękując Bogu, że doczekałem 
roku 2013! 

Czego sobie Ojciec życzy w Nowym 
Roku? 

Żebym wytrwał w łasce Bożej i jak naj-
więcej ludzi przekonał do tego, że warto 
wszelkie swoje miłości umieścić w miłości 
Boga, który pierwszy nas umiłował.

Życzymy tego z całego serca.
Sabina Horzela-Piskula
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Wspominając mile pobyt w VII Gimnazjum życzę Wszystkim, którzy będą te słowa czytali, by z Bożego 
Narodzenia zaczerpnęli radosną i umacniającą świadomość, że w Chrystusie jesteśmy niezwyciężeni  
i poradzimy sobie z trudnościami, które nas czekają w Nowym Roku 2013 w życiu osobistym i społecznym. 

W Chrystusie 
jesteśmy niezwyciężeni

Jak wygląda Wigilia w zakonie? Co mnisi dostają pod 
choinkę? I jak zakonnicy spędzają sylwestrową noc – zdradza 
ojciec Leon Knabit, najbardziej znany i lubiany zakonnik  
z opactwa benedyktynów w Tyńcu.

Ojciec Leon Knabit szczególnie wspomina Boże 
Narodzenie spędzone w małej góralskiej wiosce
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w marcu i październiku, dzie-
więciotygodniowe warsztaty dla 
narzeczonych metodą dialogową. 

Do kościoła akademickiego 
przychodzą wierni z innych 
parafii, także spoza Rybnika. 
Paradoksalnie miejsce, które 
tak przyciąga, nie może wszyst-
kich pomieścić… 

Stoją przed świątynią nie dlate-
go, że nie chcą wejść, ale że się nie 
mieszczą. Mimo to wystarcza im 
determinacji żeby trwać, słuchać, 
modlić się, nie czują do nikogo 
żalu. To fenomenalne, budujące 
doświadczenie. Duszpasterstwo 
akademickie powstaje na mocy 
decyzji biskupa. W naszej archi-
diecezji ośrodki duszpasterstwa 
akademickiego są tylko w Kato-
wicach i właśnie w Rybniku. Ich 
zadaniem jest szukanie ludzi. 
Ludzie są poszukujący, i my, 
duszpasterze, jesteśmy poszu-
kujący. Jestem duszpasterzem  
i duszpasterzowanym. Dawanie 
świadectwa to nie jest wymą-
drzanie się, tylko dzielenie się do-
świadczeniem. Ludzie podnoszą 
nam poprzeczkę, chociażby przez 
to, że słuchają niezwykle uważnie, 
w skupieniu. Jest w tym miłość  
i zaufanie. Wierni są różni, mają 
różne potrzeby. Większość odnaj-
duje się w tradycyjnej, parafialnej 
formule, a są tacy, którzy szukają 
czegoś innego i trafiają do nas. 
Duszpasterstwo akademickiego 
jest w jakimś sensie duszpaster-
skim laboratorium. To dzięki 
niemu w latach 60. wprowadzono 
do kościoła gitarę, co było dużym 
wydarzeniem w tamtym czasie. 

Czego ludzie szukają w Ko-
ściele?

Moim zdaniem, ważnym za-
daniem Kościoła jest niesienie 
ludziom pociechy. Często misję 
Kościoła sprowadza się do for-
mułowania zakazów i nakazów, 
czy pomagania w podejmowaniu 
różnych decyzji… Lecz ja myślę, 
że wielkie zadanie, w którym 
nas nikt nie zastąpi, to dawanie 
ludziom  pociechy. Kiedy do Chry-
stusa przyszła jawnogrzesznica, 
nie zaczął od wykładu, jak ma wy-
glądać jej życie i moralność, tylko 
najpierw ją podniósł, pocieszył, 

uratował. Wielu ludzi rezygnuje 
z Kościoła, bo nie znajduje w nim 
pocieszenia. Nie chodzi o pokle-
panie po ramieniu i powiedzenie, 
że jakoś będzie. To dawanie Boga, 
który jest łagodny, nieskory do 
gniewu, i bardzo łaskawy. Kiedy 
człowiek to odkryje, inaczej widzi 
swoją sytuację. Wobec tej misji 
Kościoła dla człowieka nie ma 
żadnej sensownej alternatywy. 
„Albo Bóg albo radź sobie sam”.

Ale jest na chwilę obecną, 

jeszcze jedno ważne zadanie dla 
Kościoła: pobudzanie ludzi do 
myślenia – posługa myślenia.  
W sumie jest to ważne także dla 
samej wiary. Wiara nie może być 
bezmyślna, ale bezmyślne nie 
może być także życie.

Kościół wystarczająco to 
zauważa?

Po to jest trwający właśnie  
w naszej archidiecezji synod – żeby 
zinterpretować na nowo czas  
i misję, którą mamy tu i teraz do 
zrealizowania. Praca i refleksja 
dokonują się w kilkunastu obsza-
rach. Jestem konsultorem komisji 
ds. historii i dziedzictwa kościoła 
katowickiego. Nasza archidiece-
zja ma bogatą spuściznę, która 
przechowuje etos duszpasterski 
dawnych diecezji na tym tere-
nie: wrocławskiej i krakowskiej. 
Kiedyś księża byli wielkimi spo-
łecznikami i politykami, bronili 
praw i interesów wiernych. Żyli 
w czasach, które wymagały tego 
rodzaju zaangażowania. Dziś 
jest inaczej, ale to nie oznacza, że 
nie trzeba szukać nowych sposo-

bów ewangelizacji i obrony ludzi  
w sytuacjach, w których nie radzą 
sobie sami. Tu może chodzić  
np. o wspomnianą już posługę 
myślenia. Nasza archidiecezja ma 
bogatą i piękną tradycję. Katowice 
to festiwal Sacrosong, tu przyjeż-
dżał brat Roger i zaczynały się 
europejskie spotkania młodych – 
wspaniała, piękna tradycja. Synod 
nie polega tylko na obradach księ-
ży. W parafiach tworzą się zespoły 
synodalne, poprzez które można 

się dzielić swoimi obserwacjami. 
To zawsze jest cenne, nawet jeśli 
pojawia się krytyka. Im więcej 
szczerych myśli, tym większa szan-
sa dla Kościoła. Synod to burza 
mózgów, uwolnienie w ludziach 
entuzjazmu odpowiedzialności 
za Kościół. To będzie wymagać od 
nas księży reorganizacji myślenia, 
ale warto podjąć ten trud.

Czego Ksiądz życzy nam na 
święta?

Najtrudniejsza jest wierność 
w małych rzeczach – tego ży-
czę sobie i innym. Żebyśmy nie 
ulegli znużeniu, nie poddali się 
w czekaniu na Boga. Powtórzę  
za bł. Janem Pawłem II: nie lękaj-
my się Chrystusa. Niech ustąpią 
wszelkie stereotypy, uprzedzenia. 
Uwierzmy na nowo, że Bóg przy-
chodzi do nas z wielką mocą. Nie 
bójmy się na nią otworzyć.

Rozmawiała 
Małgorzata Tytko

24 grudnia o północy w Ko-
ściółku Akademickim odbędzie 
się tradycyjna pasterka.

Kulturalnym skrótem

q Sabina Olbrich-Szafraniec (sopran), Mieczysław Błaszczyk 
(tenor) i Agnieszka Błaszczyk (organy), wspólnie z rybnickim 
chórem kameralnym „Autograph”, pod dyrekcją Joanny 
Glenc, wystąpią 6 stycznia o 15 w koncercie kolędowym 
„Venite Adoremus” w kościele pod wezw. Św. Wawrzyńca 
w Ligocie-Ligockiej Kuźni.

q 55 adwentowych lampionów nadesłano na konkurs ogło-
szony przez Dom Kultury w Chwałowicach. 18 wyróżnio-
nych dzieci nagrodzono 9 grudnia podczas świątecznego 
Wieczoru Sztuk. W czasie imprezy w placówce otwarto 
też trzy wystawy: malarstwa Iwony Wojewody-Jedynak, 
fotografii zapomnianego Krakowa, autorstwa Piotra Bo-
rowicza i fotografii Jarosława Lasoty, których bohaterem 
jest piekarz-amator Adam Pietryga. (Wystawy czynne są 
do 9 stycznia). Z koncertem wystąpili też: Anna Pawlus, 
Daniel Arendarski, Jarosław Szolc i Krzysztof Czeremużyński.  
W czasie Wieczoru Sztuk nadarzyła się również okazja do 
kupienia świątecznych podarunków. Na kiermaszu swoje 
prace – aniołki, ozdobne choinki, czy biżuterię – sprzedawały 
Agnieszka Kolarczyk (Galeria Unikat), Małgorzata Polok (szkło 
artystyczne), Żanetta Michałuszek (pracownia piernikarska) 
i Augustyna Stabla (Art Unikat). 

q Na rynku ukazała się książka autorstwa rybniczanki Olgi Ptak. 
„Jerzozwierz” zainteresuje każdego miłośnika sztuki współ-
czesnej, bo bohaterem książki jest nestor polskiej fotografii 
Jerzy Lewczyński. Historycy sztuki mówią o nim „najwybit-
niejszy, żyjący polski fotograf” i „wybitny awangardzista”. 
Książka zawiera zapisy rozmów, jakie rybniczanka przepro-
wadziła z fotografem, liczne anegdoty i wspomnienia z nim 
związane, kilkanaście autoportretów oraz arcyciekawe, nigdy 
niepublikowane dotąd listy Zdzisława Beksińskiego, pisane 
do Lewczyńskiego przez niemalże pół wieku. Olga Ptak jest 
dziennikarką, krytykiem teatralnym. Od pięciu lat pisze do 
„Dziennika Teatralnego”.

qRybnickie muzeum zaprosiło na kolejne spotkanie z cyklu: 
„Pomiędzy przeszłością a historią”. 13 grudnia z wykładem 
pt. Śladami granicy na Górnym Śląsku w XX w. wystąpił 
Janusz Mokrosz. W czasie spotkania promowano też dwa 
wydawnictwa: „Zrozumieć Śląsk”, pod redakcją Bogdana 
Klocha i Dawida Kellera (zapis konferencji organizowanych 
przez Muzeum w Rybniku i Stowarzyszenie Humanistyczne: 
Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy) oraz „Kazimierz Wielki 
wobec Śląska, Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego” pod 
redakcją Damiana Halmera. 

q14 grudnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Henryk Cierniak zaprezentował swój debiutancki tomik wier-
szy „Wyznawca skóry”. Cierniak pisze od wczesnej młodości, 
a część wierszy zawartych w tym tomiku pochodzi jeszcze  
z lat siedemdziesiątych ub. wieku. W czasie wieczoru poecie 
muzycznie towarzyszył Tadeusz Kolorz.

qDom Kultury w Niewiadomiu podsumował konkurs pla-
styczny „Zimowy pejzaż”. Napłynęło 436 prac (najwięcej  
z najmłodszych klas szkół podstawowych – 220) z Rybnika, 
Wodzisławia Śl., Radlina, Rydułtów, Marklowic, Pszczy-
ny, Cieszyna, Raciborza, Gliwic, czy Warszawy i Lublina.  
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali: Julia 
Matuła i Nikola Szlachta (Zespół Szkół w Rydułtowach) oraz 
Ewa Szreder (Pracownia plastyczna „Creatio” z Młodzie-
żowego Domu Kultury). Najciekawsze prace pokazano na 
wystawie w Galerii „W Hallu” w DK w Niewiadomiu. Można 
ją oglądać do 11 stycznia.

Wiara to nie wymądrzanie
O misji Kościoła i rybnickim duszpasterstwie akademickim mówi jego duszpasterz 
ks. dr Rafał Śpiewak

Zadaniem Kościoła jest niesienie ludziom pociechy — mówi ks. Rafał Śpiewak, duszpasterz 
akademicki

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 25
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Obcokrajowcy, którzy coraz chętniej za-
glądają do restauracji w Polsce widzą, że 
nasza kuchnia to już nie tylko ziemniaki, 
schabowy i szklanka kompotu…

Dzisiejsze kulinaria to przede wszystkim 
nacisk na produkt regionalny i ekologiczny, 
mocno kojarzący się z Polską. Ważne są też 
nowe technologie w gotowaniu. W obecnej 

chwili posługujemy się metodą „sous vide” 
polegającą na powolnym gotowaniu w kąpieli 
wodnej, w stosunkowo niskich, jak na gotowa-
nie, temperaturach. Smak gęsiny, flaczków czy 
dziczyzny przygotowanych w ten sposób jest nie 
do podrobienia. Potrawy te są zamarynowane, 
zapakowane w workach próżniowych, więc ich 
naturalny smak i aromat nie ulatują. 

Czy dzisiaj Polacy są bardziej odważni  
w kuchni, niż to było przed laty?

Zdecydowanie tak. Gotowanie stało się 
modne. W telewizji programy kulinarne mają 
tak dużą oglądalność, że zepchnęły na drugi 
plan kilka czołowych programów rozrywko-
wych. Ale to nic nowego. Cały świat gotuje  
i bawi się smakami. Polacy podróżując po kraju 
i Europie, próbują różnych potraw. Niedawno 
wracałem z Hiszpanii. W samolocie było sporo 
Polaków, którzy nie wieźli ze sobą gadżetów, 
tylko oliwę z oliwek, wyroby wędliniarskie  
i robione ręcznie sery hiszpańskie, dostępne 
jedynie w specjalistycznych sklepach. To znak 
nowych czasów.

Czym, według Pana, może zachwycić 
śląska kuchnia?

Śląsk jest chyba jedynym regionem w Polsce, 

który, również pod względem kulinarnym, jest 
bardzo tradycyjny. Nikt nie odbierze Ślązakom 
ich niedzielnej rolady, klusek i czerwonej ka-
pusty. To wspaniale, że macie swoją kulinarną 
tożsamość. Dość często tu bywam i próbuję 
różnych potraw, ale na pewno nie będę ścigał 
się z wami w robieniu wyśmienitych klusek  
z dziurką (śmiech). 

Czy zawód kucharza ma przyszłość? 
Młodzi ludzie chcą uczyć się tego fachu?

Od dawna dążyłem do tego, by w Polsce za-
wód kucharza był doceniany tak, jak w innych 
krajach Europy. Stworzyłem Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz 
elitarną fundację Klub Szefów Kuchni. Wspól-
nie udało nam się podnieść rangę tego zawodu. 
Dzisiaj kucharze, przynajmniej w Warszawie, są 
dumni z tego, że wykonują ten fach. To często 
artyści smaku. Wielu z nich jest rozchwytywa-
nych w Polsce i za granicą. Dzięki temu młodzi 
ludzie, którzy uczą się zawodu widzą, że mogą 
odnieść sukces. To nie wysoko postawiony 
wujek zatrudnił mnie w prestiżowym hotelu 
na stanowisku szefa kuchni, gdy miałem 27 lat. 
Sukces zawdzięczam ciężkiej pracy, wyjazdom 
za granicę, szkoleniom. Pracowałem jako 
kelner, barman, zmywałem naczynia, byłem 
pomocnikiem kucharza. Niczego nie wygrałem 
na loterii. 

Co dzisiaj Polacy jadają najchętniej?
Choć jesteśmy tradycjonalistami, nasze 

upodobania kulinarne, również te świąteczne, 
zmieniają się. Najbardziej jest to widoczne  
w przypadku ryb, które jemy coraz chętniej. 

W czasie świąt częściej zapominamy o karpiu 
na rzecz ryb, jak ja to nazywam – wygodnych: 
łososia czy sandacza. Ryby te zaskarbiły sobie 
zaufanie rodziców, bo nie mają ości, który-
mi mogą pokaleczyć się ich pociechy. Karp 
przegrywa też z rybą maślaną i solą. Różnice 
regionalne istnieją także w przypadku zup – 
warszawiacy od zawsze w czasie Wigilii zajadali 
się czerwonym barszczem z uszkami nadzie-
wanymi grzybami, za to w Krakowie grzyby 
pojawiały się głównie w formie grzybowej zupy 
z łazankami. Poza tym na lunch jadamy lekkie 
sałatki sezonowe z różnymi dodatkami i sosem 
winegret. Sięgamy również po włoskie makaro-
ny z sosem bolońskim czy pesto. Do posiłków 
najchętniej pijemy wodę mineralną i coraz 
częściej wino. W Polsce wyrabia się kultura 
picia wina, któremu towarzyszą odpowiednie 
sery i wędliny. Dzięki otwartym granicom  
i nieskrępowanym podróżom próbujemy dania 
w różnych zakątkach Europy. To poważne wy-
zwanie dla restauratorów. Kucharz nie może 
zatrzymać się na przysłowiowym schabowym, 
albo zostać bez słowa, gdy gość poprosi o pasz-
tet z chutney’em, którego próbował we Francji. 

Jakie dania w Pańskiej restauracji są 
najczęściej zamawiane?

Panie bardzo lubią perliczkę, albo pierś 
z kaczki z karmelizowanymi buraczkami.  
Z kolei panowie najchętniej sięgają po stek z 
długo dojrzewającej wołowiny galicyjskiej, po-
dany z ziemniakami, z truflą i cielęcym sosem 
pieczeniowym. Do tego sałatka sezonowa oraz 
smażony szpik kostny. Męski jest również grillo-
wany boczek ze świń, które żywią się głównie jabł-
kami. Podajemy go z puddingiem wątrobianym i 
ziemniakami karmelizowanymi w gęsim tłuszczu. 
Serwujemy również typowo polskie dania: żeber-
ka wieprzowe, gęś kołudzką i dziczyznę. 

Jakie potrawy gościły na wigilijnym stole 
w Pana rodzinnym domu?

Do dzisiaj króluje na nim karp. Nietypowo, 
bo właśnie podczas Bożego Narodzenia poja-
wia się zapożyczona z Wielkanocy drożdżowa 
baba z rodzynkami – jadamy ją właśnie z kar-
piem. Jest to inspiracja żydowskim sposobem 
podania tej ryby, którą Żydzi jedzą z rodzyn-
kami, karmelem i migdałami. Do barszczu 
przekonałem się szybko, nie jadam go jednak 
z uszkami.

A co znajdzie się na stole w Pańskim 
domu podczas zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia?  

Co roku do świątecznego menu staram się 
wnieść coś nowego. W te święta planuję przy-
gotować czerwony barszcz z krokietem, pierogi 
z makiem, sandacza z rukolą i pomidorami, 
matjasy z marynowanymi gruszkami i rydzami, 
a także kulebiak w cieście francuskim. Nie 
zapomnę również o aromatycznym kompocie 
z suszu, którego smak udoskonalą goździki, 
cynamon i imbir.

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk
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Mistrz kuchni Robert Sowa odwiedził niedawno uczniów rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
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Polskie smaki mistrza Sowy
Znany z wielu programów telewizyjnych mistrz kuchni Robert Sowa opowiedział 

nam o kulinarnych trendach na polskich stołach. Zdradził również, co przygotuje 
dla swoich bliskich podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.  



Kulturalnym skrótem

q „Historia pewnego przedmiotu” to opowieść o Cosiu, 
który nie wie kim jest ani skąd pochodzi, podróżuje więc 
do szuflady, czy skrzynki z narzędziami. Historię Cosia 
poznały dzieci, które 16 grudnia obejrzały w Domu Kultury  
w Boguszowicach spektakl „Historia pewnego przedmiotu” 
w wykonaniu Teatru Suflerek. Bajkę wyreżyserowała Izabela 
Karwot, scenografię przygotowali Bartłomiej Kamiński i An-
drzej Wyżgoł, światła: Tomasz Porembski, muzykę: Jarosław 
Hanik, a kostiumy uszył Zakład Krawiecki Irena. Spektakl 
pokazano w ramach cyklu „Bajkowa niedziela”.

q11 grudnia w Domu Kultury w Boguszowicach odbył się II 
Festiwal Pieśni Śląskiej i Górniczej „Karbidkowo Pieśniczka”. 
Imprezę połączono z 35-leciem istnienia chóru mieszanego 
Concerto, który działa pod patronatem boguszowickiej 
placówki. Przez 18 lat chór prowadził Jerzy Przeliorz; po nim 
pałeczkę dyrygencką przejęła Mirela Szutka. W zespole śpie-
wają chórzyści z Boguszowic Osiedla, Boguszowic Starych 
i Gotartowic. W czasie jubileuszowego koncertu na scenie 
DK wystąpiły zaprzyjaźnione z Concerto chóry z okolicy. 

q Studenci rybnickiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Ślą-
skiego wspólnie z żakami z Uniwersytetu im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, napisali bajki dla dzieci, potem je 
przeczytali i nagrali na płycie. „Mamy nadzieję, że ten symbolicz-
ny prezent przyniesie dzieciom wiele radości, a jego dodatkowym 
atutem będą wartości moralne, jakie przekazują bajki” – napisali 
autorzy bajek na „Mikołajkowej płycie”. Krążek trafił do ponad 
130 przedszkoli i dziecięcych placówek z Rybnika i okolic. 

qStowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6  
w Rybniku – Dla Dobra, zaprosiło na finisaż warsztatów 
malarskich „Strofy o późnym lecie”. Poprowadziła je malarka 
Brygida Przybyła. Finisaż odbył się 5 grudnia w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku. Wzięli w nim udział 
m.in. prezes stowarzyszenia Bożena Musioł, uczniowie szkół 
specjalnych z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn wraz z opieku-
nami. Wystawę można oglądać do 5 stycznia w godzinach 
otwarcia biblioteki. W placówce wyeksponowane też pastele 
Brygidy Przybyły z cyklu „Późne lato”.

q8 grudnia odbył się koncert kolęd promujący płytę „Rybnickie 
dzieci śpiewają kolędy”. Siedem kolęd zaśpiewało na niej 22 
młodych artystów. Nagrania poprzedził casting, w którym 
wzięła udział prawie setka dzieci i dla wybranych warsztaty 
w rybnickiej Przygodzie. Zwieńczeniem był koncert w Plazie, 
która zaprosiła dzieci do udziału w akcji „Dla zdolnego nic 
trudnego. Nagrajmy razem płytę”. 

qPodczas warszawskich eliminacji do Międzynarodowego 
Festiwalu „Solo Duo Dance Festival”, które odbyły się  26 
listopada, duet taneczny – Aleksandra Holesz i Aleksan-
dra Bożek-Muszyńska w choreografii zatytułowanej „Do 
you…?”, zakwalifikował się do styczniowego finału festiwalu 
w Budapeszcie. Jury nagrodziło ich występ za „wprowadze-
nie pozytywnej anarchii w świat ruchu, precyzję, kontakt  
z partnerem i klarownie opowiedzianą historię”. 

q 24 listopada w Klubie Energetyka dla kompletu publiczności 
zagrał łódzki, rockowy zespół Coma, którego wokalista Piotr 
Rogucki wygrał przed laty rybnicki Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej. Koncert zorganizowała debiutująca 
na muzycznym rynku agencja Star Manager stworzona 
przez rybnicki Kabaret Młodych Panów. Kolejny znaczący 
koncert agencja zorganizuje dopiero na wiosnę. bo obecnie 
organizuje występy KMP, który po ostatnim Ryjku, w czasie 
którego pokazał nowy skecz „Opowieści biblijne” zyskał na 
Śląsku jeszcze większą popularność.  Żanetta Michałuszek i jej misternie lukrowana piernikowa misa
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— Cieszę się, że moje pierniki są już w tylu domach. 
Robię je, by przynosiły radość obdarowanym — mówi 
Żanetta Michałuszek. Pieczeniem pierników zajęła się 
ponad pięć lat temu, ale od dzieciństwa interesowała 
się kuchnią i tradycyjnymi polskimi wypiekami. Jest 
samoukiem, miała jednak okazję poznać tajniki pracy 
toruńskich piernikarzy. Uśmiecha się na wspomnienie 
swoich pierwszych wypieków, ale cierpliwość i praca 
opłaciły się. Jej kunsztownie zdobione pierniki szybko 
zaczęły wzbudzać uznanie. Obdarowywała nimi rodzi-
nę i znajomych, a zdjęcia swoich pierników wrzucała 
na internetowego bloga (www.piernikarnia.blogspot.
com). W internecie znalazła je przedstawicielka 
Ministerstwa Środowiska. — Zamówiła 150 sztuk na 
konferencję w Krakowie. To było moje pierwsze poważ-
ne zlecenie i impuls do założenia firmy — opowiada 
właścicielka pracowni piernikowej Żan-Pier, która od 
dwóch lat działa w Gliwicach. Dziś Żanetta Michału-
szek może pochwalić się tysiącami wypieczonych pier-
ników na różne okazje – od ślubów, przez Walentynki 
i komunie, po święta, również wielkanocne. Jej kunszt 
podziwiali też uczestnicy jarmarku w czasie Dni Ryb-
nika oraz goście świątecznego Wieczoru Sztuk, jaki 
odbył się 9 grudnia w Domu Kultury w Chwałowicach. 

Pieczenie z dymem w tle
Każdy piernik wyrabia ręcznie z prawdziwego pier-

nikowego ciasta, opartego na domowej recepturze. 
Każdy jest unikatowy i stanowi artystyczny wyrób 
rękodzielniczy. — Często słyszę, że te pierniki są tak 
piękne, że szkoda byłoby je jeść. Dlatego to idealne pre-
zenty na każdą okazję i dla każdego. Sprawdzają się też 
jako ozdoby na choinkę. Choć to wyroby dekoracyjne, 
są wykonane domowym sposobem. Używam prawdzi-
wego miodu i bogatej kompozycji korzennych przypraw, 
dzięki czemu pierniki pięknie pachną i przywołują miłe 
skojarzenia ze świętami i dzieciństwem. Przyprawę pier-
nikową robię sama, bo większość dostępnych na rynku 
to mieszanka przypraw z „wypełniaczami” — opowia-
da. Pani Żanetta przypomina, że pierwsze wzmianki 
o piernikach dotyczą dostaw dla wojska. Głównie 
dzięki przyprawom korzennym można je było długo 

przechowywać. — Ponadto każda z piernikowych 
przypraw ma cenne walory, działa antyseptycznie  
i poprawia trawienie – cynamon działa bakteriobójczo, 
imbir rozgrzewa, a goździki pomagają na bolące zęby. 
Dlatego dawniej pierniki były sprzedawane... w apte-
kach. Warto też wspomnieć, że kiedy rodziła się córka 
robiono zaczyn na ciasto piernikowe, który potem 
dostawała w posagu — opowiada gliwiczanka. Sama 
ma w zanadrzu kilka barwnych opowieści, jak choćby 
tę o domowym piekarniku, który nie wytrzymał ilości 
wypiekanych w nim pierników i doprowadził do 
przepalenia się ponad trzydziestoletniej instalacji 
elektrycznej. Nasza bohaterka skorzystała więc  
z unijnej dotacji – kupiła piec piekarniczo-cukierniczy 
i wyposażyła swoją pracownię. Całe szczęście, bo dziś 
jej zamówienia idą w tysiące sztuk.  

Piernikowe cudeńka
Praca nad piernikami jest bardzo czasochłonna 

– przed świętami Bożego Narodzenia pani Żanetta 
poświęca im nawet 16 godzin dziennie. Wszystko wy-
konuje sama – piecze, lukruje, pakuje i wysyła mister-
nie zdobione Mikołaje, aniołki, gwiazdy betlejemskie, 
choinki, dzwonki, piernikowe ludziki, czy renifery. 
— Piernik musi mieć gładką, lśniącą powierzchnię, 
a lukier – specjalną konsystencję. Najtrudniejsze jest 
dobranie jego gęstości, tak by się nie rozlewał lub nie 
był zbyt twardy. Większość osób myśli, że korzystam 
z szablonów lub maszynki, tymczasem wykorzystuję 
zwykły woreczek z obciętym rogiem i ręcznie maluję 
wzory — wyjaśnia. Najbardziej pracochłonne jest 
wykonanie szopki, czy misy piernikowej wypełnionej  
25 gwiazdkami – malowanie samego tylko naczynia 
trwa ok. trzech godzin. — Realizowałam już zamó-
wienia na 500 świątecznych zestawów. W każdym 
znajduje się pięć bożonarodzeniowych elementów, więc 
musiałam upiec, polukrować i ozdobnie zapakować 
2500 pierników — mówi gliwiczanka. W swojej pracy 
korzysta z foremek, które sprowadza z całego świata, 
bo polski rynek jest dość ubogi. — Największy wybór 
mają Czesi i Słowacy, gdzie tradycja zdobienia pierni-
ków wciąż jest żywa. Tamtejsze pierniki są przepiękne. 
W Polsce modne są raczej duże formy, a Czesi lubują 
się w urokliwych miniaturkach, jak choćby czterocen-
tymetrowy bałwanek z miotłą w ręce — opowiada. 
Mimo natłoku zajęć Żanetta Michałuszek przyznaje, 
że bardzo lubi swoją pracę i nie zamieniłaby jej na 
żadną inną. Myśli nawet o uruchomieniu sklepu 
internetowego, ale wtedy będzie musiała zatrudnić 
kogoś do pomocy. — Tradycja pieczenia pierników 
powinna przetrwać w naszych domach. I nie możemy 
wykręcać się brakiem czasu, bo pierniki najlepiej upiec 
na dwa tygodnie przed świętami, a więc zanim dopad-
nie nas przedświąteczna gorączka — radzi Żanetta 
Michałuszek. 

Sabina Horzela-Piskula

Smakowicie pachnące i misternie malowane lukrem pierniki Żanetty Michałuszek 
przywołują rodzinną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Nic dziwnego, że trafiają do 
Japonii, Szwecji, USA, Norwegii, Niemiec, Francji, czy Hiszpanii. 



To był najważniejszy rok w Państwa 
życiu?

Na pewno inny niż wszystkie dotychczaso-
we; niezwykle ważny, ale też bardzo męczący. 
Długo czekaliśmy na dziecko, ale nigdy nie 
wyobrażaliśmy sobie, że spotka nas poczwór-
ne szczęście. Po przyjściu maluchów na świat 
wszystko stanęło na głowie. Wcześniej prowa-
dziliśmy uporządkowane życie, wypełnione róż-
norodnymi zajęciami i pasjami. Nagle wszystko 
się zmieniło i wszystko podporządkowaliśmy 
naszym dzieciom.

Nietrudno się domyślić, że z wielu rzeczy 
musieliście zrezygnować…?

Przede wszystkim z wypoczynku. Na bok 
odłożyliśmy też nasze pasje. Nie chodzimy po 
górach, nie jeździmy na nartach, bo jak tu wy-
brać się na stok z taką gromadką? Mąż jest za-
palonym paralotniarzem, ale odkąd na świecie 
pojawiły się dzieci, lata sporadycznie. Żyjemy 
inaczej. Do tego dochodzi ciągła niepewność 
o to, co czeka nas jutro, czy sobie poradzimy, 
jak dalej będzie wyglądało nasze życie. Do 
dzisiaj nie mamy czasu dla siebie. Znajomi 
niejednokrotnie namawiali nas na wyjście do 
kina, czy na krótki wyjazd, oferując pomoc przy 
dzieciach. Ale trudno jest wyjechać, gdy ma-
luchy są niespokojne, bo na przykład ząbkują 
albo są przeziębione.

Jakie emocje towarzyszyły Pani przez te 
dwanaście miesięcy? Podejrzewam, że ich 
wachlarz był bardzo szeroki.

To były wszystkie możliwe stany i emocje 
jakich może doświadczyć człowiek postawiony 
przed tak trudnym i odpowiedzialnym zada-
niem. Zaczęło się od szoku, gdy USG pokazało 
cztery bijące serduszka. Potem wzruszenie  
i radość, ale też obawa o to, czy poradzimy so-
bie z czwórką pociech. Gdy okazało się, że dzie-
ci będą wcześniakami, bardzo bałam się o ich 
zdrowie. Do tego ciągłe zmęczenie, graniczące 
z wyczerpaniem i frustracja, że nie dajemy sobie 
rady. Wreszcie niesamowita radość, gdy Zuzia, 
Michałek, Grześ i Bartuś zaczęli nawiązywać 
z nami kontakt – gdy zobaczyliśmy pierwsze 
uśmiechy i usłyszeliśmy ich gaworzenie,  
a potem pierwsze słowa. Maluchy są pod opie-
ką lekarzy różnych specjalności, ale to już tylko 
rutynowe kontrole, bo rozwijają się modelowo. 

Były chwile, że wydawało się Pani, że nie 
podołacie? Macierzyństwo matki czwórki 
dzieci nie należy przecież do tych lukrowa-
nych, przedstawianych choćby w spotach 
reklamowych. 

Codziennie mamy takie chwile (śmiech). 
Na zdjęciu ładnie ubrane czworaczki wyglą-
dają uroczo. A życie nie zawsze jest kolorowe. 
Opieka nad dziećmi to wielka radość, ale też 
ciągły brak czasu i walka z własnymi słabościa-
mi: brakiem cierpliwości, wybuchami emocji, 
zmęczeniem. By nasza rodzina mogła w miarę 
normalnie funkcjonować, musimy skrupulatnie 
przestrzegać harmonogramu dnia. To ułatwia 
nam życie. Wszystko robimy w tym samym 

czasie. Dzieci nabywają kolejnych umiejętności 
i ciągle wymagają od nas czegoś nowego. Chcą 
iść na ręce, a kiedy przytulę jedno, drugie  
z zazdrości zabierze mu zabawkę. Trudno je 
upilnować. Mają już ząbki, więc nierzadko jed-
no ugryzie drugie i zaczyna się płacz. Czasem 
zastanawiamy się skąd na to wszystko brać siły. 
Na szczęście pomagają nam bliscy i opłacane 
przez urząd miasta pielęgniarki.      

Czy te doświadczenia zmieniły Panią, 
jako człowieka i kobietę?

Zdecydowanie tak. Stałam się bardziej 
wrażliwa, mam trochę więcej cierpliwości, choć 
wciąż zbyt mało. Chciałabym zapewnić dzieciom 
możliwie najlepsze warunki, więc jestem bar-
dziej aktywna. Nie wstydzę się zapukać do drzwi 
różnych instytucji z prośbą o pomoc. Robię to 
dla moich dzieci, więc wszelkie opory znikają. 
Zanim nasza czwórka pojawiła się na świecie, ży-
liśmy spokojnie, trochę na uboczu. Różni ludzie  
i instytucje funkcjonowały gdzieś obok nas. Te-
raz otworzyłam się na innych. Wzruszające jest 
to, że otrzymaliśmy ogromne wsparcie od zu-
pełnie obcych nam osób. Poza tym odkryłam na 
nowo mojego męża. Zawsze wydawało mi się, że 
mężczyźni mają mniej instynktu rodzicielskiego. 
Na szczęście w Wojtku taki instynkt obudził się  
w odpowiednim momencie. Wiernie towarzyszył 
mi w najtrudniejszych obowiązkach. Pamiętam, 
jak po raz kolejny wstawał w nocy, by przygoto-
wać dzieciom mleko i najpierw otwierał szeroko 
okno, by faktycznie się obudzić i nie pomylić 
mieszanek. Zdarza się, że zmęczony po pracy 
ucieka od dzieciaków, bo najzwyczajniej chce 
odpocząć. Rozumiem go, choć czasem mam 
do niego o to żal. Dzieci za nim przepadają. 
Zuzia jest ukochaną córeczką tatusia. Potem są 
synowie, a dopiero na końcu jestem ja (śmiech). 

O trudnościach można zapomnieć, gdy 
patrzy się na radosne maluchy, które 
dobrze się rozwijają. Co dzisiaj potrafią ?

Często się śmieją, gaworzą, wypowiadają 
proste słowa. Raczkują, podnoszą się, zaczyna-
ją chodzić, rzucają się nam na szyję, przytulają, 

6 grudnia, w Mikołajki, Zuzię, Bartka, Grzesia i Michała (na 
zdjęciu od lewej) oraz ich rodziców odwiedził prezydent 
Adam Fudali. Nie zabrakło życzeń i prezentów, również  
z okazji niedawnego roczku maluchów. Prezydent przekazał 
rodzicom cztery samochodowe foteliki, a na kolejne sześć 
miesięcy zapewnił codzienną, czterogodzinną opiekę pie-
lęgniarki. Dzieciom najwięcej radości sprawiły miejskie ma-
skotki – małe pluszowe Rybki. — Chcielibyśmy, by rybniczan 
było jak najwięcej. Kiedy w rodzinie pojawia się czwórka 
dzieci za jednym razem, poczuwamy się do pewnych obo-
wiązków i staramy się pomagać  — mówi Adam Fudali 
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Święta w komplecie
29 listopada ubiegłego roku na świecie pojawiły się nasze rybnickie czworaczki, 

pierwsze w dziejach miasta. Aleksandra i Wojciech Szułowie z Zamysłowa zostali 
rodzicami Zuzi, Michałka, Grzesia i Bartka. Maluchy wywołały prawdziwą rewolu-
cję w całej rodzinie mamy i taty. Pani Ola opowiedziała nam jak wyglądał miniony 
rok – pełen radości, ale i bardzo trudnych chwil.



pokazują zazdrość o rodzeństwo. Mają ząbki, 
więc gryzą gdy są złe. Walczą o naszą uwagę. 
Poza tym uczą się korzystania z nocników. Całą 
czwórkę wysadzamy w tym samym czasie. Gdy 
tracą cierpliwość rozbiegają się w różne strony, 
a to niestety, często wiąże się z wylewaniem 
zawartości nocników… 

Czy dają o sobie znać różnice charak-
terów?

Zuzia, choć najdrobniejsza, lubi zwracać na 
siebie uwagę. Uwielbia tańczyć, jest wesoła, 
uśmiechnięta i rzadko płacze. Nie lubi gdy 
bracia jej dotykają, głaszczą, za to sama chętnie 
wchodzi im na głowy. Jej przeciwieństwem jest 
Grześ. Jest największy, lubi jeść, czasem wpada 
w zadumę, gaworzy pod nosem, z uwagą słucha 
kiedy coś mu czytamy i pokazujemy obrazki. 
Uwielbia się przytulać. Z kolei Michaś jest 
duszą towarzystwa, lubi pozować do zdjęć, 
jest najweselszy z całej gromadki i wszędzie 
go pełno. Wołamy na niego „elektryk”, bo in-
teresują go kable i gniazdka. Wejdzie w każdą 
dziurę i wkłada palce tam gdzie nie powinien. 
Za to Bartuś jest najspokojniejszy. Czasem 
się złości, warknie na kogoś, potrafi wyrwać 
zabawkę. Najlepiej czuje się we własnym to-
warzystwie i potrafi przez dłuższy czas czymś 
się zająć. Jest nieco większym samotnikiem niż 
pozostała trójka.   

Jak uczciliście pierwsze urodziny Zuzi, 
Grzesia, Michasia i Bartka? Były cztery 
torty? 

Urodziny odprawimy dopiero w święto 
Trzech Króli, a więc z ponad miesięcznym 
opóźnieniem. Będziemy świętować najpierw 
w kościele, potem w restauracji, w gronie naj-
bliższych, ale tort przygotujemy tylko jeden.

O czym dzisiaj marzą rodzice czworacz-
ków?

Marzymy, by miały już trzy lata i były na tyle 
mądre, żeby powiedzieć nam co im dolega,  
co chcą zjeść. By potrafiły trochę zająć się sobą 
dzięki czemu spadnie z nas choć część obowiąz-
ków. Na szczęście obawy o ich zdrowie i o to, 
czy będą dobrze się rozwijały mamy już za sobą. 
To dla nas ogromna ulga. Mamy nadzieję, że 
dalej będą zdrowo rosły. 

Jak spędzicie święta Bożego Narodzenia?
W domu z rodziną. Każdy przyniesie swoje 

ulubione potrawy. Liczę na prawdziwie świą-
teczną atmosferę, której zabrakło nam w ubie-
głym roku, kiedy maluchy przyszły na świat. 23 
grudnia wyszłam ze szpitala w Bytomiu z Zuzią 
i Bartkiem. Grześ i Michaś dołączyli do nas 
dopiero po tygodniu. Tamte święta wspominam 
jako jeden wielki chaos. Choć była choinka,  
a z radia sączyły się kolędy, nie czuliśmy świą-
tecznej atmosfery. Boże Narodzenie było obok 
nas. Koncentrowaliśmy się na dzieciach – tych, 
które były w domu i tych, które pozostały  
w szpitalu. Myślę, że te święta będą zupełnie 
inne i będziemy mogli się nimi nacieszyć.  

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk

Seniorzy wspominają swoje Wigilie z okresu 
dziecięcego z rozrzewnieniem. Pamiętają, że 
choć nie były to święta bogate jak dziś, to miały 
swój niepowtarzalny urok. Święta same w sobie 
były atrakcją, na którą każdy czekał. Dzieci biegły 
z ochotą na roraty o szóstej rano, przebijając się 
często przez zaspy śniegu. Matki z córkami krzątały 
się po domach, przygotowując potrawy i kończąc 
sprzątanie. Mężczyźni zajmowali się ostatnimi 
pracami w chlewach i wokół domostw. 

Przed wigilijną wieczerzą ojcowie lub synowie 
wychodzili na dwór i poświęconymi kawałkami 
kredy rysowali krzyżyki na każdym rogu domu. 
Wierzono, że to ochroni domostwo i jego miesz-
kańców przed złem. 

Choinkę stroiło się ręcznie robionymi ozdobami. 
Dzieci już kilka tygodni przed Wigilią codziennie 
zajmowały się robieniem łańcuchów z kolorowego 
papieru, pieczeniem i ozdabianiem pierników, owi-
janiem orzechów w srebrną folię czy tworzeniem 
dekoracji ze słomy. Na choince wieszano także wy-
polerowane jabłka i cukierki, które w czasie świąt 
szybko znikały. Drzewko oświetlone było praw-
dziwymi świeczkami, które mocowano do gałęzi 
za pomocą specjalnych żabek. Zapalano je tylko 
na moment, na przykład podczas śpiewania kolęd, 
po czym gasiło się je w obawie przed pożarem. 

Prezentów albo nie było wcale, albo były to 
drobne, ręcznie robione upominki. Najczęściej do-
stawało się rzeczy w danej chwili niezbędne, takie 
jak szale, czapki czy skarpetki, czasem słodycze lub 
ręcznie robione lalki. 

Do dziś pielęgnuje się tradycję zasiadania do 
wieczerzy po wypatrzeniu pierwszej gwiazdy na 
niebie, która jest symbolem gwiazdy betlejemskiej. 
Ze względu na ścisły post, którego rygorystycznie 
przestrzegano, każdy domownik co chwilę zerkał 
przez okno w nadziei, że wypatrzy gwiazdę, co 
pozwoli wreszcie zasiąść do wigilijnej wieczerzy.  
W większości golejowskich domów wieczerzę 
wigilijną spożywano w kuchni. Zaczynało się ją od 
modlitwy za zmarłych i modlitwy dziękczynnej. Na-
stępnie łamano się opłatkiem i zasiadano do stołu.

Pierwszym daniem była konopiotka (znana 
także jako siemieniotka). Była to zupa z ziaren ko-
nopi, zagęszczana kaszą manną lub jaglaną. Przy-
gotowanie konopiotki było bardzo czasochłonne, 
zajmowało nawet kilkanaście godzin. Podawało się 
ją najczęściej z krupami (kaszą gryczaną). Z czasem  
konopiotkę zaczęto zastępować barszczem  
z uszkami. Następnym daniem był tradycyjny karp, 
a czasami, jeśli karpia nie udało się zdobyć, śledź. 
Do ryby podawano ziemniaki i zasmażaną kapustę 
kiszoną, najczęściej z suszonymi grzybami. Czasem 
na stołach pojawiał się groch z kapustą lub groch 
w maśle. Na deser podawano moczkę i makówki. 

W domu pani Bronisławy Panek jadło się też bry-
ję – zupę owocową zabieloną mlekiem. Do ilości 
potraw nie przywiązywano większego znaczenia. 

Warto też wspomnieć o tradycyjnych świątecz-
nych piernikach i ciasteczkach. W rodzinach pani 
Łucji Nieszporek i pani Agnieszki Kauch ojcowie 
byli pszczelarzami, dzięki czemu na stole zawsze 
można było znaleźć ciastka robione na prawdzi-
wym miodzie. Gospodynie, specjalnie na święta 
piekły także kołocz. Najczęściej w domach nie było 
jeszcze pieców chlebowych, dlatego gotowe ciasto 
wypiekało się u piekarza.

Seniorzy z Golejowa wspominają także wróż-
by, które odbywały się po kolacji. W domu pani 
Agnieszki Kauch mama wróżyła z dwunastu 
krążków surowej cebuli. — Każdy kawałek cebuli 
odpowiadał miesiącowi w roku. Posypywało się te 
krążki solą i w zależności czy sól się roztapiała czy 
nie, znaczyło to, że dany miesiąc będzie suchy lub 
mokry — opowiada pani Agnieszka. W niektórych 
domach po wieczerzy łupano orzechy włoskie. Jeśli 
pierwszy rozłupany był zepsuty oznaczało to, że 
ktoś w rodzinie zachoruje. 

W większości domów do dziś pielęgnuje się 
tradycję chowania sianka pod białym obrusem, 
na stole wigilijnym. W domu pani Bronisławy 
Panek, pod stołem co roku musiał się znaleźć cały 
worek wypełniony sianem. — Po wieczerzy mama 
zanosiła siano do chlewa — mówi pani Bronisława. 
Pani Łucja Nieszporek także wspomina tradycję 
odwiedzania chlewu, tyle, że przez ojca. Chodził 
tam przed wieczerzą i zanosił zwierzętom miskę 
wypełnioną jedzeniem z wigilijnego stołu. Podczas 
karmienia bydła ojciec odmawiał modlitwę. 

Na każdym stole, prócz wyśmienitych potraw 
musiał się znaleźć chleb, sól, masło, krzyżyk, woda 
święcona i świeczki. U pani Łucji Nieszporek na 
stół kładziono też miód, żeby go nigdy nie zabrakło. 
Do portfela, żeby zawsze były w nim pieniądze, 
chowano zaś zasuszone łuski karpia oraz najdłuż-
szą ość znalezioną podczas spożywania ryby. 

Po wieczerzy cała rodzina przenosiła się z kuchni 
do pokoju. Zapalano świeczki na choince i śpiewa-
no kolędy. Najczęściej kolędowanie trwało aż do 
momentu wyjścia z domu na pasterkę. W Golejo-
wie przez długi czas pasterki odbywały się w Boże 
Narodzenie rano, dlatego niecierpliwa młodzież 
wolała iść piechotą do Rybnika na mszę o północy. 

Pierwszy i drugi dzień świąt większość seniorów 
kojarzy z odwiedzinami rodziny i odpoczynkiem. 

Zwyczaje świąteczne albo są pielęgnowane  
z pokolenia na pokolenie, albo zanikają. Jednak 
dopóki pozostaje w rodzinie ktoś, kto o nich pa-
mięta, istnieje duża szansa na to, że nie zostaną 
całkiem zapomniane. 

Magdalena Szymura 

Z najstarszymi mieszkańcami Golejowa wspominamy dawne święta Bożego 
Narodzenia. Choć wiele tradycji się pokrywa, w niektórych domach można znaleźć jakiś 
jeden szczególny zwyczaj pielęgnowany tam od pokoleń. 

Golejowskie wigilie
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Kiedy jej koleżanki z liceum Sióstr Urszulanek wybierały farmację  
i medycynę, ona zdecydowała się na modę. Wiedziała, że to spore wyzwanie, 
ale uznała, że musi robić to, co zawsze lubiła. — Kiedy byłam mała cięłam 
babcine serwetki, chusteczki, obrusy i szyłam ubranka dla lalek. Pamiętam, jaka 
byłam dumna z mojego pierwszego portfelika, mimo, że odwrotnie wszyłam 
zamek — wspomina Inez Oszek. Mówi, że zawsze interesowała się modą  
i nawet w „Urszulankach”, pod obowiązkowy mundurek, zakładała niebanal-
ne stroje. Dziś studiuje na II roku wzornictwa w Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach, która kształci przyszłych projektantów i stylistów ubioru oraz 
projektantów biżuterii. — Uczymy się projektować i szyć ubrania. Wykonujemy 
też torebki, nakrycia głowy, rękawiczki, ozdoby do włosów i biżuterię. Mamy 
zajęcia z fotografii, malarstwa i rysunku — opowiada rybniczanka. Pracuje 
zwykle na zadany temat; często niebanalny, jak deformacja czy dekonstrukcja. 
— Zgodnie z tematem musimy coś zaprojektować, a następnie własnoręcznie 
odszyć lub wykonać. Czasem to trudne, więc prosimy o pomoc krawcowe, czy 
jubilerów. Do każdego projektu musimy wykonać sesję zdjęciową — wyjaśnia 
Inez. Studia trwają cztery lata, kończą się autorską kolekcją, którą trzeba 
zaprezentować podczas profesjonalnego pokazu dyplomowego. — To trudne 
studia. Ktoś, kto tego nie lubi, miałby dosyć już po zajęciach z szycia, gdzie ocenia 
się milimetrową precyzję — mówi. Czasem, aby powstała oryginalna biżuteria 
trzeba wycinać elementy z blachy i wytrawiać je w kwasie, czasem należy uszyć 
dwumetrowy frak projektu Kai Śródki na międzynarodowy festiwal mody 
„Neo Fashion Jamboree”, a czasem – wykonać parasolkę z elementami origa-
mi. Dla Inez to tylko kolejne wyzwania. — Pamiętam swoje pierwsze szkice, na 
których ludzka rzekomo sylwetka zupełnie nie przypominała człowieka. Szybko 
też przekonałam się, że wyobraźnia to nie wszystko, bo projekt narysowany na 
papierze trzeba jeszcze umieć zrealizować. Swoje modowe pomysły prezentuje 
na blogu greenfia.blogspot.com.pl. Najbardziej lubi styl retro. 

Jaka matka, taka córka
Kiedy Iwona Oszek, mama Inez, była w liceum też interesowała się 

modą – przeszywała, przerabiała i ozdabiała swoje ciuchy. Matkę i córkę 

łączą nie tylko rodzinne więzy, ale i wyjątkowa przyjaźń. Razem robią 
zakupy w centrach handlowych i szukają unikatowych ubrań w ciucholan-
dach. Często pożyczają sobie ubrania i mają wspólną kolekcję torebek. 
Każda ma własny styl, ale o modzie opowiadają z równym entuzjazmem. 
To mama nauczyła Inez szyć igłą, a potem oddała jej swoją maszynę do 
szycia. — Wspieram ją i doradzam, ale też słucham jej opinii; również  
w kwestii mody. Wiem, że wybrała trudny kierunek, ale przecież to ważne, 
by w życiu kierować się pasją i zainteresowaniami. W końcu zawsze może 
się przekwalifikować … — mówi mama. Obie lubią stylizacje. Doradzają 
sobie i innym, co ubrać na wielkie i małe wyjścia oraz co z czym zesta-
wić, by być modnym. A zaczęły od babci Inez, którą wystylizowały na 
potrzeby konkursu. Przeszły do kolejnego etapu modowej rywalizacji, 
a babcia odmłodniała o ładnych parę lat. — Tak się sobie spodobała,  
że cały czas namawia nas na kolejne przemiany — śmieje się Iwona 
Oszek. W ten sposób mama i córka wpadły na pomysł modowych me-
tamorfoz w internecie. Uruchomiły stronę „Inspirations shop”, gdzie 
doradzają, stylizują i sprzedają ciuchy. — W szafie pani Faustyny, która 
zaprosiła nas do siebie, zrobiłyśmy małą rewolucję. Poradziłyśmy jej, jak 
być modną — opowiadają o swojej pierwszej „klientce”. Rybniczanki 
śmieją się, że ich dom przypomina jedną wielką szafę, a ubrania, dodatki 
i biżuteria zajmują niemal każdy kąt. Butów już nawet nie liczą. Planują, 
że po remoncie domu, na „modowe królestwo” przeznaczą jedno, duże 
pomieszczenie. Odetchnie z pewnością brat Inez, student politechniki, 
którego pokój również skrywa najróżniejsze skarby z jej kolekcji. Naj-
więcej – z second handów, bo, jak mówi Inez, tylko tam można znaleźć 
coś naprawdę oryginalnego i niepowtarzalnego. — Nie trzeba wydawać 
fortuny, by zdobyć ciuch znanego projektanta. Poza tym to rzeczy bardzo 
dobrej jakości — dodaje jej mama, Iwona Oszak. 

Zachwyt Playboya
W czasie wakacji, podczas Karuzeli Cooltury w Świnoujściu, Inez za-

prezentowała jeden ze swoich strojów. Pokaz mody, w którym materiałem 
były surowce wtórne, był jednym z wydarzeń tej cieszącej się coraz większą 
popularnością imprezy. — Z druciaków do mycia naczyń i pianki pod pa-
nele stworzyłam spódnicę, a z rękawic ogrodniczych – biustonosz. Druciaki 
wyglądały, jak srebrne różyczki, a czerwone ręce zasłaniające biust zrobiły 
wrażenie na dziennikarzach magazynów Gala i Playboy — opowiada Inez.  
W listopadzie rybniczanka pokazała w Rybniku kolekcję swoich swetrów, 
które wyróżniają się fantazyjnymi spruciami. Podobny zabieg Inez wyko-
rzystała w swojej wcześniejszej kolekcji T-shirt-ów – koszulki wyglądały jak 
utkane z pajęczyny. Taki efekt udało się osiągnąć metodą prób i błędów, 
dlatego rybniczanka zachęca do odwiedzania lumpeksów, gdzie można 
kupować za grosze i eksperymentować. — Zwykłe spodnie jeansowe można 
ozdobić ćwiekami, pomalować, odfarbić, coś ponaszywać, spruć lub zrobić 
dziury. Namawiam do odróżniania się i szukania własnego stylu — zachęca 
Inez. Chciałaby pracować w dużej gazecie modowej jako stylistka. Marzy  
też o własnym atelier. — To trudne, ale nie nierealne, szczególnie po skoń-
czeniu tych studiów. Chciałabym też pokazać swoją kolekcję na „Poland 
Fashion Week” w Łodzi (międzynarodowy prestiżowy tydzień mody – przyp. 
red.), gdzie można zostać zauważonym, bo pojawia się wielu projektantów 
i stylistów — opowiada Inez. 

Ja nie mam co na siebie włożyć...
A w czym na zbliżającego się Sylwestra? — Koniecznie trzeba błyszczeć, 

więc na pewno cekiny.  Praktycznie nie ma niemodnych kolorów, bo obok 
pasteli na topie są też wyraziste „neony”. Czasem wystarczy dodatek, jak 
choćby modny kołnierzyk z perełkami, aby całość nabrała charakteru — radzi 
Inez. Brokat dominuje też w makijażu. Iwona Oszek dodaje, że karnawał 
to czas, w którym warto modowo zaszaleć, za to święta – tradycyjnie. — Pół 
roku temu w second handzie znalazłam sukienkę z nadrukowanym wzorem 
koronki. Był środek lata, ale jak tylko ją zobaczyłam, już widziałam się  
w niej obok naszej choinki. Powiedziałam wtedy: mamo popatrz, jaka fajna 
sukienka, idealna na Wigilię! — opowiada Inez. 

Sabina Horzela-Piskula

Skrojone na miarę

To się nazywa kreatywność! Rybniczanka Inez Oszek potrafi 
z ogrodniczych rękawic zrobić wyjątkowy biustonosz, zamienić 
druciaki do szorowania garów w ozdobne róże i spruć materiał 
w taki sposób, by osiągnął lekkość pajęczyny. 

Inez i jej mama Iwona
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Zwolennicy mocnego, męskiego modernjazzu 
byli zapewne nieco rozczarowani programem 
tegorocznej edycji SJM, ale zrównoważyli ich 
fani kobiecej wrażliwości i ciepła. — Kiedy  
w rozmowach o programie SJM 2012 jako pierwsze 
pojawiło się nazwisko Doroty Miśkiewicz, wiedzie-
liśmy, że dalej pójdziemy tym kobiecym tropem — 
mówi Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego 
Centrum Kultury, organizatora imprezy. 

Festiwal otworzył występ Doroty Miśkiewicz 
promującej swą najnowszą, czwartą już płytę 
„Ale”. Uzdolniona wokalistka, ale też skrzypaczka,  

autorka tekstów i kompozytorka, „mistrzyni 
subtelności”, zaprezentowała głównie utwory  
z nowego albumu, m.in. „Sambę z kalendarza” 
i zabawnego „Tuńczyka”, który walczy o wejście 
na listę przebojów radiowej „Trójki”. Nie zabra-
kło również jej wcześniejszych utworów, choćby 
„Nucę, gwiżdżę sobie”, podczas którego gwiazda 
zaraziła publiczność melodyjnym gwizdaniem. 
Artystka, która ma na swym koncie m.in. duet 
z Cezarią Evorą ujęła wszystkich delikatnością, 
liryzmem i wysmakowanym poczuciem humo-
ru. Jest córką Henryka Miśkiewicza, słynnego 
saksofonisty, który zaszczepił w niej miłość do 
jazzu. — W jazzie zakochała się właśnie dzięki 
ojcu, który przed laty przywoził z zagranicy albumy 
jazzowe. Z płyt sączył się jazz, z radia pop i stąd 
połączenie tych dwóch nurtów w jej twórczości 
— mówił prowadzący koncert Krzysztof Korwin 
Piotrowski. Artystka pozwoliła też zaprezento-
wać swe umiejętności i talent towarzyszącym 
jej instrumentalistom. Marek Napiórkowski, 
rozchwytywany gitarzysta czy Robert Kubiszyn, 
kontrabasista i gitarzysta basowy kilkakrotnie 
zdobyli się na radosne i pełne energii impro-

wizacje. Kilka bisów, owacje na stojąco i długa 
kolejka po autografy nie wymagają komentarza.

Ewa Uryga była już wielokrotnie gościem 
Teatru Ziemi Rybnickiej. Tym razem zaśpiewa-
ła nie tylko z Januszem Szromem, z zespołem  
i z orkiestrą szkoły Szafranków, ale również 
„Cheek to cheek” z dyrektorem Świerczyną.  
O ile się orientujemy, dyrektor w roli swingujące-
go wokalisty jazzowego wystąpił po raz pierwszy, 
a reakcja publiczności dowodzi, że był to debiut 
ze wszech miar udany. Zresztą i publiczność po-
pisała się nie lada talentem do „cziktuczikania”, 

a po piosence autorstwa Irvinga 
Berlina z filmu z Fredem Astaire’em 
„Panowie w cylindrach” i tak pełna 
pozytywnej energii atmosfera sali  
jeszcze wyraźniej się ociepliła. Nie 
mogło być inaczej, gdy ze sceny pły-
nęły jazzowe standardy wylansowane 
przez Ellę Fitzgerald, Nat „King” 
Cole’a czy Louisa Armstronga  
w wykonaniu jednej z najlepszych polskich swin-
gujących wokalistek i Janusza Szroma, wypisz, 
wymaluj polskiego Michaela Bublé.

Zespół Janusza Szroma wzbogacony został 
smyczkowym brzmieniem orkiestry szkoły 
Szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery, co 
dodało całości stylowego feelingu. — Ewie Urydze 
towarzyszyliśmy już z orkiestrą kilka lat temu, gdy 
śpiewała piosenki o miłości i teraz gdy spotka-
liśmy się na próbie usłyszeliśmy z jej ust opinię, 
że jesteśmy dużą, dobrą orkiestrą, z którą dobrze 
się śpiewa. Wielką szkołę jazzu przeszliśmy przed 
rokiem z Adamem Makowiczem, któremu również 
towarzyszyliśmy w czasie koncertu odbywającego 
się w ramach Silesian Jazz Meetingu. To on nauczył 

nas, jak w tej jazzowej stylistyce się odnaleźć, co 
dla muzyków grających muzykę klasyczną jest 
bardzo trudne. Z jednej strony mamy bowiem 
improwizację, ale odbywa się ona w ramach wiel-
kiej dyscypliny rytmicznej, a w tym klasycy zwykle 
się gubią — mówi Romana Kuczera, dyrektor 
rybnickiej szkoły muzycznej i podkreśla, że Ewa 
Uryga to mądra i serdeczna wokalistka, która 
szybko zjednała sobie orkiestrę. 

Ostatnią odsłoną SJM 2012 był wspólny kon-
cert Krystyny Prońko oraz Żorskiej Orkiestry 
Rozrywkowej Lothara Dziwokiego. I trud-

no orzec kto komu  
w tym występie towa-
rzyszył, bo Prońko to 
oczywiście znakomita 
solistka, ale żorski 
zespół obchodzi wła-
śnie dziesiątą rocz-
nicę istnienia, a jego 
twórca i dyrygent – 70. 
urodziny. Krystyna 
Prońko była w świet-
nej formie wokalnej, 
zachwycając zarówno 
wykonaniem jazzo-
wych standardów, jak 
i jej własnych piose-
nek, z których każda 
była w swoim czasie 
wielkim przebojem. 
Przebojem z klasą – ze 
świetną muzyką i war-
tościowym tekstem, 
przebojem, jakich te-
raz uświadczyć trud-
no. Wokalny popis dał 
również Lothar Dzi-
woki, niezrównany w 
repertuarze Louisa 
Armstronga. 

W roli konferan-
sjera meeting po-
prowadził Krzysztof 
Korwin Piotrowski, 
kierownik artystyczny 
Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, twórca 
telewizyjny, reżyser, 

autor scenariuszy i widowisk teatralnych, 
dziennikarz i publicysta, a także autor świetnie 
przyjętych filmów dokumentalnych. Wspierający 
erudycję niewymuszonym dowcipem i umiejętno-
ścią zainteresowania publiczności zapowiadanym 
artystą i jego sztuką, był bez wątpienia mocnym 
punktem trzydniowej imprezy.

I na koniec –  O tempora, o mores! – Krysty-
na Prońko zaraz po koncercie zrzuciła szpilki  
i osobiście, prosto z kuferka, sprzedawała i od 
razu podpisywała swoje płyty. Do jej niewiel-
kiego stoiska pod sceną ustawiło się co najmniej 
kilkadziesiąt osób...   

(D), (r)

27. Silesian Jazz Meeting

Jazzowe dni kobiet
Trzy wieczory i trzy śpiewające panie. Tegoroczna edycja SJM 

upłynęła pod znakiem kobiecego liryzmu, ale i siły głosu.
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Ewa Uryga ponownie zaśpiewała z towarzyszeniem orkiestry szkoły muzycznej Szafranków

Krystyna Prońko – co piosenka, to przebój!
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Dorota Miśkiewicz 
zaśpiewała swo-
je nowe i starsze 
piosenki



8 grudnia, grająca na skrzypcach Karolina Podorska, uczennica Gimnazjum nr 1, wzięła udział  
w warszawskim castingu do programu „Mała Orkiestra”.  Karolina wykonała utwory z repertuaru Bacha, 
Beatlesów i Wieniawskiego. Casting miał wyłonić 72 młodych artystów, którzy wystąpią w programie 
telewizyjnym „Mała orkiestra, czyli muzyczna zmiana warty”. Organizuje go „Filharmonia Dowcipu” 

Waldemara Malickiego. Teraz Karolinę czekają konkursowe występy „na żywo”, transmitowane 
przez telewizję, które wyłonią 24 członków „Małej Orkiestry”. Karolina Podorska ma 13 lat i jest 
absolwentką Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. „Egida” w Książenicach, a obecnie uczennicą I klasy 

Samorządowej Szkoły Muzycznej II st. w Żorach, w klasie skrzypiec. Uczy się w rybnickim Gimnazjum 
nr 1. Jest laureatką konkursów skrzypcowych w Rybniku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

Muzyczny hołd zmarłym – Józefowi Cyranowi, zasłu-
żonemu samorządowcowi oraz Katarzynie Konsek, naczelniczce 
magistrackiego wydziału inwestycji i infrastruktury miejskiej 
– złożyła społeczność szkoły muzycznej Szafranków.

Oboje byli w sposób szczególny zaangażowani w budowę no-
wej siedziby szkoły, co podkreślono w ich filmowych portretach 
na wstępie dedykowanego ich pamięci koncertu w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej (11 grudnia). Miłośnika opery, jakim był Józef Cyran, 
usatysfakcjonowałby na pewno występ pochodzącej z Boguszo-
wic Katarzyny Oleś-Blachy (sopran), primadonny Opery Krakow-
skiej, która wykonała najpiękniejsze arie z oper Verdiego, Bizeta  
i Pucciniego. Zawsze radosnej Katarzynie Konsek spodobałaby się 
natomiast pełna słońca IV Symfonia A-dur „Włoska” Mendelssoh-
na-Bartholdiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej prowadzonej 
przez zaprzyjaźnionego ze szkołą maestro Massimiliano Caldiego. 

Zachwyceni koncertem żona JóZefa cyrana Jolanta oraZ mąż katarZyny 
konsek Jarosław wraZ Z rodZinami składaJą serdecZne podZiękowania sZkole 
Za podJęcie idei koncertu in memoriam oraZ wsZystkim, którZy prZycZynili się 
do JeJ urZecZywistnienia.

— Był indywidualnością, wyjątkowym i błyskotliwym poetą — mówił 
Jerzy Frelich o Josifie Brodskim, jednym z największych poetów i ese-
istów XX w. Słuchaczami wykładu „Zjawisko – Josif Brodski” byli senio-
rzy z rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Frelich przypomniał 
najciekawsze momenty z życia poety, który w ZSRR został skazany na 
przymusowe roboty za pasożytnictwo, a w latach 70. pozbawiony oby-
watelstwa i wydalony z kraju, do którego nigdy już nie wrócił. Słuchacze 
lektoratu języka rosyjskiego UTW przedstawili scenkę z rozprawy sądowej 
Brodskiego, a wokalista i gitarzysta Kuba Blokesz, laureat naszego Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, wyśpiewał pięć utworów 
Brodskiego z własną muzyką. Wiersze czytał też Jerzy Frelich, ilustrując 
ciekawy życiorys poety, który w USA zaczynał od pracy w prosektorium  
i palacza na statku, by z czasem wykładać poezję na uniwersytecie w NY  
i zostać laureatem literackiej Nagrody Nobla. Prelegent zwrócił też uwagę 
na przyjaźń Brodskiego z polskimi decydentami i wpływ, jaki miał na niego 
Czesław Miłosz. Wykład odbył się w siedzibie UTW 13 grudnia, w rocznicę 
wybuchu stanu wojennego. Z tej okazji seniorzy wysłuchali też wiersza 
Feliksa Netza „Śmierć jak kromka chleba” w interpretacji Jerzego Frelicha. 
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29 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach 
odbyła się druga edycja Jazzowej Zabijaczki, czyli 
tłumacząc z czeskiego – świniobicia. Połączenie 
jazzu z bardzo mięsną biesiadą okazało się całkiem 
dobrym pomysłem. W zabawie wzięło udział blisko 
170 osób, a na scenie zaprezentował się m.in. nasz 
South Silesian Brass Band z Czesławem Gawlikiem 
przy fortepianie oraz grający jazz z rockową nutą 
zespół Marow z Ostrawy.

— To nie nasz pomysł, taka impreza od lat odbywa 
się w Domu Kultury w Dolnym Beneszowie. Niektó-
rzy już pytali o bilety na przyszłoroczną Zabijaczkę, 
więc wszystko wskazuje na to, że i u nas będzie to 
impreza cykliczna — mówi Marian Wolny, dyrektor 

domu kultury.



1 grudnia w Klubie Energetyka odbył się finisaż wystawy 
wieńczącej jubileuszowy 20. Ogólnopolski Konkurs Sztuki im. 
Vincenta van Gogha. 45 autorów z całej Polski nadesłało 173 
prace, z których 103 zaprezentowano na wystawie. Jury, któremu 
przewodniczył prof. Zbigniew Bajek z Akademii Sztuk Pięknych  
 Krakowie przyznał dwie równorzędne pierwsze nagrody Izabeli Bieli 
z Krakowa za cykl pięciu prac malarskich „Burano” i Stanisławowi 
Siemaszkiewiczowi z Katowic za „Chrystusy”, cykl czterech płasko-
rzeźb przedstawiających stacje drogi krzyżowej. Wśród laureatów 
nagród i wyróżnień nie było rybniczan.

8 grudnia swój artystyczny jubileusz 20-lecia Teatru Mariana Bednarka 
świętował w Klubie Energetyka jego twórca Marian Bednarek. Swoim 
gościom Bednarek pokazał „Korespondentów” (premiera: kwiecień 
2011), uznawanych za najbardziej osobistą z jego sztuk. Porusza w niej 
m.in. problem relacji artysty z otaczającym go światem i wpływu jaki ów 
świat chce na niego wywrzeć. To przedstawienie to najlepszy dowód, 
że po 20 latach Marian Bednarek wciąż jest wierny swojej wizji teatru. 
W holu zaprezentował swoje obrazy, rysunki i scenografie teatralne. 
Odbyła się też promocja jego książki „Sianoskręt”. Marian Bednarek 

założył swój teatr w 1992 w Domu Kultury w Niedobczycach. 

Rybnicki raper Grubson był największą gwiazdą koncertu, 
który 28 listopada odbył się w Domu Kultury w Niedobczycach. Śpiewając 
piosenki m.in. ze swej najnowszej, tegorocznej płyty „Gruby brzuch”  
z wdziękiem rozruszał młodą publiczność. Do pełni szczęścia zabrakło 
tylko jej kompletu. No cóż, koncert odbywał się w środku tygodnia, bilety 
były stosunkowo drogie, a wydostanie się z Niedobczyc późnym wieczo-
rem autobusem bądź pociągiem to średnio interesująca perspektywa. 
Przed Grubsonem wystąpiła m.in. formacja MO’BETTRR RAP, a po nim, 
przy mniejszym już zainteresowaniu publiczności POKAHONTAZ. 

Filcowanie na sucho i mokro nie jest takie proste, ale wysiłek się 
opłacił! Świąteczne anioły, jakie wykonali uczestnicy warsztatów 
zorganizowanych 24 listopada i 1 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
były wyjątkowo udane. Efekt zaskoczyły nawet prowadzącą zajęcia, 
artystkę Barbarę Budkę. — Dla większości był to pierwszy kontakt  
z filcowaniem, a mimo to panie wykazały się wyjątkowymi zdolnościa-
mi i zrobiły przepiękne anioły — mówiła. Uczestniczki podkreślały, że 
najtrudniejsze w czasie kilkugodzinnych warsztatów był etap filcowania 
materiału, a siedmioletnia Julka mówi, że najbardziej napracowała się z 
anielskim płaszczem. — Zainteresowanie było tak duże, że zdecydowa-

łyśmy się na zorgani-
zowanie dodatkowych 
warsztatów 1 grudnia 
— mówi Ewa Woja-
czek z TZR. Łącznie w 
zajęciach wzięło udział 
ponad 60 osób; rów-
nież trzech chłopców. 
Każdy z uczestników 
wrócił do domu z cer-
tyfikatem ukończenia 
zajęć i ufilcowanym 
aniołem, który może 
być idealnym prezen-
tem świątecznym. 

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

17 listopada w Kędzierzynie-Koźlu odbył się Festiwal Tańca „Strefa 
ruchu”. Wzięły w nim udział 22 zespoły z województwa śląskiego  
i opolskiego, w tym, i to z powodzeniem, trzy grupy taneczne  
z Młodzieżowego Domu Kultury. W kategorii inna forma tańca (12-15 
lat) pierwsze miejsce zdobył zespół Efekt, a trzecie – Inspiracja. Efekt 
wytańczył też „brąz” w kategorii street dance (choreografia Marzena 
Butyłkin), z kolei zespół taneczny Reflex (na zdj.) w kategorii show dan-
ce (powyżej 16 
lat) zdobył dru-
gie miejsce, a w 
kategorii inna for-
ma tańca – pierw-
sze. Z Kędzierzyna 
Koźla z wyróżnie-
niem wrócił duet 
Klaudia i Agniesz-
ka Gorasdza (cho-
reograf Monika 
Floryszak).
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D o m  K u l t u r y  
w Chwałowicach  
i Stowarzyszenie Po-
dróżników Maha-
kam organizują kon-
kurs filmowy „Po-
dróże małe i duże”.

Konkurs jest częścią Festiwalu Podróżników „Rozjazdy” i ma 
zachęcać osoby zwiedzające świat do filmowego dokumentowania 
swoich wypraw. Cztery najlepsze filmy zostaną nagrodzone – trzy 
wyłoni jury, a jeden wybierze publiczność w głosowaniu na kanale 
internetowym YouTube. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego. Po zatwierdzeniu 
filmu przez organizatorów, zostanie on umieszczony na oficjalnej 
stronie konkursu: www.youtube.com/user/ROZJAZDY. Interne-
towe głosowanie na najlepszy film będzie trwało od 26 lutego do 18 
marca. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe, a wyróżnione 
filmy zaprezentowane zostaną na dużym ekranie podczas V edycji 
Festiwalu Podróżników „Rozjazdy”. Szczegółowe warunki zgłaszania 
filmów są dostępne w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia jest 
do pobrania ze strony:www.dkchwalowice.pl.                                (S)

— To idealna bajka na nasze czasy — mówi Izabela Karwot, reży-
serka spektaklu „Nowe szaty króla”, który 25 listopada w Domu 
Kultury w Boguszowicach wystawili aktorzy Teatru Rodzicielskiego, 
działającego pod auspicjami tej placówki. 

Tym razem musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale 
również wokalnymi. — Staram się, by każdy kolejny spektakl, był dla moich ak-
torów krokiem do przodu. Chcę by się rozwijali i zdobywali nowe doświadczenia 
i umiejętności. Dlatego tym razem postanowiliśmy wykorzystać to, że większość  
z nich bardzo dobrze śpiewa — opowiada reżyserka. Muzyczna bajka powstała 
na podstawie książki „Baśnie Andersena na scenie”, w której znalazły się też 
nuty piosenek. Nowe brzmienie utworom Zbigniewa Jeżewskiego nadał ryb-
nicki muzyk Jarosław Hanik. Jak zwykle licznie zgromadzona publiczność, była 
oczarowana spektaklem. Trudno się dziwić – dla ekipy Teatru Rodzicielskiego, 
występy na scenie to nie pierwszyzna. Teatr działa od 2005 r. Był to ich ósmy 
spektakl; wcześniej wystawili m.in. „Calineczkę”, „Kopciuszka”, sztukę „Śnież-
ka kontra Śnieżka”, „Pinokia”, czy „Trzewiki szczęścia”. Tym razem Izabela 
Karwot postanowiła „odkurzyć” zapomnianą nieco baśń Andersena o próżnym 
i niezbyt rozgarniętym władcy, który bardziej niż sprawami swego królestwa 
i poddanych, interesuje się modą i strojami. Niespodziewanie odwiedzają go 
krawcy z tajemniczą tkaniną. „Nowe szaty króla” to mądra opowieść, która 
skłania do refleksji nad mechanizmami władzy, jej absurdami, skłonnością 
do podlizywania się władzy i wszechobecną głupotą. Bajkę, która zachwyca 
humorem i pięknymi piosenkami, można będzie obejrzeć 20 stycznia na de-
skach Teatru Ziemi Rybnickiej.        (S)

W dniach od 22 do 24 lutego w Klubie Energetyka i w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odbędzie się 17. Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej. Oprócz imiennie zaproszonych laureatów innych festiwali 
wystąpią w nim również zwycięzcy ogólnopolskich eliminacji. Ich pierwszy 
etap odbędzie się 19 i 20 stycznia w Klubie Energetyka. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 10 stycznia; więcej informacji, regulamin i karty zgłoszeń 
na stronie internetowej (www.ofpa.pl).                                         (WaT)

Z wykształcenia jest architektem wnętrz i history-
kiem, z zamiłowania – fotografikiem. Szczęśliwa mama 
dwojga urwisów, rybniczanka Agnieszka Fałat, pokaże 
wystawę niecodziennych, dziecięcych fotografii. 

—  Robię sesje, które ukazują dziecięce marzenia i ich charak-
tery oraz uwieczniają świat, w którym rosną. Jako architekt chcę 
pokazać unikalny śląski krajobraz familoków, kopalń i zakładów 
przemysłowych, bowiem wiele z nich popada w ruinę — wyjaśnia 
Agnieszka Fałat. Rybniczanka nie reżyseruje ujęć i pozwala foto-
grafowanym dzieciom na bycie sobą. Latem tego roku sfotogra-
fowała wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych i Domu 
Dziecka, a także podopiecznych placówek kulturalno-oświato-
wych, m.in. OPP „Przygoda” i szkoły muzycznej. Tłem były m.in. 
kopalnia Chwałowice i dworzec na Paruszowcu, a wesołe twarze 
dzieci tchnęły nowe życie w zapomniane i „opatrzone” ulice  
i miejsca. Podczas tworzenia 
fotografii Agnieszka Fałat 
miała okazję wykorzystać też 
swoje inne pasje. Sesje zdję-
ciowe łączyła z opowieściami 
o historii miejsc, w których 
miały one miejsce. Zdjęcia 
pokazane zostaną na wysta-
wie „Dzieci Rybnika” w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej, której 
otwarcie zaplanowano na 10 
stycznia (początek o 18.30). 
— Wystawa pokazuje zarów-
no wspaniałe dzieciaki, jak  
i specyficzny koloryt naszego 
miasta — mówi Agniesz-
ka Fałat i zachęca do obej-
rzenia swojej pierwszej au-
torskiej wystawy. Można ją będzie oglądać przez miesiąc,  
a jej patronem honorowym jest prezydent Adam Fudali.           (S)

OFPA czeka

Naga prawda

Obsada: Król-Roman Rygiel, Królowa-Bernadeta Krupa, Janek-Aleksandra Kupka, Fra-
nek-Katarzyna Słowik, Minister Oświaty-Anna Maciączyk, Minister Skarbu-Józefa Cessak, 
Herold-Dorota Leszczyniak, Błazen-Wojciech Kowalski (gościnnie aktor teatru Tara-Bum). 

Reżyseria-Izabela Karwot. Projekt kostiumów-Aleksandra Mrok-Rutkowska. Świa-
tło-Tomasz Porembski. Opracowanie muzyczne-Jarosław Hanik, Scenografia-Andrzej 
Wyżgoł. Stroje: zakład krawiecki Irena.

Dzieci Rybnika

Najmłodsi  rybniczanie,  najc iekawsza 
architektura
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Z kamerą w podróżyNagi król i tak prezentował się całkiem 
elegancko
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Brzmi nieśmiertelne „Last Christmas”, a drugi dy-
rygent Arkadiusz Czyż półżartem grozi: — Bydziecie 
sam tak długo siedzieć, aż zagrocie pianissimo... Pracy 
sporo, bo przed orkiestrą kilka koncertów adwentowo 
– wigilijnych jeszcze przed świętami oraz tradycyjne 
koncerty noworoczne, z których pierwszy odbędzie się 
6 stycznia w kościele w Niedobczycach. Ale muzycy 
nie narzekają, przecież przychodzą tu z własnej woli, 
bo muzyka jest ich pasją i miłością. Na widowni starszy 
pan przysłuchuje się próbie. To Józef Warzeszka, który 
ze względu na wiek i chorobę już odłożył klarnet, ale 
chętnie przyjeżdża z Marklowic, by posłuchać kolegów: 
— Bo do muzyki ciągnie — mówi. W Szwajcarii, gdzie 
rybnicka orkiestra brała (z sukcesem!) udział w festiwalu 
muzycznym, koledzy, z którymi miał „na pieńku” wło-
żyli mu do torby kamień. Pan Józef się nie zorientował  
i przytaszczył go aż do Rybnika i teraz szwajcarski 
otoczak jest nie tylko tematem chętnie powtarzanej 
anegdoty, ale i pamiątką całej orkiestry. Podobnych 
anegdot krąży wiele, bo przecież członkowie orkiestry 
sporo razem przeżyli i są jak wielka rodzina. I to nie tylko 
w przenośni. Gdyby zapytać, kto ma w zespole choćby 
jednego krewnego, podniesie się las rąk. Rodzinę 
Walów reprezentują aż cztery osoby: dziadek Zygmunt 
Wala (kornet), syn Dariusz (klarnet i saksofon), jego 
żona Renata (klarnet) i 13-letnia córka Urszula (flet). 
Najmłodsza członkini orkiestry nie narzeka, że każdy 
poniedziałkowy wieczór spędza z rodzicami (którzy 
poznali się, jakżeby inaczej, w orkiestrze, choć nie tej 
rybnickiej) i z dziadkiem na próbie, wręcz przeciw-
nie, bardzo to sobie chwali. Niekiedy zabraknie taty 
Dariusza, który uczy w raciborskiej szkole muzycznej, 

ale przed koncertami ćwiczy z orkiestrą obowiązkowo. 
Długo by wyliczać pozostałe muzyczne rody. Muzykiem 
z najdłuższym stażem (od 1966 r., jeszcze w orkiestrze 
Rybnickich Zakładów Naprawczych) jest waltornista 
Piotr Gajda, również stroiciel pianin. Na waltorni gra 
też jego córka Joanna. Najstarszym wiekowo członkiem 
orkiestry jest Henryk Bugla, biolog z wykształcenia, 
wieloletni pracownik wodzisławskich „koncentratów”. 
Jest samoukiem, ale z rodziny o muzycznych tradycjach. 
Do muzykowania wrócił po przejściu na emeryturę,  
a członkostwo w orkiestrze przysparza mu wciąż wiele 
radości i wzruszeń, jak choćby niezapomniany koncert 
w Watykanie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 
Na trąbce w MOD „Rybnik” gra też jego syn Krzysz-
tof, z wykształcenia inżynier, na co dzień  pracownik 
wodzisławskiego starostwa. Trzeba też wymienić braci 
Bizoniów: Bernarda, który gra na tenorze (inaczej 
sakshorn) i klarnecistę Michała. Prawdziwym muzycz-
nym klanem jest rodzina Abrahamczyków: Adam gra 
na trąbce, Berthold na tenorze, a jego syn Tomek do 
niedawna grał na klarnecie. Zresztą muzycy z rodziny 
Abrahamczyków zasilają wiele innych zespołów, rów-
nież jazzowych, by przywołać tylko nasz SSBB. Czas na 
solistów: śpiewające małżeństwo Sabina i Mieczysław 
Kierpiec, siostra Sabiny Iwona Blacha oraz Sonia Cie-
plińska i jej grająca na flecie córka Agnieszka. Dodać 
trzeba wokalistkę Jadwigę Siwicką i jej ojca Andrzeja 
grającego na tubie. I na koniec szefostwo: Arkadiusz 
Czyż dyryguje również własnym synem, Maćkiem (trąb-
ka), a w noworocznym koncercie zadebiutuje 13-letnia 
córka dyrygenta Maja, o której potencjał wokalny 
warto dbać. Szef orkiestry Marian Wolny córkę Elżbietę 
ma na oku przez cały czas prób i w czasie koncertów, 
bo flety, wiadomo, siedzą w pierwszym rzędzie. Ale  
w orkiestrze zasiada jeszcze szwagier dyrektora Ryszard 
Król (trąbka), kuzyni Eugeniusz Nawrot (perkusja)  

i Piotr Wojaczek (gitara basowa) oraz syn tego ostatnie-
go Rafael (trąbka). Sztuka jest bodaj jedyną dziedziną,  
w której nepotyzm nie budzi podejrzeń. — Pasję do 
muzyki się dziedziczy — mówi Marian Wolny. Ale pod-
kreśla też, że w rodzinach muzykujących łatwiej dostrzec 
talent potomka. Szczęścia do wczesnego odkrycia nie 
miał np. obdarzony fenomenalnym głosem Mieczysław 
Kierpiec, miał za to drugi Mieczysław – Błaszczyk, dziś 
wykształcony śpiewak – tenor z muzykalnej, popielow-
skiej rodziny. Wraz z  pochodzącą również z Popielowa 
absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej Joanną 
Spandel (sopran) wezmą gościnnie udział w noworocz-
nym koncercie. Stanowiące prawie połowę składu drugie 
i trzecie pokolenia muzyków rybnickiej orkiestry ma za 
sobą edukację muzyczną podstawowego bądź średniego 
stopnia lub są absolwentami akademii muzycznych. 
Jednak dla żadnego z członków miejskiej orkiestry nie 
jest ona miejscem pracy, ale urzeczywistniania muzycznej 
pasji. Jak choćby dla znanego z zespołu 6 na 6 Michała 
Myszora – na grudniowej próbie dołączył do orkiestry, 
bo śpiewanie już mu nie wystarczyło; chciał po porostu 
pograć na saksofonie. Choć to niezawodowa orkiestra, 
poniedziałkowe próby to rzecz święta! W całorocznym 
konkursie frekwencyjnym wyróżnia się osoby, które 
opuszczą najmniej prób. W 2011 roku stuprocentową 
frekwencją mogło się pochwalić 13 muzyków, jedną 
próbę opuściły cztery osoby, dwa spotkania – sześć. 

Oj, maluśki, maluśki... brzmi piękna, góralska kolęda. 
Zatem pięknych, zdrowych i rozśpiewanych świąt orkie-
strze – jubilatce życzymy. Życzymy też, by przełamany 
został „pech” kojarzony ze zmianą koloru estradowych 
strojów na niebieski. Marian Wolny niezbicie twierdzi, 
że nowe mundury przyciągają więcej „niebieskich kropli 
deszczu” w czasie najważniejszych plenerowych występów. 
Oby kolejny koncertowy rok był tego zaprzeczeniem!

Wiesława Różańska

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” jest kontynuatorką tradycji 
zespołu, który powstał w 1947 z inicjatywy Franciszka Pawel-
ca, jej pierwszego dyrygenta. Przez długi czas związana była  
z Rybnickimi Zakładami Naprawczymi w Niedobczycach. Kolej-
no orkiestrę prowadzili: Paweł Michalski, Maksymilian Szczyra, 
Herbert Demel, a od 1984 roku – Marian Wolny. Od 1993 roku, 
jako MOD „Rybnik”, jest związana z miastem, a poprzez sie-
dzibę, z Domem Kultury w Niedobczycach. Pod koniec lat 90., 
jako jeden z pierwszych zespołów orkiestrowych w regionie, 
przyjęła status stowarzyszenia muzycznego. W 1991 roku roz-
poczęła się, trwająca do dziś, przygoda z Międzynarodowym 
Festiwalem Orkiestr Dętych „Złota Lira”, cykliczną, imprezą bę-
dącą efektem wielu zagranicznych wymian i kontaktów, a której 
pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Marian Wolny, 
obchodzący w tym roku jubileusz 30-lecia pracy 
dyrygenckiej. Od 2006 roku drugim dyrygentem 
orkiestry jest Arkadiusz Czyż, a przez kilkanaście lat 
orkiestra współpracowała również z Jiřim Šindlem z 
Ostrawy. Bez MOD „Rybnik” trudno sobie wyobra-
zić wszystkie znaczące imprezy w mieście, orkiestra 
koncertuje też na terenie woj. śląskiego i osiąga 
sukcesy na festiwalach i konkursach zagranicznych, 
występując m.in. w Czechach, Austrii, Słowacji, 
Włoszech, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Grecji i 
na Węgrzech. Do największych osiągnięć artystycz-
nych zespołu można zaliczyć 5. miejsce na Świato-
wym Festiwalu w Interlaken (Szwajcaria 1993 r.)  
czy koncert w bazylice św. Piotra w Watykanie  
w 1991 r. dla Jana Pawła II. 

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” w roku jubileuszowym

Kiedy w połowie listopada odwiedzamy Dom Kultury w Niedobczycach, panuje tam 
już na dobre świąteczny nastrój. Wprawdzie nie ma jeszcze choinki, ale z sali widowi-
skowej słychać kolędy i bożonarodzeniowe piosenki. To przed „sezonem świątecznym” 
trwa próba Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, która dopiero co obchodziła jubileusz 
65-lecia istnienia. 

Nepotyzm jak najbardziej wskazany

MOD „Rybnik” w czasie przerwy w próbie do noworocz-
nych koncertów; w mikołajowych czapkach członkowie 
orkiestry, którzy mają w niej choćby jednego krewnego
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W
ies

ła
wa

 R
óż

ań
sk

a



Organizator – Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków – pozyskało, obok dotacji miejskiej, fun-
dusze z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Do udziału w Dniach Cecyliańskich zaproszono 
cenionego w Niemczech dyrygenta i animatora życia 
muzycznego Siegfrieda Heinricha, dyrektora letnie-
go festiwalu w Bad Hersfeld, w którym od ponad 20 
lat bierze udział Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach, której członkiem jest 
Antoni Smołka, dyrektor oraz muzyk Filharmonii 
Rybnickiej. — Zainteresowanie maestro Heinricha 
muzyką chóralną i jego niezwykła życzliwość zain-
spirowały nas do nawiązania z nim współpracy — 
mówi dyrektor Smołka. — Dzięki sugestiom Adama 
Świerczyny, dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury, 
które jest współorganizatorem imprezy, podjęliśmy 
udaną, jak się okazało, próbę wystąpienia o grant do 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej — dodaje 
Jolanta Sobczak-Smołka, muzyk FR oraz NOSPR-u, 
a także autorka wniosku o dofinansowanie.

Program koncertu finałowego był efektem wspól-
nych przemyśleń uczestników projektu. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji tego największego, 
jak dotąd, przedsięwzięcia Towarzystwa Muzyczne-
go im. Braci Szafranków, podziękował jego prezes 
Norbert Prudel, zaś w muzyczny świat pięknym sło-
wem melomanów wprowadził Wacław Mickiewicz. 

Na wstępie koncertu wystąpiły a cappella połą-
czone chóry: Bel Canto z Gaszowic oraz Cecylia, 
im. Mickiewicza, Regina Apostolorum, Seraf  
i Słowiczek z Rybnika pod dyrekcją Janusza Buda-
ka. Odśpiewały one tradycyjne Wezwanie do św. 
Cecylii, a także pieśni Józefa Świdra i Czesława 
Prudla. Następnie Filharmonia Rybnicka pod batutą 
gościa, Siegfrieda Heinricha, wykonała Trzy utwory  
w dawnym stylu Henryka M. Góreckiego, towa-
rzyszyła również znakomitemu, młodemu wio-
lonczeliście Łukaszowi Frantowi, który zachwycił 
interpretacją Koncertu wiolonczelowego a-moll 
Roberta Schumana. Trzecim utworem była rzadko 
wykonywana, nawet w Niemczech, Msza nr 2 G-dur, 

zwana Jubelmesse, Carla Marii v. Webera. Utwór ten 
wymagał udziału solistów, których wybrał Siegfried 
Heinrich. Gościnnie zaśpiewali: Amrei Rebekka 
Beuerle (sopran), Barbara Buffy (alt), Benjamin 
von Reiche (tenor) oraz Christoph Heinrich (bas). 
Świetnie zaprezentował się chór złożony z młodych 
śpiewaków z zespołów Bel Canto (I LO) oraz Domi-
nanta (szkoła muzyczna Szafranków) i z rybnickiego 
chóru kameralnego Autograph. Po wybrzmieniu 
kończącego mszę Webera Amen rybnicka publiczność 
zgotowała wykonawcom gorącą owację. Maestro 
Heinrich był pod wrażeniem poziomu artystycznego 
młodych chórzystów, dziękując szczególnie obu chór-
mistrzyniom, Lidii Blazel-Marszolik i Joannie Glenc.

Ten sam koncert został wykonany dzień wcześniej 
w Raciborzu i został znakomicie przyjęty. — Po 

koncercie, w którym towarzyszyliśmy Wiesławowi 
Ochmanowi, to drugi występ FR w Raciborzu. To, 
być może, początek interesującej współpracy — mówi 
Norbert Prudel.

Koncert finałowy zwieńczył festiwal chóralny Dni 
Cecylieńskie, którego rolą jest zaprezentowanie 
dorobku amatorskiego ruchu śpiewaczego oraz 
integracja z profesjonalną sceną muzyczną. W dwa 
listopadowe weekendy w rybnickich i okolicznych 
świątyniach wystąpiło 15 chórów, dając świadectwo 
kontynuacji śląskiej, śpiewaczej tradycji. 

(r)

W czasie koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej zmarłego w lutym mu-
zyka wspominali prowadzący cały festiwal ks. Grzegorz Poźniak i Andrzej 
Szmidt, prof. z Akademii Muzycznej w Katowicach, który współpracował 
z Norbertem Blachą. 9 grudnia na scenie TZR wystąpiło sześć zespołów, 
m.in. rybnicki chór kameralny Autograph, pod dyrekcją Joanny Glenc, Panie 

i Panowie oraz uczestnicy warsztatów gospel, które poprowa-
dzili JNR Robinson i Adam Kosewski, kierownik artystyczny 
festiwalu. Brytyjczyk chwalił zaangażowanie warsztatowiczów, 
którzy praktycznie w ciągu jednego dnia opanowali osiem 
gospelowych utworów. W trakcie finałowego koncertu JNR 
Robinson starał się rozruszać rybnicką publiczność i zachęcał 
do wspólnego śpiewania. Głosił też dobrą nowinę i mówił o 
istocie świąt. — Boże Narodzenie świętujemy, bo urodził się 
Jezus. Nie jest to czas kupowania kolejnej pary skarpetek, ale 
okazja, by przypominać, jak wspaniały jest Bóg. Uczynił dla 
tego świata coś cudownego i chcę o tym śpiewać — mówił gość 
festiwalu. VI edycję imprezy, zorganizowało Śląskie Centrum 
Muzyczne Muzyka i Ruch, wspólnie ze szkołą muzyczną  
i Rybnickim Centrum Kultury.                    (S)

Muzyka językiem integracji
Po raz pierwszy organizowane od lat Dni Cecyliańskie miały w tym roku międzyna-

rodowy charakter. Koncert finałowy, jaki odbył się 25 listopada w kościele Królowej 
Apostołów, uświetnili artyści zza zachodniej granicy.

Międzynarodowe Dni Cecyliańskie

Gwiazdą Silesia Gospel Festival był po raz pierwszy zagra-
niczny wokalista – Brytyjczyk JNR Robinson. Po raz pierwszy 
też, cieszącą się stałą popularnością imprezę, nazwano imie-
niem nieżyjącego Norberta Blachy, pianisty, kompozytora  
i aranżera, który przez lata był jej kierownikiem muzycznym.

Święty czas

W koncercie finałowym w kościele pod wezw. Królowej Apostołów z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej i pod batutą Siegfrieda Heinricha 
wystąpili niemieccy soliści. W tle połączone chóry rybnickiej młodzieży

Zwieńczeniem festiwalu gospel był koncert finałowy 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej
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POLECA!tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

Sylwester z Maciejem Niesiołowskim
Tradycją stały się już 

koncerty sylwestrowe 
organizowane w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Tym 
razem w powitaniu no-
wego roku towarzyszyć 
nam będzie Maciej Niesio-
łowski, który poprowadzi 
orkiestrę Sinfonietta Byd-
goska. Na rybnickiej scenie pojawią się również: Anita 
Maszczyk (sopran) oraz Michał Musiał (tenor). Bilety 
w cenie: 140, 150 i 160 zł. 

31 grudnia, Sylwester – g. 22

Bal w Savoyu
Koncert noworoczny z udziałem orkiestry Filhar-

monii Rybnickiej pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięc-
kiego. Soliści: Joanna Kściuczyk-Jędrusik (sopran), 
Magdalena Okońska (sopran), Maciej Komandera 
(tenor) i Adam Żaak (baryton) oraz grupa taneczna 
„Sukces” wprowadzą słuchaczy w atmosferę balu w 
hotelu Savoy. Koncert poprowadzi Dariusz Niebudek. 

12 stycznia, sobota – g. 18

Kabaret Moralnego Niepokoju
Występ znanej i uznanej przez miłośników sztuki 

kabaretowej grupy, która już od kilkunastu lat bawi 
publiczność. Dawka zdrowego śmiechu gwarantowana!

16 stycznia, środa – g. 18

Rodzice na scenie
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Rodzi-

cielskiego z Domu Kultury w Boguszowicach. Tym 
razem rodzice pod kierownictwem Izabeli Karwot 
wzięli na warsztat baśń J. Ch. Andersena pt. „Nowe 
szaty króla”. Historia próżnego i niezbyt rozgarnię-
tego króla zachwyca piękną muzyką oraz pełnymi 
humoru scenami.

20 stycznia, niedziela – g. 16

John Porter
Koncert Johna Portera, walijskiego muzyka, 

kompozytora i tekściarza, który przed ponad 
trzydziestu laty osiedlił się w Polsce. Tu tworzy 
i koncertuje. Tym razem, na scenie TZR wystąpi 
nie z Anitą Lipnicką, swoją partnerką życiową,  
ale z towarzyszącym mu zespołem.  

25 stycznia, piątek, g. 19

Andrzej Piaseczny
Kolejny występ w Rybniku artysty, którego 

chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Andrzej 
Piaseczny jest od lat na fali wznoszącej, a dzięki 
wspólnej płycie z Sewerynem Krajewskim, która 
okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i 
komercyjnym, jego kariera nabrała jeszcze bardziej 
wyrazistych kolorów. Na scenie zaprezentuje głównie 
utwory ze swojego najnowszego, siódmego albumu 
solowego „To co dobre”.

27 stycznia, niedziela, g. 17

Formuła koncertu znakomicie sprawdziła się  
w latach ubiegłych. Zespół wokalny 6 na 6, będący 
gospodarzem wieczoru zaprasza do wspólnego 
występu gwiazdy i przyszłe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej. Dzięki temu w dotychczasowych 
edycjach projektu w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
mogliśmy usłyszeć ciekawe interpretacje znanych 
przebojów Małgorzaty Ostrowskiej, Macieja 
Maleńczuka, Stanisława Sojki, Kuby Badacha 
czy Krzysztofa Kiljańskiego.   

W tym roku z rybnickimi singerami, obok Pawła 
Kukiza, niewątpliwej gwiazdy wieczoru, wystąpili 
artyści, którzy są na początku swej muzycznej dro-
gi. Rybniczanka, Monika Marcol, która z zespołem 
The Chance dotarła do finału jednej z edycji tele-
wizyjnego show X Factor wystąpiła w repertuarze 
Ewy Bem i Andrzeja Zauchy. Publiczność usłysza-
ła również męskie głosy mieszczące się w nurcie 
gospel-jazz. Adam Rymarz i Wojciech Myrczek, 
absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, 
nadali wydarzeniu specjalny koloryt, 
a ich występy oparte były głównie na 
piosenkach Zauchy i Mieczysława 
Szcześniaka. Za sprawą rybnickiego 
„muzyka” młodego pokolenia Pitera 
Pana, nie zabrakło beatboxu, a zupeł-
nie nowym elementem było wprowa-
dzenie na scenę ruchu. Zaproszenie 
do udziału w przedsięwzięciu przyjęły 

członkinie teatru tańca Wahadło, znanego z no-
watorskich i oryginalnych pomysłów scenicznych. 
Aleksandra Holesz i Bernadeta Pander zatańczyły 
nie tylko przy dźwiękach muzyki a cappella, ale 
również w rytm beatboxowych brzmień, stając 
się przez chwilę stołem didżejskim Pitera Pana. 
— Staramy się, by impreza była spektaklem, a nie 
zwykłym koncertem. Sami nie jesteśmy tancerzami, 

więc występ teatru tańca nadał wydarzeniu nowego 
wymiaru – mówi Michał Myszor, szef artystyczny 
zespołu 6 na 6.      

Wielbicieli muzyki a cappella nie zawiódł  
z pewnością Paweł Kukiz, legenda polskiej sceny 
rockowej, który swoim występem i znakomitą 
interpretacją kilku hitów z repertuaru grupy 
„Piersi” porwał publiczność. Artysta poznał 
członków grupy 6 na 6 na turnieju chórów Le-
gnica Cantat. Na rybnickiej estradzie zaśpiewał 
m.in.: „Będziemy piwo pić” i „Zośkę”, a także 
„Miasto budzi się”, utwór, który w finale koncertu 
wspólnie odśpiewali wszyscy artyści. 

W przyszłym roku grupa wokalna 6 na 6 ob-
chodzi 20-lecie działalności. Jak przyznaje Michał 
Myszor, już pojawiają się pierwsze pomysły na 
uczczenie jubileuszu: — Ta liczba zobowiązu-
je, dlatego chcielibyśmy podsumować te 20 lat  
w wyjątkowy sposób. Na szczegóły jednak jeszcze 
za wcześnie...          (D) 

6 na 6 
z bonusami
Organizowane od czterech lat koncerty 

zespołu 6 na 6 z gwiazdami za każdym 
razem stają się niecodziennym wydarze-
niem muzycznym. W tym roku rybnickiej 
grupie towarzyszyli nie tylko znani wo-
kaliści, z Pawłem Kukizem na czele, ale 
również tancerki teatru tańca Wahadło.

6 na 6 w rozbudowanym, gwiazdorskim składzie

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37

W niedzielę 13 stycznia w całej 
Polsce, i nie tylko zagra, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Jurka Owsiaka.

Po kilku latach przerwy w Rybniku, 
na terenie kampusu akademickiego 
przy ul. Rudzkiej odbędzie się finał 
wojewódzki WOŚP z udziałem gwiazd 
sceny muzycznej. W czasie koncertu, 
który rozpocznie się o 13 i potrwa 
do 22, a który poprowadzi Kabaret 
Młodych Panów, na plenerowej 
estradzie wystąpią zespoły: Kurczat, 
Popiół, Underground, Carrantuohill 
i Myslovitz oraz wokalistki Renata 
Przemyk i gwiazda wieczoru Justyna 
Steczkowska. Ale atrakcji będzie 
znacznie więcej, bo w organizację 
„orkiestry” włączą się trzy tworzące 
kampus uczelnie. Będzie Strefa Do-
brych Aniołów z atrakcjami dla dzieci, 
Strefa Nauki z doświadczeniami i po-
kazami, a także Strefa dla Seniorów. 
Szczegóły na plakatach.    (WaT)  
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Rybnicki finał 
Orkiestry Owsiaka



— Oceniając prace stawialiśmy przede wszystkim 
na samodzielność ich wykonania. Braliśmy też pod 
uwagę estetykę, pomysł, oryginalność i technikę  
w jakiej powstały. Nagrodziliśmy prace charaktery-
styczne, staranne i ciekawe — mówiła Marta Paszko 
z rybnickiego Muzeum. Do udziału w konkursie 
zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym (klasy I do IV szkoły podstawowej). Ich 
zadaniem było przygotowanie kartek w dowolnej 
technice plastycznej (malowanie, wyklejanie, wy-
drapywanie, formy graficzne, techniki mieszane)  
i nadających się do wysłania w kopercie.  

Na konkurs zgłoszono 339 prac, z czego naj-
więcej, bo aż 182 w kategorii dzieci klas I do III. 
Jurorzy przyznają, że wszystkie nadesłane prace 

były bajecznie kolorowe i wykonane z niezwykłą 
starannością. Jedną z ciekawszych propozycji była 
kartka nagrodzona wyróżnieniem specjalnym,  
a przygotowana przez Olafa Kasprzyka, który 
zgrabnie połączył symbolikę i kolorystykę bożo-
narodzeniową z kształtem bazyliki św. Antoniego.  

Wśród przedszkolaków pierwsze miejsce za-
jęła Anna Grabowska, drugie Natalia Vogel,  
a trzecie Marysia Pachoł. W kategorii klas I-III 
pierwszego miejsca nie przyznano, drugie zajął 
Jacek Kucharczak i Iga Borowska, a trzecie Alicja 
Fila. W najstarszej grupie zwyciężyła Agnieszka 
Niemczyk. Nagrodzono też Magdalenę Zmorek 
(II miejsce) oraz Wiktorię Siedlecką (III miejsce). 
We wszystkich trzech kategoriach wręczono także 

11 wyróżnień. 
(D)

Na głównej ścianie prezbiterium, obok 
piety, zawieszone są cztery późnogotyckie 
płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia 
Maryi – zwiastowanie, nawiedzenie Elżbie-
ty, Boże Narodzenie i ofiarowanie Jezusa  
w świątyni. W szóstym tomie (zeszyt 11.) 
„Katalogu zabytków sztuki w Polsce”, wy-
danym w 1964 roku przez Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, datuje się je na 
rok 1519. Faktycznie są to kwatery dawnego 
tryptyku, który stanowił środkową część 
dwukondygnacjowego ołtarza głównego 
w nieistniejącej już najstarszej rybnickiej 
świątyni – gotyckim kościele farnym pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny 
Maryii. Zbudowano go w drugiej połowie 
XV wieku, w miejscu, gdzie wcześniej stał 
kościół wzniesiony po 1170 roku, zapewne 
fundacji księcia Mieszka I opolsko-racibor-
skiego. Gotycka świątynia została zburzona 
w 1797 roku. Pozostało po niej tylko prezbite-
rium, które najpierw przemieniono w kaplicę 
cmentarną, a obecnie pełni rolę Kościółka 
Akademickiego (ul. Gliwicka) 

Autora płaskorzeźb nie znamy. Proboszcz 
parafii MBB ks. Franciszek Radwański 
zwraca uwagę, że przedstawione na nich 
postaci są nieco podobne do tych z ołtarza 
Wita Stwosza z krakowskiego Kościoła 
Mariackiego. Jeśli płaskorzeźby faktycznie 
powstały w 1519 roku to są nieco starsze 

od arcydzieła rzeźbiarza z Norymbergi, 
ale powstały jeszcze za jego życia (zmarł  
w 1533 roku w Norymberdze, do której po 
wykonaniu krakowskiego ołtarza powrócił 
w roku 1496). Czy ołtarz, który trafił do 
rybnickiego kościoła mógł wykonać, któryś  
z jego uczniów, a może urodzony w Krako-
wie syn Stanisław, który też był rzeźbiarzem  
i wykonał znajdujący się również w Kościele 
Mariackim tryptyk przedstawiający św. Stani-
sława? To już są spekulacje... Na drewnianych 
płaskorzeźbach nie ma żadnych inskrypcji, 
więc autor i warsztat, w którym powstały 
pozostają nieznani.

W „Katalogu zabytków sztuki w Polsce” 
czytamy, że w 1945 roku płaskorzeźby kon-
serwowała Zofia Nawara. Niespełna trzy 
lata temu poddano je gruntownej renowacji 
w katowickiej, diecezjalnej pracowni kon-
serwatorskiej Ars Catholica. Prowadzący ją 
ks. Leszek Makówka podkreśla, że kwatery 
były dwukrotnie przemalowywane i to, co 
wcześniej mogliśmy oglądać, nie miało 
prawie żadnego związku z ich pierwotnym 
wyglądem. 

Szkoda tylko, że dawnego piękna sceny 
Bożego Narodzenia nie można kontem-
plować w czasie zbliżających się świąt, bo 
płaskorzeźby zasłania wtedy tradycyjna 
bożonarodzeniowa stajenka. 

Wacław Troszka   

Niemal 340 prac napłynęło na 
konkurs na najładniejszą kartkę 
bożonarodzeniową przygotowany 
przez Muzeum w Rybniku. Tak 
duże zainteresowanie cieszy 
organizatorów, którzy 30 listo-
pada podsumowali tę plastyczną 
zabawę.

Kartki 
w 

Muzeum

Najstarsze Boże Narodzenie

W najstarszej z rybnickich świątyń parafialnych, kościele pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej, zwanym popularnie Starym znajduje się też 
najstarszy w mieście obraz, a właściwie płaskorzeźba przedstawiająca 
scenę narodzin Jezusa.
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XVI-wieczna płaskorzeźba przedstawiająca Boże Narodzenie

Laureaci konkursu na naj-
ładniejszą kartkę bożona-
rodzeniową z dyrektorem 
Muzeum w Rybniku Bogda-
nem Klochem
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Jak pisałem wcześniej, jeszcze w czasie studiów 
teologicznych w Wiedniu Emil Drobny z kolegami 
patriotami gromadził książki polskich pisarzy, 
tworząc polską biblioteczkę. W roku 1919 po-
wrócił do Nysy, do Domu Misyjnego św. Krzyża.  
W Nysie pracował w redakcji „Skarbca Rodzinne-
go” ojca Szajcy. Razem z nim 24 stycznia 1919 roku  
przyjechał do Bytomia, gdzie redagowali z kolei 
„Posłańca Niedzielnego”. 

Można postawić tezę, iż to właśnie od rybnickie-
go Domu Ojców Słowa Bożego zaczęła się historia 
polskiej prowincji werbistów. Jako pierwszy za-
mieszkał w rybnickim domu misyjnym 19 stycznia 
1922 roku o. Jan Gabriel. To m.in. dzięki niemu 
wiemy o misjonarskim wydawnictwie i drukarni, 
która finalnie znalazła się w Rybniku. „Misyjna 
Drukarnia i Wydawnictwo Katolickich Pism” stała 
się domeną ojców Drobnego i Puchały. Spółka ta 
powstała 15 marca 1923 z kapitałem założyciel-
skim w wysokości 500 tys. marek polskich. Już  
w następnym roku o. Emil Drobny zaczął kierować 
redakcją czasopisma werbistów z Bytomia. Jed-
nakże w roku 1925 redakcję przekazano domowi w 
Górnej Grupie. W tej sytuacji ojciec Drobny reda-
gował i drukował w Rybniku już tylko: „Dzwonek 
Marji”, Kalendarz „Królowa Panieńska” i „Ziemię 
Rybnicką”. Pomieszczenia wydawnicze, magazyn  
i pakownia (kolportaż) mieściły się w parterowych 
budynkach, które do dziś znajdują się za gmachem 
Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. 
Trzeba tu zaznaczyć, że wydawnictwa te drukowały 
w Rybniku cztery różne drukarnie: korfantowska 
„Polonia” na ul. Zamkowej, Wydawnictwo Kwiat-
kowskiego, drukarnia Barwika i Księgarnia Polska 
Basisty. Swojej własnej drukarni polscy werbiści 
doczekali się dopiero w 1929 w Górnej Grupie. 
Rybnickie wydawnictwo zajmowało się także 
drukami akcydensowymi, a ich rozprowadzaniem 
zajmowali się tzw. „bracia podróżujący”. Formy 
wydawnicze były różne – od ulotek przez formula-
rze, świadectwa, powiadomienia po obrazki święte 
i pocztówki. Nakłady także, jak pisze E. Śliwka, 
były rozmaite. A rodzajów i form wydawnictw  
można wymienić kilkaset. Oczywiście całość spraw 
edytorskich ogarniał o. Emil Drobny. 

Jego pasje – kolekcjonerstwo i historia regio-
nalna zaowocowały stworzeniem przezeń pisma 
„Ziemia Rybnicka”. W latach 1934-1939 ukazało 
się pięć jego wydań; na więcej zabrakło już lokalne-
go wsparcia (też finansowego). Szkoda, bo każde 
kolejne wydanie było bogatsze od poprzedniego. 
Trzy pierwsze numery ukazały się w roku 1934,  
a dwa kolejne po dłuższej przerwie w 1939. 
Pierwsze nakładem drukarni Roberta Barwika, 
usytuowanej przy Pl. Wolności, kolejne drukowano 
w drukarni Michała Kwiatkowskiego (przy dzi-
siejszej ul. Kraszewskiego); ostatnie składano już 
i drukowano w Księgarni Polskiej Maksymiliana 
Basisty. Prócz o. Drobnego autorami publikowa-
nych artykułów byli: Hübner, Skiba i Osmańczyk. 
O. Drobny odczytał też wiele referatów w Towarzy-
stwie Czytelni Ludowych i miał mnóstwo prelekcji, 
głównie z historii Polski, na rybnickim Uniwer-
sytecie Powszechnym. Ponadto wygłaszał liczne 

referaty okolicznościowe po polsku i po łacinie 
oraz był autorem pięciu opracowań książkowych 
o tematyce religijno-ascetycznej. W 1933 roku to 
on koordynował obchody 500-lecia rybnickiego 
zwycięstwa nad husytami. 

Naszemu duchownemu udało się zebrać wspa-
niałą bibliotekę ze szczególnie hołubionym dzia-
łem silesianów. W tym dziale szczególną pozycję 
zajmowały publikacje związane z powstaniami 

śląskimi i plebiscytem („plebiscitica”). Założył 
również muzeum misyjne, które prezentowało 
swe eksponaty także poza Rybnikiem. W 1938 
Prezydium Polskiej Akademii Literatury przyznało 
ojcu Emilowi Stanisławowi Drobnemu Srebrny 
Wawrzyn Akademicki, a władze państwowe odzna-
czyły go Złotym Krzyżem Zasługi. Od co najmniej 
1924 roku był członkiem Górnośląskiego Związku 
Literatów. Stąd powstały z jego inicjatywy Związek 
Przyjaciół Przeszłości Rybnika i Okolicy z pismem 
„Ziemia Rybnicka”. 

Pisanie kazań wymaga nie lada umiejętności. 
Ojciec Drobny nie tylko je pisał, ale pisał także  
o sztuce ich pisania. Po wojnie robił to inny rybnicki 
misjonarz, o. Józef Tatarczyk. 

Ojciec Emil ma na swoim koncie również kro-
niki parafialne parafii z Czarnego Lasu, Kokoszyc, 
Rybnika, Skrzyszowa i Tychów oraz dokumenty 
związane z wmurowaniem kamienia węgielnego 
pod kościół w pobliskich Kokoszycach, gdzie 
często gościł jako wzięty rekolekcjonista. Opisał 
też rybnickie kościoły. 

Był cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją. 

Bez wątpienia ta w pełni renesansowa postać 
uwielbiała także „podwójną modlitwę”, czyli 
śpiew. Zbierał pieśni dla chórów kościelnych i nie 
tylko. Opracował „Pieśniczki śląskie” z XIX i XX 
wieku. W latach 1936-1939 pełnił funkcję wice-
prezesa Rybnickiego Okręgu Śpiewaczego. Brał 
czynny udział we wszystkich rybnickich zjazdach 
śpiewaczych w 1928, 1932, 1935 i 1937 roku. Sam 
układał teksty do melodii religijnych i  publikował 

na swój koszt. Ojciec Drobny w swej mrówczej, 
pełnej pasji pracy odnalazł m.in. pieśni wojenne 
z czasów wiedeńskiej potrzeby (dawne określenie 
ważnej bitwy np. potrzeba kircholmska, kłuszyńska 
etc.) Jana III Sobieskiego.

Spójrzmy na tytuły artykułów Drobnego z lat 
20. i 30. ubiegłego wieku zamieszczanych w Go-
ściu Niedzielnym: – „Historia kościoła i klasztoru 
Trójcy Przenajświętszej w Wodzisławiu”, „Jesz-
cze z przeszłości Rybnika. Protokół wizytacyjny  
z roku 1867”, „Pamiętniki wojny siedmioletniej”, 
„Parafia rybnicka”, „Pierwsza osada zakonna  
w Rybniku”, „Z przeszłości Rybnika”. A w Zaraniu 
Śląskim – „List Bonczyka do Weltzla”, „Protokół 
wizytacyjny szkoły ludowej w Pielgrzymowicach 
z dnia 6 VII 1863”, „Rodzina Godulów”. A jako 
się rzekło, sporo zamieszczał też w Polonii oraz  
w Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnickiej. Doko-
nał benedyktyńskiej pracy opracowując na podsta-
wie dokumentów cystersów rudzkich tzw. Analecta 
Raudensis. W 1939 szykował je do druku. I cała 
ta odkrywcza praca zaginęła w wojennym wirze. 

Michał Palica

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. 3

O. Emil Drobny z rodziną Marty i Jana Kuczerów (w środku) z Chwałowic. Z prawej strony siedzi córka Małgorzata, po mężu Mazurek; z le-
wej córka Gertruda po mężu Tkocz z urodzoną w 1928 roku córką Tereską, która zmarła dwa lata temu. Stoją od lewej: syn Oswald, córka 
Beata, po mężu Ośliźlok i starszy syn Alfred. Zdjęcie, wykonane prawdopodobnie przez fotografa Szczecinę z Chwałowic, udostępnił nam 
Roman Mazurek, wnuk Marty i Jana Kuczerów 
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Śląskie Dzieciątko przyszło z Czech
Wyjątkowo uroczyste obchodzenie Wigilii Bożego Narodzenia to polski zwyczaj. A skoro tradycja ta jest 

tak bardzo żywa również na Śląsku, zatem w tej dziedzinie kultury polskość śląskiej Wiliji jest oczywista  
i nie podlega żadnej dyskusji. Nie znaczy to jednak, że ten wigilijny wieczór na Śląsku jest identyczny z wigi-
lijnymi zwyczajami w innych częściach Polski. Nie! Ślązoki przygotowują trochę inne dania, ale najbardziej 
charakterystycznym elementem śląskiej Wiliji jest oczekiwanie na prezenty od Dzieciątka. 
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Panorama czeskiej Pragi

Cudowna figurka Jezulątka z Pragi. Pod wpływem jego kultu ukształtowała się tradycja śląskiego 
Dzieciątka noszącego w Wigilię świąteczne prezenty

Kościół Matki Boskiej Zwy-
cięskiej na Malej Stranie  
w Pradze, gdzie jest cudowna 
figurka Praskiego Jezulątka

Po zmroku, podczas gdy domow-
nicy modlą się, dzielą opłatkiem,  
a potem jedzą wigilijną wieczerzę,  
to gdzieś do pokoju obok przychodzi 
po cichutku Dzieciątko. Ten właśnie 
nowonarodzony w Betlejem Jezusek 
przynosi wtedy prezenty, które moż-
na zabrać i odpakować dopiero po 
zakończonej wieczerzy. A skąd Dzie-
ciątko przynosi prezenty? Z Nieba! 
Natomiast kiedy dzieci spotykają się 
po świętach w szkole, w kościele lub 
podczas zabawy na śniegu, to zawsze 
najpierw pytają się nawzajem: Coś 
dostoł na Dzieciątko?  

Skąd się wzięła tradycja śląskie-
go Dzieciątka? Przyszła z Czech,  
z którymi Śląsk był dawniej połą-
czony licznymi więzami polityczny-
mi, gospodarczymi i kulturalnymi. 
Zatem z Czech echa „dzieciątko-
wej tradycji” dotarły na Morawy, 
Bawarię, Austrię, Słowację, ale 
najsilniej zadomowiły się na Śląsku. 
Opowiedzmy to jednak po kolei. Na 
przełomie XV i XVI wieku w hisz-
pańskim klasztorze karmelitańskim 
zrobiono figurkę Dzieciątka Jezus 
w oparciu o widzenie jednego z za-
konników. I taką właśnie drewnianą 
figurkę wysoką na 47 cm w 1556 
roku przywiozła do Czech księżna 
hiszpańska Maria Manrique de Lara, 
która wyszła za mąż za czeskiego 

arystokratę. Następnie figurka zo-
stała podarowana kościołowi Matki 
Boskiej Zwycięskiej na Malej Stranie 
w Pradze. Czesi nazywają tę figurkę 
– Pražské Jezulátko, a po polsku – 
Praskie Jezulątko. Jego największy 
kult zaczął się pod koniec krwawej 
wojny 30-letniej (1618-1648), kiedy 
podczas plądrowania kościoła fi-
gurce zniszczono ręce. Wówczas Je-
zulątko, miało powiedzieć jednemu  
z zakonników: „Zmiłuj się nade mną, 
a ja zmiłuję się nad wami (…) oddaj 
mi ręce, a ja oddam wam pokój”. 
Wtedy zakonnik zreperował figurkę, 
a niedługo potem zakończyła się ta 
okrutna wojna, która toczyła się nie 
tylko w Czechach, ale też na Śląsku. 

Oto więc stara tradycja śląskiego 
Dzieciątka, która należy do cennego 
dziedzictwa śląskiej kultury. Trzeba  
o nią dbać! Oczywiście jest to trady-
cja katolicka, zatem na tych terenach 
śląskich, gdzie jest znaczący wpływ 
wyznania ewangelickiego, przykła-
dowo na Śląsku Cieszyńskim, za-
miast Dzieciątka prezenty w Wigilię 
przynosi Aniołek. 

Marek Szołtysek
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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

Zdjęcie 104/3 
Fotografia przedstawia bal 

pracowników Huty Silesia na Pa-
ruszowcu z czasów międzywo-
jennych. Jest to zabawa sylwe-
strowa albo karnawałowa. Ale 
bez wątpienia jest to impreza 
bardzo dobrze przygotowana. 
Na binie, czyli na scenie jest aż 
dziesięcioosobowa kapela. Sala 
jest przystrojona. A właśnie, 
jaka to sala? I jaki rok? Zdjęcie 
udostępniła nam Bronisława 
Miężał. 

Zdjęcia 104/1, 104/2 
W albumie mamy zdjęcia sylwestrowo-karnawałowe. Zdjęcie nr 104/1 przedstawia nieznaną nam 

kapelę z lat 30. XX wieku. Jej nazwa jest trzyczłonowa. Dwa ostatnie wyrazy to Jazz Band, ale pierw-
sze słowo trudno odczytać. Pokazuje to dodatkowo powiększenie tego zdjęcia nr 104/2. Ale może 
ktoś słyszał o takiej kapeli? Jest ona na pewno z naszych terenów i pochodzi z Rybnika, albo z okolic. 

DZIĘKUJEMY
W ubiegłym miesiącu przed-

stawiliśmy zdjęcia 103/2 i 103/3 
pokazujące pracowników działu 
szybowego dzisiejszej kopalni 
„Chwałowice” zrobione 18 
czerwca 1921 roku. Był tam 
jeszcze napis trudny do odczy-
tania. Dziś już wiemy, że jest to 
bez wątpienia słowo montaż. 
Chodzi najprawdopodobniej 
o montaż tego urządzenia. Za 
pomoc w odczytaniu słowa 
dziękujemy Dominice Kasprzyk, 
Andrzejowi Adamczykowi i Sta-
nisławowi Leśnikowi. 
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Wielki album Rybnika (cz. 104)
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Jubileuszowy mityng
Jeszcze w listopadzie na pływalni Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowicach 
odbył się jubileuszowy 20. Regionalny Mityng Pły-
wacki Olimpiad Specjalnych. Zorganizowany został 
z pomocą dziesiątek wolontariuszy przez rybnicki klub 
OS Promyk oraz Szkołę Życia, czyli Specjalny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny. W czasie uroczystego otwarcia 

wyróżniono Anettę Gawrysiak, która od samego 
początku stoi na czele sztabu ludzi organizujących 
kolejne zawody. — W pierwszym mityngu wzięło 
udział niespełna 30 pływaków, teraz było ich 155.  
Z roku na rok przybywa nowych zawodników i powstają 
nowe sekcje olimpiad specjalnych. Coraz więcej rodzi-

ców przyjeżdża też kibicować swoim dzieciom. W mityngu  
może wziąć udział każdy zawodnik, który trenuje i chce 
startować, my znajdziemy dla niego odpowiednią grupę 
sprawnościową — mówi Anetta Gawrysiak, która od 
Dariusza Wosza, dyrektora oddziału regionalnego 
Olimpiad Specjalnych otrzymała efektowny album 
zdjęciowy. Rybnik, jako jedyny w oddziale śląskim OS 
organizuje mityngi pływackie, a dwukrotnie, w latach 
2000 i 2012 zorganizował mityngi ogólnopolskie.

Mroźny Bieg Barbórkowy
2 grudnia, w samo południe, na 10-kilometro-

wą trasę VIII Biegu Barbórkowego zorganizo-
wanego przez centrum rekreacji i rehabilitacji 
Bushido ruszyło 412 biegaczy z miasta, regionu 
i kraju. Do mety dotarło ich 400. Z czasem 32 min 47 
s zwyciężył aktualny wicemistrz Polski w biegu na 10 
km – Łukasz Oślizło z AZS AWF Katowice. Dyrektor 
Bushido Arkadiusz Skowron liczył po cichu na pobicie 
przez niego rekordu trasy, wynoszącego 30 min 10 s, 

ale musiał zadowolić się innym rekordem pobitym 
w czasie tegorocznego biegu – ilości startujących 
rybniczan; było ich ponad 100. Najszybszą z kobiet 
okazała się Ukrainka Natalia Lehonkowa (czas: 36 
min 40 s). W klasyfikacji startujących w biegu drużyn 
zwyciężył Chemik Rybnik, czyli klub rybnickich bie-
gaczy, na którego sukces zapracowali: Ewa Fliegert 
oraz Marcin i Tomasz Ciepłakowie, Krzysztof Piątek  
i Andrzej Siwczyk. Pierwszych 260 biegaczy otrzymało 
pamiątkowe medale, a kolejnych 85 koszulki. Wyniki 
kategorii Rybnik open: kobiety – 1. Ewa Fliegert 

(42: 24); 2. Katarzyna Kusidło 
(45:35); 3. Bogdana Ciepłak 
(45:41); mężczyźni – 1. Marcin 
Ciepłak (33:19); 2. Tomasz 
Ciepłak (35:27); 3. Radosław 
Kasprzak (36:54). Pula nagród 
wynosiła 6,2 tys. zł. 

W ostatni weekend listopada w hali sportowej MOSiR-u 
w Boguszowicach, z udziałem 94 zawodniczek i 96 szpadzi-
stów z całej Polski, odbył się III Puchar Polski Juniorek  
i Juniorów w szpadzie. Turniej ten był jednocześnie ostatnim  
z trzech liczonych do klasyfikacji „Cappy Tour”. Dobrze walczyła 
najlepsza szpadzistka RMKS-u Rybnik Anna Mroszczak, która 
po bardzo emocjonującej walce o strefę medalową, nieznacznie, 
14:15 przegrała z warszawianką Magdaleną Pawłowską i zajęła 8 
miejsce, ale i tak umocniła się na 1. miejscu listy klasyfikacyjnej 
juniorek młodszych Polskiego Związku Szermierczego. W Cappy 
Tour sklasyfikowana została na 6. miejscu. Druga z rybniczanek 
Kinga Brawańska, debiutująca w turnieju tej rangi, była 55. 

W turnieju szpadzistów rybniccy zawodnicy zajęli miejsca 
poza najlepszą ósemką. Kamil Naszkowski był 11., Krystian 
Fajkis 13., Marcin Hunt 30., Maciej Kotas 38., Kacper Kordas 
49., Przemysław Trzepizur – 57., Mikołaj Mroszczak – 60., Łukasz 
Kubicki – 73., Lucjan Burzik – 76. W klasyfikacji generalnej Cappy 
Tour Kamil Naszkowski został sklasyfikowany na ósmym miejscu. 

Z kolei w Radlinie odbył się trzeci, ostatni turniej Pucharu 
Polski Juniorów młodszych. Najlepszy z rybnickich szpadzistów 

Przemysław Trzepizur zajął 14. miejsce. Anna Mroszczak dotarła 
do finału, w którym przegrała z Agnieszką Rolek z AZS AWF 
Katowice 11:12. Na przełomie lutego i marca rybniczanka 
wystartuje w mistrzostwach Europy w Budapeszcie, a miesiąc 
później w  mistrzostwach świata kadetek.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się 
jubileuszowa gala z okazji 85-lecia rybnickiej szermierki, której 
tradycje kontynuuje sekcja szermiercza Rybnickiego Młodzieżo-
wego Klubu Sportowego.

Krótko i szybko

16-letni wychowanek Rybek Rybnik Kacper 
Woryna jest pierwszym zawodnikiem, który 
podpisał kontrakt (roczny) z nowym rybnickim 
klubem żużlowym ŻKS ROW Rybnik na sezon 
2013. Tymczasem w pierwszym podejściu ROW 
nie otrzymał ligowej licencji. Prezes Krzysztof 
Mrozek odwołał się od decyzji zespołu licencyj-
nego i jest pewny swego. Klub uruchomił już 
stronę internetową (www.zksrow.rybnik.com.pl) 
i sklepik z gadżetami, a jego przedstawiciele od-
wiedzają rybnickie szkoły podstawowe, próbując 
zaszczepić w uczniach zainteresowanie żużlem. 

e
6 stycznia drużyny grające w Rybnickiej Ama-

torskiej Lidze Koszykówki rozpoczną drugą rundę 
rozgrywek. Według zajętych miejsc po I rundzie 
zespoły zostaną podzielone na dwie grupy.  
W pierwszej rywalizować będzie sześć najlepszych 
zespołów, w drugiej – drużyny z miejsc od 7. do 11. 
Te ostatnie będą walczyć o dwa pierwsze miejsca 
premiowane awansem do pierwszej ósemki, która 
play-offach będzie rywalizować o zwycięstwo w 
lidze. Po 10 rozegranych kolejkach jedyną nie-
pokonaną drużyną były Hawajskie Koszule Żory. 

e
Po trzech kolejnych zwycięstwach siatkarzy 

Volley’a Rybnik dopadł kryzys i pięć następnych  
meczów z zespołami z Wałbrzycha, Opola, Głu-
chołaz, Katowic i Tychów gładko przegrali, przez 
co z czwartego miejsca w tabeli spadli na dzie-
siąte. Nowy Rok Volley rozpocznie 5 stycznia,  
w swojej hali zmierzy się z KS Milicz.

e
7 i 8 grudnia na pływalni MOSiR-u w Bo-

guszowicach odbył się III Barbórkowy Puchar 
Śląska we freedivingu, czyli w nurkowaniu na 
wstrzymanym oddechu. W klasyfikacji indy-
widualnej i drużynowej zwyciężyli pływacy 
z Czech. Drugie miejsce zajęła drużyna, w 
której obok Julii Kozerskiej wystąpili rybniczanie 
Maciej Chuchla i Aleksander Ryszka. Ozdobą 
zawodów było bicie rekordu Polski w kategorii 
„Dynamika bez płetw”; pochodzący z Ustronia 
Mateusz Malina na wstrzymanym oddechu 
przepłynął pod wodą 186, poprawiając o sześć 
metrów swój poprzedni rekord. Zawody zor-
ganizowało stowarzyszenie Freediving Poland 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji oraz Śląskim Centrum Nurkowym Rafa.

e
6 stycznia o 16.45 w hali „Ekonomika” roz-

pocznie się doroczny mecz, w którym siatkarze 
Volley’a Rybnik  zmierzą się z drużyną rybnic-
kich kabareciarzy i ich przyjaciół. W zespole 
kabareciarzy zagrają przedstawiciele Kabaretu 
Młodych Panów, Łowców. B i kabaretu Rak, 
a ze strony przyjaciół m.in. Grubson i Piotr 
Kupicha. Po meczu koncert Grubsona i innych. 
Będą nagrody dla widzów.

Na trasie tegorocznego Biegu Barbórko-
wego mimo mrozu rywalizowało ponad 
400 biegaczy  

Anetta Gawrysiak niestrudzony organizator mityngów pływackich 
Olimpiad Specjalnych

Pucharowe trafienia szpadzistów

Trzynaste miejsce w rybnickim turnieju zajął Krystian Fajkis  
(na pierwszym planie 
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Jak to się stało, że został Pan piłkarzem ?
To dość banalna historia. W mojej rodzinnej Syryni, 

jak to na wsi, wszyscy chłopcy grali w piłkę. Zapisałem się 
do miejscowego klubu; grałem najpierw w trampkarzach 
potem w juniorach. Po ukończeniu liceum zawodowego 
rozpocząłem pracę na kopalni Anna w Pszowie, ale pra-
cowałem w swoim zawodzie mechanika w kopalnianej 
elektrociepłowni. Po miesiącu dostałem bilet do wojska 
i to do marynarki – na całe trzy lata. W międzyczasie 
spotkali się ze mną działacze Górnika Pszów. Chcieli, bym 
dla nich grał. Miałem 19 lat. Gdy wspomniałem o wojsku, 
usłyszałem, że jak będę grał w Górniku to do wojska 
nie pójdę. Wtedy można je było odpracować w kopalni, 
więc od ręki zostałem pracownikiem dołowym. Grałem 
w Pszowie (wtedy III liga), ale Wodzisław był blisko. Na 
mecze do Pszowa jeździł śp. trener Ryszard Kamiński, 
który z jakiegoś powodu zwrócił na mnie uwagę. Wkrótce 
byłem już piłkarzem II-ligowej Odry Wodzisław, z którą 
przeszedłem wszystkie szczeble kariery. Jako kapitan dru-
żyny, mając 34 lata doczekałem się awansu do ekstraklasy. 
W debiucie strzeliłem dwie bramki. Mając ponad 300 
spotkań rozegranych w II lidze (dzisiejsza I liga), zagrałem 
jeszcze 50 spotkań w ekstraklasie i strzeliłem dziesięć 
bramek. Decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej i po-
święceniu się pracy trenerskiej podjąłem w wieku 36 lat, 
po kontuzji zerwania wiązadeł krzyżowych .

Ma Pan za sobą już dziesięć lat pracy z drużynami 
ekstraklasy, a tu w Rybniku prowadzi Pan drużynę 
tylko II-ligową…?

Nie ma trenera, który by nie został kiedykolwiek zwol-
niony. Nie mając pracy trudno odrzucić propozycję nawet 
z niższej ligi. Poza tym każda liga jest inna i w każdej trener 
może się czegoś nauczyć. Gdy jesienią 2011 roku przejmo-
wałem drużynę ROW-u zajmowała ostatnie miejsce w II 
lidze. Miałem ją uratować przed spadkiem i z tego zadania 
razem z piłkarzami wywiązaliśmy się z nawiązką, bo w run-
dzie wiosennej 2012, biorąc pod uwagę zdobycz punktową, 
byliśmy obok Miedzi Legnica najlepszą drużyną II ligi. 

Umiem na tyle poukładać sytuację w szatni, że potrafię 
do maksimum wykorzystać potencjał poszczególnych 
piłkarzy. Ważne są relacje z piłkarzami i konkretne cele 
indywidualne i zespołowe. Wchodząc do szatni ROW-u 
musiałem przede wszystkim zadbać o to, by zawodnicy 
podnieśli głowy, bo po kolejnych porażkach byli zdołowa-
ni. Jesienią jeszcze nie do końca wszystko nam się udało, 
ale było widać, że w tej drużynie jest potencjał. Oczywiście 
po drodze były jakieś transfery, kogoś trzeba było zwolnić, 
a kogoś innego pozyskać. Do drużyny wprowadzamy coraz 
lepszych piłkarzy, którzy chcą grać dla tego zespołu, a nie 

tylko odcinać kupony. Tak było z doświadczonymi piłka-
rzami Mariuszem Muszalikiem i Sławkiem Szarym, mają-
cymi za sobą wiele spotkań w ekstraklasie. Wiedziałem jaki 
mają charakter i byłem pewien, że pomogą tej drużynie. 
Co innego praca z młodymi piłkarzami. Owszem, w ciągu 
roku można osiągnąć znakomite rezultaty, ale młody 
zawodnik, jeśli chce być profesjonalnym piłkarzem, musi 
wszystko temu podporządkować; półśrodkami niczego 
się nie osiągnie. To trener narzuca kierunki działania, 
a zawodnicy muszą się dostosować. Po drodze możemy 
dyskutować na argumenty. Są zawodnicy, których warto 
posłuchać, bo z ich pomocą można poprawić grę zespołu. 

Drużyna ROW-u to interesujące połączenie rutyny 
z młodością…

Jakie efekty może ono przynieść najlepiej widać po 
postępach, jakie poczynił wychowanek ROW-u Marcin 
Grolik. Gdy przejąłem drużynę buntował się przeciwko 
wszystkiemu; nie było łatwo. Zimą postawiłem sprawę 
jasno. Powiedziałem: Marcin będziesz tu grał, ale musisz 
przyjąć moje zasady. Przyjął, a Sławomir Szary zaakcep-
tował go jako partnera na środku obrony, a korzysta  
z tego zespół ROW-u.. 

Budujący drużynę trener tak naprawdę nie wie, 
czy między jedną rundą a drugą nie opuszczą jej 
kluczowi piłkarze…?

Ja też mam w kontrakcie klauzulę, że jeśli otrzymam 
propozycję z wyższej ligi, w każdej chwili mogę z niej 
skorzystać i odejść. I taką propozycję z klubu ekstraklasy 
w czasie rundy jesiennej otrzymałem lecz nie doszliśmy 
do porozumienia. I dobrze się stało bo na tę chwilę liczy 
się tylko zespół, w którym pracuję, czyli ROW. Latem 
rozmawiałem z kilkoma naszymi piłkarzami, którzy mieli 
propozycje z klubów grających w wyższych ligach. Stanęło 
na tym, że zostaną i spróbujemy razem powalczyć o coś 
więcej niż tylko utrzymanie. Bardzo się cieszę, że zostali, 
czego efektem jest nasze prowadzenie w tabeli. 

Piłkarzom mówię, że skoro drużyna jest wysoko  
w tabeli, mogą otrzymać różne propozycje. Zachęcam 
ich, by przyszli wtedy do mnie; ja im doradzę. Jeśli zmiana 
klubu pomoże im jako piłkarzom jeszcze się rozwinąć, nie 
będę ich na siłę zatrzymywać. W taki sposób począwszy 
od Odry przez Koronę i Górnika Zabrze wypromowałem 
kilku znanych piłkarzy, by wspomnieć tylko Zahorskiego 
czy Pazdana, którzy z trenerem Benhakerem pojechali 
na mistrzostwa Europy. Nasi zawodnicy są obserwowani 

przez tzw. skautów i należy się spodziewać, że nasi za-
wodnicy mogą otrzymać jakieś propozycje. Do transferu 
jednak daleka droga –tym bardziej że ROW na wiosnę 
będzie grał o wysoką stawkę. Dlatego tak mi zależy, by 
moje doświadczenie kierownictwo ROW-u Rybnik ze-
chciało w pełni wykorzystać. Z niektórymi zawodnikami 
klub, za moją namową, podpisał dłuższe kontrakty po 
to, by tych rozwojowych piłkarzy nikt nam nie zabrał. 
Mądra polityka transferowa może przynieść klubowi wiele 
korzyści; tak było przez lata w Odrze Wodzisław. Pienią-
dze z transferów mogą pomóc w rozwoju rybnickiego 
klubu, a młodych, perspektywicznych piłkarzy w okolicy 
nie brakuje. Już po zakończeniu rozgrywek testowali-
śmy ok.20 młodych zawodników z ościennych klubów,  
a na zakończenie  zagraliśmy mecz sparingowy. Przygląda-
my im się , sprawdzamy i dalej będziemy penetrować rynek 
by pozyskiwać utalentowanych zawodników z okolicy.  
W taki sam sposób pozyskaliśmy wcześniej Staniczka czy 
Kutarbę. Oczywiście nie zapominamy o naszych wycho-
wankach ,w kadrze zespołu jest dwóch 16-latków Musiolik 
i Gorzawski,a będą nastepni. Tak to się przecież odbywa 
na całym świecie. 

Czy polski rynek transferowy jest już względnie 
ucywilizowany?

Tak, został prawnie uregulowany i obowiązują taryfika-
tory. Podpisanie długoletniego kontraktu z obiecującym 
16-latkiem zawsze jest obarczone ryzykiem. Czasem 
charaktery młodych piłkarzy wypaczają menadżerowie, 
wmawiający im, że wszystko już potrafią. W piłce potrzeba 
tymczasem wiele pokory. Lubię zawodników młodych, 
którzy mają swoje zdanie, ale potrafią dostosować się do 
koncepcji trenera. Młodzi piłkarze mają często w głowie 
wiele cudzych pomysłów i często źle na tym wychodzą.

Przed rundą wiosenną będzie Pan chciał wzmoc-
nić zespół, czy może nadal pracować z tym samym 
składem ?

Kadrę mamy dosyć mocną, w końcu jesteśmy na 
pierwszym miejscu. Ale wprowadzenie do szatni świeżej 
krwi, dwóch może trzech nowych zawodników, chcących 
rywalizować z innymi o miejsce w składzie, jest jak naj-
bardziej wskazane. Taka rywalizacja pomaga się rozwijać 
i zawodnikom, i drużynie. Zakładam, że nikt nie odejdzie, 
bo nie ma takiej potrzeby.

Święta Bożego Narodzenia spędza Pan tradycyj-
nie, w domu z najbliższymi?

Dwa lata temu byliśmy z całą rodziną na nartach  
w Austrii i były to święta bardzo udane, ale w tym roku 
spędzimy je tradycyjnie w domu, m.in. z moją dwuletnią 
wnuczką. Podstawowym daniem na naszym stole jest karp, 
za którym przepadam, i którym razem się delektujemy.

W święta piłkarze nie muszą chyba jeszcze prze-
strzegać diety…?

Niestety, muszą. Treningi trwały do 7 grudnia. Potem 
każdy piłkarz dostał indywidualne zadania treningowe, 
by 14 stycznia, gdy się spotkamy był w dobrej dyspozycji  
i nie miał nadmiaru tkanki tłuszczowej,a weryfikacją 
będą badania wydolnościowe w dniu 15 stycznia. Ja nigdy 
nie miałem  problemów z wagą, ale pamiętam kolegów, 
którym początek okresu przygotowawczego upływał na 
odchudzaniu ,co nie ma nic wspólnego z prawdziwym 
piłkarskim treningiem.

Rozmawiał Wacław Troszka
Druga część rozmowy z trenerem Ryszardem Wieczor-

kiem w styczniowym wydaniu „GR”

Po rundzie jesiennej II-ligowi piłkarze 
Energetyka ROW-u Rybnik zajmują 
pierwsze miejsce w tabeli i wielu kibi-
ców rybnickiej piłki ma nadzieję, że na 
wiosnę wywalczą awans do I ligi. Pro-
wadzący drużynę doświadczony trener 
Ryszard Wieczorek mówi krótko: — Nie 
mamy wyjścia.

Ryszard Wieczorek już myśli o wiosennej batalii o awans do I ligi

Trener 
bez wyjścia
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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

7 stycznia, g. 19
W DRODZE
prod.: Bra-
zyl ia/Fran-
c j a / U S A /
Wielka Bry-
tania 2012, 
124 min . , 
d r a m a t /
przygodo-
w y,  r e ż . : 
Walter Sal-
les, obsada: Garrett Hedlund, Sam Riley, 
Kristen Stewart. 
Ekranizacja książki Jacka Kerouaca. Młody 
pisarz Sal Paradise, jego nieobliczalny 
przyjaciel Dean Moriarty i jego wyzwolona 
dziewczyna Marylou ruszają w wyprawę 
po Ameryce. Podróżują kradzionymi samo-
chodami, szukając totalnej swobody, ra-
dości, szalonych przygód i wolnej miłości.

14 stycznia, g. 19
PRZEWODNIK PO BELGRADZIE Z MUZYKĄ 
WESELNĄ I POGRZEBOWĄ
prod.: Chor-
wacja/Fran-
cja/Niemcy/
Węgry/Ser-
b i a  2011 , 
146  min . , 
m e l o d r a -
mat, scen. i 
reż.: Bojan 
Vuletic, ob-
sada: Julie Gayet, Marko Janketić, Anita 
Mančić, Jean-Marc Barr.
Po wielu latach ścisłej izolacji Belgrad 
otwiera się ponownie. Jest gotów na 
przyjęcie licznych turystów, biznesme-
nów i ciekawskich z całego świata. Co 
się wydarzy, gdy dojdzie do spotkania 
obcokrajowców i miejscowych?

21 stycznia, g. 19
POKŁOSIE
prod.: Pol-
ska  2012, 
107  min . , 
d r a m a t /
k r y m i n a ł , 
scen. i reż.: 
Władysław 
Pasikowski, 
obsada: Ma-
ciej  Stuhr, 
Ireneusz Czop, Jerzy Radziwiłowicz, Zbi-
gniew Zamachowski, Danuta Szaflarska.
Dwóch braci i… ukryta między kawał-
kami zniszczonego przez Józka asfaltu 
i nagrobnymi macewami, historia dra-
matu, jaki rozegrał się we wsi podczas II 
wojny światowej.

28 stycznia, g. 19
80 MILIONÓW – NUMER STULECIA

W y d a r z e n i e   
s e n s a c y j n e – pokaz 
filmu  z g ł o s z o n e g o  

d o  O s c a r a!
prod.: Polska 2011, 102 min., 
sensacyjny/polityczny, scen. 
i reż.: Waldemar Krzystek, 
obsada:    Kzysztof Czeczot, 
Wojciech Solarz, Maciej Ma-
kowski, Paweł Domagała, 
Filip Bobek.
Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, młodzi działacze 
Solidarności postanawiają pobrać z wrocławskiego banku 
80 milionów związkowych pieniędzy. Funkcjonariusze SB 
podążają za nimi krok w krok. Rozpoczyna się pasjonująca 
rozgrywka, w którą zostają zaangażowani duchowni i... 
cinkciarze. Każda ze stron ma asy w rękawie.
Po filmie  s p o t k a n i e  z głównym bohaterem tej nie-
zwykłej akcji – senatorem  J Ó Z E F E M  P I N I O R E M

Pod takim hasłem rozpocznie się ko-
lejny rok w Dyskusyjnym Klubie Książki. 
Gościem spotkania będzie Sylwia Chutnik 
– pisarka, laureatka Paszportu Polityki, felie-
tonistka, feministka, przewodniczka miejska 
po Warszawie i prezeska fundacji MaMa. 
Zainteresowanych zapraszamy 15 stycznia 
do rybnickiej biblioteki. Informacja o godzinie 
spotkania zostanie podana na początku roku 
na stronie www.biblioteka.rybnik.pl            (m)

Autorski wybór dzieł i tema-
tów, cicho brzmiąca muzyka 
oraz wiedza i zaangażowanie,  
z jakimi prezentuje dzieła naj-
wybitniejszych malarzy pozwa-
lają na chwilę uwolnić się od bie-
żącej codzienności. Grudniowe 
spotkanie było poświęcone ludzkim namiętnościom 
i zmysłowości, o których prowadzący opowiadał na 
przykładzie takich dział jak „Huśtawka” Fragonar-
da, „Pęknięty Dzban” Greuze czy „Rozstrzelanie 
powstańców madryckich” Goi. Historia sztuki 
w ujęciu dr. Kurka to przede wszystkim historia 
człowieka, jego odczuwania świata, przeżywania 
tęsknot, pragnień i radości spełnienia. Zmieniają 
się kostiumy i rzeczywistość, lecz ludzka natura 
pozostaje tak samo skomplikowana, fascynująca 

i nieodkryta. Żeby znaleźć porozumienie między 
przeszłością i przyszłością potrzeba dobrego 
przewodnika – a w tej roli Jacek Kurek sprawdza 
się świetnie. Co więcej, uczy sposobu patrzenia na 
obraz, odkrywania jego sensu, zauważania znaczą-
cego detalu. I to kolejny powód, by wykładów z cy-
klu „Tajemnica i poznanie” nie opuszczać. Szansa 
na kolejne spotkanie już w styczniu – informacja 
o terminie pojawi się na stronie www.biblioteka.
rybnik.pl.          (m)

Superbohaterka 
w jednej loży 

z historią 

U progu romantyzmu
Podobnie jak podczas wcześniejszych wykładów, 

tak i tym razem dr Jacek Kurek zgromadził komplet 
publiczności na spotkaniu poświęconym malarstwu  
z przełomu oświecenia i romantyzmu.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ryb-
niku serdecznie dziękuje Wszystkim Darczyńcom którzy przekazali na rzecz stowarzyszenia 
1% swego podatku za rok 2011. Dziękujemy i prosimy o pamięć.
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Program zajęć na styczeń

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

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

3.01., 
czwartek, g. 11

wykład: „Teatr Śląski jako instytucja i jego osobo-
wości aktorskie” – Krystyna Szaraniec oraz koncert 
noworoczny zespołu wokalnego „Moderato”

4.01., 
piątek, g. 10 Otwarty Noworoczny Turniej Brydża Sportowego 

7.01.,
pon., g. 10 dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki

10.01., 
czwartek, g. 11 

wykład: „Czy Rybnik jest bogatym miastem- źródła 
jego zasobności” – Jan Czempas, Uniwersytet Eko-
nomiczny Katowice

16.01., 
środa, g. 15-19 Spotkanie karnawałowe w „Magnolii”

17.01., 
czwartek, g. 11 wykład „Leonardo da Vinci a my” – Gerard Kuźnik

21.01., 
pon., g. 10 dyżur prawniczy – mec. Gerard Kuźnik

22.01., 
wtorek, g. 17 

Koncert zespołu „Moderato” w Muzeum Miej-
skim w Rybniku

23.01., 
środa, g. 17 Koncert zespołu „Moderato” w MDK w Żorach

24.01., 
czwartek, g. 11 

wykład: „Kabaret na Górnym Śląsku w czasach 
PRL” dr Alicja Badetko

29.01., 
wtorek, g. 16 

Miejska Biblioteka Publiczna: wernisaż wystawy 
malarskiej dzieci z Przedszkola nr 9, ich rodziców 
i członkiń grupy malarskiej „Impresja”

30.01., 
środa, g. 13 

wykład: „Błędy żywieniowe osób starszych” – 
Adam Krupa

31.01., 
czwartek, g. 11 

„Wspomnienia z podróży do Peru i Boliwii” Maria 
Krzemień



• 24 grudnia, poniedziałek, Wigilia – autobusy 
będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy 
i tylko do godziny 16.

• 25 grudnia, wtorek, pierwszy dzień świąt – 
będą kursować tylko autobusy linii: 3, 4, 6, 9, 11, 
14, 26, 40, 48, 48A. Na trasy wyjadą jednak do-
piero o g. 9 i będą kursować według niedzielnego 
rozkładu jazdy.

• 26 grudnia, środa, drugi dzień świąt – auto-
busy na wszystkich liniach będą kursować według 
niedzielnego rozkładu jazdy.

• 27-28 grudnia – autobusy będą kursować według 
rozkładu wakacyjnego, bez kursów szkolnych; nie 
będą obsługiwane kursy oznaczone literą „H”.

• 31 grudnia, poniedziałek, Sylwester – au-
tobusy kursować będą według rozkładu waka-
cyjnego, bez kursów szkolnych i tylko do g. 19;  

nie będą obsługiwane kursy oznaczone literą „H”
• 1 stycznia 2013 roku, wtorek, Nowy Rok – będą 

kursować tylko autobusy linii: 3, 4, 6, 9, 11, 14, 
26, 40, 48, 48A. Będą jeździć od g. 9 oraz według 
niedzielnego rozkładu jazdy.

• W dniach: 26 i 27 grudnia oraz 2 stycznia nie 
będą obsługiwane linie nocne !
Zarząd Transportu Zbiorowego przestrze-

ga też, że w Wigilię, czyli 24 grudnia, biura 
ZTZ przy ul. Budowlanych 6 będą zamknięte,  
a punkty doładowania e-karty w poczekalni 
dworca autobusowego przy ul. Budowlanych 
6 i na Pl. Wolności będą nieczynne! Z kolei  
w dniach od 27 do 28 grudnia punkty doładowań 
będą czynne odpowiednio od 7 do 14.30 i od 7 
do 15, zaś w poniedziałek 31 grudnia od 7 do 
13.30 i od 7 do 14.

Pracownia Złotnicza (ul. 3 
Maja 4), Kantor Sztuki Złotniczej  
i Zegarmistrzowskiej (ul. 3 Maja 
4), Atelier (ul. Sobieskiego 13), 
Femina (ul. Sobieskiego 16), Jubiler 
Kłosok (ul. Sobieskiego 1), Getex 
(ul. Sobieskiego 34), La Strada (ul. 
Sobieskiego 14), Księgarnia Sowa 
(ul. Sobieskiego 24), Metro (ul. 
Sobieskiego 18), Orginal Jeans (ul. 
Sobieskiego 21), Big-Star (ul. Rynek 
8), La Casa (ul. Rynek 8), Damiani 
(Rynek 6), Sklep Sportowy Week-
end (ul. Kościelna 9), Darbut (ul. 
Kościelna 2), Kubuś (ul. Kościelna 
13), Pako Jeans (ul. Kościelna), Tur-
bos (ul. Kościelna 2), Pako Jeans (ul. 
Powstańców Śląskich 12), Elektro-
tech (ul. Powstańców Śląskich 21), 

Fatima (ul. Powstańców Śląskich 
12), Natur House (ul. Powstańców 
Śląskich 16), Noce i Dnie (ul. Po-
wstańców Śląskich 14), Odzieżowy 
(ul. Powstańców Śląskich 2), Nina 
(ul. Powstańców Śląskich), Galeria  
i Sklep Zaopatrzenia Artystów Pla-
styków (ul. Rynek 17), Imago Artis 
(ul. Rynek 1), Lacardi (ul. Rynkowa 
1), Metro (ul. Reja), Kwiaciarnia (ul. 
Raciborska 2), Metro (ul. Raciborska 
13), Modny Styl (ul. Raciborska 
1), Wakacje.pl (ul. Raciborska 2), 
Triumph (ul. Raciborska 4), Sport 
Studio (ul. Raciborska 86), Perfu-
meria Ambrozja (ul. Św. Jana 1), Ty 
i Dom (ul. Św Jana 5), T-mobile (ul. 
Zamkowa 2), Butik (ul. Zamkowa 6), 
Clip Clap (ul. Zamkowa 6).  (WaT)

Licytacja
Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury
ogłasza przetarg pisemny w formie 

licytacji na sprzedaż zbiorów kaset VHS 
według specyfikacji zamieszczonej 

na stronach: www.rck.rybnik.pl 
i www.facebook.com/Harcowka. 

Oferty w formie pisemnej należy składać  
w sekretariacie Rybnickiego Centrum Kultury lub 
przesyłką pocztową na adres: Rybnickie Cen-
trum Kultury, 44-200 Rybnik, ul. Saint Vallier 
1 – do 4 stycznia 2013 r. do g. 12 w zamknię-
tych kopertach z dopiskiem: „Licytacja zbiorów 
Wideoteki Rybnickiego Centrum Kultury”.
Cena wywoławcza licytacji:
1. Za cały zbiór (około 1400 tytułów) – 150,00 zł
2. Za pakiety (po 100 szt.) – 20,00 zł
Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 stycznia 
2013 r., g. 12.30 – galeria „Oblicza” w siedzibie 
RCK. Licytację wygrywa oferta z najwyższą ceną 
ofertową.

Hospicjum Domowe im. św. Rafała Kalinowskiego w Rybniku 
zaprasza na bal charytatywny na rzecz hospicjum, który w sobotę 
26 stycznia odbędzie się w hotelu Politański.

Wstęp od osoby 125 zł. Całkowity dochód z balu i z aukcji „niezwykłości”, 
która odbędzie się w jego trakcie, zasili konto hospicjum. Prowadzona przez 
wodzirejów zabawa będzie miała formę balu przebierańców pod hasłem „Wiek 
XX raz jeszcze!”. W planie: muzyka na żywo do białego rana, konkursy i inne 
atrakcje. Kontakt: tel.: 887 858 687; email: hospicjum.rybnik@gmail.com; 
strona internetowa: www.hospicjum.miastorybnik.pl. 

A u t o b u s y  w  ś w i ę t a
W okresie świątecznym, czyli od 24 grudnia do 1 stycznia 2013 r. na liniach organizo-

wanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku autobusy będą kursować według 
zmienionych rozkładów jazdy. Oto najważniejsze zmiany:

Zapraszają na zakupy
Oddolna inicjatywa rybnickich kupców i handlowców 

ze śródmieścia, którzy zdecydowali się na wydłużenie 
godzin handlu przybiera na sile. Już ponad 40 placówek 
handlowych i usługowych jest otwartych od poniedziałku 
do piątku do godziny 19, a w soboty do godziny 15. Na 
zakupy w wydłużonych godzinach zapraszają:

Podatki na nowy rok
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W czasie listopadowej sesji radni uchwalili stawki podatków od nierucho-
mości i środków transportu, a także stawkę podatku rolnego na 2013 rok. 

W poszczególnych kategoriach nieruchomości roczne stawki podatku za metr 
kwadratowy powierzchni przedstawiają się w sposób następujący:

- Budynki mieszkalne lub ich części – 0,72 zł (0,69 zł w 2012)
- Budynki związane z działalnością gospodarczą – 22,80 zł (21,92 zł w 2012) 
- Budynki gospodarcze osób fizycznych – 5,78 zł (5,55 zł w 2012)
- Budynki pozostałe, w tym garaże wolnostojące – 7,65 zł (7,35 zł w 2012)
- Budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł (4,44 w 2012)
- Grunty związane z działalnością gospodarczą – 0,87 zł (0,83 zł w 2012)
- Grunty pozostałe – 0,43 zł (0,41 zł w 2012)
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,25 zł (0,23 zł w 2012)
Bardzo prawdopodobne, że niektórzy właściciele prywatnych posesji otrzymają  

w nowym roku z urzędu miasta nową decyzję podatkową ze zmienioną wysokością po-
datku od nieruchomości. Będzie to konsekwencja aktualizacji magistrackiej ewidencji 
gruntów i budynków. Pierwszą taką modernizację zakończono w 2008 roku. Wtedy 
to m.in. część gruntów stanowiących własność osób fizycznych zakwalifikowano jako 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Chodziło głównie o tereny sąsiadujące z budynka-
mi mieszkalnymi. W uchwale podatkowej na rok 2009 dla terenów tych, oznaczonych 
symbolem „Bz” wprowadzono też odrębną, stosunkowo niską stawkę podatkową. 
Okazało się jednak, że nadzór geodezyjny zakwestionował takie ewidencjonowanie 
gruntów położonych przy budynkach mieszkalnych, gdyż podstawowym warunkiem, 
jaki muszą spełniać tereny rekreacyjno-wypoczynkowe jest ich ogólnodostępność .

W tej sytuacji przy sukcesywnie prowadzonych pomiarach geodezyjnych i ak-
tualizowaniu ewidencji gruntów nieprawne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe są 
ewidencjonowane zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania. Tereny prywatnych 
właścicieli przy budynkach mieszkalnych są np. zapisywane w ewidencji jako tereny 
mieszkaniowe. A, że sposób użytkowania przekłada się na wysokość podatku od 
nieruchomości, właściciele takich gruntów muszą się liczyć z tym, że wkrótce zostanie 
im naliczony nieco wyższy podatek. W 2013 roku stawka rocznego podatku za metr 
kwadratowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego będzie wynosić 0,25 zł, zaś stawka 
za „grunty pozostałe – tereny mieszkaniowe” – 0,43 zł. W 2012 roku gruntów opo-
datkowanych jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe było w mieście 1,2 mln m kw. 
Problem dotyczy obrębów geodezyjnych: Boguszowice, Gotartowice, Rybnik, Ligota, 
Kamień, Stodoły i Chwałęcice (zakres pierwszej modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków). O podatkach od nieruchomości piszemy też w relacji z listopadowej 
sesji rady miasta na stronach 4 i 5. 

(WaT)

Bal charytatywny dla hospicjum
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2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 53 400

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

2 zaproszenia 
na profesjonalny makijaż

Gabinet 
Kosmetyczny 

Professionalline
Rybnik, 

ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Bawarska filiżanka z 20-lecia  
międzywojennego wraz ze  

spodeczkiem i posrebrzaną łyżeczką

Galeria
„Pod Manekinem”

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

Karnet na cały rok

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

Karnet wartości 100 zł

2-osobowa wejściówka
na koncert Michała Bajora

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

Rybnicka Agencja Wydawnicza

2 książki
„Tajemnice rybnickich 

dzielnic”

Zespół
„Carrantuohill”

3 albumy 
płytowe

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

2 książki „Mitopedia”

Zgodnie z redakcyjną tradycją zapra-
szamy do udziału w naszym świątecz-
nym konkursie autorstwa Kazimiery 
Drewniok, wielkiej propagatorki ślą-
skiej gwary i regionalnych tradycji. 

Autorka ma nadzieję, że jego rozwiązanie 
sprawi państwu przyjemność i przypomni 
m.in., może już nieco zapomniane, regional-
ne potrawy ze świątecznego menu.

By odgadnąć ukryte hasło i w ten sposób 
rozwiązać konkurs, trzeba najpierw odgad-
nąć hasła pomocnicze. I tu małe utrudnienie. 
Konkurs ma charakter „mieszany” – jedne 
z haseł pomocniczych pochodzą ze śląskiej 
gwary, a inne z literackiej polszczyzny. 
Odgadnięte rzeczowniki należy wpisać  
w kółka diagramów, a następnie litery z pół 
ponumerowanych przenieść zgodnie z nu-

meracją do pól głównego diagramu na dole 
strony. Powstałe w ten sposób hasło będzie 
stanowić rozwiązanie naszego konkursu. 

Autorom poprawnych odpowiedzi, do 
których w losowaniu uśmiechnie się szczę-
ście przekażemy prezentowane poniżej 
nagrody. Ich fundatorom redakcja składa 
gorące podziękowania.

Na odpowiedzi czekamy do 18 stycznia 
2013 roku. Należy je dostarczyć do naszej 
redakcji na kartkach pocztowych, osobiście 
bądź za pośrednictwem poczty. Odpowie-
dzi można też wysłać drogą mailową (nasz 
adres: gazeta@um.rybnik.pl).

Prosimy o podanie w odpowiedziach 
swojego imienia i nazwiska, adresu, oraz 
numeru telefonu kontaktowego, a także 
o wskazanie kilku preferowanych przez 
Państwa nagród i to w kolejności odpowia-
dającej chęci ich posiadania. 

Komplet srebrnej biżuterii

Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 5, ul. Rynkowa 1
 Wodzisław, Śląski ul. Zamkowa 1b 

Żory, ul. Moniuszki 18a

Wydawnictwo ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek
44-210 Rybnik, 

ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl

tel. +48 603 277 323

2 książki
„Śląsk dla dzieci”

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Zestaw książek: J.K. Rowling „Trafny 
Wybór”; Richard Paul Evans „Naj-
cenniejszy dar”; Marcin Rak, Michał 
Romanek „Elitarni” oraz „Najnowsze 
przygody Mikołajka”

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, DH Hermes, ul. Chrobrego 6, 

tel. 519 546 028

Albumy: „Światło ze Śląska. 750. rocz-
nica śmierci św. Jacka Odrowąża”, 

„Po śladach Przedwiecznego”, 
„Witraże Wiktora Ostrzołka”

Rozwiązanie konkursu ze „Znakiem”
W konkursie wydawnictwa Znak książkę „Trafny wybór” Joanne Kathleen Rowling 

zdobyli: Natalia Morgała, Joanna Zieleźny i Leokadia Przybyła, które jako pierwsze 
odpowiedziały, że powieść, która przyniosła J.K.Rowling światową sławę składa się  
z siedmiu tomów. Chodzi oczywiście o sagę o Harrym Potterze.

Rozwiązanie foto-zagadki z numeru 11/2012
Prezentowane na naszych łamach zdjęcie przedstawiało schody zewnętrzne (na ścianie 

północnej) prowadzące na górne piętro Teatru Ziemi Rybnickiej. Nagrody otrzymują: Andrij 
Gryszkiewicz i Bibianna Jeżewska (empik) oraz Erwin Henich (woda).

Konkurs świąteczny

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

empik

Hity z empiku Z A W I A D O M I E N I E
Z dniem 31 grudnia 2012 r. zostaną zamknięte rachunki bankowe 

Urzędu Miasta Rybnika w Kredyt Banku S.A.
Od 1 stycznia 2013 r. wszelkie wpłaty muszą być dokonywane wyłącznie na 

aktualne rachunki bankowe Urzędu Miasta Rybnika w BRE Bank S.A. Rybnik (infor-
macja ta umieszczona jest również w Biuletynie Informacji Publicznej).

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:
• podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 

leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego 
podatnika i każdej nieruchomości numer rachunku, który znajduje się w decyzji 
podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu

• innych podatków i opłat lokalnych - na rachunek: 47 1140 1179 0000 2224 
1800 1002

• innych zobowiązań wobec Urzędu Miasta – dzierżawa terenu, wieczyste użyt-
kowanie gruntów gminy, opłata za wydanie prawa jazdy, opłata rejestracyjna, 
wydanie karty wędkarskiej, wydanie karty parkingowej, mandat karny, opłata za 
zajęcie pasa drogowego, wydanie legitymacji, zaświadczenia, licencji i koncesji, 
wykup mieszkania komunalnego, nieruchomości i lokalu użytkowego, sporządzenie 
map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentów do 
przewłaszczenia, za wgląd do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, usu-
nięcie drzew i krzewów, przekazanie darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej 
Rady Miasta - na rachunek: 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003

• zobowiązań wobec budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu 
Państwa, wykup nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych 
osobowych - na rachunek: 36 1140 1179 0000 2224 1800 1006

• opłaty skarbowej na rachunek: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer 
rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BREX PL PW

Od wpłat dokonywanych w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miasta (za wy-
jątkiem wpłat z tytułu opłaty skarbowej i niektórych innych opłat), od wpłacającego 
pobierane będą (przez bank prowadzący kasy) opłaty manipulacyjne.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez inter-
net. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) 
w polu <tytuł wpłaty> należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny 
(numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy 
wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą i okazać numer ewiden-
cyjny podatnika, co przyspieszy obsługę. Wpłaty powinny być dokonywane na indywidu-
alny (inny dla każdego podatnika i każdej nieruchomości) numer rachunku bankowego. 

Pracownicy rybnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt apelują 
do właścicieli psów, by ci w sylwestrową noc zadbali o swoje czworonogi  
w czasie sylwestrowej kanonady. 

Uciekające wtedy z domostw psy to prawdziwa zmora schroniska. — Zwykle 
w ciągu tygodnia trafia do nas pięć, sześć psów. W pierwszym tygodniu po syl-
westrze od 30 do 40, ale tylko po niektóre z nich zgłaszają się później właściciele 
— mówi Przemysław Plucik, kierownik schroniska. Z kolei weterynarze radzą,  
by w czasie wystrzałów fajerwerków nie zostawiać wystraszonych psów samych,  
a już broń Boże nie zamykać 
ich w ciemnych pomieszcze-
niach. Skutecznym sposobem 
na przezwyciężenie sylwestro-
wego stresu u zwierząt może 
być towarzystwo ich właścicieli,  
ale też specjalistyczne środki far-
makologiczne, które można kupić  
u dyplomowanych weterynarzy. 

(WaT) 

Sylwestrowy apel

Agnieszka Chylińska, Zezia i 
Giler, Wydawnictwo Pascal 2012.

Niedawno Agnieszka Chylińska 
zaskoczyła wszystkich zmianą stylu 
muzycznego oraz image’u. Tym 
razem pokazała się z jeszcze innej 
strony – jako autorka książki dla 
dzieci. „Zezia i Giler” spodoba się i 
młodszym, i starszym. Kolejne opo-
wieści odkrywają tajemnice rodziny 
Zezików. Pełna uroku dziecięca wyobraźnia nie przesłania chwila-
mi trudnych relacji świata dorosłych, a przy okazji przypomina, że 
warto czasem naiwnie, bez uprzedzeń spojrzeć na siebie samych.

•   •   •
Sztuka życia, nr 12/2012, 

Wydawnictwo Polityki
Zbiór ciekawych, inspirują-

cych tekstów i reportaży pokazu-
jących nieprzeciętne osobowości 
– ich zainteresowania, poglądy, 
sposoby na życie. W numerze 
m.in. Małgorzata Braunek opo-
wiada o wartościach buddyzmu, 

Andrzej Klesyk o etyce i biznesie, Andriej Konczałowski o wiecz-
nej podróży za twórczą wolnością. Warte polecania są również 
subiektywny ranking audiobooków i tekst o tym, dlaczego  
w przyszłości wszyscy będziemy mieć smartfony.

•   •   •
CD Aleksandra Kurzak (go-

ścinnie Sebastian Karpiel-Bułec-
ka), Hej kolęda, Universal Music 
Polska 2012.

Klasyczne brzmienie z gó-
ralską nutą. Aleksandra Kurzak, 
uznana na świecie sopranistka, 
interpretuje najpiękniejsze polskie kolędy. Solistce towarzyszy 
wspaniała orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa 
Herdzina. Jest to pierwszy polski album noszący prestiżowy 
znak firmy fonograficznej Decca Classics. Gościem specjalnym 
nagrania jest Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower), który 
oprócz duetów w dwóch utworach występuje jako solista.

•   •   •
DVD Mroczny rycerz po-

wstaje, reż. Christopher Nolan, 
Warner Video 2012.

Komiskowy bohater na dobre 
został już gwiazdą kina. Mroczny 
rycerz w interpretacji Christophe-
ra Nolana i Christiana Bale’a jest 
enigmatyczny i intrygujący. Reży-
ser i scenarzysta nie zapominają, 

że Batman potrzebuje godnego, inteligentnego przeciwnika 
– po Jokerze zostaje nim Bane. Film cechują epicki rozmach 
i wspaniałe efekty specjalne. W pamięci pozostają kreacje, 
które stworzyli Tom Hardy, Gary Oldman czy Anne Hathaway. 

Za sylwestrowymi atrakcjami 
zwierzęta raczej nie przepadają
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Apteki w Rybniku dyżury 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).

1/2.01 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

2/3.01 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

3/4.01 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

4/5.01 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

5/6.01 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

6/7.01 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

7/8.01 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

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

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

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

11/12.01 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

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

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

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

15/16.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

16/17.01 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

17/18.01 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

18/19.01 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

19/20.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

20/21.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

21/22.01 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

22/23.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

23/24.01 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

24/25.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

25/26.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

26/27.01 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia 

27/28.01 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour

28/29.01 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

29/30.01 Apteka Św. Anny, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

30/31.01 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek

31.01/1.02 Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os.

Nocne 
dyżury aptek

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 49
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„Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych”
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników oraz osoby chcące dołączyć 
do grupy seniorów, którzy oraz wspólnie zagospodarowują godziny dopołudniowe, 
biorąc aktywny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Centrum Rekreacji  
i Rehabilitacji „BUSHIDO” w Rybniku. 

Wszystkie osoby w wieku 60+ zainteresowane poszukiwaniem nowych i ciekawych form aktywności, 
będą mogły skorzystać z następujących propozycji: joga, salsa, tai-chi, gimnastyka z elementami judo 
oraz stretchingu. 
Szczegółowy harmonogram zajęć na dany miesiąc znajduje się w siedzibie Centrum Rekreacji  
i Rehabilitacji „BUSHIDO” przy ul. Floriańskiej 1 na osiedlu Nowiny w Rybniku oraz na jego  
stronie internetowej (www.bushido.rybnik.pl). Informacje można również uzyskać pod  
nr. telefonu – 32 42 282 01.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone w ramach zadania pn. „Rybniccy seniorzy wzorem aktyw-
ności społecznej osób starszych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Ponadto, Drogim seniorom życzymy, zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i aby 
Nowy 2013 Rok przyniósł, radość z tego, co jest, nadzieję na to, co przed Wami, uśmiech  
i pogodę ducha na każdy nowy nadchodzący dzień, zdrowie, pomyślność i spełnienie wszystkich 
marzeń, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się Wam zrealizować.

Seniorzy wzorem aktywności

Nordic Walking

Aktywny Senior

Judo

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
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. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

123 – spotkania wtorki 10-12, czwartki 15.30-17) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła 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 różnicę?

www.artdent.org

Panu D. zrobiliśmy w ciągu  
trzech dni licówki porcelanowe 

i wybieliliśmy zęby.
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

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

Promocja noworoczna! 
Wybielanie zębów 

już od 300 zł!


