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Wesołych
Świąt!



Drodzy Rybniczanie!
Na czas celebrowania narodzin Bożej Dzieciny 

składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 
Niech ten wyjątkowy okres będzie spokojny 

i bogaty w spotkania z bliskimi sercu osobami. 
Oby świątecznym obchodom towarzyszył 

budowany przez tradycyjne zwyczaje i rodzinne ciepło nastrój, 
dzięki któremu pełni optymizmu, 

z ufnością i odwagą, wkroczymy w Nowy 2014 Rok.
Niech przyniesie on nam wiele dobrego, 

tak, by wszystkie zamierzenia i plany udało się zrealizować. 

Z najlepszymi życzeniami
 Adam Fudali Andrzej Wojaczek
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący
 pracownicy urzędu miasta Rady Miasta Rybnika
 i jednostek miejskich wraz z radnymi



Drodzy Rybniczanie,
Kończący się rok to zawsze niezwykle ważny moment dla 

samorządu – czas zatwierdzania budżetu miasta. Niezwykle 
istotne jest to, że ponad jedną czwartą przyszłorocznego budżetu 
przeznaczymy na inwestycje. Największą ich część stanowić będą 
oczywiście dalsze przebudowy dróg – m.in. ulic Sobieskiego 
i Powstańców Śląskich, Rudzkiej, Podmiejskiej, Jastrzębskiej, 
Tkoczów, Zwycięstwa czy przebudowa mostu nad Nacyną  
w rejonie ulicy Kotucza. To również niezwykle ważne inwestycje 
sportowo-rekreacyjne, jak modernizacja kąpieliska Ruda, budowa 

parku nad Nacyną, przebudowa stadionu lekkoatletycznego, budowa hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 czy dalsza budowa boisk przyszkolnych. Po raz kolejny będą też środki na 
współorganizację koncertu międzynarodowej gwiazdy na rybnickim stadionie. 

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mi, niestety, uczestnictwo w tegorocznym, znakomicie 
przyjętym, koncercie Roda Stewarta. Dlatego z tym większą radością czekam na przyszłoroczne 
muzyczne wydarzenie, jakim będzie show amerykańskiej grupy  30 Seconds to Mars.  
Po trzech doskonałych koncertach „dinozaurów” muzyki rockowej, czyli Bryana Adamsa,  
Guns n’Roses i Roda Stewarta, tym razem stawiamy na zespół, który przyciągnie również 
młodszą publiczność. Śledząc medialne i internetowe reakcje na wiadomość o rybnickim 
koncercie, już teraz można być spokojnym o powodzenie, jakim będzie się on cieszył. Muzycy 
pojawią się na rybnickim stadionie 22 czerwca, bilety na koncert są jednak w sprzedaży  
od połowy grudnia, więc pewnie wiele osób znajdzie je już pod choinką.

 
Drodzy Państwo,
te przedświąteczne dni to czas wspólnych spotkań w gronie dawno nie widzianych przyjaciół 

czy rodziny. W naszym mieście tradycją stały się już świąteczno-noworoczne spotkania  
z różnymi grupami zawodowymi i społecznymi: m.in. z przedstawicielami służb mundurowych, 
proboszczami rybnickich parafii, pensjonariuszami Miejskiego Domu Pomocy Społecznej czy 
osobami samotnymi i bezdomnymi, a także wspólna Wigilijka ze zgromadzonymi na rynku 
mieszkańcami. W takich chwilach nasze myśli skupiają się wokół wigilijnego stołu i świątecznie 
udekorowanej choinki, rozbrzmiewają kolędy, a najmłodsi czekają z niecierpliwością na wizytę 
Dzieciątka z prezentami…

Niech ten czas Świąt Bożego Narodzenia upłynie wszystkim Państwu spokojnie i radośnie, 
a Nowy 2014 Rok składa się z samych pomyślnych chwil.

 Ze świątecznymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 26 stycznia



Sesja rady miasta – 27 listopada

Rada miasta znów w komplecie
Listopadowa sesja, w czasie której uchwalono m.in. stawki podatków 

od nieruchomości na przyszły rok, była pierwszą, w której wziął udział 
debiutujący radny Łukasz Kłosek. 30-letni mieszkaniec Boguszowic Starych 
należący do klubu radnych Platformy Obywatelskiej zastąpił w radzie 
Szymona Musioła, który we wrześniu zrezygnował z mandatu radnego.

Miasto w skrócie
w Ulgę w czesnym zapewnia rodzinom wielo-

dzietnym i zastępczym kolejna firma, któ-
ra w listopadzie przyłączyła się do progra-
mu „Duża Rodzina”. To Szkoła Wyższa im. 
Bogdana Jańskiego – wydział zamiejsco-
wy w Zabrzu, która oferuje 30 proc. zniżki  
w opłacie czesnego dla studentów pocho-
dzących z rodzin mających na utrzymaniu 
troje dzieci w wieku do 26 lat (40 proc. – 
czworo i 50 proc. – pięcioro). Szkoła kształ-
ci na kierunkach gospodarka przestrzenna  
i stosunki międzynarodowe i jest 14 pry-
watnym podmiotem w programie. 23 li-
stopada w Rybniku posiadacze kart „Duża 
Rodzina” wzięli udział w bezpłatnych bada-
niach, m.in. EKG i krwi oferowanych przez 
NZOZ Puls-Med, który jako jeden z pierw-
szych przystąpił do tego programu. 

w W połowie listopada w Karpaczu podsu-
mowano ogólnopolski konkurs „Samorząd 
Równych Szans 2013”, którego jednym  
z laureatów został Rybnik za projekt „Prze-
kroczyć próg”, realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Ma on zapewnić oso-
bom niewidomym i słabo widzącym rów-
ny dostęp do życia społecznego i zawodo-
wego. Do konkursu zgłosiło się 88 samo-
rządów, a Rybnik znalazł się w gronie 16 
laureatów, obok Katowic, Poznania, Szcze-
cina czy Wrocławia. Warto dodać, że ryb-
nicki projekt doceniono też 29 listopada 
podczas Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych w Bibliotece Śląskiej  
w Katowicach. 

w W piątej edycji ogólnopolskiego konkur-
su „Strona internetowa bez barier” w gro-
nie nagrodzonych znalazł się serwis projek-
tu „T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, For-
ma” realizowanego wspólnie przez Ryb-
nik, Ośrodek Pomocy Społecznej i orga-
nizacje pozarządowe. Spośród niemal stu 
zgłoszonych do konkursu stron interneto-
wych, Fundacja Widzialni, wybrała dwie, 
najbardziej dostępne dla osób niepełno-
sprawnych, starszych i wykluczonych. Jedną  
z nich jest właśnie www.trafrybnik.pl.  
— Gdy internet wkraczał do Polski mówi-
ło się, że społeczeństwo będzie podzielo-
ne na osoby, które mają dostęp do sieci  
i będą z niej wykluczone. Dziś mówimy też o 
osobach, które mają internet, ale nie mogą  
z niego korzystać, bo serwisy nie są dosto-
sowane do ich potrzeb — zauważa Miro-
sław Górka, koordynator projektu. Podczas 
gali finałowej konkursu 29 listopada w Ho-
telu Radisson Blu w Warszawie, nagrodę 
odebrała Halina Szymańska, zastępca dy-
rektora rybnickiego OPS-u. Przypomnijmy 
– strona rybnickiego projektu triumfowała 
w tym konkursie już po raz trzeci. 

Po drobnej korekcie porządku obrad odbyło 
się „obsadzenie mandatu radnego”. Po jednogło-
śnym podjęciu uchwały w tej sprawie Łukasz Kło-
sek złożył ślubowanie radnego, co pozostali rad-
ni przyjęli brawami. Dalej obrady przebiegały już 
zgodnie z utartym porządkiem.

Prezydent Adam Fudali swoje wystąpienie na 
temat bieżących spraw miasta rozpoczął od przy-
pomnienia radnym, że grudzień to ostatni miesiąc,  
w którym dzielnicom wydawane są popularne beto-
nity do utwardzania dróg dzielnicowych systemem 
gospodarczym, czyli przez samych miesz-
kańców. Poprosił więc radnych o ewen-
tualne dopełnienie niezbędnych formal-
ności. Następnie radni usłyszeli precyzyj-
ny raport na temat prac drogowych, zna-
lazła się w nim m.in. informacja o postę-
pie robót na remontowanym odcinku ul. 
Niepodległości w Radziejowie i o zakoń-
czeniu budowy ronda u zbiegu ul. Rudz-
kiej i Obwiedniej Północnej. Część swe-
go wystąpienia prezydent poświęcił też 
miejskim inwestycjom, informując m.in. 
o zgodnej z harmonogramem budowie 
nowego kąpieliska Ruda i planowanym 
otwarciu w jej sąsiedztwie sezonowego lo-
dowiska wraz z częścią nowego parkingu, 
który w przyszłości będzie służyć bywal-
com nowego kąpieliska. Radni usłyszeli 
również o dobiegającej końca moderniza-
cji targowiska przy ul. Hallera i o kończącej się bu-
dowie sali ćwiczeń dla zespołu Przygoda, na terenie 
Zespołu Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk. 

Budżetowe korekty
Zaraz po wystąpieniu prezydenta radni ru-

tynowo zajęli się wprowadzeniem niezbędnych 
zmian do budżetu. Jak wyjaśnił skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda, tym razem planowane docho-
dy i wydatki budżetu miasta zmniejszono per sal-
do o tę samą kwotę ponad 7,2 mln zł.

Wydatki zmniejszono m.in. w związku z zakoń-
czeniem regulowania płatności za modernizację ulic 
Żorskiej (o 270 tys. zł) i Wodzisławskiej (o 2,3 mln zł).  
O 4 mln zł (do kwoty 6 mln) zmniejszono wpływy 
z tytułu udziału miasta w podatku CIT, czyli podat-
ku dochodowym od osób prawnych, a o 200 tys. zł 
(do kwoty 4 mln zł) zmniejszono budżetowe wpły-
wy z tytułu podatku od czynności cywilno-praw-
nych. Z kolei o ponad 8,6 mln zł zmniejszono też 
wpływy, jakie miała przynieść sprzedaż miejskie-
go majątku, czyli nieruchomości.

Ale zwiększono również i planowane docho-
dy: o 4 mln zł wpływy wynikające z udziału miasta  
w podatku dochodowym od osób fizycznych i w tej 
chwili w budżecie miasta mają one osiągnąć kwotę 
134 mln zł. Z kolei do kwoty 4,7 mln zł podniesio-
no (o 1 mln zł) spodziewane wpływy z tytułu odse-
tek od pieniędzy miasta gromadzonych na rachun-
kach bankowych. Do budżetu wprowadzono też 
260 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. To rekompensata 
dla miasta za odbieranie i usuwanie porzuconych 

przez właścicieli samochodów i przekazywanie ich 
do stacji demontażu. Korygując budżet wprowa-
dzono również do niego oszczędności, które po-
jawiły się po rozstrzygnięciu przetargów, bądź za-
kończeniu inwestycji związanych m.in. z moderni-
zacją i remontami dróg i ocieplaniem budynków 
placówek oświatowych (m.in.: ul. Jastrzębska – 1,7 
mln zł; budowa boiska w SP nr 20 – 102 tys. zł;  
termomodernizacja SP nr 19 – 163 tys. zł; adapta-
cja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby urzędu 
miasta – 429 tys. zł). 

Po przyjętych zmianach tegoroczny budżet mia-
sta wygląda w sposób następujący: dochody – 619,6 
mln zł; wydatki – 668,5 mln zł, a wobec tego pla-
nowany deficyt wynosi 48,9 mln zł (według pier-
wotnie uchwalonego budżetu miasta miał wynieść 
108 mln zł). Z kolei nadwyżka operacyjna osiągnę-
ła kwotę 20,5 mln zł, choć według uchwały budże-
towej miała wynosić tylko 6,2 mln zł.

W czasie dyskusji nad budżetowymi poprawka-
mi Krystyna Stokłosa (PO) pytała o kary, które mia-
sto naliczyło firmom modernizującym ulice Wo-
dzisławską i Żorską. Janusz Koper, pełnomocnik  

30-letni Łukasz Kłosek ze swoją rodziną – żoną i rocznym synem Pawłem mieszka 
w Boguszowicach Starych przy ulicy o dość osobliwej nazwie – Sołtystwo.  
W 2006 roku ukończył politologię ze specjalnością samorządową na Uniwersytecie 
Śląskim. Od 2007 roku jest dyrektorem biura poselskiego Marka Krząkały, posła 
Platformy Obywatelskiej. Wcześniej przez dwa lata był asystentem śp. senatora 
Antoniego Motyczki 
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Miasto w skrócie

cd. na stronie 6

prezydenta miasta, odpowiedział, że sprawa ge-
neralnie czeka na rozstrzygnięcie w sądzie. Z ko-
lei radna Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO), 
wspominając mieszkańców Gotartowic, którzy nie 
mogą swobodnie zabudowywać swoich nierucho-
mości, pytała o planowaną rozbudowę rybnickiego 
lotniska. W odpowiedzi usłyszała od prezydenta 
Fudalego, że rozbudowy lotniska na razie nie bę-
dzie. — W strategii rozwoju województwa śląskie-
go była zaplanowana rozbudowa pięciu małych lot-
nisk w całym województwie. W pewnym momencie 
zapisy te zostały jednak z niej wykreślone. Na razie 
zatem rozbudowy lotniska nie będzie, bo nasze pla-
ny były uzależnione od możliwości zdobycia unijne-
go dofinansowania. Rozbudowa lotniska wyłącznie 
w oparciu o środki budżetu miasta nie jest możli-
wa — wyjaśnił prezydent Adam Fudali. 

Henryk Frystacki (BSR) pytał o ekrany dźwię-
kochłonne, które zamontowano w ostatnim cza-
sie przed szkołami przy ul. Wodzisławskiej i Rey-
monta. Chciał wiedzieć, dlaczego takich samych 
ekranów nie postawiono przed szkołą podstawo-
wą w dzielnicy Wielopole, która jest usytuowana 
tuż przy bardzo ruchliwej ul. Gliwickiej. — Natę-
żenie ruchu i hałasu na ul. Gliwickiej jest na pewno 
większe niż na ul. Reymonta — argumentował rad-
ny. — Pamiętacie państwo, że nie chcąc budować 
ekranów wzdłuż ul. Gliwickiej, podjęliśmy uchwa-
łę o wprowadzeniu strefy ograniczonego użytkowa-
nia. Ta uchwała została jednak zakwestionowana  
i nie weszła w życie. W sprawie budowy ekranów przy 
ul. Wodzisławskiej i Reymonta została wydana de-
cyzja służb ochrony środowiska i tę decyzję musie-
liśmy wykonać. W przypadku ul. Gliwickiej nie ma 
takiej decyzji, więc nie musimy budować tam ekra-
nów. W naszym przekonaniu ekrany nie są najlep-
szym rozwiązaniem, szukamy więc innego, być może 
będzie nim wymiana okien w budynku szkoły. Na 
razie pieniądze zabezpieczone na ewentualną bu-
dowę ekranów w Wielopolu zwyczajnie wracają do 
budżetu — wyjaśnił Janusz Koper, pełnomocnik 
prezydenta miasta odpowiedzialny m.in. za drogi.  

W głosowaniu budżetowe poprawki poparło 23 
radnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Konse-
kwencją tych poprawek, które dotyczyły wielolet-
nich przedsięwzięć inwestycyjnych, było wprowa-
dzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej 
miasta. Wprowadzono do niej również nową inwe-
stycję – przyszłoroczną budowę parku tematyczne-
go, który powstanie na tyłach kampusu akademic-
kiego, nad rzeką Nacyną (8,7 mln zł przy 85-pro-
centowym dofinansowaniu z funduszy Unii Eu-
ropejskiej). Zmiany w prognozie finansowej rad-
ni przyjęli już jednogłośnie. 

Podatek ciut w górę
Już tradycyjnie na listopadowej sesji rad-

ni uchwalili nowe stawki przyszłorocznego 
podatku od nieruchomości. Projekt uchwały, 
czyli nowe stawki, przedstawił Bogusław Paszen-
da, skarbnik miasta. — Stawki podatku na przyszły 
rok są, jak w latach poprzednich, niższe od ustawo-
wych stawek maksymalnych. Skutki nieuchwalenia 

stawek maksymalnych dla przyszłorocznego budże-
tu miasta wyniosą niespełna 11,5 mln zł, ale kwota 
ta obejmuje aż 10,4 mln zł ewentualnych podatków 
od budowli i urządzeń kanalizacyjnych. Kolejne 2,3 
mln zł mniej dla budżetu miasta to efekt ustawowych 
zwolnień z podatku od nieruchomości oraz tych za-
pisanych w uchwale rady miasta — poinformował 
skarbnik, który wytłumaczył też dlaczego w przy-
szłym roku wzrosną stawki podatku rolnego, któ-
re są obecnie uzależnione od średniej ceny skupu 
żyta z ostatnich 11 kwartałów, a nie trzech, jak do 
tej pory. Dla podatników mających do 1 hektara  
użytków rolnych stawka podatku będzie wy-
nosić 346,40 zł za hektar (w tym roku 330 zł),  
a dla podatników posiadających ponad jeden hek-
tar 173,20 zł za hektar przeliczeniowy (w tym roku 
165 zł). Obniżeniu ulegną natomiast stawki podat-
ku leśnego z tegorocznej stawki 41,01 zł do 37,63 zł  
za jeden hektar lasu. Jak wyjaśnił Bogusław Pa-
szenda, podatek ten płacą wyłącznie nadleśnic-
twa, jako że inne podmioty posiadające lasy, na 
mocy uchwały rady miasta z 2002 roku, są z tego 
podatku zwolnione.

Dyskusja nad projektem uchwały była krótka. 
Radna Monika Krakowczyk-Piotrowska, zwraca-
jąc się do prezydenta miasta, stwierdziła, że nie 
może się zgodzić na podwyżkę podatków. — Staw-
ki, które pan proponuje są tylko o jeden, dwa gro-
sze niższe od stawek maksymalnych, chce pan że-
byśmy płacili podatki w takiej wysokości, jak pła-
cą mieszkańcy Warszawy czy Poznania, a oni mają 
bez porównania wyższe dochody —– przekonywa-
ła radna. Stwierdziła też, że podatki są zbyt wyso-
kie i dla mieszkańców, i dla firm produkcyjnych,  
a podnoszenie podatków nie jest dobrym sposo-
bem na przyciągnięcie inwestorów. Wspomniała 
też o bliżej nieokreślonej firmie z Rybnika, któ-
ra ma zbudować swój zakład produkcyjny, za-
trudniający 200 pracowników, w Stanowicach  
w gminie Czerwionka-Leszczyny. Prezydent 
Adam Fudali odpowiadając zauważył, że w Czer-
wionce-Leszczynach stawka podatku od nieru-
chomości związanych z działalnością gospodarczą 
będzie w przyszłym roku o jeden grosz wyższa niż  
w Rybniku. — Nikt nie lubi płacić podatków. Ob-
serwujemy tendencje, które się pojawiają. Mamy 
też uchwałę o pomocy regionalnej, która przewi-
duje zwolnienia podatkowe, uzależnione od wyso-
kości nakładów. Stawki podatków, o których pani 
wspominała, są również o dwa, trzy lub pięć groszy 
wyższe od ubiegłorocznych, więc ten wzrost podat-
ków będzie jak najbardziej do przyjęcia — odpo-
wiedział prezydent, podając przykłady, o których 
piszemy na stronie 11.

Do głosu radnej PO odniósł się jeszcze Kazi-
mierz Salamon, radny BSR-u , zwracając uwa-
gę, że co roku w budżecie miasta są rubryki po-
kazujące dobitnie, ile mieszkańcy Rybnika dopła-
cają do zadań z zakresu administracji rządowej.  
— W roku 2014 dopłacimy do nich prawie trzy milio-
ny, a do subwencji oświatowej prawie 38 mln; oprócz 
tego miasto płaci jeszcze prawie półtora miliona tzw. 
janosikowego. Gdybyśmy nie musieli przeznaczać  

w Jest aneks, nie ma kontraktu – tak  
w skrócie można zdefiniować plan fi-
nansowy Wojewódzkiego Szpitala nr 3 
w Orzepowicach na 2014 rok. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia nie podpisał rocz-
nego kontraktu z rybnicką lecznicą (po-
dobnie jak z wieloma innymi placów-
kami medycznymi). Zastąpił go anek-
sem do opiewającej na 120 milionów 
zł. umowy, obowiązującej w mijają-
cym roku. Niestety aneks nie gwaran-
tuje finansowania działalności szpita-
la przez cały 2014 rok. — W zakresie 
hospitalizacji mamy zapewnione środ-
ki na sześć miesięcy, dla programów 
chemioterapeutycznych na cztery, a na 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 
na 12 miesięcy — mówi Grzegorz Chło-
dek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa  
w rybnickim szpitalu. Póki co, więk-
szość oddziałów otrzyma tyle samo 
pieniędzy, co w 2013 roku, wyjąt-
kiem jest pediatria, której przyznano 
nieco więcej środków. — Jeśli jednak 
uwzględnimy przekazanie ratownic-
twa medycznego do Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego oraz zmia-
nę stopy bazowej dla ryczałtu dobo-
wego w szpitalnych oddziałach ra-
tunkowych, to per saldo ta kwota jest 
mniejsza. Spokojną pracę zapewniły-
by nam środki o 30% większe od tego-
rocznych. Jeśli nie wiemy ile pieniędzy 
NFZ przekaże szpitalowi w drugim pół-
roczu, trudniej nam będzie nie tylko le-
czyć, ale także planować zakupy sprzę-
tu medycznego czy przeprowadzać re-
monty — przyznaje Grzegorz Chłodek. 

w Ponad 80 osób zarejestrowało się  
w bazie potencjalnych dawców szpiku 
podczas akcji zorganizowanej 11 i 12 
grudnia przez fundację DKMS w rybnic-
kim Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego Województwa Śląskie-
go (ul. Łączna). Przedsięwzięcie było 
częścią ogólnopolskiej akcji pod hasłem 
Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe 
życie, a zarazem kontynuacją projektu 
Studenci wspólnie przeciw białaczce, 
zakończonego w kwietniu 2013 roku. 
Wtedy na 50 uczelniach zarejestrowano 
niemal 6000 potencjalnych dawców ko-
mórek macierzystych. By zostać poten-
cjalnym dawcą wystarczy oddać cztery 
mililitry krwi lub wymaz z błony śluzo-
wej wewnętrznej strony policzka. Aktu-
alnie w Polsce zarejestrowanych jest pół 
miliona osób, które mogą pomóc cho-
rym na białaczkę. Przeszło 390 tysięcy 
z nich figuruje w bazie fundacji DKMS. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 5
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tych środków na zadania rządowe, podwyżka po-
datków nie byłaby potrzebna, a myślę, że można by 
je było nawet obniżyć — dowodził Kazimierz Sala-
mon. — Przed chwilą prezydent chwalił się, że pozy-
skaliśmy środki zewnętrzne, myślę więc, że te środ-
ki się jakoś rekompensują. A skoro napływają z ze-
wnątrz pieniądze na inwestycje, że jest to pozytywny 
obraz skutecznych działań samorządu województwa 
i przynajmniej jednego z ministerstw, pod dowódz-
twem pani wicepremier Bieńkowskiej — dorzucił 
swoje przysłowiowe „trzy grosze” Piotr Kuczera, 
szef klubu radnych PO. Ostatecznie 21 radnych 
głosowało za przyjęciem uchwały, jeden przeciw, 
a dwóch wstrzymało się od głosu.  

Radni uchwalili również przyszłoroczne stawki 
podatku od środków transportu. Jak wyjaśnił Bo-
gusław Paszenda, i w tym przypadku proponowane 
do uchwalenia stawki są niższe od dopuszczalnych 
stawek maksymalnych. Poinformował też radnych, 
że podatników płacących ten podatek jest ok. 400, 
zaś objętych nim pojazdów ok. 1900. W przyszłym 
roku tych 400 podatników zapłaci w sumie o 25 
tys. zł więcej podatku od środków transportu niż 
w tym roku. Z tego podatku zwolnieni są płatni-
cy podatku rolnego (przyczepy i naczepy związa-
ne wyłącznie z działalnością rolniczą) oraz pojaz-
dy zabytkowe (żółte tablice rejestracyjne).

Prawie jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzy-
mującym, radni przyjęli uchwałę w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu zmienianej kilkakrotnie 
uchwały ze stycznia 2007 roku w sprawie wyzna-
czenia inkasentów opłaty skarbowej. Tekst w for-
mie obwieszczenia zostanie wkrótce opublikowa-
ny w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego. Takich inkasentów miasto ma trzech: to 
Bank Spółdzielczy w Żorach (placówki w staro-
stwie powiatowym i w budynku rybnickiego urzę-
du skarbowego), BNP Paribas Bank Polska (urząd 
skarbowy) i Zofia Czupryn (prowadząca punkt cel-
ny w Gliwicach). Wynagrodzenie za prowadzenie 
inkasa wynosi 2 proc. pobranych kwot.

Podobne w treści są dwie kolejne przyjęte 
uchwały traktujące o ogłoszeniu jednolitego tek-
stu statutów dwóch rybnickich rodzinnych domów 
dziecka nazwa oficjalna brzmi (Rodzinny Dom nr 
1 w Rybniku i Rodzinny Dom nr 2 w Rybniku). 
Zmian w obu tych dokumentach dokonano rok 
wcześniej, w grudniu 2012 roku. Publikacji jednoli-
tego tekstu doczeka się również statut Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej, zmieniony po raz ostat-
ni w listopadzie 2012 roku.

Z zamiarem likwidacji
Od kilku lat w polskiej oświacie wiele się 

dzieje. Jednym z efektów zachodzących zmian 
jest wygaszanie szkół, które straciły rację 
bytu. By mogły przestać istnieć szkoły, których or-
ganem prowadzącym było miasto, potrzebna jest 
stosowna uchwała rady miasta. W czasie listopa-
dowej sesji radni podjęli na razie uchwałę intencyj-
ną, w której jest mowa o zamiarze zlikwidowania 
z końcem sierpnia 2014 roku czterech szkół, m.in. 

zawodówki dla dorosłych i liceum uzupełniającego 
dla dorosłych. W szkołach tych cykl nauczania zo-
stał już zakończony, co jest konsekwencją zmiany 
przepisów i w efekcie braku naboru. — Zamyka-
my szkoły, które już nie funkcjonują w nowym sys-
temie oświaty — wyjaśniła krótko Joanna Krysz-
czyszyn, zastępca prezydenta miasta. Radni jed-
nogłośnie uchwałę przyjęli. Konsekwencją reorga-
nizowania w ciągu dwóch ostatnich lat sieci pla-
cówek oświatowych w Rybniku, m.in. poprzez łą-
czenie podstawówek i przedszkoli w zespoły szkol-
no-przedszkolne, była konieczność przyjęcia kolej-
nych uchwał porządkujących, a mianowicie usta-
lających sieć publicznych przedszkoli, szkół pod-
stawowych i  gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych i szkół specjalnych. Wszystkie trzy projekty 
uchwał w głosowaniu otrzymały jednogłośne po-
parcie radnych.

Miasto wniesie 
skargę kasacyjną

Radni zdecydowali o wniesieniu do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24 
października tego roku. Wyrok ten unieważ-
nia niektóre zapisy uchwały rady miasta z listopa-
da 2011 roku, traktującej m.in. o ustalaniu trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta, 
głównie dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli 
i placówek niepublicznych. Jak przekonywała rad-
nych Joanna Kryszczyszyn, uchylone przepisy są 
miastu niezbędne do właściwego rozliczania dota-
cji udzielanych z budżetu miasta tym placówkom 
oświatowym, które nie są jednostkami budżeto-
wymi miasta. Sprawę komplikuje fakt, że na dziś 
nie ma tzw. linii orzecznictwa sądowego, pozwala-
jącej określić uprawnienia samorządów lokalnych 
w tym zakresie. I to właśnie brak odpowiedniego 
orzecznictwa był powodem skutecznego jak dotąd 
zaskarżenia uchwały rady miasta. Uchwałę w spra-
wie kasacji radni przyjęli również jednogłośnie. 

Ostatnią uchwałą związaną wprost z rybnicką 
oświatą była uchwała ustalająca na rok przyszły 
kierunki doskonalenia zawodowego nauczycie-
li oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
pobieranych za ich kształcenie przez szkoły wyższe 
lub zakłady kształcące nauczycieli. Jak zapewniła 
Joanna Kryszczyszyn, w stosunku do ubiegłorocz-
nej uchwały miasta w tej sprawie nic się właściwie 
nie zmienia. W dalszym ciągu, przyznaniem naj-
wyższego możliwego dofinansowania będą prefe-
rowane kierunki związane z przekwalifikowaniem 
się nauczycieli i nabyciem przez nich uprawnień 
do nauczania przedmiotów zawodowych, kierunki 
językowe dla nauczycieli przedmiotów ogólnych i 
zawodowych, wreszcie kierunki związane z udzie-
laniem uczniom pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na 
dokształcanie będzie podejmować dyrektor pla-
cówki, zaś kwota dofinansowania, które otrzyma 
nauczyciel, będzie mogła wynieść maksymalnie 

w 4 grudnia w Nadleśnictwie Rybnik leśnicy 
przeszkolili policjantów, jak powinni kon-
trolować samochody przewożące drzewo 
z lasu. Blisko 20 policjantów z rybnickiej  
i kilku okolicznych komend dowiedziało się 
m.in. jakie dokumenty muszą posiadać oso-
by, które nabyły opał od nadleśnictwa w le-
galny sposób. Kradzieże drewna w różnej 
postaci i na różne sposoby są od kilku lat 
prawdziwą plagą. Leśnicy przeciwdziałają 
im m.in. poprzez instalowanie w lasach ka-
mer monitoringu. 

w 5 grudnia przed magistratem odbyła się 
zbiórka krwi pod auspicjami rybnickie-
go Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi im. Ks. Józefa Niedzieli. Zgłosiło się 
22 chętnych, ale zarejestrowano ostatecz-
nie tylko 17 dawców, którzy oddali łącz-
nie 7,65l krwi.

w 1 grudnia w rybnickiej bazylice św. Anto-
niego ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dzie-
kan Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Śląskiego, wystąpił z prelekcją na temat 
zasadniczych różnic w traktowaniu płci  
i płciowości człowieka przez filozofię gen-
der i Kościół. Jego wystąpienie było pokło-
siem zaskakującego zamieszania jakie wy-
buchło wokół jednego z chwałowickich 
przedszkoli i realizowanego tam unijnego 
projektu edukacyjnego „Szczęśliwa pięt-
nastka”. Zastępca prezydenta miasta Joan-
na Kryszczyszyn, odpowiedzialna za funk-
cjonowanie miejskich szkół i przedszkoli za-
pewniła nas, że w ramach tego projektu, 
jak w przypadku każdego innego, była re-
alizowana wyłącznie zatwierdzona przez 
MEN podstawa programowa.   

w Na początku grudnia ruszyła akcja „Zbiera-
my na busa”, której celem jest zgromadze-
nie 100 tys. zł na nowy samochód, który bę-
dzie przewoził podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Kościusz-
ki. Bez busa w warsztatach trudno byłoby 
funkcjonować, bo podopieczni placówki to 
osoby niepełnosprawne intelektualnie i ru-
chowo. Warsztatowicze i ich opiekunowie 
liczą na ofiarność rybniczan. Więcej o ak-
cji w jednym z kolejnych numerów „GR”.

w Na zlecenie Focus Parku firma budowla-
na zabrała się za remont cokołu dawne-
go browarnianego komina, który w skró-
conej wersji stoi przy wjeździe do tej gale-
rii handlowo-usługowej. Prace miały po-
legać m.in. na wymianie uszkodzonych 
cegieł. Znawcy tematu zwracają uwagę,  
iż nieczynny komin dużo trudniej utrzymać 
w dobrym stanie niż taki, który normalnie 
pracuje odprowadzając spaliny.
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50 proc. opłaty za semestr zajęć, jednak nie wię-
cej niż 1000 zł za semestr. Nauczyciel, który taką 
pomoc finansową otrzyma, będzie musiał przepra-
cować w danej placówce szkolnej przynamniej trzy 
lata szkolne, do czego będzie się musiał wcześniej 
zobowiązać, podpisując stosowne oświadczenie.

Wojciech Kiljańczyk (PO) pytał, czy z podob-
nego dofinansowania mogą również korzystać 
pracownicy tzw. obsługi zatrudnieni w rybnickich 
szkołach. Jak wyjaśniła Joanna Kryszczyszyn, do-
finansowanie przysługuje nauczycielom na mocy 
zapisów Karty nauczyciela, więc dla pracowników 
szkół niebędących nauczycielami, takich fundu-
szy w budżecie miasta nie przewidziano. Radna 
Monika Krakowczyk-Piotrowska zapytała z ko-
lei, czy nauczyciele dokształcający się w innych 
kierunkach mogą również liczyć na pomoc finan-
sową miasta. — Inne kierunki są również dofinan-
sowywane, ale w mniejszym zakresie i tylko wtedy, 
gdy dokształcanie wynika z potrzeb konkretnej pla-
cówki — odpowiedziała Joanna Kryszczyszyn. 
Odpowiadając na pytanie radnego Henryka Ce-
buli (PiS) poinformowała z kolei, że co roku każ-
da szkoła przygotowuje plan doskonalenia zawo-
dowego swoich nauczycieli, który jest opiniowa-
ny przez radę pedagogiczną danej placówki, przy-
znając dofinansowanie dyrektor ma na uwadze jej 
interes, a nie aspiracje nauczyciela czy też potrze-
by innych szkół. Wszyscy radni głosowali za przy-
jęciem tej uchwały. 

Hossa na składowisku 
odpadów

Michał Śmigielski już tradycyjnie zrefero-
wał kilka kolejnych uchwał dotyczących go-
spodarowania miejskimi nieruchomościa-
mi. Tym razem rozpoczął jednak dość niety-
powo, od uchwały mówiącej o wydzierżawie-
niu miejskiego składowiska odpadów. Owym 
dzierżawcą ma być, a właściwie już jest, miejska 
spółka Hossa. Ta na mocy kolejnej podjętej na li-
stopadowej sesji uchwały przejęła już od Rybnic-
kich Służb Komunalnych zarządzanie miejskim 
składowiskiem odpadów. Jak tłumaczył wicepre-
zydent Śmigielski, dzierżawa ta ma charakter tym-
czasowy. — Większa część wysypiska jest własno-
ścią miasta, ale mniejszą jego część, położoną na 
terenie dawnej hałdy górniczej, miasto ma na razie 
w użytkowaniu wieczystym. Wniosek o komunaliza-
cję tej części złożyliśmy już w urzędzie wojewódzkim 
i jeśli wojewoda ten grunt skomunalizuje, wówczas 
dzierżawa zmieni się w użytkowanie terenu składo-
wiska przez spółkę Hossa — tłumaczył. 

Rada przyjęła uchwałę przy dwóch głosach 
wstrzymujących, a chwilę później podjęła też ko-
lejną, na mocy której do miejskiej spółki Hossa 
wniesiony został aport w postaci tzw. zorganizo-
wanej części przedsiębiorstwa znajdującej się do-
tąd w strukturach Rybnickich Służb Komunalnych 
(pracownicy i sprzęt potrzebny do obsługi składo-
wiska odpadów przy ul. Kolberga). Jak tłumaczył 
Michał Śmigielski, obecne regulacje prawne na-
kazują, by składowiskiem nie zarządzała jednost-

ka z sektora finansów publicznych, ale spółka pra-
wa handlowego, a takim właśnie podmiotem jest 
Hossa, spółka, której jedynym, 100-procentowym 
właścicielem jest miasto. 

Odpowiadając na pytania Piotra Kuczery wice-
prezydent Śmigielski poinformował, że tzw. stacją 
gruzu, przyjmującą gruz budowlany, w dalszym 
ciągu będzie zarządzać RSK. Przyznał też, że pro-
wadzenie składowiska jest działalnością dochodo-
wą i przypomniał, iż miasto czyni starania, by ryb-
nickie składowisko otrzymało status składowiska 
regionalnego. Jeśli tak się stanie, składowisko bę-
dzie funkcjonować i przynosić dochody przez naj-
bliższych 15 lat.

Radni zdecydowali też o wystąpieniu do woje-
wody z wnioskiem o komunalizację nieruchomo-
ści, na której zbudowany jest krótki odcinek ob-
wodnicy prowadzący od ronda na ul. Wielopol-
skiej do ronda na ul. Gliwickiej. Wcześniej teren 
ten decyzją dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Katowicach został wyłączony 
z produkcji leśnej. Michał Śmigielski zapropono-
wał też radnym nabycie od prywatnego właścicie-
la nieruchomości stanowiącej utwardzoną drogę 
wewnętrzną połączoną z obu stron z ul. Szybow-
cową w Gotartowicach, a radni przystali na tę pro-
pozycję jednogłośnie.

Przegłosowano również uchwałę w sprawie zby-
cia sześciu gminnych nieruchmości, m.in. lokalu 
użytkowego przy ul. Śląskiej 5 w Chwałowicach 
(obecnie sklep sieci Lewiatan), mieszkania (wol-
ny lokal mający 72,5 m kw powierzchni użytkowej) 
w budynku nr 37 (wspólnota mieszkaniowa) przy 
ul. Borki w Orzepowicach, a także dwóch garaży 
przy ul. Zwycięstwa (Chwałowice) i przy ul. Kotu-
cza (Rybnik Pólnoc). Wszystkie wymienione nie-
ruchomości zostaną sprzedane w drodze przetar-
gu. O sprzedaż garażu w kompleksie usytuowa-
nym przy ul. Kotucza, w sąsiedztwie ronda Gli-
wickiego i szpitala psychiatrycznego, pytała Kry-
styna Stokłosa, podkreślając znakomitą lokaliza-
cję tego kompleksu. — Gdybyśmy tych garaży nie 
sprzedawali, moglibyśmy je kiedyś wyburzyć i była-
by piękna działka budowlana — stwierdziła rad-
na. — Jest już za późno, decyzję o sprzedaży tych ga-
raży podjęto wiele lat temu. My tylko kontynuujemy 
to, co wtedy rozpoczęto. Garaż, o którym mowa, to 
ostatni wolny garaż w tym kompleksie. Zgadzam 
się z panią, że to niedobry sposób na wykorzystanie 
tak atrakcyjnego miejsca, ale nie ma innej możli-
wości — wyjaśnił Michał Śmigielski.    

Prawie bez zmian
Konsekwencją uchwalonego w październi-

ku „Wieloletniego programu gospodarowa-
nia zasobem mieszkaniowym oraz zasobem 
tymczasowych pomieszczeń miasta na lata 
2014-2018”, była uchwała w sprawie zasad 
bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali 
mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości 
stawek procentowych i warunków udzielania 
bonifikat. — W porównaniu do zasad obowią-

w Paweł Mitura-Zielonka został wolontariu-
szem roku 2013 miasta Rybnika w konkur-
sie zorganizowanym przez stowarzyszenie 
Oligos. Statuetkę odebrał podczas gali 10 
grudnia w Domu Kultury w Chwałowicach 
(więcej w jednym z kolejnych wydań GR).

w Jak co roku choinki z rybnickich lasów moż-
na było kupić w szkółce Nadleśnictwa Ryb-
nik przy ul. Wielopolskiej w dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski. W tym roku do sprzedaży 
trafiło blisko 1,5 tys. drzewek – świerków  
i sosen pochodzących ze specjalnych planta-
cji, urządzanych m.in. pod liniami wysokie-
go napięcia. Takich plantacji nadleśnictwo 
ma w sumie łącznie 18 hektarów. Po małej 
podwyżce cen, przeciętna pokojowa cho-
inka kosztowała 30-35 zł. Ostatnia okazja 
do kupna choinki od leśnika w poniedzia-
łek 23 grudnia, od 8 do 16. W Wigilię punkt 
sprzedaży nadleśnictwa będzie nieczynny. 

w Prawdopodobnie w pierwszej połowie 
stycznia w urzędzie miasta odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej z mieszkańcami cen-
trum Rybnika w sprawie planowanej bu-
dowy ciepłociągu dla mieszkańców w cią-
gu ulic Powstańców Śl. i Sobieskiego, które 
w przyszłym roku m.in. z udziałem PEC-u  
mają się zmienić w atrakcyjny dla rybni-
czan i gości deptak, prowadzący od bazyliki  
św. Antoniego na rynek. 

w 30 listopada w Klubie „Harcówka” jubileusz 
30-lecia istnienia świętowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Ligoty-Ligockiej Kuźni. Spo-
tkanie w rodzinnej atmosferze było okazją 
do wspomnień, ale też do degustacji kuli-
narnych specjałów gospodyń z Ligoty i obej-
rzenia programu artystycznego w ich wy-
konaniu (więcej w kolejnym wydaniu GR).

w Od początku grudnia gospodarzem skła-
dowiska odpadów komunalnych przy ul. 
Kolberga nie są już Rybnickie Służby Ko-
munalne, ale miejska spółka Hossa, znana 
dotąd głównie z prowadzenia hoteli Olim-
pia w Kamieniu i Arena przy stadionie miej-
skim oraz zarządzania budynkami wspólnot 
mieszkaniowych. Hossa przejęła pięciu pra-
cowników RSK obsługujących dotąd skła-
dowisko i cały potrzebny do tego sprzęt. 
Więcej informacji o tej zmianie i jej przy-
czynach w relacji z sesji rady miasta („Hos-
sa na składowisku” – s. 7).

w Na stronie internetowej www.segreguj.ryb-
nik.eu udostępnione zostały harmonogra-
my wywozu odpadów komunalnych na rok 
2014 w poszczególnych dzielnicach. Zasa-
dy wywozu i częstotliwość poszczególnych 
grup odpadów pozostają bez zmian.
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zujących obecnie, niewiele się zmienia — wyjaśnił 
Michał Śmigielski. Dalsza sprzedaż mieszkań bę-
dzie więc możliwa wyłącznie w budynkach wska-
zanych w „Wieloletnim programie…” (dostępny 
na bip.um.rybnik.eu), a najemca chcący wykupić 
mieszkanie nie może mieć wypowiedzianej umo-
wy najmu, nie może zalegać z czynszem i pobie-
rać dodatku mieszkaniowego. Warunki udziela-
nia bonifikat też pozostają bez zmian (bonifikata 
nie przysługuje jeżeli najemca skorzystał z umo-
rzenia należności czynszowych, posiada na wła-
sność inne mieszkanie lub działkę zabudowa-
ną budynkiem lub z rozpoczętą budową). Rów-
nież stawki procentowych bonifikat udzielanych 
przy sprzedaży mieszkań pozostaną bez zmian;  
z jednym wyjątkiem. Zrezygnowano z możliwości 
udzielenia maksymalnej, 90-procentowej bonifi-
katy w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszyst-
kich mieszkań w danym budynku. Zapis ten miał 
przyspieszyć dokończenie sprzedaży mieszkań  
w istniejących już wspólnotach i ułatwić jedno-
czesną sprzedaż wszystkich mieszkań w wyzna-
czonych budynkach, których najemcy zadekla-
rowaliby wykup. — W praktyce ten zapis był mar-
twy i znalazł zastosowanie tylko podczas sprzeda-
ży mieszkań w jednym budynku — wyjaśniał wi-
ceprezydent. Bronisław Drabiniok (PO) pytał  
o liczbę lokali planowanych do sprzedaży, a wi-
ceprezydent odpowiadał, że dotyczy to mieszkań 
komunalnych w budynkach wspólnot mieszkanio-
wych, podkreślając, że dokładny wykaz budynków 
i lokali dostępny jest w przyjętym w październiku 
wieloletnim programie. — Czy nie grozi nam sytu-
acja, że wyzbędziemy się wszystkich mieszkań ko-
munalnych? Przecież miasto ma obowiązek zapew-
nić takie mieszkania najbiedniejszym mieszkań-
com — pytała z kolei radna Krystyna Stokłosa. 
Wiceprezydent uspokajał, że właśnie w tym pro-
gramie zapisana jest niezbędna liczba mieszkań 
komunalnych, jakie miasto musi zagwarantować. 
Przy okazji radna Stokłosa zachęcała, by szukać 
sposobów, które pozwolą rozwiązać problem bra-
ku mieszkań socjalnych, np. budując kontenery, 
czy budynki o obniżonym standardzie, jak to ma 
miejsce w ościennych gminach. Michał Śmigiel-
ski zwrócił uwagę, że nie jest to przedmiotem tej 
uchwały, ale dodał, że obecnie przepisy narzuca-
ją wymóg budowania mieszkań socjalnych o okre-
ślonym standardzie, a tworzenie „gett” powoduje 
zachowania aspołeczne, więc mieszkania socjalne 
są rozrzucone w rożnych budynkach, w różnych 
częściach miasta. Uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się. 

Jak bumerang 
Podczas poprzedniej sesji radni przyjęli 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla kilku terenów miasta, 
z jednym wyjątkiem. Wycofano wtedy punkt, 
dotyczący działki w rejonie „Domusu” z nie-
wielkim parkiem, w obronie którego stanął 

Franciszek Kurpanik. — Temat ponownie wra-
ca pod obrady — mówił Michał Śmigielski, przy-
pominając, że teren pomiędzy ulicami Kotucza, 
Zebrzydowicką i Raciborską w obowiązującym 
planie przeznaczony jest na cele usługowe i ciąg 
pieszy, który dzieli należące do gminy tereny na 
dwie nierówne części i to w taki sposób, że jedna 
z nich jest mało atrakcyjna i niemożliwa do zago-
spodarowania oraz do samodzielnego funkcjo-
nowania. — Przez 30 lat nie udało się tego terenu 
zagospodarować, ale będzie to możliwe po wpro-
wadzeniu tych zmian — przekonywał Śmigiel-
ski. — Znacie moją opinię — mówił Franciszek 
Kurpanik, przypominając swoje argumenty przy-
taczane na poprzedniej sesji (GR nr 11). Radny 
apelował: — Nie pozwólmy na sprzedaż tego tere-
nu! Michał Śmigielski przypomniał, że wpraw-
dzie obszar ten w całości ma być przeznaczony 
na cele usługowe, jednak tereny zielone również 
zostaną zachowane. — Właśnie rozpoczęliśmy re-
alizację parku na kampusie, czyli parę metrów od 
tego terenu, więc dbamy o to, by parki w naszym 
mieście jednak były, ale musimy też dbać o finanse,  
a to teren, który może przynieść miejsca pracy,  
a miastu – podatki — tłumaczył Śmigielski. Rad-
ny Henryk Ryszka (BSR) mówił o nienajlepszej 
kondycji „Domusu” i wyraził nadzieję, że po zmia-
nach (budynek też ma zostać sprzedany) ta część 
miasta będzie wyglądać zupełnie inaczej, a inwe-
stor z pewnością zadba też o tereny zielone. — Czy 
pieniądze ze sprzedaży tego terenu rozwiążą proble-
my miasta? — pytał radny Kurpanik i zapropo-
nował, by znaleźć inwestora, który kupi np. Park 
Czempiela w Niedobczycach. — Porównanie jest 
nietrafione, bo Park Czempiela od lat jest okre-
ślony w planie jako teren zielony, a obszar, o któ-
rym dyskutujemy – jako usługowy. Jednak przez te 
wszystkie lata nie udało się nam go zagospodaro-
wać w ten sposób. Dziś jest taka szansa — odpo-
wiadał wiceprezydent. Radna Monika Krakow-
czyk-Piotrowska mówiła o możliwych protestach 
mieszkańców i przekonywała: — Nie chcemy tam 
kolejnego marketu. Stanisław Jaszczuk (PiS) zwró-
cił uwagę, że radni dyskutują nie na temat, któ-
ry dotyczy zmian w planie, a ściślej likwidacji cią-
gu komunikacyjnego. — Skupmy się na tej spra-
wie i nie uprawiajmy populizmu. Musimy zadbać 
o atrakcyjność tego terenu — zachęcał. W głoso-
waniu podobnego zdania było 14 radnych (pięciu 
się wstrzymało, a trzech było przeciw). 

Nie był to jedyny teren, którego dotyczyły zmia-
ny w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Kolejny, z salonem samochodowym Fiata, zlo-
kalizowany jest pomiędzy ulicą Gajową, Zebrzy-
dowicką i Budowlanych (zmiana w planie ma 
umożliwić prowadzenie tam innej działalności). 
W przypadku ostatniego terenu pomiędzy ulicą 
Żużlową, Gliwicką i Obwiednią Północną, czy-
li kompleksu Ruda, zmiana ma dotyczyć zwięk-
szenia zasięgu terenów usług sportowo-rekreacyj-
nych oraz przeznaczenia części lasu na tzw. tere-
ny nieleśne. — Na terenie, o którym mowa, Lasy 
Państwowe i tak nie będą prowadzić wyrębu i do-
konywać nowych nasadzeń drzew, więc popierają  

nasz pomysł, by zamienić go w park — wyjaśniał 
Śmigielski. Obydwie propozycje przegłosowa-
no – pierwszą przy dwóch głosach wstrzymują-
cych, drugą – przy jednym. Takim samym wyni-
kiem radni uchwalili miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla czterech terenów  
w Śródmieściu (planuje się m.in. uzupełnienie 
zabudowy, powstanie drogi zbiorczej i parkin-
gu) oraz dla obszarów przy ul. Dygasińskiego, na 
których prognozuje się wpływ eksploatacji węgla 
prowadzonej tam przez kopalnię Chwałowice. 
Jak wyjaśnił Michał Śmigielski, do planu zgłoszo-
no dwie uwagi, jedną przyjęto, drugą zapropono-
wano do odrzucenia, bo dotyczyła działek poło-
żonych poza granicami obszaru objętego planem 
(skargę radni odrzucili w głosowaniu).  

Statut zmieniony
Radni jednogłośnie uchwalili nowy statut 

Rybnickich Służb Komunalnych, tak by do-
stosować go do zmian w ustawie. W związku  
z tym ze statutu wykreślono punkt dotyczący utrzy-
mania i eksploatacji składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Kolberga. 

Zadeklarujesz 
również elektronicznie

Pod obrady wróciła uchwała w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Powód? Pojawiła się możliwość skła-
dania tych deklaracji w formie elektronicz-
nej, co musiało znaleźć odzwierciedlenie  
w stosownej uchwale. Dotychczas właściciel nie-
ruchomości mógł złożyć deklarację w budynku 
urzędu miasta przy ul. Rzecznej lub w budynku 
magistratu przy ul. Chrobrego. Teraz może to zro-
bić również w formie elektronicznej, za pośrednic-
twem Platformy Elektronicznych Usług Publicz-
nych (PeUP), dostępnej pod adresem: www.sekap.
pl. Warunkiem korzystania z PeUP jest akcepta-
cja regulaminu i założenie indywidualnej skrzyn-
ki kontaktowej, która będzie służyła do wymiany 
dokumentów elektronicznych z urzędem. Elek-
troniczny formularz z deklaracją dostępny jest na 
PeUP (usługa o nazwie „Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi”). Uchwałę przy-
jęto jednogłośnie.

Regulamin (w) porządku
Rok temu radni przyjęli regulamin utrzy-

mania czystości i porządku na terenie mia-
sta. Teraz zastąpili go nowym, w którym 
jednak zmian było niewiele, w przeciwień-
stwie do propozycji zgłoszonych przez rad-
nych. — Dodajemy do regulaminu jeden zapis, 
inny wykreślamy — wyjaśnił Janusz Koper, a re-
ferowanie projektu rozpoczął od propozycji usu-
nięcia punktu dotyczącego zakazu wprowadza-
nia zwierząt domowych do obiektów użyteczno-
ści publicznej, z wyłączeniem budynków przezna-
czonych dla zwierząt jak schroniska, czy lecznice, 
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bo, jak mówił, to powtórzenie zapisu ustawy wyż-
szego rzędu, więc nie ma potrzeby jego powiela-
nia w tej uchwale. — Chcemy też wyjść naprze-
ciw spółdzielniom mieszkaniowym, gdyż zdarza 
się, że na osiedlach nie ma miejsc na ustawienie 
wymaganej ilości kubłów, stąd propozycja wpro-
wadzenia do regulaminu zapisu, który dopusz-
cza gromadzenie szkła bezbarwnego i kolorowego  
w jednym pojemniku, tym bardziej, że nie stwarza 
to problemu firmie odbierającej odpady, ani w sta-
cji segregacji — mówił Janusz Koper. — Dlaczego 
mieszkańcy bloków mają mieć możliwość wrzu-
cania szkła kolorowego i bezbarwnego do jedne-
go pojemnika, a ci w domkach już nie? Różnicu-
jemy mieszkańców jednego miasta. Byłoby spra-
wiedliwie, gdyby również im zapewnić taką moż-
liwość — zauważył Franciszek Kurpanik, a Bro-
nisław Drabiniok stwierdził, że zawężenie segre-
gacji jest niezgodne z ustawą, podobnie, jak zapis  
o utwardzaniu terenu, na jakim mają stać pojem-
niki na odpady. Janusz Koper wyjaśnił, że gmi-
na nie narusza prawa, bo ustawodawca pozwa-
la określić, jakie odpady będą w niej segregowa-
ne, czy ustalić kolor worków i wygląd pojemni-
ków. — Ustawa wskazuje ponad 20 różnego ro-
dzaju odpadów, które można segregować, ale nie 
chcieliśmy robić rewolucji i nakazać, by w miesz-
kaniach ustawić różnych 20 worków. Zaczęliśmy 
od minimum opierając się na tym, co mieszkań-
cy już segregowali. Być może w przyszłości doj-
dzie do tego, że będziemy też wykorzystywać część 
odpadów żywnościowych do wytwarzania bioga-
zu, ale na razie realizujemy pierwszy etap segre-
gacji — mówił pełnomocnik. Tłumaczył też, że 
sprawa utwardzenia terenu pod pojemniki ma 
umożliwić sprawny odbiór odpadów. — Trudno 
sobie wyobrazić, że służby odbierające śmieci będą 
dojeżdżać do miejsca, gdzie ustawione są kubły 
„po kolana” w błocie. Właściciel musi umożliwić 
służbom miejskim sprawny odbiór śmieci — tłu-
maczył. Wyjaśnienia nie przekonały radnego 
Drabinioka, który przytoczył dwa wyroki Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego z Bydgosz-
czy i Olsztyna, z których wynikało, że ustawa 
nie upoważnia rad gminy do narzucenia właści-
cielom nieruchomości obowiązku utwardzenia 
miejsc do ustawiania pojemników. Janusz Ko-
per przeczytał radnym, jak dokładnie brzmi ten 
punkt w rybnickim regulaminie – pojemniki do 
gromadzenia odpadów komunalnych należy usy-
tuować na nieruchomości w miejscach odpowia-
dających przepisom prawa budowlanego, w spo-
sób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, 
na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej 
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem 
się na niej wody i błota. — Gdybyśmy narzuci-
li w regulaminie, że teren ten ma być wykonany  
z kostki granitowej, czy wyasfaltowany, wtedy mo-
glibyśmy mówić o łamaniu prawa, ale ten zapis 
jest tak ogólny, że nie naruszamy ustawy, ale jed-
nocześnie mobilizujemy obywateli do odpowied-
niego przygotowania tego terenu — tłumaczył  
i uspokajał, że jeżeli nadzór wojewody zakwe-
stionuje zapis, rada będzie miała możliwość żeby  

go zmienić. Monika Krakowczyk-Piotrowska 
mówiła o sygnałach ze strony mieszkańców, że 
odbiór segregowanych śmieci jest zbyt rzadki. 
Zwróciła też uwagę, że ostatni termin odbioru 
odpadów zielonych przypadający na listopad, nie 
jest do końca trafiony, bo w tym okresie wciąż jest 
jeszcze sporo liści i mieszkańcy muszą przetrzy-
mać odpady zielone aż do wiosny. Janusz Koper 
tłumaczył, że częstszy wywóz odpadów segrego-
wanych będzie się wiązał ze wzrostem kosztów, 
ale w miarę potrzeb zmiany w harmonogramie 
będą dokonywane. — Mieszkańcy segregują śmie-
ci, co cieszy, choć zdarzyło się też tak, że pod jedną 
posesją wystawiono 64 worki z plastikami — mó-
wił. Kazimierz Salamon kontynuował temat pod-
jęty przez radną Krakowczyk-Piotrowską i pytał, 
czy mieszkańcy, którzy na własną rękę przywio-
zą odpady zielone do ZZM, będą nadal musie-
li za to płacić. Koper wyjaśniał, że opłata naj-
prawdopodobniej zostanie zniesiona (być może 
jeszcze przed wiosną), a odpady zielone można 
za darmo zawieźć również do regionalnej stacji 
przyjmowania odpadów zielonych do Best-Eko. 
Z kolei radni BSR-u Michał Chmieliński i Zyg-
munt Gajda zwrócili uwagę na nowoczesne me-
tody wykorzystywania śmieci do pozyskiwa-
nia energii cieplnej, stosowane choćby w Szwe-
cji. — Uczmy się od najlepszych — przekonywał 
radny Gajda. Janusz Koper zauważył, że przed 
Polską wciąż długa droga. — Z marszu nie sta-
niemy się Szwecją czy Niemcami. Od czegoś trze-
ba zacząć, ale możemy mówić o dobrym początku. 
W naszym mieście ilość odpadów segregowanych 
wzrosła znacząco. Cieszymy się z tego, że miesz-
kańcy chcą segregować śmieci — zauważył peł-
nomocnik. Regulamin poparło 21 osób, trzech 
radnych wstrzymało się od głosu.   

Skarga odrzucona
Komisja rewizyjna rekomendowała RM od-

rzucenie skargi jednej z mieszkanek na pre-
zydenta miasta. Dotyczyła ona nienależytego 
prowadzenia spraw administracyjnych dotyczą-
cych skarżącej. Uzasadnienie przedstawione przez 
szefa komisji Leszka Kuśkę (SR) było jednak tak 
ogólne i pełne prawniczych sformułowań, że radny 
Krzysztof Szafraniec (PO) poprosił o wyjaśnienie, 
o co tak naprawdę chodzi w całej sprawie. Radny 
Kuśka wyjaśnił, że język prawniczy może być za-
wiły, a wyjaśnienia ze względu na wymogi w tego 
typu sprawach – nieco lakoniczne, bo rzecz doty-
czy ulg podatkowych. Bronisław Drabiniok zauwa-
żył, że są one zbyt łatwo przyznawane i przy oka-
zji zgłosił swoje uwagi do pracy komisji rewizyjnej, 
w posiedzeniu której wziął udział. Henryk Cebula 
wyjaśniał, że radny PO oczekiwał szczegółowych 
informacji, uczestnicząc tylko w końcowym posie-
dzeniu, które dotyczyło wyłącznie przegłosowania 
uzasadnienia. — Po to w komisji rewizyjnej zasia-
da przedstawiciel opozycji, aby informował swoich 
kolegów o toczących się sprawach — zauważył rad-
ny PiS. Bronisław Drabiniok wyjaśnił, że jako rad-
ny ma prawo do zdobycia informacji i po to wziął 

udział w posiedzeniu komisji, by poznać sprawę 
wcześniej i uniknąć niepotrzebnej dyskusji w cza-
sie sesji. W głosowaniu skargę odrzucono 21 gło-
sami za, przy dwóch wstrzymujących się. 

Kontrowersji brak
Od niedawna temperatura dyskusji na se-

sjach wyraźnie się obniżyła, co przełożyło się 
na bardziej merytoryczne, bez politycznego 
podtekstu „wolne głosy”. Czy tak już pozosta-
nie aż do końca kadencji? Radny Henryk Rysz-
ka rozpoczął od wyrażenia zadowolenia z załatwie-
nia spraw związanych z prywatną drogą przebiega-
jącą przez teren byłego targowiska w Niedobczy-
cach, co otwiera drogę do jego uporządkowania 
(przetarg w styczniu). Jednocześnie sugerował 
zmianę układu komunikacyjnego na pobliskim 
skrzyżowaniu. Z dumą podkreślił dobrą koniunk-
turę Rybnickich Zakładów Naprawczych, wcho-
dzących obecnie w skład docenianej na rynku gru-
py Zarmen oraz rozwój innych firm na terenach 
pogórniczych „na Rymerze”, co może przyczynić 
się do powstania nowych miejsc pracy. Prezydent 
Fudali sytuację tę podsumował nieco żartobliwie 
zdaniem: „...niedługo będzie się mówiło Rybnik koło 
Niedobczyc...”. Radny Ryszka poprosił też o wycię-
cie wielkich topoli pochylonych niebezpiecznie nad 
ul. Barbary. * Radna Krystyna Stokłosa przekaza-
ła podziękowania Rady Dzielnicy Śródmieście za 
bardzo dobrą współpracę z miejskimi służbami ko-
munalnymi, a także  informację, że przy ul. Wan-
dy na os. Nowiny brak jest kontenerów do selek-
tywnej zbiórki śmieci. Poprzez radną dzielnicowi 
samorządowcy proszą o możliwość zapoznania się 
z projektem technicznym i terminem realizacji pro-
jektu obywatelskiego w dzielnicy, podnosząc jed-
nocześnie kwestię niezbyt jasnego, ich zdaniem, 
regulaminu budżetu obywatelskiego, który należa-
łoby w przyszłym roku uprościć. * Radny Franci-
szek Kurpanik z satysfakcją przyjął zapowiedź ob-
niżenia opłaty za odbiór śmieci, postulując jedno-
cześnie wprowadzenie ulg dla rodzin wielodziet-
nych. Radny, który uczestniczył w odbiorze tech-
nicznym ekranów akustycznych przed szkołami, 
po raz wtóry podjął kwestię bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego Zespołu Szkół nr 9 (SP nr 6) przy 
ul. Wodzisławskiej, wątpiąc w możliwości ewaku-
acyjne tylko jedną bramą wyjazdową, jaka pozo-
stała po montażu ekranu. Radnego starał się uspo-
koić pełnomocnik Koper, zapewniając, że projekt 
był zgodny z przepisami ppoż., jednak dyrekcja 
szkoły musi zadbać, by drogi nie blokowały zapar-
kowane samochody. Przypomniał również o dru-
giej bramie prowadzącej na teren szkoły od ul. Go-
łębiej. * Radny Zygmunt Gajda potwierdził postęp 
robót przy budowie mostu nad Potokiem Radzie-
jowskim na ul. Niepodległości, natomiast zaniepo-
kojony jest znacznym zwiększeniem ruchu dużych 
aut nieprzystosowanymi do takich obciążeń ulica-
mi Niemcewicza, Trzech Krzyży czy Dygasińskie-
go, którymi kierowcy skracają sobie  drogę poza 
wyznaczonymi objazdami. Prosił więc o częstsze 
tam kontrole odpowiednich służb, a także  
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o poprawę widoczności przy wjeździe na skrzyżo-
wanie z ul. Trzech Krzyży poprzez obniżenie skar-
py lub zamontowanie lustra drogowego. O zwięk-
szenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Oku-
lickiego, Trzech Krzyży, Konarskiego i Staffa na 
granicy Popielowa i Radziejowa, np. poprzez zmia-
nę organizacji ruchu, apelował chwilę później rów-
nież radny Piotr Kuczera. * Radny Andrzej Oświe-
cimski (BSR) podzielił się efektami rozmów  
z przedstawicielami PKP o ewentualnym remon-
cie zabytkowego już dworca w Paruszowcu, infor-
mując o planowanym spotkaniu służb PKP z miej-
skim konserwatorem zabytków. Rewitalizacja 
dworca dałaby możliwość połączenia poprzez tu-
nel Paruszowca z dzielnicą Północ. Radny mówił 
też o potrzebie odgrodzenia od ulicy SP nr 3, naj-
lepiej poprzez ekran akustyczny zastosowany w in-
nych szkołach. * Radny Bronisław Drabiniok przy-
pomniał dwie niedawne tragedie, w których na pa-
sach zginęli ludzie, proponując, by sprawdzić, czy 
przejścia dla pieszych w mieście są dobrze oświe-
tlone. Sugerował też weryfikację czasu oświetlenia 
drogowego w zimie tak, by lampy świeciły nie do 6 
rano, jak większość, ale do 7, kiedy dopiero robi się 
jasno. Komentując problem prezydent Fudali 
stwierdził, że bardzo ważne jest noszenie przez pie-
szych elementów odblaskowych, co pozwala kie-
rowcy szybciej reagować. Radny Drabiniok poru-
szył też sprawę bezpieczeństwa na drodze, szcze-
gólnie ludzi starszych, którzy po wyjściu z autobu-
su na przystanku przy ul. Zebrzydowickiej, mają 
problem z utrzymaniem równowagi na bardzo wą-
skim chodniku, a problem rozwiązałaby, jego zda-
niem, zwykła barierka. * Radny Piotr Kuczera po-
informował, że nowy radny Łukasz Kłosek zgłosił 
chęć przystąpienia do klubu radnych PO, który 
znów będzie pracował w 10-osobowym składzie. 
Miał też zastrzeżenia do zamieszczonych w naszej 
gazecie barbórkowych życzeń dla górników, w któ-
rych zabrakło, obok podpisanych przez prezyden-
ta i przewodniczącego rady miasta, słowa ...radni. 
Poprosił również, by radni mogli się na stronie mia-
sta zapoznać z wystąpieniem wojewódzkiego in-
spektora ochrony środowiska w sprawie „ustawy 
śmieciowej”. Zaapelował też o postawienie wiat 
przystankowych na ul. Wodzisławskiej, a pełnomoc-
nik Koper zapewnił, że miasto podpisało umowę  

z firmą, która już przystąpiła do montowania wiat. 
Piotr Kuczera poruszył też problem parkowania 
radnych przed sesjami i posiedzeniami komisji, su-
gerując, by na ten czas udostępnić parking przed 
nową częścią urzędu miasta. Przy okazji radny Kur-
panik dowiedział się od wiceprezydenta Śmigiel-
skiego, że drzewo rosnące na wewnętrznym magi-
strackim parkingu zostanie, a właściwie już zosta-
ło, wycięte. * Po dość nieoczekiwanym utwardze-
niu przez miejskie służby komunalne nawierzchni 
drogi bocznej od ul. Ks. Pojdy, prowadzącej do kil-
ku zaledwie budynków, radny Benedykt Kołodziej-
czyk (PO) zrelacjonował nastroje mieszkańców kil-
ku innych ulic w Kamieniu, m.in. ul. Walecznych, 
którzy od dłuższego czasu bez skutku zabiegają  
o możliwość utwardzenia swoich ulic systemem go-
spodarczym. Jak mówił pełnomocnik Koper, sytu-
acja na ul. Ks. Pojdy była wyjątkowa, gdyż sąsiad 
odmówił mieszkańcom domu stojącego w trzeciej 
linii zabudowy przejazdu przez swoją działkę, a mia-
sto musi zapewnić dojazd na każdą posesję. * Rad-
ny Krzysztof Szafraniec zasygnalizował trudności 
w wyjeździe z bocznego parkingu przy pl. Wolno-
ści oraz zapotrzebowanie dzielnicy Ochojec na 
nowe punkty świetlne. Nawiązał też do zbliżającej 
się zimy, pytając o kontakt do firm czy osób odśnie-
żających dzielnice. Jak mówił Janusz Koper, od-
śnieżające pojazdy są wyposażone w GPS, a „cen-
trum dowodzenia” znajduje się w siedzibie Rybnic-
kich Służb Komunalnych i tam należy kierować 
wszelkie uwagi. Radny zgłosił też kilka pomysłów 
na udoskonalenie realizacji „ustawy śmieciowej”, 
np. dostosowanie częstotliwości odbioru do ilości 
śmieci, a także oddzielanie metalu od tworzyw 
sztucznych. Pełnomocnik przyznał, że system jest 
obserwowany, ale na razie nie widzi potrzeby zmian. 
* Radny Henryk Cebula podziękował za patronat 
prezydenta nad kolejną edycją konkursu dla dzie-
ci „Pokaż, co potrafisz”, dowodząc, jak wiele inicja-
tywy i kreatywności wyzwala ta impreza, w której 
w tym roku wzięło udział 500 młodych ludzi. Po-
prosił również o zamieszczenie rozkładu jazdy au-
tobusów  w odbudowanej po pożarze wiacie przy-
stankowej w Niedobczycach. Przypomniał też o nie-
spełnionych dotąd obietnicach kopalni Marcel, że 
po wybraniu pokładu 703 wyremontowane zosta-
ną  m.in. ulice Sztygarska i Szybowa. Pytał też o za-
powiadany remont ul.  Modrzewiowej.  

Z odpowiedzi Janusza Kopera wynika, że kopalnia 
prosiła o zwłokę, bo środki przeznaczone na re-
mont pochłonęły odszkodowania za szkody wywo-
łane dużym, tegorocznym tąpnięciem. Radny Ce-
bula podniósł też problem nieuporządkowanego, 
pełnego śmieci i ...szczurów prywatnego terenu na-
przeciw wejścia do byłej kopalni Rymer. W czasie 
„wizji lokalnej” uzyskał od straży miejskiej zapew-
nienie ustalenia miejsca pobytu niedbałego właści-
ciela. Prosił też o sprostowanie pomyłki w RSIP 
dotyczącej lokalizacji i nazw dwu niedobczyckich 
rond. * Radny Józef Skrzypiec (BSR) wyraził za-
dowolenie, że nowe rondo na skrzyżowaniu ul. 
Rudzkiej i Obw. Północnej „wyhamowało” jeżdżą-
cych z nadmierną prędkością kierowców. Podzie-
lił się też uwagą wynikającą z pracy komisji w cza-
sie odbioru robót na ul. Karłowicza, że kierowcy 
często nie respektują pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniach równorzędnych. * Kontynuując 
temat ruchu drogowego radny Michał Chmieliń-
ski wyraził opinię, że ruch jednokierunkowy jest 
przeżytkiem w sytuacji, kiedy objeżdżając pół mia-
sta ulicami jednokierunkowymi, sami generujemy 
natężenie ruchu. * Temat drogowy „pociągnął” rad-
ny Henryk Frystacki, zwracając uwagę na tworzą-
ce się w czasie deszczu rozlewisko na przejściu dla 
pieszych na ul. Gliwickiej, na wysokości stacji pa-
liw przy centrum handlowym. Zakończył zaś ak-
centem optymistycznym, dziękując za doprowadze-
nie do dobrego stanu nawierzchni ul. Lipowej  
w Wielopolu, o co od dawna zabiegał.

(WaT), (S), (r)

Przypominamy, że 20 grudnia minął termin płatności drugiej w historii naszego mia-
sta powszechnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, krótko mówiąc 
mieszkańcy mieli wpłacić na swoje indywidualne konta zdeklarowaną wcześniej kwotę 
opłaty za IV kwartał tego roku.

A jak z tego obowiązku rybniczanie wywiązali się w pierwszym terminie, wyznaczonym na 
20 września (opłata za III kwartał). Należności za III kwartał wynoszą 4.732.000 zł; w termi-
nie spłynęło 4.220.000 zł (89 proc. całej kwoty). Brakowało więc 512 tys. zł z czego 12 tys. zł 
mogło spłynąć do 20 grudnia, gdyż zgodnie z uchwałą rady miasta, jeżeli zwiększenie opłaty 
np. w wyniku wzrostu liczby lokatorów mieszkania czy domu nastąpiło w ostatnim miesiącu 
kwartału, w tym przypadku we wrześniu, wówczas dopłatę za ten jeden miesiąc można wpła-
cić wraz z opłatą za kolejny kwartał. Na początku grudnia do zamknięcia rachunku za III kwar-
tał brakowało jeszcze 260 tys. zł i urząd miasta rozpoczynał wysyłanie upomnień do tych wła-
ścicieli posesji, którzy nic nie wpłacili. Do wysłania było ok. 1670 upomnień.                    (WaT)

Druga opłata śmieciowa
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18 grudnia, już po zamknięciu tego wydania 
Gazety Rybnickiej, w urzędzie miasta miała 
się rozpocząć budżetowa sesja rady miasta.

Radni mieli uchwalić budżet miasta na 2014 rok  
i nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Rybnika dr. Józefowi Musiołowi, prawnikowi, 
dziennikarzowi, pisarzowi i propagatorowi ślą-
skiej historii i kultury. Zaplanowano też przy-
jęcie Programu Integracji Społecznej i Zawo-
dowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Ra-
zem” i powołanie Rybnickiej Rady Seniorów, 
która ma włączyć starszych w życie społeczne  
i działania mające zaspokoić ich potrzeby. Rad-
ni mieli też zaapelować do sejmiku wojewódz-
twa o podjęcie działań ograniczających niską 
emisję na terenie województwa. W porządku 
sesji znalazł się również projekt uchwały w spra-
wie wyrażenia solidarności z Ukraińcami bio-
rącymi udział w pokojowych, proeuropejskich 
demonstracjach. Relację z sesji zamieścimy  
w styczniowym numerze GR.       (S)

Następna sesja 
odbędzie się 15 stycznia

O budżecie
i Ukrainie

10 Nr 12/510; grudzień 2013



W czasie listopadowej sesji rada 
miasta uchwaliła stawki podatku 
od nieruchomości na 2014 rok. 

Wszystkie stawki będą wyższe od 
ubiegłorocznych, ale podwyżki na 
pewno nie są drastyczne, i jak podkre-
ślał w czasie sesji skarbnik miasta Bo-
gusław Paszenda, podatkowe stawki 
są niższe od maksymalnych stawek, 
których wartość, jak co roku określi-
ło ministerstwo finansów. Kilka przy-
kładów: stawka podatku od budyn-
ków mieszkalnych i mieszkań wzro-
śnie z 72 gr do 73 gr za 1 m2; od ga-
raży poza budynkiem mieszkalnym  
z 7,65 zł do 7,72 zł za 1 m2; od bu-
dynków gospodarczych z 5,78 zł do 
5,83 zł za 1 m2. W przypadku nieru-
chomości związanych z działalnością 
gospodarczą stawka podatku od bu-
dynków wzrośnie z 22,8 zł do 23,01 zł  
za metr, a w przypadku gruntów z 87 gr  
do 88 gr za metr kwadratowy. Skalę 
podwyżki najlepiej obrazują konkret-
ne przykłady: 

• właściciel domu (198 m2), budyn-
ku gospodarczego (15 m2), wolno 
stojącego garażu (20 m2) i grun-
tu określanego jako „pozostałe te-
reny mieszkaniowe (940 m2) w roku 
2013 zapłacił podatku 786,46 zł,  
a w 2014 zapłaci o 13,53 zł wię-
cej, czyli 799,99 zł; 

• właściciel domu (110 m2), wolno 
stojącego garażu (15 m2) i grun-
tu (540 m2) w roku 2013 zapła-
cił podatku 426,15 zł, a w roku 
2014 zapłaci o 7,55 zł więcej, czy-
li 433,70 zł; 

• właściciel mieszkania (55 m2) i przypi-
sanego do niego gruntu (43,36 m2)  
w roku 2013 zapłacił podatku 
58,24 zł, a w roku 2014 zapłaci  
o 99 gr więcej, czyli 59,23 zł; 

• w przypadku prowadzenia działal-
ności gospodarczej właściciel bu-
dynku (250 m2) i gruntów z nią 
związanych (2300 m2) w roku 2013 
zapłacił podatku 7 701 zł, a w roku 
2014 zapłaci o 75,50 zł więcej, czy-
li 7 776,50 zł.
Pisma z urzędu miasta z informa-

cją o wymiarze podatku i stosownymi 
drukami do jego zapłaty mieszkańcy 
otrzymają w lutym. Termin płatności 
podatku od nieruchomości za pierw-
szy kwartał 2014 roku wyznaczono na 
15 marca.         (WaT)

Podatki 2014
Pogoda oddaje drogowcom to, co zabrała na wiosnę. Bezśnieżny grudzień i niezbyt 
niskie temperatury umożliwiają prowadzenie przynajmniej niektórych robót.

 Dokończona została budowa ronda na ul. 
Rudzkiej, co jest forpocztą mającej się rozpocząć  
w przyszłym roku modernizacji tej ulicy. Gotowy 
jest projekt, jednak przystąpienie do przetargu 
opóźniają wydłużające się procedury uzgodnień  
i w efekcie uzyskania pozwolenia na budowę. Jed-
nak pierwszy efekt już jest – wybudowane rondo 
skutecznie spowolniło przekraczających dozwo-
loną prędkość kierowców i tym samym zwiększy-
ło bezpieczeństwo.

 Podziemne niespodzianki to dla drogowców nie 
pierwszyzna – w trakcie rozbiórki mostu nad Poto-
kiem Radziejowskim na ul. Niepodległości okaza-
ło się, że wspierał się on na potężnych dębowych 
palach, które trzeba usunąć. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie prace można kontynuować.

Trwa remont ul. Małachowskiego w Boguszowi-
cach na odcinku od torów do ul. Błękitnej. Aura 
daje nadzieję, że zostaną one zakończone do koń-
ca roku. Uruchomione zostały roboty również po 
drugiej stronie torów – na ul. Jastrzębskiej aż do 
linii lasu. Trudny odcinek przebiegający przez 
duże skrzyżowanie i w bezpośredniej bliskości 
kopalni Jankowice, będzie remontowany „pod 
ruchem” z zastosowaniem sygnalizacji wahadło-
wej. W tym roku zaplanowano budowę kanaliza-
cji deszczowej i przekładki infrastruktury, w przy-
szłym – roboty drogowe.

Trwa budowa nasypu drogi przez tzw. zwał, czyli 
łącznika między ulicami Małachowskiego i Tko-
czów czy, jak uważają niektórzy, Świerklańskiej. 
Zdania co do nazwy tego odcinka są podzielone...

 Utwardzana jest nawierzchnia łącznika między 
ulicami Jaskółczą i Janiego.

 Pod ul. Wolną w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuź-
nia trwa budowa przepustów.

 Trwa pierwszy etap remontu ul. Zwycięstwa  

w Chwałowicach  – rozpoczęto go w okolicach 
bramy wyjazdowej kopalni. 

 Podpisana została umowa z wykonawcą na ocze-
kiwany remont ul. Pod Lasem. Oprócz nowej na-
wierzchni droga ta otrzyma kanalizację deszczo-
wą oraz nowe oświetlenie. Droga będzie też po-
szerzona i roboty rozpoczną się od przestawia-
nia ogrodzeń. Na szczęście niełatwe rozmowy  
z właścicielami posesji zakończyły się sukcesem. 

 Na remont poczeka jeszcze ul. Bieli w Kamie-
niu, ale rozpoczął się remont znajdującego się  
w jej ciągu mostu nad linia kolejową. Istnieją 
ograniczenia w robotach, bo ich harmonogram 
jest zależny od PKP.

 Uruchomiono procedury przetargowe na re-
mont ul. Prostej – odcinka od salonu VW aż do 
ronda Żorskiego. Wyremontowany odcinek bę-
dzie przedłużeniem budowanego nowego śladu 
tej drogi. Roboty powinny ruszyć w pierwszej po-
łowie przyszłego roku.

 Trwają procedury przetargowe, które wyłonią 
wykonawcę remontu mostu nad Rudą na ul. Sta-
lowej w Stodołach za zbiornikiem elektrowni, 
podmywanym w czasie licznych w ostatnich la-
tach podtopień. Ponieważ to jedyna droga, zo-
stanie postawiony most zastępczy.

 Przygotowywany jest przetarg na uporządkowa-
nie parkingu przy ul Patriotów w Boguszowicach.

 Trwa odtwarzanie oświetlenia w miejscach, 
gdzie Tauron zlikwidował słupy energetyczne, na 
których zamontowane były uliczne lampy (więcej 
na ten temat pisaliśmy w 11 numerze „GR”). Po-
wstają również nowe punkty świetlne – zamonto-
wano ich ok. 30 ze 100, jakie zaplanowano.
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R o n d o  z b u d o w a n e  u  z b i e g u  
ul. Rudzkiej i Obwiedniej  Północnej  
to według oficjalnej rachuby 35. 
rybnickie skrzyżowanie z ruchem 
okrężnym
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Po trzech koncertach nieco wiekowych 
już gigantów światowego rocka (B. Adams, 
Guns n’Roses, R. Steward) w Rybniku za-
gra zespół grający dla zdecydowanie młod-
szej publiczności, który na ewentualne miej-
sce w historii muzyki musi jeszcze zapraco-
wać. — Jednego jestem pewien, to grupa, któ-
ra wzbudza wielkie emocje i olbrzymie zaintere-
sowanie młodych widzów. Na jej koncertach na 
fanów czeka wiele atrakcji — mówi Janusz Ste-
fański z agencji Prestige MJM, która po raz 

czwarty organizuje wespół z miastem koncert  
światowego formatu na rybnickim stadionie. 
Podkreśla, że jedynie warszawski stadion naro-
dowy może się poszczycić większą liczbą koncer-
tów zorganizowanych w ciągu kilku ostatnich lat. 
Stefański dodaje, że żaden z dotychczasowych 
rybnickich koncertów nie wzbudził takiego za-
interesowania w pierwszych dniach po podaniu 
nazwy wykonawcy. — To, co wokół koncertu dzie-
je się w sieci i na portalach społecznościowych 
robi duże wrażenie — mówi Krzysztof Jaroch,  

naczelnik magistrackiego wydziału promocji  
i informacji. Prezydent Adam Fudali podkreśla, 
że jednym z najważniejszych efektów przedsię-
wzięcia jest wielka promocja miasta praktycznie 
w całej Polsce i nie tylko.

Ogłoszenie, kto w przyszłym roku zagra wiel-
ki koncert w Rybniku, dla większości rybniczan 
było iście kosmicznym zaskoczeniem. Szerszej 
publiczności zespół złożony z trzech przystojnia-
ków, którego wokalistą jest Jared Leto, (również 
aktor) jest prawie nieznany. Na przykład na listę 
przebojów radiowej Trójki trafiła dotąd tylko jed-
na jego piosenka „Search and destroy”. Było to 
w styczniu 2011 roku. Źródła podają, że kapela 
wydała dotąd cztery płyty, których na całym świe-
cie sprzedała łącznie ponad dziesięć milionów. 

Sprzedaż biletów na rybnicki koncert Thir-
ty Seconds To Mars ruszyła 16 grudnia. 
Do Wigilii można je nabywać po pro-
mocyjnych cenach. Po świętach wszyst-
kie bilety mają być już droższe o 20 zł. 

Bilety do małego sektora usytuowa-
nego najbliżej sceny (tzw. golden circ-
le) kosztują obecnie 229 zł, na płytę sta-
dionu 135 zł, a na trybuny 155 zł. Na bi-
let VIP-owski trzeba wydać 699 zł. Wej-
ściówki można nabywać poprzez stro-
ny: www.imprezyprestige.com, ebilet.
pl, eventim.pl oraz ticketpro.pl. Bilety 
są również rozprowadzane w sieci sa-
lonów Empik oraz w sklepach: Media 
Markt i Saturn.

Koncert odbędzie się w niedzielę  
22 czerwca na stadionie miejskim przy 
ul. Gliwickiej. Gwiazda wieczoru poja-
wi się na scenie ok. 21.30. 

Więcej informacji o koncercie i pre-
zentacja zespołu na stronie internetowej 
urzędu miasta (www.rybnik.eu).

(WaT) W czasie konferencji w urzędzie miasta przyszłoroczny koncert zapowiedzieli m.in. Adam Fudali, prezydent Rybnika i Janusz Stefański  
z agencji Prestige MJM    

Marsjanie na gwiazdkę
Amerykański zespół rockowy Thirty Seconds to Mars zagra w niedzielę 22 czerwca 

na stadionie miejskim. Bilety na koncert są już w sprzedaży, a po promocyjnych 
cenach można je kupić tylko do 24 grudnia.

Straż Miejska skierowała do Sądu 
Rejonowego w Rybniku pierwsze wnioski 
o ukaranie mieszkańców, którzy spalali 
śmieci w piecach centralnego ogrzewania. 

Interwencje podejmowano zazwyczaj po sy-
gnałach od podtruwanych spalinami sąsiadów. 
Strażnicy nie tylko przyłapali trucicieli na gorą-
cym uczynku, ale mają też niezbite dowody na 
to, że spalali oni w swoich piecach rzeczy, któ-
re opałem na pewno nie były. To wyniki profe-
sjonalnej ekspertyzy przeprowadzonej w labo-
ratorium w Krakowie. To tam trafiły próbki po-
piołu pobrane przez strażników w marcu, maju 
i lipcu tego roku odpowiednio na terenie po-
sesji przy ul. Boguszowickiej w Boguszowicach 
Starych, przy ul. Floriańskiej w dzielnicy Ma-
roko-Nowiny i przy ul. Małej w dzielnicy Ryb-
nik Północ. 27 listopada i 4 grudnia do rybnic-
kiego sądu trafiły wnioski dotyczące pierwszych 
dwóch przypadków. 

Wyniki ekspertyzy nie pozostawiały wątpli-
wości, w popiele dostarczonym do badań były 

obecne w znacznej ilości metale ciężkie (cynk, 
chrom, miedź, ołów oraz fenole) oraz tworzy-
wa sztuczne. Jaka kara spotka sprawców wy-
kroczeń, zdecyduje sąd. Zgodnie z Kodeksem 
wykroczeń karą może być miesięczny pobyt w 
więzieniu, albo grzywna do 5 tys. zł. Wiadomo, 
że straż miejska będzie się jeszcze domagać od 
skazanych zwrotu kosztów przeprowadzonych 
w laboratorium ekspertyz.   

Jak wyjaśnia Dawid Błatoń, rzecznik praso-
wy rybnickiej straży miejskiej, próbki są po-
bierane w ostateczności, gdy winowajca nie 
przyznaje się do winy, a wszystko wskazuje 
na to, że w piecu spalano odpady. Stosunko-
wo często zdarza się jednak, że palacze ma-
jący na sumieniu wykroczenie przeciw śro-

dowisku naturalnemu i sąsiadom, sami przy-
znają się do winy.

SM nie prowadzi osobnych statystyk dla po-
dobnych wykroczeń, wiadomo tylko, że w po-
przednim sezonie grzewczym przyjęto 515 zgło-
szeń dotyczących niedopełnienia obowiązków 
przez właścicieli posesji, a w efekcie podjętych 
przez strażników interwencji 134 osoby ukara-
no mandatami karnymi. Od 1 września do po-
łowy grudnia mandatami ukarano 42 właścicie-
li posesji niewywiązujących się ze swoich obo-
wiązków; 86 innych strażnicy tylko pouczyli.  

W trwającym obecnie sezonie grzewczym 
żadnych próbek popiołu strażnicy jeszcze nie 
pobrali. 

(WaT)

 Sąsiedzi mają nosa, 
               a strażnicy próbki
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Z wielkim smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp.
HALINY GAJEWSKIEJ

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia 

składa
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Bios… po grecku życie. Biologia – nauka  
o tym, co żyje. Nauczycielka biologii – Ha-
lina Gajewska nie żyje… tego prostego pa-
radoksu nie chce przyjąć ani głowa, ani ser-
ce. Niektórzy chcą widzieć w pracy zawodo-
wej drogę kariery. W odniesieniu do zawo-
du nauczyciela niezbyt to chyba trafne, bo to 
raczej powołanie, misja, ale są i tacy, którzy 
tak właśnie mówią. Ty – nigdy.

Ale właśnie w Twoim przypadku to była ka-
riera. Ciągły rozwój, liczne sukcesy olimpij-
skie Twoich podopiecznych na szczeblu ogól-
nopolskim, niezliczone nagradzane prace ba-
dawcze uczniów pisane pod Twoim kierun-
kiem, realizacja programu Kaskada, lekcje 
w terenie, wycieczki na Łężczok. A wszyst-
ko z pasją, a wszystko z pełnym zaangażo-
waniem, z dbałością o poziom i dobre imię 
szkoły. Ale Ty nie byłaś tylko biologiem. Byłaś  
w każdym wymiarze Twojego codziennego 
działania kimś znacznie więcej, humanistką, 
wychowawczynią, dla której problemy uczniów 
były jak własne. Wykształciłaś dziesiątki leka-
rzy i farmaceutów, u wielu rozwinęłaś talent 
pedagogiczny tak, że poszli Twoją ścieżką.

Choć formalnie nie pełniłaś funkcji kie-
rowniczych, to przecież przez kilka lat wyrę-
czałaś wicedyrektora, kierując wzorowo ko-
misją rekrutacyjną do liceum. Zawsze per-
fekcyjnie zorganizowana i zawsze przejęta lo-
sem każdego kandydata. Byłaś wreszcie pre-
zesem zakładowego ogniska ZNP. Z wiel-
ką troską o dobro pracowników podchodzi-
łaś do każdego problemu, który trzeba było 
rozwiązać. Relacje związkowców z praco-
dawcą nigdy nie są łatwe. Nasze były – w du-
żej mierze dzięki Twojej kulturze i wrażliwo-
ści – wręcz modelowe.

Za to wszystko Ci dziękuję, teraz…  
W imieniu własnym i w imieniu grona naj-
bliższych przyjaciółek, z którymi pozosta-
niesz nieśmiertelna na filmie, w imieniu ca-
łej rady pedagogicznej i wszystkich pracowni-
ków administracyjno obsługowych, w imieniu 
uczniów, także tych najmłodszych, których 

do matury poprowadzi już kto inny… Przez 
otwarte drzwi sali nr 7 nie usłyszymy już „...
musicie się tego nauczyć, bo to na pewno bę-
dzie na maturze”. Nie zobaczymy już wielkiej 
torby i sterty książek na biurku. Pozostanie 
pustka, nic. Modliliśmy się w Twojej intencji 
i Bóg nas wysłuchał, i zrobił po swojemu. Po-
kazał nam, że zabiera najlepszych. 

Po ludzku nagradzali Cię wszyscy: mini-
strowie, kuratorzy oświaty, prezydent miasta 
i kolejni dyrektorzy szkoły niemal od począt-
ku, od 1977 roku. Nauczycielka z takimi osią-
gnięciami i wspaniały człowiek coraz bardziej 
jednak – co mnie zdumiewało – była niespo-
kojna. Bała się o przyszłość polskiej oświa-
ty, bała się urzędników wyposażonych w co-
raz bardziej rozbudowane narzędzia diagno-
zy i kontroli, bała się coraz bardziej roszcze-
niowych rodziców, aroganckich i leniwych 
uczniów – produkty redukujących horyzon-
ty, ciągłych reform.

Łagodnym uśmiechem starałaś się tłumić 
ten strach, ale w środku się paliło. Bóg zsyła-
jąc na Ciebie chorobę, a na najbliższych dra-
mat przedwczesnej rozłąki zdaje się mówić do 
nas wszystkich: zwolnijcie, tę najlepszą spo-
śród was zabieram, bo zasłużyła już na spokój, 
Twój płomień był najjaśniejszy. Wierzymy, że 
i z tamtej strony wołasz do nas najtrudniejszy-
mi i najpiękniejszymi słowami: nie czekajcie, 
ja już nie wrócę, nie spieszcie się, ja poczekam.

Rozejdziemy się do swoich spraw, będzie-
my jeszcze śpiewać i tańczyć, ale trochę wol-
niej i bardziej zgarbieni od ciężaru ciosu Two-
jego odejścia. A Ty zapewne tam na górze, bę-
dąc w towarzystwie najważniejszych osób po-
dejdziesz do Matki Boskiej i – znając Twoją 
niewielką słabość – zapytasz: 

- Marysiu, mogę se tu zakurzyć?
- Spytaj Szefa – odpowie Ci.
- Szefie, mogę? – Ty znowu na to. A On się 

zgodzi, bo jest miłosierny, daje odkupienie.

Tadeusz Chrószcz, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 im. Powstańców Śl.

Jak co roku, rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza rybni-
czan i nie tylko do udziału w modlitewnym marszu pamięci, orga-
nizowanym w rocznicę Marszu Śmierci więźniów hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu , czyli tragicznej w skutkach 
ewakuacji wycieńczonych więźniów na początku 1945 roku. Marsz 
rozpocznie się w niedzielę 26 stycznia o 15 przy pomniku poświę-
conym ofiarom Marszu Śmierci, usytuowanym przy ul. Gliwickiej, 
między stadionem miejskim, a kąpieliskiem Ruda. Zakończy się nato-
miast mszą św. (ok. g. 16.30) w kościele św. Katarzyny w Wielopolu.  

Pożegnanie Profesor Haliny Gajewskiej

Śp. Halina Gajewska była ab-
solwentką biologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. W „Powstań-
cach”, czyli w I Liceum Ogólno-
kształcącym, przemianowanym 
później na Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Śląskich, pracowa-
ła jako nauczycielka od września 
1977 roku. Była też egzamina-
torem Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej. Za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania od-
znaczona Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, czterema na-
grodami Ministra Edukacji Naro-
dowej, nagrodą Kuratora i Prezy-
denta Miasta Rybnika. Za autor-
ski program edukacji regionalnej 
otrzymała nagrodę I stopnia Sej-
miku Województwa Śląskiego,  
a za programu edukacji ekologicz-
nej wyróżnienie Ministra Ochrony 
Środowiska. Była opiekunem na-
ukowym rzeszy finalistów i laure-
atów centralnych etapów olim-
piad i konkursów biologicznych, 
ekologicznych i wiedzy o żywie-
niu. Była nauczycielem zaanga-
żowanym w działalność na rzecz 
ochrony i właściwego kształtowa-
nia środowiska przyrodniczego. 

Śp. Halina Gajewska zmarła 29 
listopada w wieku 59 lat.

Marsz 
pamięci i modlitwy

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



Szkolni mediatorzy pomogą rozstrzygnąć 
spór uczniów o zniszczony przypadkiem zega-
rek i znajdą sposób na kłótnię dziewcząt o chło-
paka. Takie właśnie scenki przybliżające pracę 
szkolnych mediatorów pokazali uczniowie SP nr 
16 z Boguszowic, SP nr 34 ze Smolnej i SP nr  5 
z dzielnicy Północy. To szkoły, które od wrze-

śnia uczestniczyły w projekcie pn. „Bezpieczna 
przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności 
dzieci i młodzieży”, w ramach rządowego pro-
gramu „Razem Bezpieczniej”. W każdej z tych 
szkół zainstalowano nowoczesne systemy moni-
toringu, przeprowadzono też zajęcia z profilak-
tyki uzależnień oraz warsztaty ju jitsu i media-

cji rówieśniczych. Miały one zapoznać 
dzieci i młodzież z technikami, które 
mają służyć porozumiewaniu się bez 
używania przemocy i agresji. Członko-
wie „patroli mediacyjnych” noszą ko-
lorowe kamizelki, co ułatwia ich iden-
tyfikację. — Niektórzy żartowali, że są 
kuloodporne, ale teraz w naszej szkole  

wszyscy już wiedzą, dlaczego niektórzy ucznio-
wie noszą te kamizelki. Cieszy nas też monitoring 
poprawiający poczucie bezpieczeństwa — mó-
wiła Jolanta Rocznik, dyrektorka „Piątki”.  
O sporym zaangażowaniu rybnickich uczniów 
wspomniała też Ewa Wieczorek z Polskiego 
Centrum Mediacji, która pracowała z dziećmi  
w szkołach. — Rybnik już nie musi bać się kon-
fliktów — mówiła, a Katarzyna Fojcik, naczelnik 
wydziału edukacji wyraziła nadzieję, że centra 
mediacji nadal będą funkcjonowały w szkołach, 
mimo iż projekt właśnie się skończył. Do udzia-
łu w uroczystym podsumowaniu zaproszono też 
pedagogów z niemal wszystkich szkół podstawo-
wych i gimnazjów, by zachęcić ich do tworzenia 
takich centrów również w ich placówkach. Za-
interesowani mogą się w tej sprawie kontakto-
wać z Gabrielą Sikorą, pedagogiem w G nr 13, 
reprezentującą też Polskie Centrum Mediacji. 

W UM obecni byli również pozostali part-
nerzy projektu: asp. sztab. Dariusz Piotrowski  
z Komendy Miejskiej Policji i Mariusz Wowra  
z Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego, który 
uczył młodzież, jak aktywnie spędzać czas wolny. 

(S)

Prezydent miasta ogłosił tzw. kon-
kursy grantowe dla organizacji poza-
rządowych, czyli głównie stowarzyszeń 
i klubów sportowych, które tą drogą 
zdobywają miejskie dotacje na swoją 
działalności. 

Termin składania ofert upływa 27 grudnia, 
a dotowane zadania będą mogły być realizo-
wane od 1 lutego do końca 2014 roku. 

W poszczególnych dziedzinach na granty prze-
znaczono następujące kwoty: wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej – 6,150 mln zł;  
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym – 1,310 mln zł (przeciwdziałanie 
alkoholizmowi – 950 tys., zwalczanie narkoma-
nii – 360 tys. zł); kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego – 280 tys. zł;  
pomoc społeczna – 140 tys. zł; działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych – 55 tys. zł; 
ochrona i promocja zdrowia – 35 tys. zł; ratow-
nictwo i ochrona ludności – 23 tys. zł; promo-
cja i organizacja wolontariatu – 20 tys. zł; dzia-
łalność na rzecz mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz języka regionalnego – 10 tys. zł;  
turystyka i krajoznawstwo – 7 tys. zł.

Łączna suma możliwych dofinansowań  
w ramach tego konkursu to 8 mln i 30 tys. zł.  
W mijającym roku prezydent miasta przyznał 
organizacjom pozarządowym  na realizację 
zadań z wymienionych wyżej dziedzin dota-
cje o łącznej wartości 8.936.272 zł. W 2012 
roku była to kwota - 6.105.660 zł.

(WaT)

10 grudnia z zarządem Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran”, który od dłuż-
szego czasu boryka się z kłopotami sprzę-
towymi spotkał się prezydent Adam Fudali. 

Po spotkaniu zarząd wydał oświadczenie,  
z którego jasno wynika, że z pomocą władz mia-
sta problemy te zostaną  rozwiązane. W pierw-
szej kolejności, prawdopodobnie w styczniu, ze 
środków budżetowych zostanie zakupiony nowy 

metalizowany ekran do projekcji 3D dla Teatru 
Ziemi Rybnickiej, w którym odbywają się klu-
bowe seanse. Kolejnym zakupem ma być nowy 
cyfrowy projektor. TZR dysponuje tylko analo-
gowym projektorem na taśmę celuloidową, ale 
takich kopii praktycznie już się nie robi, dlate-
go na klubowych seansach doraźnie wykorzy-
stuje się komputerowy rzutnik i kopie filmów 
na płytach DVD i blu-ray, ale te pojawiają się 
dużo później niż kopie przeznaczone do pro-
jektorów cyfrowych.  

(WaT) 

Adam Fudali zapowiedział budowę sali gim-
nastycznej przy Gimnazjum nr 2 (obok Re-
ala). Obiekt zostanie wybudowany w przyszłym 
roku. Miasto kupiło już gotowy projekt typowej 
hali i teraz projektanci adaptują go dla potrzeb 
tej konkretnej lokalizacji, projektując też łącznik, 
który połączy halę ze szkołą. Wszystko wskazu-
je na to, że przetarg na jej budowę urząd miasta 
ogłosi w drugiej połowie stycznia. Magistrat za-
mierza pozyskać też dotację z Ministerstwa Sportu  

 Turystyki w ramach programu „Rozwój bazy spor-
towej województwa śląskiego”. W najlepszym 
przypadku pokryje ona 33 proc. kosztów całej in-
westycji, ale nie wyniesie więcej niż 2,5 mln zł.

Z brakiem sali gimnastycznej szkoła zmaga się 
od lat. Obecnie w G nr 2 są prowadzone cztery 
klasy sportowe – jedną tworzą koszykarki, trzy po-
zostałe to tzw. klasy dwudyscyplinowe, w których 
uczą się siatkarze i chłopcy uprawiający jujitsu. 

(WaT)

Wyróżniony e-bilet
E-bilet funkcjonujący w ramach ryb-

nickiej elektronicznej karty miejskiej, 
popularnej e-karty został wyróżniony  
w konkursie zorganizowanym przez Eu-
ropejski Instytut Administracji Publicz-
nej w Maastricht. 

W konkursie o Europejską Nagrodę Sektora 
Publicznego - EPSA 2013, którego celem było 
docenienie najlepszych i najbardziej innowa-
cyjnych rozwiązań wdrażanych w urzędach  

krajów Unii Europejskiej, wzięło udział 26 
państw i instytucji europejskich. Łącznie 
zgłoszono 230 projektów (36 zgłoszeń po-
chodziło z Polski).

Certyfikat Dobrych Praktyk oprócz Rybni-
ka otrzymały również: Bielsko-Biała, Gdańsk, 
Poznań i Szklarska Poręba. Udział w konkur-
sie promowało Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji oraz Związek Miast Polskich 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

(WaT)

Uczniowie SP nr 34 ze Smolnej przygotowali najlepszą 
scenkę przybliżającą pracę szkolnych mediatorów

Mediatorzy w kamizelkach

Konkursy 
na granty

„Jeśli macie jakiś problem, konflikt z koleżankami lub kolegami możecie poprosić o pomoc 
mediatora. Pełnimy dyżury codziennie” – reklamują się uczniowie ze Szkolnego Centrum 
Mediacji Rówieśniczych działającego w Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ. 
Podobne uczniowskie „patrole mediacyjne” funkcjonują też w dwóch innych rybnickich 
podstawówkach. To efekt programu, który 3 grudnia podsumowano w urzędzie miasta.
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Sala dla gimnazjum

Ekran 
dla „Ekranu”
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WIĘCEJ ŚWIATŁA MNIEJ ENERGII. W tym roku na ulicach 
miasta pojawiły się nowe iluminacje świąteczne. Jak wylicza Andrzej Ko-
zera, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, to w sumie 26 różnych nowych 
elementów. Zdobią one m.in. pięć ulic Śródmieścia: Powstańców Śl., 
Sobieskiego, św. Jana , Kościelną i Korfantego. Nowe dekoracje zawisły 
też nad ul. Zamkową. Trudno też przeoczyć nowe świąteczne oświetle-
nie budynku urzędu miasta oraz kulę świetlną zdobiącą rondo Wodzi-
sławskie. Wszystkie te elementy składają się już wyłącznie z żarówek 
ledowych, zużywających niewiele prądu w stosunku do tradycyjnych.
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NIESPODZIANKI NIE BĘDZIE. Rybnickich Służb Komunalnych 
odpowiedzialnych w mieście za utrzymanie dróg krajowych, wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych zima nie zaskoczy. Poza specjalistycznym 
taborem m.in. dziesięcioma pługosolarkami, mają zmagazynowanych 
1400 ton soli i 600 ton piasku. Zimowym utrzymaniem dróg lokalnych 
w dzielnicach zajmują się podmioty prywatne, z którymi RSK podpisały 
umowy. W największych dzielnicach: Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Bo-
guszowice Osiedle, Rybnik-Północ drogi w razie potrzeby będą odśnie-
żać po dwa traktory, w pozostałych jeden. Kontrola i rozliczanie ich pra-
cy odbywa się na podstawie wskazań lokalizatorów GPS. Od 12 listopa-
da pracownicy służb komunalnych pracują na trzy zmiany; tak będzie do 
końca zimy. Telefony dyżurne akcji „Zima”: 32 43 29 560; 32 43 29 565. 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku: 32 42 21 000.

NOWE STRAGANY NA TARGOWISKU. Dobiega końca 
modernizacja miejskiego targowiska przy ul. Hallera. Po gruntow-
nej modernizacji jego nawierzchni przyszła pora na modernizację 
straganów, z których korzystają kupcy. W trzecim tygodniu grud-
nia miał się zakończyć montaż nowych, zabudowanych straganów 
dla handlujących m.in. odzieżą i obuwiem (ośmiu 6-straganowych 
i ośmiu 8-straganowych). O przydziale miejsc w nowych straga-
nach zdecydowała już wspólna komisja złożona z przedstawicieli 
administracji targowiska i członków Stowarzyszenia Kupców Tar-
gowych. Rozdysponowano 112 miejsc w nowych straganach. Kilku 
kupców, dla których zabrakło miejsca, trafiło na listę oczekujących.

MILION DLA PRZEDSZKOLA. Jeszcze w końcu listopa-
da zarząd województwa przyznał Rybnikowi w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ponad mi-
lion złotych dofinansowania  do budowy przedszkola w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski. Co ciekawe, placówkę otwarto już na początku 
2009 roku. Cała inwestycja obejmowała budowę na niezagospo-
darowanej działce dwukondygnacyjnego budynku (prawie 1097 m 
kw powierzchni użytkowej; na parterze mieści się przedszkole, a na 
piętrze świetlica środowiskowa), zagospodarowanie jego otoczenia 
oraz budowę drogi dojazdowej. Cała inwestycja kosztowała ponad 
4,554 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 1,078 mln zł.

PRZEGRALI Z WIATREM. Porywisty wiatr storpedował plany ka-
jakarzy, którzy w sobotę 7 grudnia chcieli na wodach Zalewu Ryb-
nickiego rozegrać doroczny, 27. barbórkowy wyścig kajakowy, or-
ganizowany przez żorski klub turystyki kajakowej Neptun. Po tym jak 
jeszcze przed startem wywróciło się kilku kajakarzy, którym pomogli 
ratownicy WOPR-u wyścig odwołano; po raz pierwszy w historii. Na-
grody przeznaczone dla zwycięzców rozlosowano, a 26 kajakarzy wy-
brało się po sąsiedzku na spływ rzeką Rudą. 
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BARBÓRKA W CHWAŁOWICACH. — Świętujemy z gór-
nikami i ich rodzinami. Jak na śląską biesiadę przystało polecamy żu-
rek, chleb ze smalcem i ogórki kiszone — zachęcał ksiądz Grzegorz 
Jagieł, proboszcz z chwałęcickiej parafii, który po raz kolejny zapro-
sił swoich parafian i gości do nietypowego świętowania Barbórki.  
4 grudnia w kościele odprawił uroczystą mszę barbórkową w inten-
cji górników i ich rodzin. Po niej, w podziemiach kościoła odbyła się 
tradycyjna biesiada. Zagrała orkiestra kopalni Jankowice, a występy 
artystyczne przygotowały przedszkolaki. Biesiadników było prawie 
200 i dla części zabrakło nawet miejsc siedzących. Nie zabrakło na-
tomiast „małego jasnego”, aby biesiadnej tradycji stało się zadość.  

GÓRNICZA MSZA Z ARCYBISKUPEM. — Węgiel to na-
sze narodowe dobro — mówił arcybiskup Wiktor Skworc 1 grud-
nia w sanktuarium św. Teresy w Chwałowicach, gdzie odprawił 
uroczystą mszę w intencji górników i ich rodzin z okazji Barbórki 
i obchodzonego w tym roku jubileuszu 110-lecia kopalni Chwało-
wice. W homilii arcybiskup wspomniał też o problemach przemy-
słu górniczego i apelował do górników, by pozostali wierni trady-
cjom i wartościom. — Niech kopalnia daje nam dobra material-
ne i duchowe. Święta Barbaro prowadź nas! Święta Barbaro módl 
się za nami! — zwracał się do patronki górników Marek Budziń-
ski, dyrektor kopalni Chwałowice. W mszy koncelebrowanej rów-
nież przez księdza prałata Teodora Suchonia i ks. Piotra Winklera, 
dziekana dekanatu Rybnik, wzięli też udział przedstawiciele Kom-
panii Węglowej. Msza z Chwałowic transmitowana była przez TVP 
Polonia i TVP Katowice.
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RATOWNICY NA MEDAL. Dwa dni (14 i 15 
grudnia) na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Boguszowicach trwały zimowe mistrzostwa Polski w ra-
townictwie wodnym. Trzeci raz z rzędu wygrała je repre-
zentacja śląskiego WOPR-u, w skład której wchodziło pięciu 
ratowników oddziału rybnickiego. W mistrzostwach wzię-
ła udział rekordowa liczba 230 ratowników z całej Polski.  
W poszczególnych konkurencjach i grupach wiekowych pa-
dło 16 rekordów Polski.

Jeden z nich (4 x 25 m kobiet – holowanie manekina) 
ustanowiła śląska sztafeta, w której popłynęła rybniczanka 
Patrycja Wróbel, a w klasyfikacji indywidualnej mistrzostw 
wysokie piąte miejsce zajął Marcin Holona. Na zdjęciu ryb-
nicka część drużyny śląskiego WOPR-u, od lewej: Julia Ma-
ciończyk, prezes oddziału Sławomir Walento, Marcin Ho-
lona, Patrycja Wróbel, Jakub Pawlas i Alina Trojniak. Nie-
obecny Patryk Kolęda.
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UCZNIOWIE LISTY PISZĄ. Karolina, Ania i Dominika  
z V LO na Nowinach nie po raz pierwszy piszą listy w obronie osób, 
prześladowanych przez różne reżimy. — W ten sposób chcemy po-
móc innym. Piszemy ręcznie, po polsku i angielsku, jak najwięcej li-
stów zdołamy, m.in. w obronie Białorusina, który został pobity przez 
policję za to, że jest gejem — mówią licealistki. W XIV 24-godzin-
nym Maratonie Pisania Listów Amnesty International, jaki odbył się 
14-15 grudnia, po raz pierwszy pisano w dwóch polskich przypad-
kach – pokrzywdzonych w toczącym się śledztwie w sprawie tajnych 
więzień CIA w naszym kraju oraz społeczności romskiej we Wrocła-
wiu. — Na początku też byłam sceptyczna, ale dziś wiem, że każdy 
list ma znaczenie, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach 
udaje się pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji konkretnych osób. 
Jednak dostajemy też dobre wiadomości — mówi Aleksandra Role-
der, anglistka z V LO, która prowadzi Szkolną Grupę Praw Człowie-
ka i organizuje rybnicki maraton pisania listów. Tym razem wzięło  
w nim udział 36 osób, napisano 1705 listów i 14 kartek z pozdro-
wieniami. Najwięcej – 209 listów dotyczyło mieszkańców okupowa-
nych terytoriów Palestyny. Kilkoro uczestników napisało ponad 100 
listów, ale prawdziwą rekordzistką okazała się Dominika Łowisz, trze-
cioklasistka z V LO, która napisała ponad 140 listów. 
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WIZYTY ŚW. MIKOŁAJA. „Mikołaju mój kochany, 
my na ciebie tu czekamy. Mikołaju ty nasz święty, gdzie twój 
worek, gdzie prezenty?” – śpiewały dzieci, które 6 grudnia 
przyszły do Domu Kultury w Chwałowicach na spotkanie 
ze św. Mikołajem. Dla dzieci przygotowano muzyczny pro-
gram „Mikołajki ze śnieżnej bajki”, w którym maluchy bra-
ły aktywny udział, dzięki czemu pomogły ulubionemu świę-
temu … odzyskać pamięć. Kiedy wreszcie Mikołaj przypo-
mniał sobie, po co przyjechał do Chwałowic, rozdał przy-
gotowane wspólnie z radą dzielnicy słodkie prezenty. Część  
z ok. 300 adwentowych kalendarzy, które nie zostały rozda-
ne w czasie spotkania, trafiło do chwałowickich przedszkoli.    

Święty Mikołaj pamiętał również o dzieciach z niezamoż-
nych rodzin w Śródmieściu. 9 grudnia ponad setka dziecia-
ków z przedszkoli nr 1 i 9, Szkoły Podstawowej nr 1 i osiedla 
Dworek otrzymała paczki wypełnione słodyczami, owocami 
i maskotkami. Spotkanie w restauracji Capri zorganizowała 
rada dzielnicy Śródmieście, która wraz ze sponsorem pozy-
skanym przez fundację „Miasto dla mieszkańców” ufundo-
wała podarunki. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz 
programu artystycznego w wykonaniu najmłodszych, których 
oklaskiwali m.in. radni wraz ze swoim „szefem” Andrzejem 
Wojaczkiem, przewodniczącym rady miasta. 

Za sprawą studentów z samorządu studenckiego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej, Święty Miko-
łaj nie zapomniał o pacjentach Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3  
w Orzepowicach. 6 grudnia świąteczny orszak przebierań-
ców odwiedził chorych, którzy długie tygodnie spędzają  
w szpitalnych murach. Był słodki poczęstunek, uśmiech i łzy 
wzruszenia.
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SENIORSKIE SPOTKANIE. W hotelu Politański spotka-
ło się ok. 120 seniorów powyżej 75 roku życia, dla których rada 
dzielnicy Paruszowiec-Piaski, wspólnie ze sponsorami, przygo-
towała tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne. — Czę-
sto słyszymy: „róbcie tak dalej, bo to fajne, rodzinne spotka-
nie” — mówi o imprezie Andrzej Oświecimski, przewodniczą-
cy rady. Seniorzy podzielili się opłatkiem, zjedli świąteczny po-
częstunek i wysłuchali zespołu Józefinki z Kłokocina. Wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn życzyła zebranym podwyżki emery-
tur w nowym roku, a błogosławieństwa bożej dzieciny na świę-
ta seniorom i ich rodzinom udzielił proboszcz Rudolf Gniździa. 
Jak zwykle przed świętami samorządowcy z dzielnicy odwiedzi-
li najstarszych mieszkańców Paruszowca-Piasków i wręczyli im 
świąteczne paczki. — Przygotowaliśmy ich 300 i jak co roku, nie 
zapomnieliśmy również o paczkach dla pochodzących z dziel-
nicy pensjonariuszy miejskiego domu opieki społecznej oraz  
o osobach samotnych, których nikt w placówce nie odwiedza. 
Oczywiście bez pomocy sponsorów nie dalibyśmy rady — pod-
kreśla Helena Szuleka, przewodnicząca zarządu RD.

SREBRNY JUBILEUSZ SAMORZĄDOWCA. „Jubileusz 25-lecia 
pracy samorządowej jest okazją do podziękowań za zaangażo-
wanie w przedsięwzięcia służące rozwojowi miasta, a szczególnie 
w sprawy Twoich ukochanych Niedobczyc, które zmieniają swo-
je oblicze także dzięki Twoim inicjatywom”– napisał prezydent 
Adam Fudali w liście gratulacyjnym do radnego Henryka Rysz-
ki, świętującego „srebrny” jubileusz pracy w samorządzie. Uro-
czystość odbyła się 13 grudnia w Domu Kultury w Niedobczy-
cach, gdzie zebrała się rodzina samorządowca, jego przyjaciele, 
przedstawiciele władz miasta z Joanną Kryszczyszyn i Michałem 
Śmigielskim, radni, członkowie rad dzielnic oraz firm, z który-

mi współpracuje Henryk Ryszka. — Kiedy zaczynałem, w Nie-
dobczycach było 66 proc. nieutwardzonych dróg, a chodniki 
były tylko na trzech ulicach, więc najbardziej cieszę się z ro-

bót drogowych, jakie udało się tutaj zrealizować. Plany na przy-
szłość to dalsze zagospodarowanie terenów poprzemysłowych  
i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej i Rymera, przy 
którym, również z mojej inicjatywy, powstał market spożywczy, 
choć nikt w to nie wierzył, bo był to najgorszy teren w Niedo-
bczycach — mówi Henryk Ryszka, który żałuje jednego, że po li-
kwidacji kąpieliska w 1994 r., spowodowanej szkodami górniczy-
mi, nie udało się w dzielnicy wybudować krytej pływalni. Radny 
zapowiada, że to jego ostatnia kadencja w radzie miasta. Jed-
nak zebrani na uroczystości goście mają nadzieję, że Henryk Rysz-
ka zmieni zdanie. — To bardzo skuteczny i wyjątkowo lubiany  
w Niedobczycach radny — mówił o jubilacie Marian Wolny, prze-
wodniczący zarządu dzielnicy Popielów.   



Ewa i jej mąż nie pracują. W dwupokojowym 
mieszkaniu z węglowym ogrzewaniem wycho-
wują siedmioro dzieci. Czasem nie starcza na 
opał, przydałaby się żywność, środki czystości 
i pralka. Pani Oliwia ma niewielką rentę, któ-
ra nie wystarcza na wszystkie potrzeby, ale sta-
ra się jeszcze pomagać innym. Prosiła o środki 
czystości, zimowe buty i nowy prysznic. Kasia 
potrzebuje żywności i odzieży, spodziewa się 
trzeciego dziecka, a pół roku temu odeszła od 
męża, który zażywał narkotyki i był agresywny. 
Idea „Szlachetnej Paczki” jest prosta – prywat-
ni 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 niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami ro-
dziny, do osób starszych i samotnych. — Jedna 
z rodzin zgodziła się nawet na spotkanie z dar-
czyńcą, który razem z naszymi wolontariuszami 
pojechał z prezentami do wybranej przez siebie 
rodziny. Dostali wszystko na co czekali, a nawet 

więcej, bo darczyńca przywiózł też niespodziewa-
ny prezent – propozycję pracy. Były łzy szczęścia, 
a rodzina przyznała, że zapamięta ten dzień do 
końca życia — opowiada Joanna Kądziołka, li-
derka rybnickiego rejonu „Szlachetnej Paczki”, 
która po raz pierwszy wzięła udział w akcji. Na 
co dzień jest dyrektorem personalnym w jed-
nej z firm, ale od zawsze pomaga innym, rów-
nież zwierzętom. Mówi, że rybniczanie spisali 
się na medal, bo pomogli nie tylko rodzinom 
z naszego miasta, ale też mieszkańcom Czer-
wionki-Leszczyn, a nawet województwa święto-
krzyskiego, gdzie brakowało darczyńców. Śred-
nio w przygotowaniu paczki brało udział ok. 20 

osób, ale była też taka, na którą złożyła się cała 
firma – blisko 100 osób. Swoje rodziny wybrała 
też drużyna futbolu amerykańskiego „Rybnik 
Thunders”, a po raz drugi – Społeczna Szko-
ła Podstawowa i Dwujęzyczne Społeczne Gim-
nazjum. Dzięki hojności rodzin uczniów udało 
się zebrać 24 kartony produktów spożywczych, 
chemicznych i szkolnych, ubrań oraz prezen-
tów-niespodzianek. W Przedszkolu nr 10 na 
Dworku zrobiono paczkę z żywnością, ciepłą 
odzieżą i kołdrami dla chorego sześcioletniego 
Oskara i jego mamy. Wśród prezentów chłop-
czyk znalazł też wymarzone klocki lego. 

— Zrobiłam to z potrzeby serca. Wybrałam ro-
dzinę, która bardzo się kocha i chce coś zmie-
nić w swoim życiu, ale nie ze swojej winy zna-
lazła się w trudnej sytuacji. Podarowałam im 
m.in. monitor do komputera i hantle, ale też 
ubrania, firany, obrusy, kołdry, koce, poduszki, 
czy farby — mówi pani Zenia, emerytka pro-
wadząca w Rybniku biuro rachunkowe. Do ak-
cji włączyła się po raz pierwszy. — Pamiętam, 
jak wiele radości przyniosło to mojej znajomej. 
Poza tym chciałam poznać tych młodych ludzi, 
którzy bezinteresownie angażują się w tę akcję. 
To dziś taka rzadka postawa… 

(S)

Mirka na co dzień tańczy w MDK-u. 1 grud-
nia na rynku uczyła popularnej Makareny kil-
kudziesięciu młodych ludzi ubranych w miko-
łajkowe czapki. W ten sposób Młodzieżowa 
Rada Miasta chciała nagłośnić 12. edycję ak-
cji charytatywnej Czapka św. Mikołaja. W or-
ganizację „Czapkowej Makareny” zaangażo-
wała się Karolina Chruszcz z „Budowlanki”, 
a o promocję całej akcji zadbała też Weroni-
ka Piksa, uczennica „Mechanika”, której pra-
ca plastyczna została wybrana z 30 nadesła-

nych na konkurs i tra-
fiła na plakat „Czapki 
św. Mikołaja”. W tym 
roku do udziału w ak-
cji zgłosiło się ok. 150 wolontariuszy z rybnic-
kich szkół ponadgimnazjalnych, którzy od 2 do 
20 grudnia, zbierali pieniądze, żywność, sło-
dycze, zabawki, artykuły szkolne i chemiczne  
w Focusie i Realu. 21 grudnia, a więc już po 
zamknięciu naszej gazety, wolontariusze w mi-
kołajkowych czapkach mieli odwiedzać rodzi-

ny potrzebujące wsparcia i wręczać dzieciom 
świąteczne prezenty. W ubiegłym roku zebra-
no prawie 16 tys. zł, co pozwoliło na przygo-
towanie tysiąca świątecznych paczek. O wyni-
kach tegorocznej akcji napiszemy w kolejnym 
wydaniu GR. 

(S)

Pomogli 
napełnić czapkę

— Szczerze? Przygotowałam ten układ taneczny dopiero 
wczoraj. To był prawdziwy spontan — mówi Mirka Poralla  
z „Ekonomika”. O taką właśnie spontaniczność chodzi w tzw. 
flash mobie, kiedy w wybranym miejscu pojawia się grupa 
osób, by przeprowadzić zaskakującą dla innych akcję. Tym 
razem wybranym miejscem był rynek, a akcją – taneczna 
inauguracja akcji „Czapka Św. Mikołaja”. 

Pa c z k a  p e ł n a  s e r c a
63 rybnickie rodziny, 2049 darczyńców, 21 wolontariuszy i wartość paczek sięgająca 

135 tys. zł – to liczby związane z rybnicką cząstką ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Szlachetna paczka”. Za suchymi danymi stoją wzruszające historie obdarowanych  
i obdarowujących.

Gorąca Makarena w mikołajkowych czapkach, czyli nietypowa inauguracja popularnej akcji charytatywnej 
Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika
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Wolontariusze i darczyńcy rybnickiej „Szlachetnej paczki” cieszyli 
się, że mogą pomóc tylu osobom przeżyć niezapomniane święta
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— Oczywiście pomagam – lepię uszka, siekam i kro-
ję, ale w czasie świąt w kuchni zawsze króluje mama. To 
ona odpowiada za smak świątecznych potraw — przy-
znaje Karol. Inaczej jest u Karoliny, której mama tyl-
ko pomaga w przygotowaniu świątecznych dań. — Sta-
wiam na tradycję, z małym wyjątkiem – nie lubimy kar-
pia, więc zwykle na naszym stole pojawia się filet z dorsza 
lub mintaja. Zawsze przygotowuję 12 potraw. Jest grzybo-
wa, barszcz z uszkami, makówki, moczka, pierogi i ryby 
w różnych postaciach — wylicza Karolina. Barszcz mo-
głaby jeść codziennie, ale przyznaje, że najlepiej smaku-
je jej w czasie świąt. Na wigilijnym stole w domu Karo-
la zawsze jest karp smażony, kapusta z grzybami, ziem-

niaki czy karp w galarecie. — Za moczką nie przepada-
my ze względu na jej specyficzną konsystencję, a maków-
ki dostajemy od babci, która robi też zupę rybną i kapustę 
z grochem — opowiada Karol. Ale nie byłby sobą, gdyby 
w czasie świąt nie przygotował własnej potrawy. Swoim 
bliskim podawał już zapiekankę z łososia z puree ziem-
niaczanym oraz łososia smażonego na maśle z dwoma 
sosami – z pesto i z pomidorów. W tym roku rybnicza-
nin spędzi święta z rodziną w Ustroniu. Do stołu usią-
dzie ponad 12 osób, a wśród biesiadników będzie też wu-
jek Karola, miłośnik dobrej kuchni i tradycyjnych wyro-
bów, z którym maturzysta prowadzi małą kulinarną ry-
walizację. Karol ma nadzieję, że świąteczne zwycięstwo 
zapewni mu smaczny tort śledziowy. 

Od kuchcika do mistrza Gordona
Karolina od zawsze chciała być kucharzem. — Już 

jako mała dziewczynka wlewałam wodę do garnków  
i doprawiałam ją solą i pieprzem — uśmiecha się na tam-
to wspomnienie. — Cieszy mnie, gdy innym smakuje to, 
co gotuję. Myślę, że prawdziwym szczęściem jest robić to, 
co się kocha i zarabiać w ten sposób na życie. Dziś szko-
li się w jednej z pszczyńskich restauracji i myśli o pracy 

w Wielkiej Brytanii, czy Szkocji, skąd pochodzi jej ku-
linarny guru – Gordon Ramsey. — Mam wszystkie jego 
książki, oglądam programy telewizyjne i chętnie sięgam po 
jego przepisy — mówi. Uczniowie „Ekonomika” przy-
znają, że zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Zgo-
tuj sobie sukces” w Warszawie (pisaliśmy o tym w listo-
padowym wydaniu „GR”), otworzyło przed nimi wiele 
możliwości. — Nie przebieramy w setkach ofert, ale za-
interesowanie jest spore. Oczywiście to, że udało się nam 
wygrać o niczym jeszcze nie przesądza. Pokazaliśmy tylko 
na co nas stać, ale wciąż musimy się wiele nauczyć. Nadal 
jesteśmy kuchcikami — przyznaje Karol, który już koń-
cząc gimnazjum wiedział, co będzie robić w życiu. — Za-

miast przykręcać śruby, wolałem lepić uszka. 
W wakacje mogłem pracować w firmie in-
stalatorskiej taty, ale wolałem znaleźć pra-
cę w kuchni — wspomina swoje począt-
ki. Mówi, że lubi dobrze zjeść, a gotowa-
nie sprawia mu wiele przyjemności. Swo-
ją przyszłość chce związać z Polską, choć 
wcześniej chciałby zdobyć kulinarne do-
świadczenia podróżując po świecie. Gotu-
jąc stara się dotrzeć do niepowtarzalnego 
smaku danej potrawy, dlatego nie używa 
maggi i innych mieszanek przypraw. — Bez 
takich „uzupełniaczy” też można dobrze go-
tować — przekonuje. Inspiruje go meto-
da „slow food” (przeciwieństwo fast fo-
odów), przez którą rozumie powrót do na-
turalnych smaków. — To styl, który pozwala 
przy najmniejszej obróbce i ilości przypraw 
wydobyć naturalny smak potrawy. Ogrom-
ne znaczenie ma też wykorzystanie lokal-

nych i sezonowych produktów. Skoro mieszkamy na Ślą-
sku, nie róbmy zup z mango, ale na przykład kapuśniak, 
który możemy zmienić, by był nieco lżejszy. Warto też pa-
miętać o lokalnych producentach. Latem sprzedawałem 
na rynku ciepłe kanapki, które przygotowywałem w opar-
ciu o produkty kupione na naszym targowisku — mówi. 
Zachęca też do otwartości na nowe pomysły – potrawy 
zamiast na talerzu można podać na specjalnie zabejco-
wanym w oleju korku z drzewa orzechowego; efekt wi-
zualny zapewniony. 

Co przyniesie 2014 rok?
Karolina i Karol jako zwycięzcy ogólnopolskiego kon-

kursu kulinarnego wezmą udział w konkursie organizo-
wanym przez Roberta Sowę w ramach Międzynarodo-
wych Targów Gastronomicznych EuroGastro w War-
szawie. Mają też szansę dołączyć do reprezentacji Pol-
ski, która przygotowuje się do międzynarodowej olim-
piady kulinarnej w Luksemburgu. Pierwsze spotkanie 4 
stycznia. Muszą więc pomyśleć o nowym, smakowitym 
menu. Może zainspirują ich pomysły z książek kuchar-
skich, jakie chcieliby dostać w prezencie pod choinkę? 

Sabina Horzela-Piskula

P r z e p i s  n a  ś w i ę t a

Ryba przygotowana techniką sous-vide i polędwiczka w kraście podana z kaszotto – to przepis na 
sukces w ogólnopolskim konkursie kulinarnym autorstwa Karoliny Węgrzyn i Karola Karpiaka, 
maturzystów z rybnickiego „Ekonomika”. Ryba smażona i barszcz z uszkami – to ich niezawodny 
przepis na tradycyjne Boże Narodzenie. 

Karolina i Karol przygotowali 
dla naszych czytelników kilka 
przepisów na wigilijne potrawy. 

Zupa rybna Karola: 
białe warzywa (seler, por, pie-

truszka, fenkuł i biała cebula), ma-
sło, szklanka białego wina, głowy 
karpia, części ryby (karp, łosoś), 
liść laurowy, ziele angielskie, sól, 
pieprz, grzanki

Warzywa przesmażamy na ma-
śle, doprawiamy solą i pieprzem, 
zalewamy szklanką białego wina. 
Jak się zredukuje, dodajemy wodę, 
głowy karpia i części ryby (może być 
karp lub łosoś), liść laurowy, ziele 
angielskie i gotujemy nie dłużej niż 
40 minut. Podajemy z grzankami  
z chleba i kawałkami osobno ugo-
towanej ryby.

Ryba w zalewie Karoliny: 
filety z dorsza (mintaja lub swojej 

ulubionej białej ryby), 500 ml wody, 
100 ml oleju, 75 ml octu winnego, 
1 łyżka soli, 3 łyżki cukru, liść lau-
rowy, ziele angielskie 

Filety panierować w jajku, mące 
i bułce tartej, usmażyć. Zagotować 
wodę z octem, cukrem i solą. Dodać 
posiekaną w piórka cebulę i goto-
wać do miękkości. Usmażoną rybę 
zanurzamy w zalewie i gotowe.

 
Makówki według przepisu 

babci Karola: 
0,5 kg maku mielonego, 5 dag 

rodzynek, 750 ml wody, 20 dag 
cukru, 3 łyżki miodu naturalnego, 
5 dużych sucharków, 2 dag mig-
dałów siekanych, olejek migdało-
wy, bułka kanapkowa, 0,5 l mleka, 
cukier waniliowy, wiórki kokosowe

Wodę zagotować z cukrem i mio-
dem. Rodzynki posiekać i wrzucić 
do wody. Kiedy będą miękkie, wrzu-
cić sucharki i rozgotować. Kiedy su-
charki rozpadną się całkowicie, por-
cjami wsypywać mak stale miesza-
jąc. Gdy mak będzie już zaparzo-
ny, dodać migdały i olejek. W osob-
nym garnku podgrzać mleko z cu-
krem waniliowym. Bułkę kanapko-
wą w pokroić w 1 cm  kromki. Tra-
dycyjnie makówkę robi się w du-
żej misce – na przemian warstwa-
mi: mak, bułka kanapkowa. Każdą 
warstwę nasączamy ciepłym mle-
kiem za pomocą chochli lub dużej 
łyżki. Kiedy miska będzie już pełna, 
posypać z góry kokosem i wstawić 
do lodówki. 
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Smaczne święta to tradycyjne święta – przekonują Karolina i Karol zwycięzcy ogólnopolskiego 
konkursu „Zgotuj sobie sukces” 
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Obecne lodowisko to obiekt dwufunkcyjny, 
który od wiosny po rozmrożeniu tafli i demon-
tażu band o lekkiej konstrukcji będzie kolej-
nym tyle, że mniejszym, boiskiem piłkarskim 
ze sztuczną murawą.

Z pierwszych obserwacji wynika, że sztucz-
ne lodowisko (wymiary tafli blisko 20 x 40 m) 
będzie się cieszyć sporą popularnością. Na 
miejscu jest wypożyczalnia całkiem niezłych 

łyżew i sprzęt do ich ostrzenia, również tych 
prywatnych.

6 grudnia jako pierwsi na świeżutką taflę wje-
chali młodzi i bardzo młodzi hokeiści JKH Ja-
strzębie, którzy pokazali, jak wyglądają ich tre-
ningi. Chwilę później po lodowej tafli śmigali 
już młodzi rybniczanie, a wraz z nimi miejska 
maskotka – pluszowy Rybek. Wszystko wskazu-
je na to, że już wkrótce, wieczorami w wybrane 

dni tygodnia w hokeja będą mogli tu również 
pograć rybniccy miłośnicy tej dyscypliny sportu.

Harmonogram 60-minutowych sesji, które 
w tygodniu rozpoczynają się o 8, a w soboty  
i niedziele o 9.30 (po każdej sesji 30-mi-
nutowa przerwa techniczna) można zna-
leźć na stronie MOSiR-u. Tam również 
jest dostępny szczegółowy cennik. Dzie-
ci do lat czterech – za darmo; bilet nor-
malny – 5 zł; bilet ulgowy (szkolny) – 3 zł;  
bilet szkolny dla członków grup zorganizowa-
nych (z opiekunem na każde 15 osób) – 1 zł;  
bilet rodzinny (dla osób z dokumentami stwier-
dzającymi posiadanie tego samego nazwi-
ska bądź adresu) – 10 zł (niezależnie od ilo-
ści osób). Wypożyczenie i ostrzenie łyżew – po 
5 zł. Codziennie ślizgawki kończą się o g. 21. 
Kierownictwo lodowiska apeluje do rodziców 
najmłodszych i młodych łyżwiarzy, by ci ślizgali 
się w kaskach (najlepiej narciarskich bądź ho-
kejowych). W przypadku niesprzyjającej aury 
i wątpliwości, czy lodowisko jest czynne, moż-
na dzwonić pod numer 603 491 633.

•   •   •
Jak poinformował MOSiR, w dniach od 24 

do 26 grudnia nieczynna będzie kryta pływal-
nia w Boguszowicach (prace technologiczne). 
Pozostałe obiekty, w tym lodowisko, w Wigi-
lię (24 grudnia) będą czynne do 14; w pierw-
szy dzień świąt (25 grudnia) będą nieczynne,  
w drugi dzień świąt (26 grudnia) czynne od 
14, w Sylwestra (31 grudnia) czynne do 14, zaś  
w Nowy Rok (1 stycznia 2014 r.) czynne od 14.   

W czasie ferii rozpoczynających się 20 stycz-
nia, lodowisko będzie czynne tak jak w sobo-
ty i niedziele od 9.30 do 21.                    (WaT)

L o d o w i s k o  j u ż  h u l a

W tym dniu rozpoczął się cieszący się coraz 
większą popularnością jarmark bożonarodze-
niowy. Na straganach można zaopatrzyć się w 
łakocie oraz bardziej już konkretne przysmaki 
i specjały, trunki, miody i przyprawy. Ale moż-
na też kupić różnego rodzaju prezenty i upo-
minki. Słowem warto wybrać się na rynek i zo-
baczyć, co mają do zaoferowania kupcy z róż-
nych części kraju, a nawet zza granicy.  

W niedzielę 22 grudnia jarmark trwać bę-
dzie od 11 do 20, a w poniedziałek 23 grud-
nia, od 11 do 18.

W ramach III DNI NGO na ustawionej na 
rynku plenerowej estradzie 16 grudnia prezen-
towały się m.in. zespoły artystyczne związane z 
organizacjami pozarządowymi, czyli stowarzy-
szeniami, fundacjami i klubami. 

W sobotę 21 grudnia na tej samej estradzie 
miały wystąpić największe gwiazdy tegorocz-
nego Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolę-
dowania – zespół Feel, a także The Chance z 
rybniczanką Moniką Marcol w składzie i gru-
pa Fankatak. Na rynku natomiast miała się od-
być tradycyjna już wigilijka dla mieszkańców z 
degustacją świątecznych specjałów. 

Jedną ze świątecznych atrakcji jest też usta-
wiona na rynku wyjątkowa, bardzo naturalna 

szopka. Tworzące ją postaci uplótł z pięknie 
pachnącego siana Andrzej Wrzecionko, rze-
mieślnik-artysta z Beskidu Dukielskiego (wo-

jewództwo podkarpackie). Już w pierwszych 
dniach jej prezentacji rybniczanie zrobili tam 
sobie dziesiątki pamiątkowych zdjęć.   (WaT)
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Wieczorową porą stoiska kupców 
przydają rynkowi przedświątecznego 
klimatu

Miejskie lodowisko chętnie odwiedzają młodzi 
rybniczanie i, co ważne, z roku na rok jeżdżą na 
łyżwach coraz lepiej

16 grudnia rozpoczął się na rynku cykl imprez zorganizowanych w ramach V Rybnickiego 
Bożego Narodzenia i Kolędowania oraz III Dni Organizacji Pozarządowych (NGO). 

Przedświąteczny jarmark

6 grudnia, w dniu św. Mikołaja otwarto sezonowe, sztuczne miejskie lodowisko, 
które zbudowano między moderni,zowanym kąpieliskiem Ruda a kompleksem boisk 
piłkarskich Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W roli świętego od prezentów 
wystąpił Adam Fudali, prezydent Rybnika, który zdecydował, że przez pierwszy 
tydzień z lodowiska będzie można korzystać zupełnie za darmo. 
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Film pokazano 21 listopada w Domu Kul-
tury w Chwałowicach, gdzie podsumowano 
kilkumiesięczny projekt zrealizowany przez 
stowarzyszenie Razem i Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku. Jego  

pomysłodawczyniami 
były Aleksandra Bu-
gla i Danuta Muras  
z SOS-W, a projekt, 
poprzez sztukę, miał 
pomóc niepełno-
sprawnej młodzie-
ży w ich codziennym 
funkcjonowaniu. Dla 
uczestników przygo-
towano więc warsz-
taty arteterapii, ce-
ramiczne i teatralne,  
w czasie których uczy-
li się m.in. anima-
cji lalek. Wzięli też 
udział w spotkaniach 
z terapeutami i psy-

chologami oraz w zajęciach filmoterapii pro-
wadzonych przez klub filmowy „Wrota” z Gli-
wic. W efekcie powstał film, w realizacji któ-
rego młodzi ludzie mieli spory udział. Opo-
wiadają w nim o sobie. — Chciałabym zostać 

aktorką — mówi jedna z dziewczyn. — Przyje-
chałem do Wisły żeby brać udział w ciekawych 
zajęciach — dodaje inny bohater filmu „Mój, 
twój, nasz”. Uroczyste podsumowanie pro-
jektu było okazją nie tylko do jego prezenta-
cji. Pokazano też prace ceramiczne uczniów,  
a z etiudą pt. „Krzesła” wystąpiła grupa teatral-
na Inna Bajka ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Wręczono również kilka-
naście statuetek „Człowiek o złotym sercu” wy-
konanych przez uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej „Przystań”. Otrzymali je rodzi-
ce, terapeuci i osoby, dzięki którym realizacja 
projektu była możliwa. — To wyróżnienie pew-
nej idei, jaką głosimy w naszym ośrodku. Sta-
ramy się, by nasi podopieczni zdobywali nie tyl-
ko wiedzę, ale też różne umiejętności, z którymi 
nigdy dotąd się nie spotkali i być może już wię-
cej nie będą mieli okazji się zetknąć — mówiła 
Halina Lach-Opalkowska, dyrektorka SOSW, 
jedna z wyróżnionych. Projekt „Sztuka, Auto-
nomia, Możliwości – SAMI” udało się zreali-
zować dzięki dofinansowaniu z urzędu miasta 
i przez podatników przy okazji rocznych roz-
liczeń ze skarbówką z jednoprocentowego od-
pisu podatkowego przekazanych stowarzysze-
niu „Razem”.           (S)

Odbyła się ona 2 grudnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Najpierw podsumowano kampanię 
„Miasta wolne od tytoniu”, realizowaną przez 
dwa lata przez rybnicki sanepid, miasto i poli-
cję. — Dziewięć milionów ludzi w naszym kraju 
pali codziennie, w tym ok. 1,5 mln młodych ludzi, 
którzy nie ukończyli jeszcze 15. roku życia. Kam-
pania miała nie tylko uczulić społeczeństwo na 
zakaz palenia w miejscach publicznych, ale też 
uświadomić, jak niebezpieczne dla zdrowia są 
skutki tego nałogu — mówiła Lidia Lazar, za-
stępca Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rybniku. Następnie Mariola Ku-
jańska, przewodnicząca Regionalnego Towarzy-
stwa Oświaty Zdrowotnej wręczyła nagrody 12 
laureatom konkursu plastycznego „Moja aka-
demia dojrzałości”, na który nadesłano 75 prac 
przestrzegających przed stoso-
waniem używek. Nagrodzone ry-
sunki z hasłami typu „Używki po-
niżają”, „Papierosy cię dopadną  
i zdrowie ci skradną”, ozdobiły 
kalendarz profilaktyczny na rok 
2014. W czasie konferencji mło-
dzież obejrzała też film o do-
palaczach i występy artystyczne 
swoich rówieśników oraz wysłu-
chała dwóch krótkich prelekcji.  
— W życiu nie ma niczego za darmo, 
za pożyczone szczęście trzeba za-
płacić, a rachunek przyjdzie bardzo  

szybko, w postaci problemów ze zdrowiem, za-
burzeń psychicznych, konfliktów w rodzinie, czy 
kłopotów z prawem — mówiła o konsekwen-
cjach uzależnień Anna Naruszewicz-Stud-
nik. Młodzi sięgają po używki z różnych po-
wodów. Zwykle są przekonani, że nad wszyst-
kim panują; pozornie. — Na początku nie ma 
się poczucia tragedii. Potem sytuacja się po-
garsza. „Wlazłem w syf i nie mogę już z nie-
go wyjść” — przypomniała treść pewne-

go sms-a Mariola Kujańska. Na konferencji  
zapowiedziano, że do pedagogów szkolnych tra-
fią wkrótce specjalne ankiety, na podstawie któ-
rych każdy młody człowiek będzie mógł spraw-
dzić, czy ma problem z używkami. Dowie się 
też gdzie szukać pomocy. O odpowiedzialności 
prawnej w wieku dorastania mówił z kolei aspi-
rant sztab. Dariusz Piotrowski, przestrzegając 
przed karami, z jakimi muszą liczyć się młodzi 
ludzie naruszający prawo.                              (S)

Sami  o sobie

— Kamera, dźwięk, klaps, akcja — pada na planie filmu „Mój, twój, nasz”. Przy 
nagłośnieniu, oświetleniu, za, ale i przed kamerą, pracowali uczestnicy projektu 
„Sztuka, Autonomia, Możliwości – SAMI”, czyli dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nością intelektualną z Rybnika.

— Nie ma niegroźnych używek. Bierzesz? Musisz liczyć się z konsekwencjami — mówi-
ła młodym ludziom Anna Naruszewicz-Studnik, przewodnicząca Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas konferencji „Życie jest war-
te tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości”.
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Grupa teatralna Inna Bajka wystąpiła na scenie Domu Kultury w Chwałowicach w czasie uroczystego 
podsumowania projektu

Laureaci konkursu plastycznego „Moja 
akademia dojrzałości” przestrzegają: 
„Papierosy cię dopadną i zdrowie ci skradną”

NIE dla  uzależnień
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Zdobyli doświadczenie, 
zdobędą świat?
28 października w rybnickim „Ekonomiku” pod-

sumowano unijny projekt „Zdobądź świat przez 
doświadczenie” zrealizowany w ramach progra-
mu Leonardo da Vinci. W kwietniu br. dziesięcioro 
uczniów technikum ekonomicznego, ośmioro z tech-

nikum handlowego i cztery uczennice technikum ho-
telarskiego wzięli udział w czterotygodniowych prak-
tykach w Portugalii i Szwecji. W trakcie podsumowa-
nia projektu uczniowie zaprezentowali instytucje,  
w których odbywali praktyki. Podkreślili jak cenna 
była dla nich możliwość odbycia praktyk w tych kra-
jach, a z rąk koordynatora Anny Górki-Szołtys otrzy-
mali dokumenty potwierdzające odbycie zagranicz-
nego stażu. W podsumowaniu projektu uczestniczyli 
m.in: wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, przewod-
niczący rady miasta Andrzej Wojaczek, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ekonomika i Gastronomika Anna 
Zachemba, dyrektor „Ekonomika” Urszula Warczok 
oraz nauczyciele i uczniowie. 

Artystycznie o uzależnieniach
14 listopada w Gimnazjum nr 7 w Boguszowi-

cach odbył się koncert pod hasłem „Rozwiń talent 
bez używek”. Młodzież miała okazję poznać pocho-
dzącego z Armenii muzyka Artaszesa Barojana, wy-

stępującego pod pseudonimem Arci, który od kilku-
nastu lat mieszka z rodziną w Opolu. Jego muzyka 
to połączenie hip-hopu z reggae, a teksty piosenek 
są pełne nadziei. Arci z łatwością nawiązał kontakt z 
gimnazjalistami i wspólnie z nimi muzykował. Mówił 
im też o wartościach i zachęcał do rozwijania talen-
tów bez stosowania używek. Na przykładzie własnych 
doświadczeń przedstawił dramatyczną walkę w cza-
sie wychodzenia z nałogu i konsekwencje uzależnień. 

Filmowi maniacy w „Powstańcach”
Sukcesem gospodarzy zakończyła się ósma 

edycja Konkursu Wiedzy o Filmie „Kinomaniak”, 
jaka dobyła się w I LO. 29 listopada do rywaliza-
cji przystąpiło tam 16 par z czterech rybnickich 
szkół średnich. Jak nazywała się aktorka która za-

grała żonę Marcina Dorocińskiego w filmie „Miłość”? 
W jakim mieście odbywa się Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy, podczas którego przyznawane są Złote 
Muszle i kto jest autorem scenariusza do filmu „Wa-
łęsa. Człowiek z nadziei”? – to tylko niektóre z pytań 
dotyczących współczesnego kina, na jakie musieli 
odpowiedzieć uczestnicy. Test pozwolił wyłonić pięć 
najlepszych dwuosobowych drużyn. W finale odpo-
wiadali oni na pytania jury i uczestniczyli w różnych 
zadaniach. — Tradycyjnie pojawiły się kalambury, w 
których jeden z członków zespołu musiał w minutę 
pokazać drugiemu tytuł filmu, np. „Rzeź”, „Mrocz-
ny rycerz”, czy „Kupiliśmy zoo”. Nowością były krót-
kie cytaty, które trzeba było dopasować do filmu np. 
„I see dead people” z „Szóstego zmysłu”, czy „Hasta 

la vista, baby” z „Terminatora 2”. Finał był niezwykle 
wyrównany. Pomiędzy pierwszym i piątym miejscem 
były tylko dwa punkty różnicy — opowiada organi-
zator konkursu Adam Doliba, który wspólnie z fil-
moznawcą Moniką Wieczorek, Mirosławem Ropia-
kiem z Klub Filmu Niezależnego i Agnieszką Chorab, 
ubiegłoroczną laureatką „Kinomaniaka”, zasiadał w 
jury konkursu. Ostatecznie jego zwycięzcami zostali 
uczniowie klasy maturalnej I LO Marcin Wojnar i An-
toni Student. Na podium znaleźli się też Dobrawa Ra-
decka i Jonasz Salamon (I LO) oraz Karolina Grochow-
ska i Monika Kot (II LO). Finaliści otrzymali książki o 
tematyce filmowej, wejściówki do kina, płyty DVD i 
gadżety filmowe ufundowane przez radę rodziców, 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”, Multikino, Cinema 
City oraz Klub Filmu Niezależnego.

Wielkie serce jedenastki
Uczniowie rybnickiej SP nr 11 na Nowinach 

wraz z rodzicami odpowiedzieli na apel szkolne-
go koła PCK i przyłączyli się do zbiórki artykułów 
szkolnych i środków czystości dla dzieci z rybnic-
kiego Domu Dziecka. — Zbiórkę prowadzimy już 
od wielu lat, wspierając działania tej placówki. Uczy-
my się też wrażliwości i otwartości na potrzebują-
cych — tłumaczy Zofia Matuszczyk, opiekun szkol-
nego koła PCK. Warto dodać, że w placówce, z my-
ślą o dwójce chorych dzieci, przez cały rok odbywa 
się też zbiórka nakrętek z butelek. 

Mechatronicy w Turcji
Od 9 do 17 listopada czterej uczniowie Zespo-

łu Szkół Technicznych, kształcący się w zawodzie 
technik mechatronik, przebywali w Turcji w ra-
mach projektu Socrates Comenius. Celem projek-
tu jest współpraca między Turcją, Grecją, Rumunią i 
 Polską, projektowanie i konstrukcja robotów oraz po-
wstanie uniwersalnej platformy umożliwiającej naukę 
programowania różnego typu robotów. Podczas po-
bytu w Beapazari, oddalonej o ok. 100 km od Anka-
ry, uczniowie: Dawid Harazim, Paweł Strzelczak, Ja-
cek Szewczyk i Paweł Chruszcz oraz nauczyciele Piotr 
Tokarz i Mariusz Grzegorzyca uczestniczyli w różnych 
zajęciach i warsztatach. Międzynarodowy zespół pra-
cował nad projektami robotów, stroną internetową, 
wyborem logo projektu oraz stworzeniem słownika 
podstawowych terminów technicznych. Uczniowie 
ZST zwiedzili także Ankarę. Kolejne spotkanie uczest-
ników projektu odbędzie się w kwietniu.

W kraju Drakuli
Na początku listopada uczniowie „Ekonomika” 

wraz z dyrektor Urszulą Warczok, szkolnym koor-
dynatorem projektu „Młodzi Przedsiębiorcy – krok 
po kroku” Anną Bartoniek-Lewandowską i Joanną 
Liszką pojechali do Rumunii, by realizować unijny 
program Socrates Comenius. Na spotkanie przyje-
chali również pozostali partnerzy z Finlandii, Chor-
wacji i Turcji. Oprócz prac nad projektem uczestni-
cy zwiedzili m.in. fabrykę Ronera, w której produku-
je się gumowe części do samochodów, samolotów, 
czy mostów. Zobaczyli też Bukareszt, zamek Bran, po-
wszechnie znany jako zamek Drakuli, a niezapomnia-
nym przeżyciem była wyprawa w góry i zwiedzanie 
zamku Pelisor. W marcu uczestnicy projektu spotka-
ją się w Chorwacji.

„Piątka” na giełdzie 
22 listopada uczennica Zespołu Szkół nr 5  

w Niedobczycach Klaudyna Kucharska oraz na-
uczycielka Bożena Romańska, szkolna koordyna-
torka projektu „Otwarta firma”, uczestniczyły w 
Ogólnopolskiej Gali Przedsiębiorczości w siedzi-
bie Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Podczas uroczystości wręczone zostały dyplo-
my i okolicznościowe statuetki szkołom, które wy-
różniły się w organizacji ubiegłorocznej edycji projek-
tu „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. „Piątka” znalazła się na pierw-
szym miejscu wśród dziesięciu wyróżnionych szkół 
ponadgimnazjalnych i uzyskała tytuł „Najaktywniej-
szej szkoły”. Warto dodać, że w projekcie uczestni-
czyło 281 szkół z całej Polski.

Po naszymu…
Jak co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 11 na Nowinach odbył się Tydzień Śląski, w ra-
mach którego dzieci miały okazję jeszcze lepiej po-
znać swoją małą ojczyznę. W tym celu zorganizo-
wano zajęcia na temat gwary, śląskich tradycji i zwy-
czajów, a dzieci odwiedziły Izbę Śląską. Odbyły się 
też: XIV Festiwal Piosenki Śląskiej „Karolinka”, biesia-
da śląska i Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Śląsku zor-
ganizowany przez Alicję Wziętek i Bożenę Nowicką.  
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Dzieci biorące udział w turnieju tłumaczyły gwarowe 
zwroty, rozpoznawały ważne obiekty naszego mia-
sta, rozwiązywały krzyżówkę, a nawet kulały kluski. 
Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 5 z dzielnicy Północ. W ramach tygodnia śląskie-
go w ZSP nr 11 sporo miejsca poświęcono też patro-
nowi placówki – Maksymilianowi Basiście. Dzieci wy-
słuchały poświęconej mu audycji, obejrzały wystawy, 
a reprezentacja szkoły odwiedziła jego grób na ryb-
nickim cmentarzu. 

Z białą wstążką w klapie
Uczniowie „Mechanika” zorganizowali kam-

panię „Porozumienie bez przemocy” w ramach 
czwartej edycji „Białej wstążki”. Przypomnijmy: 
międzynarodowa kampania skierowana jest do 
mężczyzn i ma na celu walkę z przemocą wobec 

kobiet. Uczniowie propagowali założenia kampanii 
również w gimnazjach oraz 24 listopada w Focusie, 
gdzie zaprezentowali swoje prace plastyczne oraz film 
pierwszoklasisty Aleksa Meredyka na temat przemo-
cy, w którym udział wzięli jego koleżanki i koledzy. 
Do księgi ambasadorów „Białej wstążki” jako pierw-
szy wpisał się dyrektor szkoły Marek Holona, a po nim 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz uczniowie  
i goście centrum handlowego, a wśród nich także 
żużlowcy ROW-u wraz z prezesem Krzysztofem Mroz-
kiem. W trakcie programu artystycznego odbyły się 
też występy taneczne i pokazy samoobrony. Kam-
pania „Białej wstążki” prowadzona jest w ponad 55 
krajach świata, a rozpoczęła się w 1991 r. w Kana-
dzie, gdzie mężczyźni wpięli białe wstążki, deklarując,  
że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet, 
a widząc taką przemoc, będą reagować.

Korczaku, dziękujemy!
27 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 w Niewiadomiu obchodzono Dzień Patrona 
Szkoły – Janusza Korczaka. Spotkanie rozpoczęło 
się projekcją fragmentu filmu Andrzeja Wajdy „Kor-
czak”, następnie uczniowie przedstawili inscenizację 
słowno-muzyczną na temat Janusza Korczaka, a ob-
chody zakończyły się podsumowaniem konkursu pla-
stycznego o patronie.  

Matematycy na Rykomacie
2 grudnia w Społecznej Szkole Podstawowej odbył 

się XIV Rybnicki Konkurs Matematyczny – Rykomat.  

Wzięło w nim udział 51 uczniów z 25 szkół z Rybni-
ka i okolic, którzy musieli rozwiązać 23 zadania. Zwy-
cięzcą został Sebastian Wolny ze Szkoły Podstawo-
wej w Lyskach, który w nagrodę otrzymał przechod-
ni Puchar Rykomatu, trzyletnie stypendium w ryb-
nickim Dwujęzycznym Społecznym Gimnazjum i na-
grody rzeczowe. Na drugim i dwóch trzecich miej-
scach znaleźli się uczniowie rybnickich szkół – Rado-
sław Blacha z ZSP nr 11 na Nowinach oraz Jakub Al-
biński z ZSP nr 9 z Zamysłowa i Szymon Burda z ZSP 
nr 6 z Boguszowic. 

Wokalnie również po rosyjsku
29 listopada w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach 

odbył się powiatowy konkurs piosenki obcojęzycz-
nej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Jurorki wysłuchały 32 piosenek w języku angiel-
skim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Uczest-
ników konkursu oceniały, w konsultacji z ekspertami 
językowymi, Janina Wystub, Mirela Szutka i Aleksan-
dra Orzechowska-Niedziela, które postanowiły przy-
znać w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze 
miejsca ex aequo Marzenie Dębskiej z II LO (op. Ma-
riola Madzia) i Sylwii Szpiech z V LO (op. Izabela Goj-
ny). W kategorii gimnazjów zwyciężyły ex aequo He-
lena Bór z G nr 17 (op. Ewa Gatnar) i Patrycja Szen-
dzielorz z G nr 18 (op. Mariola Madzia). Stawką były 
nie tylko dyplomy, statuetki i nagrody książkowe, ale 
również dwie lekcje śpiewu, które przeprowadzi wo-
kalistka, dyrygent i nauczycielka śpiewu Aleksandra 
Orzechowska-Niedziela, współzałożycielka grupy wo-
kalnej Panie i Panowie oraz członkini amerykańskiej 
szkoły śpiewu Bratt’a Manning’a „Singing Success”. 
Koordynatorami konkursu byli nauczyciele: Anna Twa-
rowska, Żaneta Reszel-Stronczek i Paweł Korduła. 

O niepełnosprawności 
Do obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia, 
przyłączyli się również uczniowie Gimnazjum 
nr 6 na Nowinach. Oprócz gimnazjalistów w ob-
chodach wzięli udział również uczniowie SP nr 32  
i 34, a cała impreza miała charakter zabawy, w któ-
rej uczniowie rywalizowali ze sobą w różnego rodza-
ju konkursach, m.in. teście wiedzy z zakresu integra-
cji i niepełnosprawności. 

Noc z nietoperzem
Już po raz czwarty uczniowie II Liceum Ogólno-

kształcącego wzięli udział w nocnym maratonie fil-
mowym. Noc z 22 na 23 listopada licealiści spędzili zgłę-
biając temat Batmana w kinie, a także uczestnicząc w 
konkursie filmowym z nagrodami i oczywiście oglądając 
filmy - „Mroczny Rycerz” i „Mroczny Rycerz powstaje” 
- najnowsze ekranizacje przygód człowieka-nietoperza.  

Przedsiębiorcy w Irlandii 
Od 26 do 29 listopada grupa uczniów Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Usługowych, pod opieką Woj-
ciecha Wilkonia i Tadeusza Kolorza, wzięła udział  
w kolejnym spotkaniu w ramach pro-
jektu  „Przeds ięb iorczość  –  obywate-
l e ,  p racown icy  i  nowe  in i c j a tywy” ,  

w miejscowości Ballymena w Irlandii Północnej. 
W spotkaniu wzięły też udział delegacje z Hiszpanii 
i Portugalii, a w trakcie pobytu uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach warsztatowych na temat przedsię-
biorczości, prowadzonych przez miejscową pisarkę  
i businesswoman Paulę Swan. Brali też udział w za-
jęciach z robotyki i turystyki, a także zwiedzili ratusz  
w Belfaście oraz wiktoriańskie więzienie Crumlin Road 
Gaol. Koordynator projektu Wojciech Wilkoń zdra-
dza, że kolejne spotkanie w międzynarodowym gro-
nie zaplanowano na początek kwietnia w Hiszpanii.

Przedświąteczne kiermasze
9 grudnia w SP nr 5 (Rybnik Północ) odbył się 

doroczny kiermasz przedświąteczny. Na dużej sali 
gimnastycznej przygotowano 18 świątecznych stoisk, 
na których można się było zaopatrzyć w różnorodne 
upominki – od ręcznie robionych zawieszek na cho-
inkę, kartek i drzewek świątecznych po „złote rybki”,  
w których rolę wcieliły się żywe karpie. Wrzucając „gro-
sik” do szafy grającej, można było wysłuchać ulubio-

nej pastorałki czy kolędy,  a także minikoncertu kwar-
tetu smyczkowego. Wśród atrakcji nie zabrakło fan-
tów – szczęściarze wygrali zaproszenia do kawiarni, 
kina, teatru, salonu kosmetycznego, gabinetu stoma-
tologicznego, siłowni oraz liczne nagrody rzeczowe, 
m.in. zabawki, filmy, książki, akcesoria biurowe, ko-
smetyki, serwisy kawowe i tablet. Do kupienia była też 
śląska moczka oraz domowe wypieki przygotowane 
przez rodziców uczniów. Podobne kiermasze organi-
zowane były w kilku innych rybnickich szkołach, m.in. 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 na Smolnej i 
w popielowskiej Szkole Podstawowej nr 24. 

Ekspresem przez szkoły
„Śląskie drogi do wolności” to interaktywny pro-

jekt edukacyjny, który Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 7 w Boguszowicach od czerwca 
br. realizuje wspólnie z Klubem Jagiellońskim. W ra-
mach projektu, którego koordynatorkami są Kata-
rzyna Musiolik i Mirosława Rydzkowska, realizowa-
ne są warsztaty poświęcone losom Ślązaków w XIX 
i XX wieku * W ramach szkolnego tygodnia eduka-
cji regionalnej w Zespole Szkół Technicznych odby-
ła się m.in. biesiada barbórkowa, kilka wycieczek edu-
kacyjnych, konkursów i spotkań z ciekawymi ludź-
mi * W ramach programu edukacyjnego „Nauka od 
kuchni” grupa 21 przyszłych elektryków i elektroni-
ków z „Mechanika” wzięła udział w warsztatach 
przygotowanych przez specjalistów i inżynierów fir-
my Amica Wronki oraz serwisu AGD Bogdana Koźli-
ka z Rybnika * Po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 
7 z Boguszowic spotkali się z podróżniczką, Elżbie-
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„Do dziś nasza niezwykła figura św. Antoniego  
z bochenkiem chleba i Jezuskiem bez nóżki jest cią-
gle z nami, chociaż prababci nie ma już wśród nas. 
Antoniczek, tak jak przed laty, ma swoje miejsce na 
stoliku nakrytym białym obrusem, zawsze wśród 
świeżych kwiatów. Moja mama pielęgnuje rodzin-
ną tradycję i często przypomina nam, swoim trzem 
córkom, że która pierwsza wyjdzie za mąż, ta otrzy-
ma w posagu figurkę” – to fragment tekstu pt. „An-
toniczek” 11-letniej Małgorzaty Dudek ze Szkoły 
Podstawowej nr 32 w Orzepowicach. W konkursie 
dziennikarskim zorganizowanym przez Dom Kul-
tury w Niewiadomiu otrzymała za niego pierwszą 
nagrodę w kategorii szkół podstawowych.  

Konkurs zorganizowano po raz 12. i po raz drugi 
wespół z naszą redakcją. Tematem konkursowych 
artykułów, reportaży bądź wywiadów miały być pro-
blemy z jakimi spotykają się współczesne nastolat-
ki lub historie bohaterów z ich otoczenia. Z terenu 

całego województwa, a nawet z Wrocławia nadesła-
no w sumie 77 prac – 35 napisanych przez uczniów 
podstawówek i 42 autorstwa gimnazjalistów.

Oceniała je Marta Fox, znana dziennikarka i pisar-
ka, Aleksandra Liniany-Zejer, dyrektor Domu Kul-
tury w Niewiadomiu oraz zespół redakcyjny „Gazety 
Rybnickiej”. Jeśli młodzi ludzie piszą dziś dobrowol-
nie tekst dłuższy niż SMS to już jest powód do zado-
wolenia. Mimo jeszcze częstych warsztatowych niedo-
skonałości, było kilka prac naprawdę interesujących.

Laureatem drugiej nagrody w kategorii szkół 
podstawowych został inny uczeń tej samej Szkoły 
Podstawowej nr 32 w Orzepowicach 11-letni Pa-
trick Gawron, który na okoliczność jubileuszu jej 
100-lecia przeprowadził bardzo ciekawy wywiad  
z własnym dziadkiem. 83-letni Wiktor Prusko na-
ukę w orzepowickiej szkole rozpoczął w roku 1936, 
a skończył w 1943 i co najważniejsze, dużo z tam-
tych czasów jeszcze pamięta. Nauczycielką obu 

młodych dziennikarzy z Orzepowic jest polonist-
ka Danuta Tkocz, której szczerze gratulujemy.

Trzecią nagrodę zdobył 12-letni Marcin Mar-
kiewka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
11 w Rybniku, który z kolei wartką, reportażową 
narracją opisał historię 6-letniego Kacpra, który 
zmagał się z bardzo ciężką chorobą.

Wśród gimnazjalistów pierwszą nagrodę zdo-
była Julia Materzok z G nr 2 w Wodzisławiu Śl. 
W tekście „Dwie strony żużlowego medalu” za-
jęła się problemem stosunkowo dużej liczby sa-
mobójstw wśród młodych żużlowców. Najwięcej 
uwagi poświęciła przypadkowi śp. Łukasza Ro-
manka, wychowanka rybnickiego klubu. Laure-
atka drugiej nagrody Aleksandra Napieraj z Cze-
ladzi, przyglądając się swoim rówieśnikom, pró-
bowała odpowiedzieć na tytułowe pytanie swoje-
go artykułu: Co z tym seksem?

Autorką trzeciej z nagrodzonych prac zatytuło-
wanej „Dziwny jest ten świat, świat ludzkich spraw 
…” jest Anna Węglarzy z Zespołu Szkół w Ze-
brzydowicach. W kategorii gimnazjów przyznano 
również cztery wyróżnienia.

Po ogłoszeniu wyników konkursu dziennikar-
skiego i omówieniu nagrodzonych prac rozpoczę-
ło się spotkanie z Martą Fox, która opowiedziała 
młodzieży o swojej twórczości i swoim spojrzeniu 
na literaturę. Wcześniej chwaliła autorów konkur-
sowych prac za podjęcie interesujących tematów, 
chwytliwe tytuły i znalezienie bohaterów artykułów 
w swoim otoczeniu.                                          (WaT)

Laureaci dziennikarskiego konkursu zorganizowanego przez 
Dom Kultury w Niewiadomiu z jurorami Aleksandrą Liniany-Zejer  
(z prawej) i Martą Fox

Dziennikarski narybek

tą Rafińską z Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku.  
Tym razem nauczycielka opowiadała gimnazjalistom o wypra-
wie skodą Fabią do Maroka.*Karol Zdziebczok z Dwujęzycz-
nego Społecznego Gimnazjum zajął VI miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Golfie (I miejsce drużynowo) i w 
styczniu, w ramach Akademii Golfowej w Hiszpanii, trenować 
będzie pod okiem jednego z najlepszych golfistów w Europie. 

Przedszkolak
potrafi

Mali rycerze
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ochoj-

cu odbyła się żywa lekcja historii dla „zerówkowi-
czów”. Dyrektor Mirosława Grajner pasowała chłop-
ców na rycerzy, a dziewczynki na małe księżniczki pa-
sował prowadzący całe spotkanie Marek Żyła z Brac-
twa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej. 

Z misiem w bibliotece 
25 listopada w Światowym Dniu Pluszowego Mi-

sia czterolatki z grupy projektowej „Szczęśliwa 15” 
z Przedszkola nr 13 w Chwałowicach wybrały się do 
pobliskiej biblioteki, gdzie świętowały urodziny swo-
ich pluszaków. Dzieci dowiedziały się na czym polega 
praca bibliotekarza i jak należy się zachowywać w bi-
bliotece. Poznały też historię powstania pluszaków, śpie-
wały piosenki o misiach, kolorowały i bawiły się ze swo-
imi maskotkami. Tego dnia misie obchodziły 111 urodzi-
ny, więc przedszkolaki dostały w prezencie słodkie „co 
nieco”. — Spotkanie sprawiło przedszkolakom sporo 
frajdy, ale miało też rozbudzić ich czytelnicze zaintere-
sowania — podsumowuje nauczycielka Beata Trybuś. 

Dla górników
4 grudnia w Przedszkolu nr 10 na Dworku odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika. Dzieci 
przygotowały dla swoich gości program artystyczny, 
a górnicy opowiedzieli im o pracy w kopalni. Świę-
towano też w Przedszkolu nr 13 w Chwałowicach. 
3 grudnia czterolatków z grupy projektowej „Szczęśli-
wa Piętnastka” odwiedzili górnicy z pobliskiej kopalni 
Chwałowice. Maluchy dowiedziały się co to jest czako i 
co oznaczają kolory pióropusza, czym się różni strój ga-
lowy od roboczego oraz do czego służy hełm z lampką 
górniczą i maska oddechowa. Spotkanie z górnikami na-
leży do tradycji tego przedszkola i jak co roku dzieci przy-
gotowały dla swoich gości śląski program artystyczny. 

Misiowo też w „Czternastce”
W innym chwałowickim przedszkolu – P nr 14 też 

świętowano, ale tym razem wspólnie z kaczorem Do-
naldem i myszką Miki, którzy przygotowali dla dzieci 
wiele zabaw. Dzieci rozwiązały wszystkie zagadki o baj-
kowych misiach, rozpoznały muzykę z bajek i zbierały pa-

tyczki wielką misiową łapą, czyli kucharską rękawicą. W 
nagrodę otrzymały kolorowanki, wstąpiły do Klubu Plu-
szowego Misia i skosztowały tortów z bajkowymi misiami. 

Maluchy zwierzętom
Przedszkolaki z Nowin pomagają zwierzętom 

przetrwać zimę. Dzieci z Przedszkola nr 10 pod okiem 
Marzeny Migas zbierały dary dla podopiecznych ryb-
nickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Uda-
ło się pozyskać karmę, koce, ręczniki i inne dary, któ-
re trafiły już do schroniska w Wielopolu.
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— Zaczynałem jako młody chłopak od de-
korowania. Potem robiliśmy manekiny. Wszyst-
kie tutaj są naszej roboty. To się nazywało Pol-
ska Fabryka Manekinów, prowadziliśmy ją ra-
zem ze starszym bratem, a pracowało z nami nie-
wielkie grono ludzi. Proszę panią… to był taki 
ładny zawód — mówi z nostalgią Jan Zając  
z Zamysłowa, który 13 stycznia skończy 98 lat.  
W latach dwudziestych jego brat Józef praco-

wał jako dekorator w domu towarowym Czesła-
wa Beygi przy ul. Sobieskiego. Nie tylko zmie-
niał ekspozycje w sklepie, ale też naprawiał 
uszkodzone manekiny. Wkrótce wspólnie z Ja-
nem, rozpoczął produkcję takich właśnie figur 
oraz różnorodnych akcesoriów do dekoracji 
wystaw sklepowych. Zającowie byli mistrzami  
w swoim fachu – tworzyli manekiny siedzące  
i stojące, małe i kilkumetrowe, smukłe damy w 
uwodzicielskich pozach, wyszukanych fryzurach  
i nieskazitelnym makijażu, szarmanckich uwo-
dzicieli, ale i otyłych i niskich jegomości, czy 
rozkoszne bobaski z loczkami. Sprzedawa-
li również dekoracyjne zajączki wielkanocne, 
świnki, flamingi, choinki, czy Mikołaje z prezen-
tami. Polska Fabryka Manekinów z Zamysło-
wa największy sukces odniosła w maju 1939 r.  
na targach poznańskich. Miały im przynieść 
nowych klientów, bo ówczesny minister skar-
bu Eugeniusz Kwiatkowski zachwycony pracą 
Zająców nakazał wstrzymanie importu mane-
kinów zapewniając rybniczanom wyłączność 
na ich produkcję i dystrybucję. Sukces trwał 
krótko, wszystko przekreśliła wojna, a powo-
jenne realia nie pozwoliły przywrócić zakłado-
wi dawnej świetności. Jan prowadził w Rybniku 
sklep tekstylny, a wieczorami, razem z bratem 

nadal tworzyli i naprawiali ukochane figury.  
W 1996 r. pierwsze manekiny trafiły do rybnic-
kiego muzeum, choć ich pozyskanie nie było ła-
twe, bo pan Jan był zdania, że są już doskonal-
sze i lepsze figury, a te „rupiecie” powinny ra-
czej trafić na śmietnik. Po wielu namowach mu-
zealnika dr Elżbiety Bimler-Mackiewicz zmie-
nił jednak zdanie. Kiedy likwidowano warsztat  
w Zamysłowie, muzeum przejęło wszystkie do-
kumenty, unikalne fotografie, korespondencję 
reklamową przygotowaną do wysłania w 1939 r.,  
setki materiałów dekoratorskich i dziesiątki  

„głów”, „rąk”, „nóg” i narzędzi. 
Dzięki wystawie „Wabić oko, budzić 
chęci” manekiny Zająców znów  
z dumą noszą gustowne płaszcze  
i sukienki, torebki, buty, czy kapelu-
sze. — W tych eleganckich ubiorach 
w latach 30. XX wieku rybniczanie 
spacerowali po ulicach naszego mia-
sta i sąsiednich miejscowości. Poka-
zujemy też aranżacje wystaw sklepo-
wych, które wabiły oko i zachęcały 
do zakupów — mówi o ekspozycji 
Elżbieta Bimler-Mackiewicz, kura-
torka wystawy. Zna dokładnie hi-
storię każdego eksponatu. — Mamy 
skórzany płaszcz polskiego lotnika, 
który dla swojej ukochanej, pięknej 
wdowy, latał po róże do Paryża. Do 
małżeństwa niestety nie doszło, bo 
on zginął w Katyniu. Jej córka prze-
kazała nam jej ubrania, m.in. futro 
z ocelotów. To był początek naszej 

kolekcji 
odzieżo-
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i rosła. 
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m.in. wszystkie oryginalne przedwojenne tkani-
ny — opowiada pani kurator. — Ładna, ładna 
wystawa — ocenia wzruszony pan Jan, który 5 
grudnia razem z rodziną oglądał całą ekspozy-
cję. Jako pierwsi, 2 grudnia, wystawę obejrze-
li podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 1, świętując w ten sposób Międzynarodo-
wy dzień osób niepełnosprawnych. Wystawę, 
którą patronatem objął prezes Izby Przemy-
słowo-Handlowej ROP Andrzej Żylak, moż-
na zwiedzać do 8 lutego. 

Sabina Horzela-Piskula

W zupełnie starym stylu

— To moje manekiny, to ja je robiłem — mówi wzruszony Jan Zając z Zamysłowa  
z dumą wskazując na figury ubrane w piękne futra, twarzowe kapelusze albo zwiewne 
sukienki z lat 30. XX wieku. Wystawa „Wabić oko, budzić chęci…” w rybnickim 
muzeum pokazuje nie tylko ówczesną modę, ale też odsłania kulisy tworzenia 
sklepowych wystaw i reklam w dwudziestoleciu międzywojennym. 
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— To moje manekiny — mówił wzruszony Jan Zając z Zamysłowa oglądając swoje dawne figury

Pokaz mody z epoki przygotowany przy współpracy z Warsztatem 
Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” uatrakcyjnił otwarcie wystawy 
„Wabić oko, budzić chęci”, której kuratorką jest Elżbieta Bimler-
Mackiewicz (pierwsza z prawej)
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To prezent od Mireli i Jarosła-
wa Żurków. Jeszcze niedawno rósł 
przed rodzinnym domem pani Mi-
reli w Jejkowicach. Drzewo ma oko-
ło 20 lat i na pewno posadzili je tam 
jej rodzice, ale jakoś nikt nie pamięta 
okoliczności w jakich sadzonka po-
jawiła się przed domem, a tym bar-
dziej jej pochodzenia. Pani Mirela 
z łezką w oku wspomina czasy, gdy 
świerk był znacznie mniejszy i gdy 
cała rodzina przystrajała go na świę-
ta. Mężczyźni zajmowali się lampka-
mi, a dzieci kleiły w domu łańcuchy 
z kolorowego papieru, które później 
wraz z bombkami wieszały na plene-
rowej choince. Maluchy znajdowały 
też pod choinką prezenty, tyle że nie 
od Dzieciątka, ale od wielkanocne-
go Zajączka, który tradycyjnie cho-
wał je gdzieś w ogrodzie. — To wła-
śnie nasze dzieci Arleta i Bartłomiej 
wymyśliły, że skoro chcemy ściąć na-
szego świerka, to można by go komuś 
podarować, by posłużył mu za choin-
kę — wspomina Mirela Żurek. Do 
Zarządu Zieleni Miejskiej zadzwo-
niła z nietypową propozycją już w 
ubiegłym roku, ale wtedy okazało 
się, że świąteczna choinka na rynek 
jest już wybrana. Usłyszała jednak 
zapewnienie, że jeśli jej drzewo do-
trwa do tego roku, to ktoś z Ziele-
ni Miejskiej się do niej zgłosi. Tele-
fon zadzwonił w październiku. Pani 
Mirela z mężem musiała jeszcze za-
łatwić w urzędzie gminy pozwole-

nie na wycinkę drzewa, a wła-
ściwie drzew, bo tuż obok po-
nad 10-metrowego świerka rósł 
drugi, nieco mniejszy, który tra-
fił do kościoła w Boguszowicach 
Osiedlu.

Cała rodzina Żurków jest  
z Rybnikiem mocno związana. 
Pani Mirela pracuje w oddziale 
jednego z banków w Kornowa-
cu, ale jej mąż Jarosław, pracu-
jący od 23 lat w rybnickiej elek-
trowni, pochodzi z Zamysło-
wa, gdzie zresztą razem przez 
kilka lat mieszkali. W rybnic-
kim I LO uczy się córka Arleta,  
a syn Barłomiej skończy w przy-
szłym roku jejkowickie gimna-
zjum i też prawdopodobnie bę-
dzie kontynuował naukę w jed-
nej z rybnickich szkół średnich. 
— Cieszy nas, że mogliśmy na-
szą choinkę komuś podarować,  
a skoro przystrojona będzie na 
rynku cieszyć oko i pomoże wpro-
wadzić rybniczan w świąteczny 
nastrój będzie to dla nas, jak w 
reklamie – bezcenne! — mówiła 
Mirela Żurek, gdy okazały świerk, 
rósł jeszcze pod oknami jej domu.

Postanowili z mężem wyciąć wie-
kowe świerki, by na nowo urzą-
dzić przydomowy ogród. Mówią,  
że w ich miejsce posadzą młode igla-
ki, o których losie zdecyduje kiedyś 
już następne pokolenie.              

(WaT)

Choinka od sąsiadów
Okazały świerk srebrny, który, występując w roli 

bożonarodzeniowej choinki zdobi rybnicki rynek, jest 
głównym elementem świątecznej dekoracji, dotarł tu  
z sąsiednich Jejkowic. 
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To oni podarowali rybniczanom widoczne jeszcze  
z tyłu choinki. Od lewej Bartłomiej, Jarosław, Mirela 
i Arleta Żurkowie

Świerk srebrny gotowy do drogi

Wyrośnięty przydomowy iglak w roli miejskiej choinki numer jeden
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Fotografie wyznaczać będą kolejne wydarzenia 
nowego etapu w życia Anny Beniusz i Olega Ban-
nikowa oraz ich dzieci, 6-letniej Angeliny i 10-let-
niego Władka. Całą rodzinę w ramach programu 
repatriacji Polaków, których przodkowie zostali wy-
siedleni do azjatyckich części ZSRR, przyjęła gmi-
na Rybnik. By osiedlić się w naszym mieście Anna 
i Oleg z dziećmi przebyli prawie cztery tysiące km 
ze stolicy Uzbekistanu, Taszkentu. Ania ma prze-
świadczenie, że jej rodzina ze strony ojca, dzięki 
której spełniła warunki repatriacji, pochodziła ze 
Śląska. — Świadczy o tym nazwisko, które kiedyś być 
może brzmiało Benisz. Wierzę, że tak było napraw-
dę, bo Rybnik przyjął nas bardzo gościnnie i dobrze 
się tu czujemy — mówi. Znana jej...

historia przodków 
... sięga pradziadków, którzy znaleźli się w Rosji 

jeszcze w czasach carskich. Ponieważ po rewolucji 
opierali się kolektywizacji, groziła im zsyłka na Sy-
berię (płn. Kazachstan). Pradziadek zdążył zbiec na 
południe Kazachstanu, a później dołączyła do nie-
go rodzina. Prababka zmarła tam w czasie głodu 
i po jej śmierci pradziadek razem z dziećmi prze-
niósł się do Uzbekistanu, gdzie były nieco lepsze wa-
runki do życia. Tam urodzili się i dziadek, i ojciec, 
i ona sama. Po polsku mówi dzięki ojcu, który wy-
niósł język ze swojego domu, choć głównie mówiło 
się w nim po rosyjsku. Język szlifowała dzięki pol-
skim nauczycielom w Taszkencie, gdzie uczęszcza-
ła na kurs, a dzięki ambasadzie polskiej w Taszken-
cie, była również na szkoleniu językowym w Polsce. 
Jak mówi, ten język zawsze miała w głowie i w ser-
cu. Decyzja o przeprowadzce do Polski na pewno nie 
była łatwa, tym bardziej, że w Taszkencie pozostawi-
li rodziców, a Ania jeszcze brata z żoną. Nie zabrali 
wielu rzeczy, ale sadzonki fiołków pochodzą stam-
tąd. — Chyba im się tu podoba, bo pięknie zakwi-
tły. Ja od zawsze wiedziałam o polskim pochodzeniu 
i bardzo chciałam, żeby moje dzieci wychowywały się 
w polskiej kulturze, miały polską tożsamość i lepszą 
przyszłość. To motywowało nas najbardziej — mówi 
Ania. Na pytanie o mechanizmy demokracji w Uz-
bekistanie, bądź co bądź, republice, obydwoje wy-
buchają śmiechem. — Czy w demokratycznym kraju 
można korzystać z pracy dzieci? W Uzbekistanie dzie-
ci, ale również studenci i pracownicy urzędów publicz-
nych, są zobowiązani do darmowej pracy przy zbio-
rze bawełny. I pomimo tego, że republika jest krajem 
wielonarodowym, Uzbecy są nacją uprzywilejowaną. 
W każdej chwili można  usłyszeć: „...to nie jest wasza 
ziemia”. Dotyczyło to również Rosjan, m. in. Ole-
ga i jego rodziny. Związek Ani i Olega też jest „wie-
lonarodowy”. Połączyła ich miłość do zwierząt, bo 
poznali się w czasie spacerów z psami; oboje mieli 
psa rasy collie, a to musiało ich zbliżyć... Wyjazd był  
wspólną decyzją, mimo że Oleg był świadom, że za-
miast dowodu osobistego otrzyma „tylko” czy może 
„aż”, kartę stałego pobytu. — Warunki, jakie stwo-
rzono nam w Rybniku bardzo mile nas zaskoczyły  
i wszystkim, którzy byli w nasz przyjazd zaangażowa-
ni jesteśmy wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Miesz-
kanie bardzo nam się podoba, w podobnym bloku 

mieszkaliśmy w Taszkencie. Mieliśmy już oka-
zję poznać sąsiadów, którzy nam pomogli, kie-
dy zachorowała córka. Zresztą zainteresowa-
nie i życzliwość są nam okazywane na każdym 
kroku — mówi Ania. Szczególnie...

podkreśla wsparcie
... Joanny Hawel z wydziału polityki spo-

łecznej urzędu miasta, na którą zawsze mogą 
liczyć. Oboje się cieszą, że świetnie zaaklima-
tyzowały się zwłaszcza dzieci. Uczęszczająca 
do „zerówki” w Ligocie Angelina już czyta po 
polsku i najchętniej nie wychodziłaby z przed-
szkola nawet w soboty i niedziele. A swoje za-
interesowanie tańcem kontynuuje w zespole 
Vivero Mini działającym w Rybnickim Cen-
trum Kultury. Władek, uczeń IV klasy SP nr 
3, od pięciu lat trenuje pływanie i w Rybni-
ku nadal z sukcesami uprawia tę dyscyplinę 
sportu w sekcji pływackiej Rybnickiego Mło-
dzieżowego Klubu Sportowego. Oleg, dumny 
tata, pokazuje całe naręcze medali, jakie już 
zdobył jego syn, w tym za trzecie miejsce sty-
lem klasycznym w mistrzostwach Śląska dziesięcio-
latków. Na wykazie ocen po trzech miesiącach nauki  
najwięcej piątek i szóstek, i ani jednej trójki. Nawet 
ojciec, który zawozi go na treningi na basen przy ul. 
Powstańców Śl. i na zawody, jest zdumiony, jak Wła-
dek szybko i bez problemów nawiązuje kontakt z in-
nymi dziećmi. Jest zapraszany na klasowe urodziny, 
koledzy z zainteresowaniem pytają: a jak tam, czy-
li w Uzbekistanie, jest?  Mamie się wydaje, że Wła-
dek już myśli po polsku. — By zbadać nastroje dzie-
ci, pytam od czasu do czasu czy chciałyby pojechać do 
Taszkentu odwiedzić rodzinę i słyszę: „...nie, jak bab-
cia tęskni, niech ona przyjedzie...” . Niewykluczone, że 
tak się stanie, bo rodzice Ani również są objęci pro-
gramem repatriacyjnym. Na razie tęsknotę za bliski-
mi łagodzą rozmowy przez internetowego skype’a.

Chociaż Anna i Oleg mieszkali w ponaddwumi-
lionowym mieście, nie odczuwają specjalnej róż-
nicy. — Rybnik, choć mniejszy, posiada infrastruk-
turę jak w dużym  mieście, niczego tu nie brakuje.  
W porównaniu z Taszkentem w Rybniku są bardzo 
dobre drogi. Tam ulice tak równe, że można turlać 
po nich jajko są tylko te, po których jeździ prezydent 
republiki. W przyszłości, kiedy będziemy dysponować 
autem, zwiedzimy bliższą i dalszą okolicę. Na razie 
z Joanną Hawel byli w Katowicach po odbiór do-
kumentów, w Pszowie oraz Radlinie, gdzie Oleg 
zawoził Władka na zawody pływackie. Wcześniej, 
jeszcze mieszkając w Uzbekistanie, odwiedzili ko-
leżankę Ani w Szczecinie, która wcześniej niż oni 
skorzystała z programu repatriacji. 

Powoli poznają Rybnik, 
... chodzą na spacery do pobliskiego lasu. Na razie 

miasto i urząd pracy intensywnie szukają dla Anny za-
trudnienia. Ze swoim wykształceniem filologicznym 
chętnie podjęłaby pracę w firmie, która wykorzystała-
by znajomość języka rosyjskiego. I było dość blisko, ale 
na przeszkodzie stanęła restrukturyzacja sektora wę-
glowego. Teresa Bierza, dyrektor PUP w Rybniku,  ma 
nadzieję, że do końca roku praca dla Anny się znajdzie.  
— W przypadku przyjęcia do pracy repatrianta, praco-
dawca może liczyć na ulgi... Oleg, który pracował w fi-
nansach, zamierza rozpocząć własną działalność zwią-
zaną z internetem, ale musi jeszcze lepiej rozeznać moż-
liwości i potrzeby polskiego rynku. — Biznes plan mam 
w głowie — mówi ze śmiechem. Na razie z samozapar-
ciem uczy się języka polskiego i ogląda wyłącznie pol-
ską telewizję. Po polsku zamierzają też obchodzić nad-
chodzące święta. — Bardzo nam zależy, by dzieci pozna-
ły polskie i śląskie tradycje — mówi Ania, a Oleg poka-
zuje czekające już na regale kartony z bombkami. Bę-
dzie choinka i inne tradycje, a śląski kołocz już jest ulu-
bionym ciastem Olega. — W Uzbekistanie najwięk-
szym świętem jest Nowy Rok i wtedy dzieci otrzymują pre-
zenty. U nas radość będzie podwójna – prezenty znajdą  
i w święta pod choinką, i w Nowy Rok. Mamy nadzieję, że 
będzie on dla nas udany. Jesteśmy do życia i ludzi nasta-
wieni bardzo pozytywnie. Wiele rzeczy nas zaskakuje, ale 
na szczęście na plus, przyzwyczajanie się do polskiej rzeczy-
wistości jest dla nas przyjemnością — mówią Ania i Oleg.

W domu Anny i Olega 
z wizytą była Wiesława Różańska  

Repatrianci z Uzbekistanu w Rybniku
Na parapecie okna w pokoju z jasnymi meblami doniczki z kwitnącymi fiołkami, 

obok papuga w klatce, na stole kołocz i herbata, domowa atmosfera. W pokoju 
dziecinnym góra zabawek. O tym, że mieszkanie przy ul. Wolnej na Piaskach zostało 
zasiedlone całkiem niedawno świadczą jedynie puste jeszcze ramki na zdjęcia.

Pierwsze polskie święta

Angelina i Władek czekają na pierwsze w Polsce święta
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— Skończyłem już witraże do całej szopki. 
Mam też plany konstrukcyjne i część figurek. 
To jeden z trzech króli, a to kapela krakowska. 
Muzycy będą grać na trąbce, harmonii i skrzyp-
cach — planuje rybniczanin. Szopka będzie 
gotowa najwcześniej za dwa lata. To niezwykle 
żmudna i misterna praca, jednak mieszkający 
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski maszynista wy-
ciągowy kopalni Marcel, lubi takie wyzwania. 

Święta Rodzina z kartonu
— Kiedy byłem mały, tata dostał w prezencie 

urodzinowym album ze zdjęciami Krakowa. Pa-
miętam, jak mnie wtedy zaciekawił. Potem oglą-
dałem w telewizji programy z cyklu „Piórkiem  
i węglem”, w których prof. Wiktor Zin rysował  
i gawędził o architekturze. Tak rozpoczęła się 
moja fascynacja krakowskimi zabytkami — 
wspomina rybniczanin. Zawsze coś budował. 
Najpierw były to modele żaglowców, które dziś 
znajdują się nie tylko w jego mieszkaniu, ale też 
w kilku miejscach na świecie. Jeden z jego mo-
deli dostał np. prezydent Bronisław Komorow-
ski w prezencie od dowództwa marynarki wo-
jennej; inny – należał do nieżyjącego już Ma-
cieja Płażyńskiego. — Szopki zawsze mi 
się podobały, ale brakowało mi odwagi, 
żeby zająć się ich budową. Wydawały mi 
się wręcz niewykonalne — mówi. Odważył 
się dopiero w 2008 r. Nad pierwszą szop-
ką pracował 20 miesięcy. Rybniczanin 
budował ją z myślą o krakowskim kon-
kursie, w którym szopkarzy obowiązu-
ją pewne reguły. — Proporcjonalna, 
strzelista budowla musi być wy-
konana z materiałów nietrwa-
łych, takich jak papier, karton, 
czy staniol (pozłotko, cynofo-
lia – przyp. red.). Barwy szop-
ki powinny być kontrastowe, 
najpopularniejsze jest łącze-
nie zieleni z czerwienią, słowem 
musi być kolorowo, pstro-
kato i błyszcząco. Jeżeli 
szopka jest kilkupiętro-
wa to centralne miej-
sce powinna w niej 

zajmować Święta 
Rodzina. Postacie 
umieszczone po-
niżej mogą być hi-
storyczne lub fik-
cyjne, ale powin-
ny być związane  
z Krakowem — 
wyjaśnia  Zbi-
gniew Zyman. 
Dlatego w jego 
pierwszej szopce 
znaleźli się m.in. 
Matejko, Mickie-
wicz, Żyd, Trzej 
Królowie, Ka-
zimierz Wielki, 
Jan Paweł II, czy 
Władysław Ja-
giełło. Para kra-
kowiaków tańczyła, kwiaciarki sprzedawały bu-
kiety, smok straszył, a Pan Twardowski jechał 
na kogucie. Mierząca 170 cm szopka była pięk-
nie ozdobiona i oświetlona. W krakowskim kon-
kursie w kategorii szopek dużych zajęła drugie 
miejsce, co dla debiutanta, dodatkowo spoza 
Krakowa, było sporym osiągnięciem. — Cie-
szyło mnie, że się spodobała — mówi skrom-
nie. Największy sukces przyniósł mu udział  
w ubiegłorocznym konkursie, w którym szopka 
jego autorstwa zdobyła pierwsze miejsce w ka-
tegorii szopek średnich. Powstała w niecały rok  
i miała wyjątkowo dużo elementów rucho-

mych. Tym razem rybniczanin umieścił  
w niej m.in. zaczarowaną dorożkę, ko-

lędników i anielską orkiestrę. Nie 
mogło też zabraknąć smoka, lajkoni-
ka i Stańczyka, którzy zawsze pojawiają 
się w jego szopkach. Wszystkie figurki 
są misternie wykonane i trudno uwie-
rzyć, że powstały z kartonu. — Długo 

szukałem też materiału imitują-
cego dzianinę, który byłby od-
powiednio plastyczny. Doskona-
le nadają się do tego papierowe, 
kolorowe serwetki — mówi. Zwy-
kle zaczyna od rysowanego pro-
jektu szopki, a pomysły podsu-
wa mu wyobraźnia. Pierwszymi 
jurorami jego szopek zawsze 
jest rodzina. — Sama budow-
la powinna zawierać elementy 
architektury Krakowa, które 
jednak nie mogą być wierny-
mi kopiami. Wieża z Kościoła 
Mariackiego ma tylko przypo-

minać tę rzeczywistą. Ponadto najwyższa, środ-
kowa wieża szopki powinna być zwieńczona go-
dłem, dwie niższe chorągiewkami w narodowych 
barwach, jeszcze niższe – biało-niebieskimi cho-
rągiewkami miasta Krakowa — zdradza. 

Szopka jak marzenie
Szopki krakowskie budowano już w XIX-

wiecznym Krakowie. Były popularne do I wojny 
światowej. Potem zwyczaj ten nieco podupadł, 
aż do roku 1937, kiedy to miłośnicy tradycji kra-
kowskich zorganizowali pierwszy Konkurs Szo-
pek Krakowskich. Od tego czasu, z krótką prze-
rwą podczas okupacji, tradycja ta wciąż się rozwi-
ja. Konkurs na najpiękniejszą szopkę odbywa się 
zawsze w pierwszy czwartek grudnia. — O 10.00 
ustawiamy szopki wokół pomnika Adama Mic-
kiewicza, a tłum turystów i mieszkańców ogląda 
nasze prace – chwalą, czasem ganią. Potem przy 
dźwiękach hejnału, w barwnym korowodzie pro-
wadzonym przez kapelę krakowską i krakowiaka  
z gwiazdą, z szopkami obchodzimy rynek; im więk-
sza tym cięższa, więc nie jest to łatwe. Potem na 
scenie, mistrzyni ceremonii Anna Szałapak z Piw-
nicy Pod Baranami, przedstawia szopkarzy. Na-
stępnie z szopkami idziemy do Pałacu Krzysztofo-
ry, czyli do siedziby Muzeum Historycznego Mia-
sta Krakowa, gdzie szopki ocenia jury — opowia-
da rybniczanin. Wyniki są znane w niedzielę,  
a jurorzy – etnografowie, historycy sztuki, artyści 
plastycy, pracownicy muzeum – oceniają ich zwy-
kle ok. 120. Zwracają uwagę na ich architekturę, 
proporcje, kolorystykę, figurki, elementy rucho-
me i nowatorstwo. Pokonkursową wystawę, któ-
ra czynna jest ponad dwa miesiące, zwiedza zwy-
kle kilkadziesiąt tysięcy osób. Co roku Muzeum  

Ale szopka!

— Wiem już jak będzie wyglądała, ale na razie to stan surowy otwarty — mówi rybniczanin Zbigniew Zyman. Szopka krakowska, 
nad którą właśnie pracuje będzie miała dwa i pół metra i będzie największą, jaką do tej pory zbudował. Jego trzy poprzednie 
szopki zdobyły nagrody na odbywającym się w Krakowie konkursie na najpiękniejszą szopkę krakowską. 
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Szopka Anno domini 
2 0 1 2  p r z y n i o s ł a 
r y b n i c z a n i n o w i 
największy sukces 
w  k r a k o w s k i m 
k o n k u r s i e  – 
pierwsze miejsce 
w  k a t e g o r i i 
s z o p e k 
średnich 

Zbigniew Zyman pracuje właśnie nad swoją 
największą szopką. Część figurek, m.in. lajkonik, 
trzej królowie i kapela krakowska, już czekają na 
swoje miejsce

28 Nr 12/510; grudzień 2013



Historyczne Miasta Krakowa kupuje też kil-
ka najciekawszych prac do swojej kolekcji. 
Znajdziemy tam również dwie szopki Zbignie-
wa Zymana; jedną pokazano nawet w Rzymie  
i na Słowacji. — Szopkarze krakowscy są napraw-
dę doskonali, robią to z dziada pradziada i mają 
ugruntowaną pozycję. Aby z nimi rywalizować 
trzeba włożyć naprawdę sporo wysiłku w budowę 
szopki. Już sam udział w konkursie może być sa-
tysfakcjonujący, ale kiedy pracuje się nad szopką 
codziennie przez rok, czy półtora i ma się odciski 
na palcach, to naturalnie myśli się o nagrodzie. 
I mnie udaje się je zdobywać. Jednak największą 
satysfakcję czuję, gdy niosę szopkę, a mieszkańcy 
Krakowa biją mi brawo. Potrafią docenić, że nie 
zrobił jej rodowity krakus — mówi rybniczanin. 

Kolęda z chińskiej pozytywki
Dwa lata temu Zbigniew Zyman przywiózł  

z Krakowa wyróżnienie za swoją szopkę w paste-
lowych kolorach, z papieżem stojącym w oknie  
Pałacu Biskupiego, smokiem i Szewczykiem 
Dratewką oraz wyjątkowymi witrażami, które 
stały się znakiem rozpoznawczym szopek ryb-
niczanina. Tak rozbudowanych i różnorodnych 
witraży nie znajdziemy w innych tego typu bu-
dowlach. Wykonanie takiego witrażu zajmuje 
rybniczaninowi kilka godzin. Są zrobione z alu-
miniowej folii spożywczej, którą tnie się w pa-
seczki i zwija, tworząc wzory roślinno-geome-
tryczne oraz postacie. Czasochłonne jest też 
ich malowanie. Do kunsztownego ozdabiania 
szopek, Zyman używa również krepinę meta-
lizowaną i staniol. — Do złocenia budynku wy-
korzystuję „złotko” z czekolady firmy Wawel, bo 
tylko oni  nadal używają go do pakowania swo-
ich tabliczek — zdradza. To niejedyny ciekawy 
patent zastosowany w jego szopkach – figurki 
„spacerują” dzięki napędowi talerza z mikrofa-
lówki, kolędy płyną z chińskich pozytywek wy-
jętych z kartek bożonarodzeniowych, a smok 
ma ogniste oczy z ledowych żarówek. Jednak 
nie zawsze wszystko się udaje. Rybniczanin 
wspomina, jak raz ze względów estetycznych, 
zamiast śrub mocujących uchwyty przy szop-
ce, postanowił użyć kleju. — Wszystko szło do-
brze do momentu, gdy od muzeum dzieliło mnie 
kilka metrów. Wtedy jeden z uchwytów „puścił”  
i szopka z jednej strony uderzyła o ziemię. My-
ślałem, że to koniec, ale wspólnie z żoną i przy-
jacielem pozbieraliśmy wszystkie części i zanim 
jurorzy zaczęli oceniać szopki udało mi się dokle-
ić uszkodzone elementy — opowiada. Stresują-
cy bywa też sam transport szopki do Krakowa. 
Pan Zbyszek już zastanawia się, jak poradzi so-
bie na dziurawych drogach z dowozem budowa-
nej właśnie największej szopki w kolekcji. My-
śli też o zrobieniu dla swojej rodziny mniejszej 
szopki krakowskiej, bo w czasie świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszy im tylko tradycyjna sta-
jenka, zrobiona oczywiście przez gospodarza, 
z figurkami kupionymi przed trzydziestu laty. 

Sabina Horzela-Piskula

— Wkroczyliśmy w fazę buntu dwulatka, który po-
mnożony przez cztery staje się mieszanką wybuchową 
— mówi z uśmiechem pani Ola, mama czworacz-
ków. Tuż przed dniem św. Mikołaja, maluchy i ich 
rodziców odwiedziła wiceprezydent Ewa Ryszka, 
która obdarowała dzieci upominkami. Interaktyw-
ne tablice edukacyjne i wygodne krzesełka z dwo-
ma stolikami wzbudziły entuzjazm Zuzi, Bartka, 
Grzesia i Michałka, którzy natychmiast pośpieszyli 
z pomocą tacie rozkładającemu drewniane mebel-
ki. — Często naprawiam łóżeczka, które co chwilę 
uszkadzają. Dostali więc zabawkowy zestaw z wkrę-
tarką, młotkiem, piłą oraz kluczami do skręcania  
i zawsze chętnie mi pomagają — mówi dumny tata. 

Kiedy ponad dwa lata temu dowiedzieli się, 
że zostaną rodzicami czwórki dzieci, nie mogli 
przewidzieć, jak wielka rewolucja wstrząśnie ich 
poukładanym i spokojnym dotąd życiem. — To-
warzyszyły nam wszelkie możliwe stany i emocje, 
jakich może doświadczyć człowiek postawiony 
przed tak trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. 
Był szok, wzruszenie, radość, ale i obawy czy pora-
dzimy sobie z czworaczkami. Z czasem, gdy dzieci 
były już na świecie, dołączyło zmęczenie, graniczą-
ce z wyczerpaniem i frustracja, że nie dajemy so-
bie rady — mówiła nam przed rokiem pani Ola. 

Gdy dzisiaj spoglądają na zadbane, radosne, 
pełne energii i coraz bardziej samodzielne ma-
luchy, mogą być pewni, że ten najtrudniejszy ży-
ciowy egzamin zdali celująco. Pani Ola przyzna-
je jednak, że nie podołaliby bez pomocy rodzi-
ny, przyjaciół, urzędu miasta, a także zupełnie 
obcych osób. Podkreśla, że każdy etap rozwoju 
dzieci wnosi w ich życie kolejne wyzwania i do-
świadczenia. — Już nie drżymy o zdrowie naszej 
czwórki. Niedawno pozytywnie zaliczyliśmy bilans 
weryfikujący ich rozwój. To fajny czas, bo dzieci 
już bardziej samodzielnie i świadomie uczestniczą  
w codziennych wydarzeniach. A ostatnie tygodnie  

przyniosły im sporo atrakcji. Wielką frajdą oka-
zały się próby zdmuchnięcia dwóch świeczek 
na urodzinowym torcie, jeszcze większą wspól-
ne dekorowanie choinki. Emocji dostarczą też 
z pewnością święta spędzone w rodzinnym gro-
nie. — Rok temu byli zafascynowani kolorowymi, 
iskrzącymi się gałązkami. Delikatnie dotykali i huś-
tali bombki, jednocześnie obserwując nasze reak-
cje. W tym roku mogli wziąć już aktywny udział  
w ubieraniu świątecznego drzewka.

Aktywność to słowo klucz w domu państwa 
Szułów. Pani Ola, która korzysta z urlopu wy-
chowawczego, wspólnie ze swoją mamą – bab-
cią czworaczków poświęca im cały swój czas  
i energię. To wymaga wiele siły i cierpliwości, bo 
dwuletnie maluchy już od wczesnych poranków 
domagają się uwagi, biegają, grają w piłkę, ba-
wią się, malują. Czasem dochodzi do sprzeczek, 
które nierzadko kończą się płaczem. — Wszystko 
muszą mieć jednakowe. Gdy jakaś zabawka nieco 
różni się od innych, każdy właśnie nią chce się po-
bawić, więc wyrywają ją sobie, a w skrajnych sytu-
acjach gryzą się nawzajem. Największy rozrabiaka 
musi wtedy spędzić samotnie kilka chwil. Takie od-
osobnienie, podczas gdy pozostała trójka się bawi, 
to dla nich największa kara — wyjaśnia pani Ola. 
Przyznaje, że to głównie ona pilnuje dyscypliny, 
choć gdy wieczorem z pracy wraca pan Wojtek, 
on staje się niekwestionowanym autorytetem dla 
maluchów: — Nie odstępują go wtedy na krok. 
Chcą, by pomagał im jeść, przytulił, wziął na ręce 
gdy płaczą, podał smoczka albo szczoteczkę do 
zębów — opowiada pani Ola i dodaje: — Życie 
postawiło nas przed wyzwaniem, któremu staramy 
się podołać najlepiej jak potrafimy. Dajemy dzie-
ciom dużo miłości. Często jesteśmy bardzo zmę-
czeni, czasem nerwy biorą górę, ale ich uśmiechy  
i czułości potrafią rozbroić każdą napiętą sytuację. 

(D)

Cztery to cyfra, która dla Aleksandry i Wojciecha Szułów z Zamysłowa nabrała 
przed dwoma laty wyjątkowego znaczenia. 29 listopada 2011 roku, w szpitalu  
w Bytomiu na świat przyszła czwórka ich dzieci. Zuzia, Grześ, Michaś i Bartek, 
pierwsze rybnickie czworaczki, skończyły właśnie dwa lata. 

S z ó s t k a  n a  p i ą t k ę

Rybnickie czwo-
raczki skończyły 
już dwa latka. Na 
początku grud-
nia odwiedziła 
je wiceprezydent 
Ewa Ryszka
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informator

26.12 
ŚRODA

• 18.00 – White Monkey: Świąteczne Śro-
dowe Jam Session (wieczór z muzyką 
na żywo, zaproszenie do wspólnego 
muzykowania).

30.12 
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” –  
„Z miłości do…”.

31. 12 
WTOREK

• 18.00 – Niedobczyce: Sylwester w dziel-
nicy: kolędowanie Miejskiej Orkiestry 
Dętej Rybnik (przebieg trasy: osiedle 
Wrębowa, Rymer, Paryż, Kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Niedo-
bczycach, DK Niedobczyce).

• 22.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Sylwe-
ster w Teatrze: Wiesław Ochman i 
jego goście.

CZWARTEK
2.01

• 18.00 – White Monkey: Świąteczne 
Jam Session. 

PIĄTEK
03.01 

• 20.00 – Paleta Pub: Anomy i Czerwone 
Pomarańcze – koncert zespołów muzy-
ki alternatywnej. 

SOBOTA
4.01 

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór 
z tangiem argentyńskim.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespo-
łu Mirash. 

NIEDZIELA
05.01 

• 15.40 – Kościół w Paruszowcu-Piaskach: 
Venite adoremus – koncert kolęd w wy-
konaniu rybnickiego chóru kameralnego 
Autograph pod dyrekcją Joanny Glenc.

• 18.00 – Kościół w Niedobczycach: kon-
cert noworoczny z udziałem orkiestry 
reprezentacyjnej Euroregionu Silesia, 
Mony Lisy, zespołu The Chance i wo-
kalistów.

WTOREK
7.01 

• 20.00 – Multikino: Kino na obcasach – 
film „Smak życia 3, czyli chińska ukła-
danka”. 

ŚRODA
8.01 

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
Pojedynek na słowa – półfinał.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans dla dzieci i mło-
dzieży.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Millennium: Stieg Larsson”.

• 18.30 – Dom Kultury w Niewiadomiu: „W 
krainie Grazazar” – wernisaż wystawy 
Grażyny Zarzeckiej-Czech.

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla do-
rosłych.

CZWARTEK
09.01 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych 
„A słowo ciałem się stało”.

• 11.00 – Muzeum: koncert noworoczny 
zespołu Moderato i Tria Kameralnego 
pod kierownictwem Romany Kurowiec. 

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
Pojedynek na słowa – półfinał.

• 20.00 – Kulturalny Club: KCowe Jam 
Session.

PIĄTEK
10.01 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych 
„A słowo ciałem się stało”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Zapamię-
tane twarze” – wernisaż wystawy foto-
grafii Zbigniewa Karczmarka.

• 18.00 – Biblioteka główna – „W jednym 
punkcie zbiegu” –wernisaż wystawy prac 
pedagogów Liceum Plastycznego w Wo-
dzisławiu Śląskimi.

SOBOTA
11.01 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warszta-
ty baletowo-akrobatyczne (zapisy do 10 
stycznia: studiotancavivero@gmail.com). 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
koncert karnawałowy najpiękniejszych 
arii operowych i operetkowych i prze-
bojów największych scen muzycznych w 
wykonaniu Jędrzeja Tomczyka, Martyny 
Tomczyk i Klaudyny Wąsiewicz. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert 
noworoczny „Viva Italia, Viva Vienna” 
(wystąpią: orkiestra Filharmonii Rybnic-
kiej pod dyrekcją Adama Żaaka, chór 
Resonans Con Tutti z Zabrza oraz so-
liści: Edyta Piasecka (sopran) i Tomasz 
Jedz (tenor). 

• 18.00 – Art Cafe: Koncert „Rap gra” (wy-
stąpią: Ptaku, Basti, Rete, Radar).

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór 
z tangiem argentyńskim.

• 20.00 – Kościół św. Jadwigi na Nowi-
nach: kolędowe spotkanie z Norwe-
gią (wystąpią:  Big Band z norweskiego 
Stavanger, grupa wokalna Panie i Pano-
wie, śpiewacy chórów Seraf i Cantate 
Deo pod dyrekcją Aleksandry Orzechow-
skiej-Niedzieli).

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Sek-
cja z Włoch.

NIEDZIELA
12.01 

• 14.00 – Kampus: Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (w programie m.in. 
koncerty zespołów: Leonard Romuald & the 

Hash Band, Underground, Kurczat, The Octo-
ber Leaves, Sari Ska Band, Popiół, Coria).

• 17.00 – Art Cafe: koncert w ramach 22. finału WOŚP.
• 19.00 – White Monkey: wernisaż wystawy 

malarstwa Anny Jury pt. „2013”.

PONIEDZIAŁEK
13.01 

• 9.00 – Biblioteka główna: IX Wojewódz-
ki Integracyjny Przegląd Widowisk Ja-
sełkowych – przesłuchania konkursowe.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

WTOREK
14.01 

• 9.00 – Biblioteka główna: IX Wojewódz-
ki Integracyjny Przegląd Widowisk Ja-
sełkowych – przesłuchania konkursowe.

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Przegląd Widowisk Bożonarodzenio-
wych „A słowo ciałem się stało” – finał. 

śRODA
15.01 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spektakl 
dla dzieci „Kryształowa Królowa Śniegu”.

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

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny 
Klub Książki – „Kraina wódki” Mo Yana. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Millennium: Stieg Larsson”. 

CZWARTEK
16.01 

• 17.30 – Młodzieżowy Dom Kultury: kon-
cert zimowy w wykonaniu uczniów Ślą-
skiego Centrum Muzycznego, dedyko-
wany osobom niepełnosprawnym.

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wy-
stawy „Dzieci Rybnika 2 – edycja 2013” 
Agnieszki Fałat (w programie: minirecital 
– Adama Dzierżęgi i Zygmunta Popela oraz 
pokaz tańca ulicznego Patryka Mofina).
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• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

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

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

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

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

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

Kulturalne adresy

• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 536 307 064
• Art Cafe, ul. Sobieskiego 11, tel. 42 652 61 61
• Paleta Pub, ul. Piłsudskiego 4, tel. 506 327 463.
• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20, tel. 667 438 489

Adresy placówek kultury: 

Lokale i kluby: 

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

• Galeria Smolna (PiMBP Filia Nr 8), ul. Reymonta 69, tel. 32 424 94 09
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41 (www.bi-

blioteka.rybnik.pl)
• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Zebrzydowicka 30, tel. 32 422 53 17. 
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 32 42 24 088; filia – ul. Chabro-

wa 7 (www.mdk.rybnik.pl); 

wystawy

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów 
(Śródmieście): Rybnicki wieczór chwa-
ły (cykl spotkań modlitewnych z muzy-
ką na żywo).

PIĄTEK
17.01 

• 11.00 – Biblioteka główna: IX Wojewódz-
ki Integracyjny Przegląd Widowisk Ja-
sełkowych – koncert finałowy.

• 18.00 – Art Cafe: KSW – Konfrontacja 
Stylów Wolnych (muzyczny pojedy-
nek najlepszych beatboxerów i freesty-
le’owców).

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
wernisaż prac plastycznych Andrze-
ja Gruszki.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Wieczór Sztuk „Sny, które nas uwo-
dzą” (wystawy: grafiki i fotografii Aldo-
ny Kaczmarczyk-Kołuckiej, fotografii An-
drzeja Waltera i Jana Siwmira; spotka-
nie autorskie z Henrykiem Cierniakiem, 
koncert „Inspirowane Cohenem” w wy-
konaniu Tadeusza Kolorza, Aldony Kacz-
marczyk-Kołuckiej i Wojciecha Kucjasa).

• 18.30 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
„AmydobetlejeM!” – folkowo-rockowy 
koncert kolęd. 

• 20.00 – Paleta Pub: koncert Arka Zawi-
lińskiego. 

• 20.00 – Biblioteka główna: CKA „Bez Prą-
du” – koncert zespołu Grawitacja z Wo-
dzisławia Śląskiego.

SOBOTA
18.01 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Warszta-
ty artystyczne „Linoryt” (zapisy do 13 
stycznia tel. 32 42 23 246).

• 16.00 – White Monkey: Karnawałowy Fe-
stival Zmysłów Portu Sztuki. 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Gwara 

śląska na wesoło” - 9. Powiatowy Tur-
niej Kół Gospodyń Wiejskich. 

• 17.00 i 18.45 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: Wieczór z Teatrem Polskim z 
Żytomierza (Ukraina) – dwa monodra-
my: „Gołąb pokoju” i „Dziecięcy świat”.

• 19.00 – Art Cafe: Hip-Hop Café – trzecia 
edycja imprezy dla beatboxerów.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Ru-
sty Cage.

NIEDZIELA
19.01 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Jak kra-
wiec Niteczka został królem w Paca-
nowie” – spektakl dla dzieci.

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
Boguszowicka Scena Teatrów Profe-
sjonalnych (dwa monodramy w wy-
konaniu aktorów Teatru Polskiego z 
Ukrainy).

• 18.00 – White Monkey: „Nowojorska uli-
ca w obiektywie” – film dokumentalny. 

PONIEDZIAŁEK
20.01 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Wenus w futrze”.

ŚRODA
22.01 

• 17.00 – Muzeum: Bajkowe Skarbki Ślą-
ska - „Gospodarz i Juroszek” spektakl dla 
dzieci w gwarze śląskiej. 

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

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Millennium: Stieg Larsson”. 

CZWARTEK
23.01 

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

• 19.00 – Art Cafe: Koncert Łukasza „Małpy” 
Małkiewicza, polskiego rapera.

PIĄTEK
24.01 

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Clock Machine.

SOBOTA
25.01

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert „Zi-
mowe piosenki” Andrzeja Piasecznego.

• 20.30 – Paleta Pub: koncert zespołu The 
Blues Experience.

NIEDZIELA
26.01

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Śpiąca 
królewna” – spektakl dla dzieci w wy-
konaniu Teatru Dzieci Zagłębia. 

PONIEDZIAŁEK
27.01 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” – „Factotum”. 

ŚRODA
29.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
warsztaty artystyczne „Haft koraliko-
wy” (zgłoszenia do 22 stycznia).

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Mil-
lennium: Stieg Larsson”. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session.

CZWARTEK
30.01 

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2: Dyskusyj-
ny Klub Książki – „Morfina” Szczepa-
na Twardocha.

• 17.00 – Muzeum: „Pomiędzy przeszłością 
a historią” – promocja książki pt. „Ślą-
zaczki – kobiety niezwykłe”. 

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztu-
ki – „Homo Gemini” – wystawa fo-
tograficzna Marii Śliwy (do 6 stycz-
nia); wystawa fotografii Zbigniewa 
Karczmarka „Zapamiętane twarze” 
(od 10 stycznia do 28 lutego); Gale-
ria Oblicza: fotografie Agnieszki Fa-
łat „Dzieci Rybnika 2” (od 16 stycznia 
do 16 lutego). 

w Muzeum: „Wabić oko, budzić chęci… 
Ubiór w witrynach sklepowych lat 30. 
XX w.” (do 8 lutego).

w Dom Kultury w Niewiadomiu: wy-
stawa malarstwa Grażyny Zarzec-
kiej-Czech „W krainie Grazazar” (od 
8 stycznia do 7 lutego). 

w Dom Kultury w Chwałowicach: wy-
stawa grafiki i fotografii Aldony Kacz-
marczyk-Kołuckiej „Sny, które nas 
uwodzą” (od 17 stycznia do 28 lute-
go), fotografii Jana Siwmira „Witajcie 
w mojej bajce” oraz Andrzeja Walte-
ra „Błękitno biało” (obie od 17 stycz-
nia do 14 lutego). 

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: wystawa „W jednym punkcie 
zbiegu” (od 10 stycznia do 22 lutego). 

w Galeria Smolna: wystawa pt. „Ma-
giczny świat ilustracji” – ilustracje 
książek dziecięcych Katarzyny Boguc-
kiej oraz Aleksandry i Daniela Mizie-
lińskich (od 9 stycznia do 9 marca).
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Czy czuje się Pan beneficjentem narodowego 
etosu Stanów Zjednoczonych, określanego mia-
nem american dream? Spełniło się Pana amery-
kańskie marzenie? A jeśli tak, trudno nie zadać 
pytania, czy jest Pan jeszcze bardziej „stąd” czy 
już bardziej „stamtąd”? 

W Stanach Zjednoczonych mieszkam już dłużej 
niż w kraju rodzinnym i wiele im zawdzięczam. Mój 
american dream się ziścił, ale głównie dlatego, że wy-
korzystałem dane mi możliwości. W tym sensie je-
stem stamtąd, bo bliskie jest mi myślenie, choć może 
to banał, że jeżeli czegoś bardzo się chce, to można to 
osiągnąć. Warunkiem jest pasja, determinacja, kon-
sekwencja i upór. Ale choć mam obywatelstwo USA, 
zawsze pozostanę Polakiem i Ślązakiem, bo jestem 
stąd. Wyjechałem w  połowie lat 80., a wtedy w Pol-
sce spełnianie marzeń było bardzo trudne. 

Za morze wywiodła Pana muzyka?
To prawda. Po drugim roku Akademii Muzycznej 

w Katowicach, gdzie moim mistrzem był znakomity 
pianista i pedagog prof. Józef Stompel wyjechałem, 
by spróbować sił w słynnej Juilliard School w Nowym 
Jorku. Amerykę znałem jedynie z filmów i literatury, 
ale aprobata profesora dowodziła, że wierzył w mój 
talent i możliwości. Był rok 1985, wyjazd do USA nie 
był „bułką z masłem”. Dzięki determinacji i uporowi 
zdobyłem paszport, a potem wizę. Nie jechałem w 
ciemno. Przed stanem wojennym do Ameryki wyje-
chał mój starszy brat Andrzej. Za punkt honoru po-
stawił sobie ułatwienie mi studiów. Poszukał nawet 
sponsora - milionerkę, która zgodziła się zapłacić za 
pierwszy semestr. Zdałem egzamin wstępny i zosta-
łem przyjęty. Później uniosłem się honorem i zaczą-
łem sam zarabiać na studia. Pracowałem fizycznie, a 
dzięki mojemu ojcu Zygmuntowi, który  był tzw. „zło-
tą rączką”, wiele umiejętności wyniosłem z domu. 
Pomagał mi też brat i wspólnie zgromadziliśmy pie-

niądze na opłacenie dal-
szego czesnego. Ucząc 
się w trybie indywidual-
nym, pięcioletnie studia 
ukończyłem w dwa lata, 
w klasie Josefa Raieffa. 
Potem zacząłem pozna-
wać realia Ameryki, któ-
ra wciąż mnie zadziwia. 
Tu poznałem moją żonę 
Elżbietę, Polkę z Warszawy, która pracuje w firmie 
telewizji kablowej. Mimo niewielu wolnych dni, czę-
sto odwiedzamy nasze rodziny w Polsce.

Wątek z milionerką – sponsorką  już brzmi 
jak scenariusz amerykańskiego filmu. Ale po-
czątek muzycznej pasji miał przecież miejsce w 
Pszowie, skąd Pan pochodzi?

W rodzinie nie było profesjonalnych muzyków. 
Na fortepianie grała trochę moja mama Agniesz-
ka. Pierwszy naukę rozpoczął starszy brat, a ja przy-
słuchiwałem się jak ćwiczył. Pewnego dnia coś mu 
nie wychodziło i kiedy odszedł od klawiatury, ja za-
jąłem jego miejsce i bezbłędnie zagrałem ów frag-
ment. Mama, która nasłuchiwała z kuchni, postępa-
mi brata bardzo się ucieszyła, ale chwilę później ze 
zdziwieniem odkryła, że przy pianinie siedzę ja. Nie 
było odwrotu – w wieku sześciu lat wylądowałem u  
Jana Latochy, organisty z kościoła św. Piotra i Paw-
ła (dziś bazylika-sanktuarium Najświętszej Maryi Pan-
ny), który udzielał prywatnych lekcji. Po roku stwier-
dził, że powinienem uczyć się w szkole muzycznej.

I tu pojawia się wątek rybnicki...
Rybnicka szkoła muzyczna miała dużą renomę, ale 

musiałem do niej dojeżdżać kilkanaście kilometrów. 
Do podstawówki jeździłem autobusem z mamą, któ-
ra potem czekała po kilka godzin na szkolnym ko-

rytarzu. Szkołę 
średnią też zna-
lazłem sobie w 
Rybniku – ów-
czesną „Hankę” 
(dziś II LO im. 
Frycza-Modrzew-
skiego – przyp. 
red.). Matury w 
muzycznej i w li-
ceum zdawałem 
jednocześnie. 
Szkoła muzyczna 
w Rybniku otwar-
ła mi wiele moż-
liwości, to w niej 
otrzymałem pod-
stawową i średnią 

edukację muzyczną. Muzyka nauczyła mnie ponad-
to dyscypliny i systematyczności, co zaprocentowało 
w przyszłości. Uczyłem się jeszcze w starym budyn-
ku, obok dworca PKP, w którym była wspaniała at-
mosfera i pozostały dobre fluidy braci Szafranków. 
Szkoła miała wielu wspaniałych nauczycieli, ale mo-
imi najważniejszymi były prof. Stefania Gola i prof. 
Irena Krzyszkowska, którym bardzo wiele zawdzię-
czam. Dziś, już w nowej w szkole, bywam tak czę-
sto, jak to możliwe i nie mogę uwierzyć, że ja, daw-
ny uczeń, jestem zaprzyjaźniony z ówczesnym gro-
nem pedagogicznym, siedzimy przy jednym stole i 
przy okazji różnych spotkań wspominamy stare cza-
sy. Również dzięki temu wciąż jestem „stąd”. Ostat-
nio otrzymałem  propozycję zagrania w przyszłym 
roku ze szkolną orkiestrą symfoniczną, co bardzo 
mnie cieszy i mam nadzieję, że dojdzie do skutku. 

Jak potoczyły się Pana losy po ukończeniu 
prestiżowej Juilliard School?

Nowojorska szkoła jest jedną z wielu świetnych ar-
tystycznych uczelni w Stanach, które co roku opusz-
czają również setki uzdolnionych muzyków. Marze-
nia ulegają  weryfikacji, gdy po ukończeniu studiów 
trzeba się z czegoś utrzymać. By starczyło na życie 
trzeba zostać pedagogiem lub wybitnym solistą. Nie 
zamierzałem uczyć i nie miałem determinacji po-
trzebnej, by poświęcić wszystko inne dla kariery so-
listy. Uważałem, że świat ma do zaoferowania znacz-
nie więcej. Szukałem więc pracy, która nie przekreśla-
łaby mojej muzycznej drogi. Przez przypadek znala-
złem się w kręgu finansistów i przez 12 lat pracowa-
łem w dużej firmie inwestycyjnej Merrill Lynch. Naj-
piękniejsze w realizacji owego american drem jest to, 
że w Stanach pracodawca patrzy przede wszystkim 
właśnie na determinację oraz umiejętności poparte 
chęcią uczenia się i pracowitością. Siedząc w ciągu 
dnia za biurkiem, po południu, już na zapleczu sali 
koncertowej, brałem prysznic, przebierałem się we 
frak i siadałem do fortepianu. Z pracy w finansach 
w końcu zrezygnowałem, ale na dobrych warunkach, 
dzięki czemu mogłem bardziej poświęcić się muzy-
ce. Wciąż się też kształciłem, zdobywając m. in. licen-
cjat w nowojorskiej filii Trinity College w Londynie. 
Gram koncerty i recitale w różnych miejscach - naj-
bardziej prestiżowych salach Nowego Jorku jak Car-

Rozmowa z Jackiem Zganiaczem, pianistą i pilotem, absolwentem 
szkoły muzycznej Szafranków

Jacek Zganiacz w duecie z drugim „amerykańskim” rybniczaninem Adamem Makowiczem

Nasz bohater w kokpicie samolotu
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negie Hall, Avery Fisher Hall, Zankel Hall, Lincoln 
Center czy w sali Fundacji Kościuszkowskiej, a także 
w innych miastach USA, np. Filadelfii. Gram często 
Chopina, ale i innych polskich kompozytorów, by po-
szerzyć w USA wiedzę o naszej kulturze. Występuję 
również na koncertach i spotkaniach okolicznościo-
wych dla Polonii, organizowanych m.in. przez bardzo 
aktywnego w środowisku polonijnym animatora kul-
tury, rybniczanina Janusza Sporka, z którym jestem 
zaprzyjaźniony. To jemu w dużej mierze zawdzięczam 
występy w najbardziej prestiżowych salach koncerto-
wych Nowego Jorku i wspólne koncerty z wieloma 
innymi polskimi artystami. Od wielu lat przyjeżdżam 
do Polski, by wziąć udział w koncertach organizowa-
nych przez Towarzystwo Fryderyka Chopina w War-
szawie, w Łazienkach czy Żelazowej Woli. Przed laty 
koncertowałem też na Śląsku, przedstawiając nowa-
torski projekt wykonania „Błękitnej Rapsodii” Ger-
shwina z orkiestrą dętą.

Od „Błękitnej Rapsodii” krótka droga do 
Adama Makowicza, również wychowanka „szko-
ły Szafranków”, rybniczanina i nowojorczyka.  

Adama Makowicza poznałem już w Nowym Jor-
ku. Daliśmy już kilka koncertów, w których na utwór 
klasyczny w moim wykonaniu, Adam odpowiadał 
jazzową interpretacją. Choć nie leży to w sferze mo-
ich umiejętności, zawsze lubiłem jazz i podziwiam tę 
jego umiejętność i swobodę. 

Razem ze Sporkiem, Makowiczem i Olkiem 
Krupą, moglibyście w NY założyć niezły ryb-
nicki klubik!

Ja wprawdzie mieszkam w New Fairfied w stanie 
Connecticut, ponad 100 km od  Nowego Jorku, Olek 
Krupa – na obrzeżach tej metropolii, a Makowicz, 
dzieli NY z Toronto, ale rzeczywiście, Rybnik ma tu 
niezłą reprezentację.

By zakończyć temat muzyczny: mimo braku 
ciągot do pedagogiki, został Pan właścicielem 
szkoły muzycznej Northern Westchester Music 
School w Yorktown, w stanie Nowy Jork. Jak do 
tego doszło?

Po odejsciu z firmy Merrill Lynch trochę tam uczy-
łem i przechodzący na emeryturę właściciel złożył mi 
propozycję jej przejęcia. To dość niewdzięczna pra-
ca, bo rodzice przyprowadzają tu dzieci, dla których 
muzyka ma być tylko jeszcze jednym hobby. Trudno 
im zrozumieć, że wymaga to dyscypliny i systema-
tyczności. Ja mam niewielu uczniów, głównie Azja-
tów, którzy są bardzo ambitni i to w nich cenię. Szko-
łą zarządzam na ogół z daleka.   

A może z wysoka? Bo w pana życiorysie jest 
jeszcze coś, co zostawiłam czytelnikom na de-
ser – latanie. I to bynajmniej nie hobbystyczne, 
ale zawodowe... Czy to możliwe?

W Ameryce wszystko jest możliwe... Lataniem pa-
sjonowałem się od dziecka. Zamiast piesków i dom-
ków rysowałem samoloty i rakiety. Nie interesowa-
ły mnie jednak szybowce czy skoki spadochronowe i 
dlatego nie pomyślałem o bliskich przecież Gotarto-
wicach. Mnie się marzyły wielkie maszyny. Kiedy już 

w Stanach bywałem u brata, który miał dom w pobli-
żu lotniska, z zainteresowaniem przyglądaliśmy się 
wielkim „pasażerom”, aż któregoś dnia powiedzia-
łem sobie: czemu nie spróbować i zapisałem się na 
kurs pilotażu. Po pierwszej lekcji byłem już pewny: 
mam w życiu nową pasję! Ze względu na ograniczo-
ne finanse, okres szkolenia trwał w moim przypadku 
aż dziesięć lat. Konsekwencja i wytrwałość zwycięży-
ły – zdobyłem wszystkie licencje, zostałem instrukto-
rem i w końcu otrzymałem uprawnienia do pilotowa-
nia samolotów pasażerskich. Aktualnie latam na li-
niach krajowych American Eagle, które jest częścią 
korporacji American Airlines, wciąż zachwycając 
się z góry pięknem natury i świata. Należę do obsa-
dy załogowej samolotu firmy Embraer. W zależno-
ści od typu maszyny zabieramy na pokład do 50 pa-
sażerów. Czas pracy, choć ograniczany przepisami, 
jest bardzo ruchomy i w niczym nie przypomina pra-
cy „przy biurku”. Średnio pracuję 3-4 dni w tygodniu, 
co daje od 20 do 25 rejsów w miesiącu, w zależno-
ści od ich długości. Może to być szereg dni poza do-
mem, z noclegami gdziekolwiek w Stanach lub Ka-
nadzie, albo z powrotami na moje macierzyste lot-
nisko JFK w Nowym Jorku. Sam układam swój har-
monogram zajęć zawodowych, dlatego wciąż udaje 
mi się znaleźć czas na muzykę.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Gdzie 
i jak je Pan spędzi? 

Z pietyzmem zachowujemy w Ameryce polskie 
tradycje oraz ich aspekt religijny. W dużej mierze 
czujemy się Amerykanami, mimo to nasz dom jest 
bardzo polski. Ela pochodzi z Warszawy, zatem ist-
nieją drobne różnice pomiędzy tradycjami w jakich 
wyrośliśmy, ale najważniejsze jest to, że oboje je ko-
chamy i z radością podtrzymujemy. Żona jest wyjąt-
kowo pomysłowa i dzięki niej święta są zawsze nad-
zwyczaj uroczyste. Nie jest to łatwe, bo mieszkamy 
z dala od skupisk polonijnych, gdzie jest wiele pol-
skich sklepów. Staramy się jednak, by na stole wigilij-
nym nie zabrakło tradycyjnych potraw. Poza Polaka-
mi, jedynie Amerykanie pochodzenia włoskiego je-
dzą tu w Wigilię ryby. Ponieważ nie posiadamy dzie-
ci, często spędzamy święta w gronie poszerzonym o 
rodzinę brata oraz grono przyjaciół. W Stanach okres 
świąteczny zaczyna się tuż po Święcie Dziękczynie-
nia, czyli w czwarty czwartek listopada, jego kulmi-
nacją jest dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia, a 
zakończeniem Nowy Rok. Amerykanie nie obcho-
dzą Wigilii jak Polacy, jest to może tylko bardziej niż 
zwykle uroczysty obiad. Siłą rzeczy, dostosowujemy 
się do niektórych amerykańskich tradycji bożonaro-
dzeniowych. Uczestniczymy zatem w tzw. christmas 
parties, organizowanych przed Bożym Narodzeniem, 
a dekoracje świąteczne robimy na długo przed świę-
tami. Wysyłamy też setki kartek. Boże Narodzenie 
w Stanach trwa tylko jeden dzień, i nie raz, nie dwa, 
zdarzyło nam się 26 grudnia pracować.

Z okazji Świąt życzymy zatem wypoczynku 
również tego dnia, zdrowia, radości oraz „wy-
sokich lotów” we wszystkich przedsięwzięciach!

Rozmawiała Wiesława Różańska   

W góry z MDK
21 listopada w Młodzie-
żowym Domu Kultury od-
był się XIX Festiwal Pio-
senki Turystycznej. Jury 
w składzie: Ilona Kargul, Wacław Mic-
kiewicz i Jarosław Hanik przesłuchało 
30 solistów oraz 21 zespołów z Rybni-
ka i powiatu rybnickiego. 

Pierwsze miejsca w poszczególnych ka-
tegoriach zdobyli: Maciej Fojcik z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (op. Korne-
lia Maroszek), Agnieszka Mazelanik z Po-
wiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Czerwionce-Leszczynach (op. Zbigniew 
Dobrzyński) oraz reprezentanci MDK-u: 
Agata Jonderko (op. Maciej Skowroński, 
Mariusz Miszkurka) i zespoły: Rozśpiewa-
ne Karmelki (op. Wojciech Świerczyna), 
Młode Trio (op. Maciej Skowroński) i To-
nika (op. Mirosława Piernikarska). Koncert 
laureatów odbył się 28 listopada w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. W jego trakcie 
podsumowano również IX rejonowy kon-
kurs plastyczny na znak graficzny festiwa-
lu, na który napłynęły 173 prace z 25 pla-
cówek m.in. z Mikołowa, Rybnika, Świer-
klan, Książenic czy Wodzisławia. Prace oce-
niały jurorki – Danuta Sarna, Ilona Myszka 
i Barbara Zielińska, które przyznały 17 na-
gród i sześć wyróżnień. Grand Prix zdobył 
14-letni Szymon Marker z OPP w Rydułto-
wach i to właśnie jego projekt ozdobił pla-
kietkę XIX Festiwalu Piosenki Turystycznej. 

M6 o przemijaniu
23 listopada w Młodzieżowym Domu 

Kultury odbył się wernisaż wystawy 
działającej przy tej placówce grupy fo-
tograficznej M6.

Członkowie grupy M6 – Magdalena 
Macionczyk, Beata Myśliwiec, Martyna 
Tomaszewska, Bartek Dziwoki, Jacek Ko-
morowski, Marcin Połomski i Marian Słu-
pik – przedstawili swoje prace na temat 
przemijania. Na wystawie znalazło się też 
kilkadziesiąt zdjęć o różnorodnej tematy-
ce wykonanych w ostatnim roku przez fo-
tografików z grupy M6. Spotkanie wzbo-
gaciły prezentacje multimedialne na te-
mat przemijania. Wystawę można oglą-
dać do połowy stycznia. 

(S)
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GOSPEL WIECZOROWĄ PORĄ. Prawie 110 osób, od dzie-
sięciu do ponad 50 lat, w tym chórzyści z Niemiec, wzięli udział  
w warsztatach gospel zorganizowanych w ramach VII Silesia Gospel 
Festival im. Norberta Blachy. Impreza odbyła się 14 i 15 grudnia w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej. Zakończył ją koncert galowy, w którym wspól-
nie z warsztatowiczami, podobnie jak przed rokiem, wystąpił brytyj-
ski wokalista Jnr Robinson. — W tych młodych ludziach jest ogrom-
na pasja i chęć śpiewania — mówi Ilona Kargul ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego o uczestnikach warsztatów, którzy praktycznie w ciągu 
jednego dnia opanowali dziewięć gospelowych utworów. Gwiazdą 
festiwalu był Jnr Robinson, który rozruszał rybnicką publiczność, za-
chęcając do wspólnego śpiewania i klaskania, a przy okazji głosił do-
brą nowinę. Na scenie TZR wystąpili też m.in. zespół wokalny „6 na 
6” i niemiecki chór Gospel Family of Christ, który przyjechał do Ryb-
nika dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nowo-
ścią tegorocznego festiwalu był „Gospel night”, czyli kameralny wie-
czór muzyczny, z lampką dobrego wina, połączony z wernisażem prac 
Wioli Gaszki. — Atmosfera była wyjątkowa, więc goście słuchając do-
brej muzyki, bawili się do północy — dodaje Ilona Kargul ze Śląskiego 
Centrum Muzycznego, które festiwal zorganizowało. 

RYBNIK Z PASJĄ. „Rybnik, miasto ludzi z pasją” – to tytuł 
prezentacji multimedialnej dziennikarza telewizyjnego, rybniczani-
na Janusza Rzymanka, która pojawiła się niedawno na rynku wy-
dawniczym. Kolejne jej rozdziały to: Miasto z rybą w herbie; Ryb-
nik dawniej i dziś, W europejskiej rodzinie, Warto wiedzieć, warto 
zwiedzić; Zielony Rybnik; Kalendarz kulturalny; Kochamy Rybnik; 
Dni Rybnika i Rybnik, miasto ludzi z pasją. Na płycie DVD z cztere-
ma wersjami językowymi prezentacji znalazła się również stworzo-
na przez rybnickich muzyków i wokalistów na ubiegłoroczne Dni 
Rybnika piosenka „Heynow” oraz zdjęcia kilku fotoreporterów pra-
sowych i fotografów m.in. Zenona Kellera i Dominika Gajdy. Wy-
dawnictwo powstało przy wsparciu urzędu miasta.   

NOWY PROGRAM MŁODYCH PANÓW. „Ślązisz is easy”, 
czyli w wolnym tłumaczeniu „Śląski jest łatwy” – to tytuł najnow-
szego programu rybnickiego Kabaretu Młodych Panów. Po raz 
pierwszy nowy pogram zagrali w końcu listopada w Czerwion-
ce-Leszczynach. Na swoich śmieciach, czyli na dużej scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej Młodzi Panowie wystąpili dwukrotnie 12 grud-
nia, bawiąc publiczność swoim specyficznym, błyskotliwym hu-
morem i rozdając najpojętniejszym uczniom popularne „kopal-
nioki”. W programie znalazł się m.in. skecz „Familiada” oraz wa-
riacje na temat najzabawniejszego skoczka narciarskiego świa-
ta Piotra Żyły, w którego postać wcielił się Mateusz Banaszkie-
wicz. W najbliższym czasie KMP będzie można podziwiać wy-
łącznie u sąsiadów - 19 stycznia wystąpi w Żorach, a 24 stycznia  
w Jastrzębiu Zdroju, ale 6 stycznia o 16 w hali sportowej „Ekono-
mika” odbędzie się kolejny kosmiczny mecz siatkówki, w którym 
Kabaret Młodych Panów i ich znajomi kabareciarze zmierzą się 
z drużyną Volley’a Rybnik. Wpływy z wejściówek i inne dochody 
zostaną przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.   

ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI. — Namalowałam anioł-
ka. Ja kościół. Moja praca powstała na lekcji plastyki — mó-
wią trzy laureatki konkursu na kartkę świąteczną pod hasłem 
„Rybnickie Boże Narodzenie”, zorganizowanego przez ryb-
nickie muzeum. Z ponad 150 prac komisja konkursowa (Alek-
sandra Borowska, Marta Paszko, Anna Grabowska-Rogus, Da-
wid Keller i Jakub Abrahamowicz) wybrała 12, które wyróżniła  
i nagrodziła. Laureatów poznaliśmy 16 grudnia. W trzech kate-
goriach wiekowych zwyciężyły: Oliwia Świsulska, Julia Ożóg i Ju-
lia Węgrzyn (prace do obejrzenia na facebookowym profilu mu-
zeum). Niewykluczone, że niektóre z nagrodzonych kartek zostaną 
wykorzystane jako motyw przewodni przyszłorocznego Rybnickie-
go Bożego Narodzenia i Kolędowania. Podobnie jak ubiegłoroczna 
praca Olafa Kasprzyka, która zdobi dziś miejskie kartki świąteczne.

K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
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ANIELSKIE LAMPIONY. Jak stworzyć wyjątkowy, świąteczny nastrój? 
Wystarczy zapalić anielskie lampiony. 7 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
14 osób uczyło się jak z samoutwardzalnej glinki wykonać takie właśnie 
świąteczne ozdoby w kształcie aniołów i choinek. Ośmioletnia Iga mówi, 
że zadanie nie było proste, a Magda jest zadowolona, bo udało jej się 
wszystko wykonać. — Wystarczył dobry pomysł — mówi 11-latka, która 
w odbywających się tu cyklicznie warsztatach artystycznych bierze udział 
już kolejny raz. Podobnie jak pani Sylwia i jej córka Julka, które starają się 
nie opuszczać żadnych zajęć prowadzonych przez Barbarę Budkę. Kolejna 
okazja nadarzy się już w styczniu – 18 stycznia o 9 rozpoczną się zajęcia  
z linorytu (zapisy do 13 stycznia, tel. 32 4223246), a 21 stycznia dzieci będą 

się uczyć, jak stworzyć biżuterię z kolorowych tasiemek i sznurków.

BLIźNIAKI – AKT PIERWSZY. Do 6 stycznia w Galerii Sztu-
ki Teatru Ziemi Rybnickiej można oglądać wystawę fotografii, do-
brze znanej w naszym regionie artystki Marii Śliwy zatytułowaną 
„Homo Gemini”. To pierwsza odsłona oryginalnego socjologicz-
no-artystycznego projektu. Autorka fotografuje bliźniaki tej samej 
płci w różnym wieku w ich naturalnym otoczeniu – na ogół w ich 
pokoju. Bohaterów prezentowanych zdjęć zamierza odwiedzać  
z aparatem co kilka lat, by rejestrować, jak zmieniają się oni i oto-
czenie, w którym żyją. 21 listopada na wernisażu wystawy w TZR 
zjawiło się kilkanaście par bliźniaków w różnym wieku, od „dro-
biazgów” po nastolatki i już choćby tylko z tego względu było to 

wydarzenie wyjątkowe.  

KOPCIUSZEK PO IRLANDZKU. 8 grudnia w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej nasza folkowa grupa Carrantuohill wespół z formacją taneczną 
Salake z Gliwic, z którą współpracuje już od dłuższego czasu wy-
stawiła widowisko taneczno-muzyczne „Fairy Dance”, czyli własną 
wersję baśni o Kopciuszku. Znaną dość powszechnie historię opo-
wiedziano więc za pomocą tradycyjnej irlandzkiej muzyki i tańca, 
co wielu, często bardzo młodym widzom najwyraźniej przypadło 
do gustu. Wrażenie robiły też niektóre rozwiązania sceniczne jak 
np. wcielenie się przez tancerzy w rolę kuchennego pieca. Z Car-
rantuohillami zaśpiewała katowiczanka Ania Buczkowska.

NA BALETKACH. Miłośnicy tańca klasycznego nie mają w Rybniku 
zbyt wielu okazji do delektowania się sztuką baletową. Nic więc dziw-
nego, że 7 grudnia w czasie kolejnego wystawienia „Jeziora łabędzie-
go” Piotra Czajkowskiego w Teatrze Ziemi Rybnickiej widownia była 
wypełniona po brzegi. Dla kompletu publiczności zatańczył stworzony 
w Moskwie Russian National Ballet, w  odbiorze samego baletu pomo-
gła efektowna scenografia. Nie jesteśmy znawcami baletu, ale trudno 
było nie zauważyć, że niektóre tancerki nawet jak na łabędzia, miały 

zbyt chyba zwiewną posturę. 

NAGRODY DLA „CYKLISTEK”. 30 listopada w Klubie Energetyka 
odbył się finisaż, czyli zamknięcie wystawy wieńczącej XXI Ogólno-
polski Konkurs Sztuki im. Vincenta van Gogha. Trzyosobowe jury, 
które tworzyli: prof. Zbigniew Bajek (ASP w Krakowie), artysta ma-
larz, rybniczanin Ryszard Kalamarz oraz kurator wystawy, malarz  
i poeta Marian Bednarek, oceniło 130 prac 32 twórców. Trzy równo-
rzędne nagrody po 1000 zł otrzymały za cykle obrazów trzy malarki 
z Żor, Rydułtów i Siemianowic Śl., czyli odpowiednio: Anna Flaga,  
Sandra Szyra i Paulina Walczak. Czwartą nagrodę równorzędną za 

cykl linorytów przyznano mieszkającemu w Niemczech Rudolfo-
wi Riedlowi. Na konkurs nadesłano też rzeźby i jedną instalację.  
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O ile Karolina Śleziak, Marta Król i Anna 
Maria Jopek to w jazzie przykład najczystsze-
go kobiecego pierwiastka, panowie, a wśród 
nich tak znaczące nazwiska jak Henryk Miśkie-
wicz, Marek Napiórkowski, Jerzy Główczewski 
czy gość specjalny Michael „Patches” Stewart, 
poruszyli słuchaczy perfekcyjnym, męskim 
graniem. W sumie otrzymaliśmy znakomity,  

satysfakcjonujący jazzowy, klimat. Niepokoi tyl-
ko nie do końca wypełniona sala Teatru Ziemi 
Rybnickiej, bo inaczej na SJM ongiś bywało...   

Inaugurująca festiwal SJM Karolina Śleziak 
na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej nie bez po-
wodu czuła się swojsko i swobodnie. Wokalist-
ka jest bowiem rybniczanką i wśród publicz-
ności było wielu jej przyjaciół, o rodzinie nie 
wspominając. Ponadto przed kilku laty stała 
już na deskach tej sceny biorąc udział w wido-
wisku muzycznym „Nie lękajcie się” autorstwa 
Piotra Kotasa, również rybniczanina, a nawet 
napisała do spektaklu piosenkę. Od tego cza-
su kariera Karoliny bardzo się rozwinęła – na 
SJM wokalistka promowała swój debiutanc-
ki krążek „Tesna”, który pojawił się wczesnym 
latem tego roku, pod patronatem m.in. bran-
żowego pisma Jazz Forum. Karolina inspiruje 
się nie tylko jazzem, ale również popem, blu-
esem i funky, co w czasie koncertu słuchacze 
mogli usłyszeć. Towarzyszyli jej świetni muzycy,  
w tym gitarzysta Przemysław Strączek, producent 
płyty. Z nadzieją i ciekawością będziemy śledzić 
dalszą karierę utalentowanej rybniczanki. 

Występ Marty Król to był dla rybnickiej pu-
bliczności niekoniecznie The first look (jak 
brzmi nazwa debiutanckiej płyty artystki 
sprzed dwóch lat), ale co najmniej second look,  

bo utalentowana bytomianka już w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej występowała. Teraz przyjechała 
dojrzalsza i pewna swoich atutów – ciepłego, 
głosu o sporej skali, oryginalnej interpretacji 
jazzowych evergreenów i kompozycji dla niej 
stworzonych, a także własnych niebanalnych 
tekstów oraz wizerunku interesującej kobiety. 
Usłyszeliśmy zarówno standardy z pierwszej  

płyty, jak i próbkę 
nowego materiału 
przygotowywane-
go na drugi krążek: 
m.in. jedną z pio-
senek Barbry Stre-
isand, spokojne ko-
łysanki czy kompo-
zycję „starszych pa-
nów” Przybory i Wa-
sowskiego z tekstem 
Agnieszki Osieckiej. 
Największym jednak 
zaskoczeniem była 
interpretacja dyna-
micznego „Light My 
Fire” The Doors, po-
danego tak jak ar-
tystka lubi – z minimalizmem i prostotą,  poru-
szającego więc inne niż wykonanie Jima Mor-
risona emocje. Towarzyszyli jej znakomici mu-
zycy, w tym Paweł Tomaszewski na fortepianie, 
Andrzej Świąs na kontrabasie i Jerzy Głów-
czewski na saksofonie. Nominacja Marty Król 
do nagrody Fryderyka za debiutancki album 
nie została przyznana na wyrost...

Drugą część wieczoru wypełnił projekt Full Dri-
ve 3 Henryka Miśkiewicza, któremu na perkusji  

towarzyszył syn Michał, na gitarze Marek Na-
piórkowski i na gitarze basowej Robert Ku-
biszyn. Gościem specjalnym był pochodzący  
z Nowego Orleanu, grający z największymi sła-
wami jazzu i nie tylko, amerykański trębacz Mi-
chael „Patches” Stewart, który nie mógł się na-
dziwić, że w okolicy Rybnika pojawiły się licz-
ne bilbordy z jego wizerunkiem. Prowadzą-
cy koncerty Krzysztof Piotrowski podkreślił,  
że na rybnickiej scenie pojawili się wszyscy mu-
zycy, którzy brali udział w nagraniu albumu, co 
nie zawsze się zdarza. Muzycy zagrali coś, co 
publiczność lubi najbardziej – kreatywne po-
łączenie jazzu z funky, swingiem i bluesem,  
a mistrzostwem samym w sobie był ni to poje-
dynek, ni to dialogowanie saksofonu Miśkiewi-
cza z trąbką „Patchesa” Stewarta. To się może 
zdarzyć tylko w jazzie!

Na zakończenie tegorocznego Silesian Jazz 
Meeting wystąpiła Anna Maria Jopek z ze-
społem. Artyści zagrali utwory z płyty „Polan-
na” – niezwykle ciekawego muzycznego pro-
jektu, inspirowanego polską muzyką ludową. 
Na scenie wokalistce towarzyszyli świetni mu-
zycy: Marek Napiórkowski, Mateusz Pospie-
szalski, Piotr Nazaruk, Robert Kubiszyn, Paweł 
Dobrowolski oraz Krzysztof Herdzin. Koncert 
był niezwykłą wariacją na temat muzyki etnicz-
nej – muzycy zaprezentowali szeroki repertuar: 
od utworów ludowych, pieśni Wacława z Sza-
motuł, przez kompozycje Moniuszki, Karłowi-
cza i Szymanowskiego, aż do Skaldów.  Wokal-

ne interpre-
tacje Anny 
Marii Jopek 
w mistrzow-
skich aranża-
cjach Krzysz-
tofa Herdzi-
na dały nowe 
spojrzenie na 
polską trady-
cję muzycz-
ną, która, jak 
s ię  okaza-
ło, ma wiel-
ki potencjał  
i  może za-
i n t e r e s o -
wać nie tyl-
ko rodzimą 
publiczność. 
— Nie licząc 
sukcesu ge-

nialnego Chopina, wątek polskości w muzyce 
jest wciąż nieobjawiony. Chciałabym, żeby ma-
zurek, kujawiak, oberek był jak brazylijska bos-
sanova - kodem muzycznym poznawanym na 
całym świecie, konwencją, w której chcą pisać  
i improwizować nie tylko nad Wisłą — przyzna-
ła wokalistka w jednym z wywiadów. I trzeba 
dodać, że wraz z towarzyszącymi jej artystami 
stali się wspaniałymi ambasadorami polskiej 
tradycji muzycznej.                               (r), (m)

P a n i e  m i a ł y  g ł o s

28. Silesian Jazz Meeting
W tegorocznej edycji SJM tylko panie dały głos. I to jaki! W kolejne trzy 

wieczory wystąpiły trzy wokalistki, prezentując odmienne, ale w każdym przypadku 
oryginalne, stany muzycznej wrażliwości.
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Gwiazda trzeciego wieczoru SJM Anna Maria Jopek z jednym ze swoich muzyków 
– perkusitą Pawłem Dobrowolskim

Zankomity amerykański trębacz Michael 
„Patches” Stewart wziął udział w projekcie Full 
Drive 3 Henryka Miśkiewicza
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Kulturalnym skrótem
† W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku poka-

zano wystawę prac wychowanków pracowni plastycznej Wa-
lor, która działa przy Młodzieżowym Domu Kultury. Ekspozy-
cja pt. „Wspomnienia i rzeczywistość czyli Pod Trzema Koro-
nami i nie tylko” podsumuje działalność wychowanków Ewy 
Tomas-Modlich. Prace można było oglądać do 15 grudnia. 

† 21 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach odbyła się 
trzecia edycja „Jazzowej Zabijaczki”, czyli jazzowego świnio-
bicia. Wieczór muzyczny połączony z degustacją wina i wy-
robów mięsnych, wzorowany jest na cieszącej się dużą popu-
larnością imprezie z czeskiego Dolnego Beneszowa. Tym ra-
zem w Niedobczycach bawiło się ponad 150 osób, a zapre-
zentowały się polskie i czeskie zespoły jazzowe, m.in. rybnic-
ki South Silesian Brass Band. 

† Folkowa grupa Tekla Klebetnica z Ustronia, w której na gita-
rze gra rybniczanin Wojciech Świerczyna, muzyk sesyjny i in-
struktor Młodzieżowego Domu Kultury, zajęła drugie miejsce 
w programie „Mam talent” emitowanym w TVN. W finale ze-
spół przegrał z malującą piaskowe obrazy Tetianą Galitsyną z 
Ukrainy, ale w nagrodę dostał samochód. 

† „Dwa szczeniaki Luluś z Kostkiem poszukują złotej kości, któ-
rą ukradł Smok Straszliwiec znany z wielkiej złośliwości” – to 
fragment wierszyka z książki dla dzieci pt. „Kostek i Luluś – wy-
prawa po czarodziejską kość” napisanej przez Barbarę Kowal-
czyk-Hoyer, pochodzącą z Rybnika ekonomistkę, mieszkającą 
na stałe w Berlinie. Kostka i Lulusia wymyśliły jej dzieci – Sara 
i David, którzy są też autorami ilustracji do książki. W stycz-
niu 2013 roku ukazała się debiutancka powieść Barbary Ko-
walczyk-Hoyer „Anielska pomyłka”.  

† „Cnota” – nowy film Eugeniusza Klucznioka i Mirosława Ro-
piaka z rybnickiego Klubu Filmu Niezależnego, pokazano 14 
grudnia w Domu Kultury w Chwałowicach. Jerzy Cnota znany 
m.in. z „Janosika” opowiada w nim o swoim życiu, rolach fil-
mowych, teatralnych i kabaretowych. Aktora wspominają m.in. 
Franciszek Pieczka, Kazimierz Kutz, Jerzy Janeczek, czy Marian 
Makula; dwaj ostatni pojawili się również na uroczystej pre-
mierze filmu. Nie zabrakło też głównego bohatera wieczoru 

Jerzego Cnoty, który przyjechał do Chwałowic mimo przebytej 
niedawno operacji wszczepienia endoprotezy. — Znalazłeś tylu 
ludzi, którzy tak sympatycznie o mnie mówili… Po co ty zro-
biłeś ten film? — pytał Cnota Eugeniusza Klucznioka. — Nie 
wiem. Chyba dlatego, że twoich opowieści idzie słuchać go-
dzinami. Pomyślałem, że z tego może wyjść fajno historyjka. 

† 19 grudnia, a więc już po zamknięciu tego numeru GR, w 
domu kultury w Chwałowicach zaplanowano kolejne spotka-
nie w ramach Klubu Miłośników Gór, którego gościem spe-
cjalnym miał być Janusz Majer, nowy szef programu Polski 
Himalaizm Zimowy. Spotkanie dedykowane było poprzedni-
kowi Majera – Arturowi Hajzerowi, który zginął w lipcu na 
Gasherbrumie. W trakcie spotkania zaplanowano też świą-
teczny kiermasz sprzętu turystycznego i górskiego oraz ksią-
żek podróżniczych. 

† 7 grudnia na scenie Domu Kultury w Boguszowicach teatr Pacynki 
po raz kolejny wystawił bajkę „O wilkach i koźlątkach” w reżyserii  
Zofii Paszendy. Dzieci uświetniły swoim występem spotka-
nie z Mikołajem, który wręczył najmłodszym widzom słod-
kie paczki. Warto dodać, że Pacynki pokazały swój spektakl 
również 3 grudnia w MDK przedszkolakom z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 7 i Przedszkola nr 42. 

† Już po zamknięciu świątecznego numeru GR, 18 grudnia 
w rybnickim muzeum zaplanowano „Muzealne spotkanie  
z książką”. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z auto-
rami i wydawcami kilku publikacji poświęconych m.in. szkol-
nictwu w Rybniku, historii rybnickiego Domu Dziecka i losom 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach, ale mo-
gli też nabyć książki w promocyjnych cenach. 

† 14 grudnia świętująca jubileusz 35-lecia istnienia grupa Bajm 
dwukrotnie wystąpiła w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Obydwa 
koncerty obejrzał komplet publiczności. Beata Kozidrak z ze-
społem, jak na jubileuszowy występ przystało, wykonała swo-
je największe przeboje akustycznie i elektrycznie.

† 19 grudnia, już po zamknięciu tego numeru, w Boguszo-
wicach zaplanowano tradycyjną wigilijkę dla mieszkańców. 
Dla uczestników „Boguszowickiego Betlejem” przygoto-
wano wigilijne potrawy, wspólne śpiewanie kolęd, jasełka  

bożonarodzeniowe „Znak świętej radości” w wykonaniu ze-
społu Baj ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i 
koncert orkiestry dętej kopalni Jankowice. Na imprezę zapro-
siły m.in.: Ośrodek Pomocy Społecznej, dom kultury, boguszo-
wickie koło Polskiego Związku Wędkarskiego i „Szkoła Życia”.

† „Dinozaury w opałach” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 
teatru Fik-Mik pokazano 15 grudnia w Domu Kultury w Bo-
guszowicach. Było to ostatnie w tym roku przedstawienie z 
cyklu „Bajkowa niedziela”. Pełną humoru i zabawnych sytu-
acji prehistoryczną opowieść o ludziach i dinozaurach wyre-
żyserowała Izabela Karwot (scenariusz: Bartłomiej Kamiński, 
światło: Tomasz Porembski). Teatr Fik-Mik działa pod auspi-
cjami DK w Boguszowicach. 

† W ramach projektu „Blokowisko to nie wszystko” współfi-
nansowanego przez miasto, 16 grudnia w Centrum Chrześci-
jańskim Winnica odbyły się warsztaty profilaktyczne na temat 
uzależnień, adresowane do uczniów rybnickich szkół ponad-
podstawowych. Program profilaktyczny Antymina przedsta-
wili muzycy z zespołu Royal Rap, a płaszczyzną porozumie-
nia była muzyka rap i animacje multimedialne.

† W czasie ferii, które ruszają 20 stycznia, większość placówek kul-
turalno-oświatowych organizuje akcję „Zima w mieście”: Dom 
Kultury w Chwałowicach (warsztaty dziennikarskie, rysun-
ku sztalugowego, breakdance, pokazy filmów o 10.00; zajęcia 
potrwają do końca stycznia); Dom Kultury w Boguszowicach 
(warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne i ceramiczne, seanse 
filmowe; zajęcia do końca stycznia); Dom Kultury w Niewiado-
miu (warsztaty karykatury i filmy; zajęcia do 24 stycznia); Dom 
Kultury w Niedobczycach (warsztaty plastyczne i muzyczne; za-
jęcia od 20 do 24 stycznia oraz od 27 do 31 stycznia); Klub Ener-
getyka (wycieczki, wyjścia do kina, konkursy; zajęcia do końca 
stycznia). Szczegóły na stronach internetowych tych placówek.

† „Z dziejów szkolnictwa w Rybniku” – to tytuł nowej książki 
pod redakcją Dawida Kellera, wydanej przez rybnickie Mu-
zeum. Publikacja ukazała się w ramach 17. numeru „Zeszy-
tów rybnickich” i zawiera dziewięć tekstów. Część z nich za-
prezentowano w marcu na konferencji w I LO, o począt-
kach którego również przeczytamy w książce. (Szczegóły  
na www.muzeum.rybnik.pl).

11 stycznia o 19 w kościele św. Jadwigi 
Śląskiej na Nowinach odbędzie się kon-
cert kolęd polskich i norweskich. 

Wykona je grupa rozśpiewanych rybniczan 
oraz zespół Panie i Panowie pod kierownictwem 
artystycznym Aleksandry Orzechowskiej-Nie-
dzieli, a towarzyszyć im będzie norweski big 

band Stavanger Storband. Grupa śpiewaków 
kilku rybnickich chórów: Cantate Deo, Seraf, 
Teresa, Easy Voice oraz zespół Panie i Panowie, 
śpiewali 8 i 9 grudnia w norweskim Stavanger, 
gdzie z koncertem tradycyjnych kolęd polskich 
i norweskich wystąpili w dwóch kościołach (ka-
tolickim i ewangelickim). W programie plano-

wanego koncertu znajdzie się 
m.in. utwór Duka Ellingtona 
„Praise God” z towarzysze-
niem 15-osobowego norwe-
skiego big bandu. Cały projekt 
obejmujący występy w Stavan-
ger, Rybniku oraz w Czerwion-
ce-Leszczynach (10 stycznia) 
zakończy się w kwietniu 2014 r. 
w Polsce wspólnym występem 
z norweskim chórem IKor.

(WaT)

11 stycznia w Domu Kultury w Chwa-
łowicach odbędzie się koncert karnawa-
łowy, w czasie którego zabrzmią naj-
piękniejsze arie operowe i operetkowe. 

Wystąpi trio muzyczne – tenor Jędrzej Tom-
czyk, skrzypaczka Martyna Tomczyk i pianistka 
Klaudyna Wąsiewicz – w wykonaniu którego 
usłyszymy m.in. słynne „Brunetki, blondynki”, 
„O sole milo”, „Usta milczą”, „Wielka sława 
to żart” oraz wiedeńskie walce, czy czardasze. 
Koncert rozpocznie się o 18. Bilety w cenie 30 
zł do nabycia od 2 stycznia w kasie domu kul-
tury (ul. 1 Maja 91B). Rezerwacji można do-
konywać e-mailowo: biuro@dkchwalowice.
pl lub telefonicznie: 32 4331852.               (S)

Polsko-norweskie kolędowanie na Nowinach  Brunetki 
        i blondynki
w Chwałowicach
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Venite adoremus
Koncert kolędowy „Venite adoremus”  

w wyjątkowej atmosferze kościoła św. Jana 
Sarkandra w dzielnicy Paruszowiec –Piaski. 
Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewa ryb-
nicki chór kameralny „Autograph”, pod dyrek-
cją Joanny Glenc. Wstęp wolny.

5 stycznia, niedziela – g. 15.40

Koncert noworoczny
Viva Italia, Viva Vienna – to tytuł koncertu 

noworocznego, którym w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej powitamy rok 2014. W programie mu-
zycznego widowiska najsłynniejsze fragmenty 
włoskich i wiedeńskich operetek. Na scenie or-
kiestra Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Ada-
ma Żaaka, młodzieżowy chór Resonans Con Tut-
ti z Zabrza oraz soliści: Edyta Piasecka - Durlak 
(sopran), gwiazda opery krakowskiej i wielu eu-
ropejskich scen muzycznych i Tomasz Jedz (te-
nor), solista polskich i niemieckich estrad. Kon-
cert wyreżyserowany przez Stanisława Skulskie-
go poprowadzi Jerzy Gościński, aktor i solista 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

11 stycznia, sobota – g.18

Gwara śląska na wesoło
Kolejna edycja Powiatowego Turnieju Kół 

Gospodyń Wiejskich. Już po raz dziewiąty go-
spodynie z Rybnika, Żor i powiatu rybnickiego 
będą rywalizowały w kilku konkurencjach. Tym 
razem tematem przyśpiewek i aktorskich pre-
zentacji będą dożynki i żniwa. Nie zabraknie też 
scenek kabaretowych i smacznych wypieków.  

18 stycznia, sobota – g. 16 

Zimowe piosenki 
Andrzeja Piasecznego
Wyjątkowy koncert w zimowej oprawie. 

Andrzej Piaseczny wyruszył w trasę koncerto-
wą promującą płytę „Zimowe piosenki”. Pięk-
ne, chwytliwe melodie, napisane przez Sewe-
ryna Krajewskiego, znanego, polskiego kom-
pozytora, połączone z tekstami popularnego 

„Piaska”. Do tego delikatne brzmienia instru-
mentów akustycznych, dętych i smyczków do-
pełnione zimową jeszcze, świąteczną oprawą.

25 stycznia, sobota – g. 19

Ferie w Rybnickim 
Centrum Kultury
Barwne spektakle, ciekawe warsztaty ar-

tystyczne i spotkania taneczne to propozy-
cje Rybnickiego Centrum Kultury na ciekawe 
spędzenie zimowych ferii.

O krawcu, który został królem
Jak krawiec Niteczka został królem w Pa-

canowie – przedstawienie przygotowane na 
podstawie bajki Kornela Makuszyńskiego. 
Prosta, choć niebanalna i wesoła historia kraw-
ca Józefa Niteczki z miasta Tamtadramta, któ-
remu cyganka wywróżyła, że zostanie królem. 
Połączenie teatru lalek, cieni i żywego planu  
w wykonaniu aktorów scen krakowskich.   

19 stycznia, niedziela – g. 16 

Warsztaty kumihimo
Kumihimo to tradycyjna japońska sztuka 

wyplatania, łącząca w sobie piękno z użytecz-
nością. Warsztaty artystyczne, podczas których 
będzie można stworzyć biżuterię ze splotów ta-
siemek i sznurków, z wykorzystaniem techniki 
kumihimo poprowadzi Barbara Budka. Bilety: 
25 zł.  Zapisy do 16 stycznia.

21 stycznia, wtorek – g. 9

Artystyczne poruszenie
Warsztaty wokalno – taneczno – teatralne 

dla dzieci i młodzieży. Kilkugodzinne spotka-
nia podczas których będzie można poznać taj-
niki sztuki wokalnej, aktorskiej i tanecznej odbę-
dą się w dniach 21 do 24 stycznia. Bilety: 60 zł.

21-24 stycznia, (wtorek-piątek) – g. 10-17

Śpiąca królewna
Przedstawienie na motywach klasycznej 

baśni Jana Christiana Andersena w wykona-

niu Teatru Dzieci Zagłębia. Na scenie imponu-
jące lalki – mupety, gra słów, popkulturowe od-
niesienia oraz spajająca całość muzyka.

26 stycznia, niedziela – g. 16

Kosmiczne półkolonie
Ciekawą propozycją mogą okazać się Ko-

smiczne ferie, czyli półkolonie w dniach od 
27 do 31 stycznia. Od g. 8 do 16 dzieci wezmą 
udział w zajęciach plastycznych i technicznych, 
w trakcie których będą tworzyć makietę układu 
słonecznego oraz gigantyczne rakiety. W pro-
gramie półkolonii zaplanowano również: zaję-
cia taneczne, bajki i filmy o tematyce kosmicz-
nej, wycieczki do parku linowego, na basen i do 
kina, a także rozgrywki laserowego paintballa. 
Koszt: 400 zł od osoby (w cenie trzy posiłki).

Balik karnawałowy
Karnawałowy balik superbohaterów to 

propozycja dla dzieci, które chcą wcielić się 
w swoich ulubionych, bajkowych bohate-
rów. Gwarantowany taniec, porywająca mu-
zyka i dobra zabawa. Bilety: 10 zł

30 stycznia, czwartek – g. 16

Kryształowa królowa
Muzyczna bajka na podstawie baśni Han-

sa Christiana Andersena, czyli opowieść  
o chłopcu, którego serce zostało zamienio-
ne w sopel lodu. Spektakl w wykonaniu teatru 
Prym Art został wzbogacony efektami multime-
dialnymi, rozbudowaną przestrzenną scenogra-
fią oraz pięknymi kostiumami. Zaskakujące dia-
logi wprowadzą widza w świat baśni, a autor-
skie piosenki porwą publiczność do wspólne-
go śpiewania. 

2 lutego, niedziela – g. 16

W lutym m.in.: „Carmen” – widowisko ta-
neczne w wykonaniu Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego oraz koncert zespołu „U studni”.  

(D)

Na karnawał 
w masce

Muzeum w Rybniku 
zaprasza dzieci w wieku  
przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym na warszta-
ty zdobienia masek kar-
nawałowych. Zajęcia od-
będą sie 7, 9, 13, 15, 17 
stycznia od 9 do 14. Zgła-
szania grup pod numerem 
tel. 32 4327465. 

Mieszkańcy świata – to hasło balu charyta-
tywnego, który 11 stycznia, w restauracji Euro-
pa przy ul. Żołędziowej 100 w Orzepowicach, or-
ganizuje Hospicjum Domowe im. św. Rafała Ka-
linowskiego. Początek o 18.30.

Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają 
wszystkich, którzy bawiąc się chcą wspomóc osoby ter-
minalnie chore – podopiecznych rybnickiego hospicjum. 
— Po raz kolejny nasza zabawa przybiera formę balu prze-
bierańców. W zeszłym roku bawiliśmy się w ubiorach cha-
rakterystycznych dla minionego stulecia, teraz będziemy 
tańczyć w strojach różnych narodowości — mówi Bar-

bara Podleśny, szefowa hospicjum. Dochód ze sprzeda-
ży biletów (135 zł od osoby) zostanie przeznaczony na 
działalność statutową stowarzyszenia: szkolenia dla wo-
lontariuszy, środki higieniczne i opatrunkowe dla pod-
opiecznych, pomoc doraźną najbardziej potrzebującym 
chorym, a także konserwację i zakup sprzętu medyczne-
go i rehabilitacyjnego: łóżek, materacy, wózków. Część 
środków zostanie przekazana również na remont jedne-
go z budynków szpitala Juliusza, w którym rybnickie ho-
spicjum planuje otworzyć placówkę stacjonarną.

Obecnie pod skrzydłami hospicjum domowego jest 
20 chorych, którymi opiekuje się 30 wolontariuszy.  (D)

Bal dla podopiecznych hospicjum
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Miesięczne karnety w cenie 39 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej przed projekcją

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

13 stycznia, g. 19
WAŁĘSA CZŁOWIEK Z NADZIEI
prod. Polska 2013 r., biograficz-

ny/dramat, czas 127 min.; reżyseria: 
Andrzej Wajda; obsada: Robert Więc-
kiewicz, Agnieszka Grochowska, Zbi-
gniew Zamachowski

Zdobywca Oscara Andrzej Wajda 
przedstawia historię wielkich prze-
mian, która przetoczyła się nie tyl-
ko przez zebrania partyjne, wiece  
i Okrągły Stół, ale także przez jedno z mieszkań na gdańskim osiedlu 
z wielkiej płyty. Reżyser wdzierając się w prywatność, nawet intym-
ność związkowego przywódcy próbuje uchwycić fenomen przemia-
ny prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycz-
nego przywódcę. To opowieść o mężu, ojcu, prostym robotniku, któ-
ry wyzwolił ukryte w sercach milionów ludzi marzenie o wolności.

20 stycznia, g. 19.00 
WENUS W FUTRZE
prod. Francja/Polska 2013, dra-

mat/komedia, czas 93 min.; reżyseria: 
Roman Polański; obsada: Emmanuel-
le Seigner, Mathieu Amalric, 

Głównym bohaterem „Wenus  
w futrze” jest Thomas, reżyser po-
szukujący do swojej nowej sztuki od-
twórczyni głównej roli. Wyczerpują-
cy casting do nowego spektaklu nie 
przynosi rezultatu. Żadna z kandyda-
tek nie nadaje się do roli kobiety, która zawiera umowę z mężczyzną, 
by uczynić z niego niewolnika. Zrezygnowany reżyser już zbiera się do 
wyjścia, gdy do teatru wpada Wanda. Wydaje się bezczelna, niewycho-
wana, zdesperowana i nieprzygotowana. Gdy Thomas niechętnie zga-
dza się dać jej szansę, aktorka przechodzi oszałamiającą metamorfozę.

27 stycznia, g. 19.00
FACTOTUM
prod. Norwegia/USA, 2005 r., dra-

mat/komedia, czas 93 min.; reżyseria: 
Bent Hamer; obsada: Matt Dillon, Lili 
Taylor, Fisher Stevens, Marisa Tomei

Henry Chinaski (Matt Dillon) 
to facet, jakim chciałby być każdy 
mężczyzna. Niepokorny, przystojny, 
błyskotliwy, uwielbiany przez kobie-
ty i mający szczęście w hazardzie. 
Jest wolny jak ptak i ma tysiące pomysłów na życie oraz jeden cel 
nadrzędny – zostać pisarzem. Komedia „Factotum” jest opowie-
ścią o człowieku, który wszelkie autorytety traktuje z dużym dy-
stansem, zaś na siebie patrzy przez różowe okulary.

Rybnicka biblioteka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Rybniku oraz Stowarzyszenie „Razem” zapraszają do udziału  
w IX Wojewódzkim Integracyjnym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych.

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kształcącej się w szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów te-
rapii zajęciowej oraz amatorskich grup teatralnych.

Do przeglądu zostanie zakwalifikowanych 18 grup teatralnych wg 
kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną 
do 7 stycznia na adres: aniajaszczuk@wp.pl. Widowiska zostaną za-
prezentowane 13 i 14 stycznia w sali wykładowej rybnickiej biblioteki.

Więcej informacji, kartę zgłoszeniową oraz regulamin można zna-
leźć na stronach  www.biblioteka.rybnik.pl.                                       (m)

Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na 
cukrzycę zaprasza na kolejne spotkanie 16 stycznia o g. 
16.30 w Filii nr 2 PiMBP w Rybniku (ul. Zebrzydowicka 30). 
Organizatorzy spotkań poszukują psychologa, który nieodpłat-
nie podjąłby współpracę z grupą wsparcia. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 422 53 17, 661 666 068.                            (m)

„Różni lecz równi” 
– przegląd integracyjnych widowisk jasełkowych

Spotkanie rodziców 
dzieci chorych na cukrzycę
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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

• 8.01., środa, godz. 12.30 – Wykład: „Fitoterapia” – lek.med. 
Krzysztof Błecha

• 9.01., czwartek, godz. 11.00 – Muzeum w Rybniku: Koncert no-
woroczny zespołów „Moderato” i Trio Kameralne pod kierow-
nictwem Romany Kurowiec

• 10.01., piątek, godz. 10.00 – Turniej Brydża Sportowego o Pu-
char Prezesa UTW Rybnik pod honorowym patronatem posła do 
PE, Bogdana Marcinkiewicza

• 16.01., czwartek, godz. 11.00 – Wykład: „Problem własności 
dzieł sztuki” – Urszula Motyka

• 20.01., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – mec. 
Gerard Kuźnik

• 23.01., czwartek, godz. 11.00 – Wykład: „Oblicze Unii Europej-
skiej” – inż. Edmund Korzuch

• 25.01., sobota, godz. 10.00 – Turniej szachowy o Puchar Prze-
chodni płk. Kazimierza Regulskiego

• 30.01., czwartek, godz. 11.00 – Wykład: „Suprematyzm i kon-
struktywizm” – Helena Kisielewska

Nagrodzeni, nowości, klasyka
Od nowego roku spotkania dyskusyjnego Klubu Książki 

będą się odbywać w cyklach tematycznych: Nagrodzeni, 
Nowości, Klasyka. 

Nagrodzeni – cykl spotkań poświęcony będzie dyskusjom  
o książkach, którym przyznano laur w postaci prestiżowej na-
grody literackiej o randze krajowej czy światowej. Na warsztat 
będą brane m.in. tytuły z Literacką Nagrodą Nike, Paszportem 
Polityki oraz dzieła noblistów.

Nowości – dyskutować będziemy o nowościach wydawniczych, 
które jeszcze nie zdążyły zalec na księgarskich półkach, nadal są w krę-
gu zainteresowań krytyki literackiej i na językach samych czytelników.

Klasyka – w tym cyklu będziemy sięgać  po książki znane, ale 
nieco zapomniane, choć ciągle aktualne i mające pozycję literacką.

Styczeń zaczniemy cyklem Nagrodzeni i sięgniemy po książkę ze-
szłorocznego noblisty Mo Yana „Kraina wódki”. Wyruszymy w za-
skakującą i nieraz przerażającą  podróż do Alkoholandii. Czy powieść 
nas odurzy, oburzy czy zainteresuje okaże się 15 stycznia o g. 17  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych rybnickiej biblioteki przy ul. Szafranka.

DKK filii nr 2 zaprasza na rozmowę o książce „Morfina” Szczepa-
na Twardocha, pochodzącego z Pilchowic laureata Paszportu Polity-
ki. Bohaterem powieści jest, co rzadkie w polskiej literaturze, anty-
bohater, którego nie sposób lubić – człowiek słaby, rozdarty, wplą-
tany w historię. Powieść niezwykle ciekawa i odważna. Rozmowa  
o „Morfinie” 30 stycznia o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30). 

Serdecznie zapraszamy na spotkania!                             (m)



Do coraz liczniejszego grona małżeństw 
świętujących 65. rocznicę ślubu dołączyli 
państwo Maria i Roman Bergerowie 
z Zebrzydowic. 20 listopada jubilatów 
odwiedziła wiceprezydent Ewa Ryszka.

Państwo Bergerowie małżeńską przysię-
gę złożyli 20 listopada 1948 roku w budo-
wanym wtedy kościele Matki Boskiej Szka-
plerznej św. Piusa X na granicy Rybni-
ka i Jejkowic. Podczas, gdy pan Roman 
przez lata pracował na kolei, jego żona 

zajmowała się domem oraz siedmiorgiem  
dzieci: czterema córkami i trzema synami. 
Wspólnie prowadzili też niewielkie gospodar-
stwo, które w trudnych czasach uzupełniało do-
mową spiżarnię.  

Pan Roman Berger to znany w mieście sa-
morządowiec i społecznik. Przed laty był soł-
tysem Zebrzydowic oraz radnym i zastępcą 
przewodniczącego rady gminy w Jejkowicach. 
Jest samorządowym rekordzistą, bo przez 24 
lata (sześć kadencji) zasiadał w radzie miasta 
Rybnika, gdzie przez pewien czas pełnił m.in. 
funkcję zastępcy przewodniczącego oraz sze-
fa komisji rolnictwa. Za swą działalność otrzy-
mał wiele prestiżowych odznaczeń, m.in. przy-
znany mu w 1994 roku krzyż kawalerski orde-
ru odrodzenia Polski. 

Państwo Maria i Roman Bergerowie do-
czekali się licznej gromadki siedmiu wnuków 
oraz pięciu prawnuków. 20 listopada jubilatów 
odwiedziła wiceprezydent Ewa Ryszka, która  
w imieniu prezydenta Rybnika przekazała im 
gratulacje, życzenia i upominki.              (D)

Złote Gody

2 grudnia, w magistracie uroczystość 
50-lecia małżeństwa świętowali: Łucja 
i  Wacław Dawidiukowie,  Elżbieta  
i Bernard Griegerowie, Bernadetta i Leon 
Kuchcikowie, Irena i Ginter Kuźnikowie, 
Stanisława i Gerard Paszendowie, 
Hildegarda i Józef Piontkowie, Ingrid  
i Andrzej Siąkałowie, Lidia i Jan Sinkowie, 
Maria i Teodor Skrzypcowie, Gertruda 
i Wincenty Syrkowie, Maria i Stanisław 
Szymurowie, Edyta i Jan Śmiatkowie, 
Gertruda i Bernard Tkoczowie, Stefania 
i Klaudiusz Ullmannowie, Jarosława  
i Andrzej Wieczorkowie, Aniela i Ernest 
Wieczorkowie, Hildegarda i Gerard 
Wojsowie, Róża i Otto Zielińscy oraz 
Barbara i Józef Żybałowie.

Państwo Piontkowie, wspólną podróż 
przez życie rozpoczęli od… wspólnych po-
dróży pociągiem, którym dojeżdżali do 
pracy. — Przez dwa lata zacieśnialiśmy tę 
naszą kolejową znajomość — wspomina  
z uśmiechem pan Józef. Po ślubie w kościele  
w Szczygłowicach rozpoczęli budowę domu 
w rybnickim Kamieniu, w którym mieszka-
ją do dzisiaj. Pan Józef przez 32 lata pra-
cował w kopalni Makoszowy. Po przejściu 
na emeryturę zaczął działać w samorządzie  
i od dwóch kadencji zasiada w rybnickiej ra-
dzie miasta. Pani Hildegarda po urodzeniu 
trzech synów (w tym pary bliźniaków), zre-
zygnowała z pracy i  zajęła się wychowaniem 
dzieci. — Gdy chłopcy poszli do przedszko-
la, zapragnęłam wyrwać się z domu — przy-
znaje. Zajęła się rzemiosłem artystycznym  
i przez 13 lat tkała barwne kilimy. — Zapi-
sałam się do spółdzielni rzemieślniczej i sprze-
dawałam moje prace kilku sklepom w regio-
nie. Miałam prawo jazdy, więc byłam nieza-
leżna i łatwiej było mi działać. Dzisiaj pań-
stwo Piątkowie cieszą się gromadką wnu-
ków i z nostalgią patrzą na wspólnie prze-
żyte lata: — Ciągle coś robiliśmy, byliśmy 
aktywni. Ten czas tak szybko nam minął…  

Intensywne życie prowadzili również 
państwo Barbara i  Józef Żybałowie,  

którzy przez pierwsze lata małżeństwa 
mieszkali na Pomorzu, skąd pochodzi pani 
Barbara. Tam rozpoczęli karierę zawodową, 
tam urodziła się dwójka ich dzieci. — Mie-
liśmy ciekawe życie, wielu przyjaciół. Praco-
waliśmy, wychowywaliśmy dzieci, działali-
śmy też w klubie sportowym, sędziowaliśmy 
mecze piłki nożnej i siatkówki, wyjeżdżali-
śmy ze sportowcami za granicę, angażowa-
liśmy się we wszystkie możliwe organizacje. 
Mąż był zawodowym żołnierzem i często wy-
jeżdżał na poligon. Zostawałam wtedy sama 
z dziećmi, ale dawałam sobie radę — mówi 
z pasją pani Barbara. Po przeprowadzce do 
Rybnika pan Józef rozpoczął pracę w kopal-
ni Żory, a pani Barbara w spółdzielni kó-
łek rolniczych. Zapytani o receptę na uda-
ny związek, zachęcają młodych małżonków 
do aktywności, wspólnych rozmów i rozsąd-
ku: — Dzisiaj młodym brakuje cierpliwości. 
My do wszystkiego dochodziliśmy stopniowo, 
dlatego potrafimy uszanować to, co osiągnę-
liśmy. Córkę i syna motywowaliśmy do na-
uki. W życiu można przecież stracić wszystko,  
z wyjątkiem tego, co ma się w głowie —  pod-
kreśla pani Barbara.

6  g r u d n i a ,  p o d c z a s  k o l e j n e g o 
spotkania w urzędzie miasta świętowali: 
Maria i Jan Bochenkowie, Urszula 
i  Zygmunt  Buchal ikowie ,  Zo f ia  
i Stanisław Chmielewscy, Łucja i Helmut 
Dzierżęgowie, Eugenia i Stefan Filipowscy, 
Renata i Norbert Granieczni, Joanna  
i Walter Hajniszowie, Adelajda i Marian 
Kciukowie, Brygida i Wilibald Klimkowie, 
Magdalena i Józef Kuśkowie, Krystyna  
i Jan Langiewiczowie, Bernadeta i Herbert 
Luksowie, Jadwiga i Jerzy Magierowie, 
Helena i Bolesław Majdoszowie, Jadwiga 
i Teofil Mrzykowie, Elżbieta i Alfred 
Paprotni, Halina i Andrzej Pierchałowie, 
Hilda i Antoni Pawliczkowie, Anna  
i Grzegorz Pyszni, Urszula i Joachim 
Wo j a c z k o w i e  o r a z  A n n a  i  J a n 
Wójcikowie. 

(D)

Ten czas 
tak szybko nam minął

40 par małżeńskich świętujących jubileusz Złotych Godów wzięło 
udział w dwóch grudniowych spotkaniach w urzędzie miasta.  
— Przeżyliście trudne, piękne i ciekawe czasy. Każdy z was ma swoją 
historię, ale łączy was jedno – potraficie być ze sobą na dobre i na złe 
— mówiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, wręczając złotym 
małżonkom medale za długoletnie pożycie przyznane im przez 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
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Świętujących jubileusz 65-lecia małżeństwa Marię i Romana  
Bergerów, którym towarzyszyła córka Bernadeta Wojaczek 
odwiedziła wiceprezydent Ewa Ryszka
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Świętowali 
w Zebrzydowicach
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Nie znaczy to jednak, że ten wigilijny wieczór 
na Śląsku jest identyczny z wigilijnymi zwycza-
jami w innych częściach Polski. Nie! Ślązoki 
przygotowują trochę inne dania oraz nie spo-
tykają się przy owej wieczerzy na wielkich ro-
dzinnych zjazdach, ale świętują raczej w gro-
nie domowników – tak przynajmniej uczy sta-
ra śląska tradycja. Na rodzinne zjazdy jest czas 
później, od święta św. Szczepana, czyli od tzw. 
drugiego święta, które przypada 26 grudnia. 

Jednak najbardziej charakterystycznym 
elementem śląskiej Wiliji jest oczekiwanie 
na prezenty od Dzieciątka. Po zmroku, pod-
czas gdy domownicy modlą się, dzielą opłat-
kiem, a potem jedzą wigilij-
ną wieczerzę, gdzieś do po-
koju obok przychodzi po ci-
chutku Dzieciątko. Nowo-
narodzony w Betlejem Jezu-
sek przynosi wtedy prezen-
ty, które można zabrać i od-
pakować dopiero po zakoń-
czonej wieczerzy. 

Wydaje się jednak, że za-
raz po Dzieciątku i śpiewa-
niu kolęd, to  najważniej-
szym elementem tradycyjnej 
śląskiej wigilii są makówki. 
Jednak współcześnie więk-
szość mieszkańców Śląska 
rozumie makówki jako jedno  
z dań śląskiej wieczerzy wigi-
lijnej. Najczęściej są one ro-
bione z plastrów drożdżo-
wych bułeczek, które zalewa 
się ugotowanym mielonym 
makiem. Całość jest słodzona 
cukrem lub miodem. Niektó-
rzy dodają też bakalie i orze-
chy. Tak, makówki są dzisiaj 
jedną z wigilijnych, a potem 
świątecznych śląskich potraw, 
ale dawniej pełniły o wiele 
ważniejszą funkcję. Na daw-
nym Śląsku, kiedy nie znano 
jeszcze kartofli i klusek, kie-
dy podstawą codziennego ja-
dłospisu był chleb, kasza i ka-
pusta – w okresie Bożego Na-
rodzenia głównym śląskim jo-
dłem były właśnie makówki. Tak, ludzie od Wi-
gilii do Trzech Króli, czyli przez 14 dni żywili się 
głównie makówkami. Popijano je kompotem  
z suszonych owoców albo bardziej lub mniej rzadką  

moczką lub bryją. Z tego też powodu makówek 
trzeba było zrobić bardzo dużo, bo musiały star-
czyć na wiele dni i dla licznych dawniej rodzin. 
W tym celu wykorzystywano największe domowe 
naczynie, którym była badywanna, waniynka 
czyli wanna kąpielowa. I nie ma w tym żadnej 
przesady. Naprawdę tak było, o czym wie-
lokrotnie opowiadały mi przed laty star-
sze Ślązoki. Dodatkowym dowodem po-
twierdzającym robienie wielkich ilości 
makówek w badywannach jest pewne 
zdjęcie sprzed około pół wieku. Zna-
lazłem je na wystawie pt. „Śląsko wi-
lijo”, jaką przed dwoma laty obejrza-

łem w rybnickim muzeum. Zdjęcie to przedsta-
wia Ślązoczkę w kuchni w wigilijny poranek, któ-
ra kroi bułki i zalewa je makiem w emaliowa-
nej wanience. 

Trzeba jeszcze wiedzieć, że te wielkie 
ilości makówek robione były na zalewie 
makowej na wodzie, a nie na mleku, by 
przechowywany przez wiele dni przy-
smak uchronić przez skiśnięciem, czyli 
zepsuciem. Tak przygotowany w Wigilię 
zapas służył potem do podjadania wiele 
razy dziennie. Na tym więc przez kilka-
naście powigilijnych dni polegało śląskie 
maszkecenie. Inaczej mówiąc ten świą-
teczny makówkowy przysmak służył daw-
niej Ślązokom do śląskiego obżarstwa.  
A ponieważ mak działał usypiająco, to 
też między kolejnymi maszkeceniami 
można się było zdrzemnąć. W końcu 
święta to też odpoczynek. I tak właśnie 
jest jeszcze w bardzo wielu rodzinach. To 
łatwo sprawdzić, pytając śląskich znajo-
mych: W jak wielgim garcu rychtujecie 
makówki? A jak ktoś nie je makówek 
albo nawet ich nie zna – to wątpliwy  

z niego Ślązok. Ale może się mylę, więc znaw-
ców makówek proszę o ewentualny komentarz. 

Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Wanienka z makówkami
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. 

Na tym starym zdjęciu widać Ślązoczkę robiącą w wanience sporą ilość makówek, bez których święta 
nie są świętami

W każdym śląskim domu makówki robione są nieco 
inaczej, co świadczy o dawności i popularności tej tradycji
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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

Mroźne i śnieżne zimy lepiej wyglądają 
na fotografiach i we wspomnieniach, niż w 
rzeczywistości. Spójrzmy więc na fotogra-
fie, które pokazują śnieżną zimę 1922 roku 
(zdjęcie 115/1) oraz zimę końca 1945 roku 
(zdjęcie 115/3). Jednak trzecie i najwięk-
sze zdjęcie nr 115/3 to prawdziwy hit. Do-
kumentuje pewnie zdobycie mistrzostwa 
Śląska wszechczasów w lepieniu najwięk-
szego bałwana. Wyczynu tego dokonano 
w Chwałowicach w 1959 roku. Na zdjęciu 

przed bałwanem stoją najprawdopodobniej 
autorzy tego śniegowego kolosa, czyli Ro-
man Mazurek (z prawej), jego dziadek Jan 
Kuczera i mała Usia. Wielkość owego bałwa-
na można oszacować w oparciu o stojącą 
w tyle altanę ogrodową, na którą po śląsku 
mówi się – lauba. Jeżeli więc założymy, że 
miała ona około trzech metrów, to bałwan 
mógł mieć około sześciu metrów wysoko-
ści. A owej zimy 1959 roku – jak wspominał 
nam Roman Mazurek – napadało w stycz-

niu dużo śniegu a później w lutym były wiel-
kie mrozy. Konkretnie 11 lutego 1959 roku  
w Chwałowicach termometry pokazały mi-
nus 42 stopnie (!). Mróz utwardził owego 
bałwana, stąd pewnie niejeden chwałowi-
czanin pamięta jeszcze do dzisiaj tamtego 
śniegowego kolosa. A jeżeli ktoś ma jesz-
cze jakieś inne wyjątkowe zdjęcia zimowe 
w swoim archiwum, to prosimy o ich po-
kazanie. 

Dawne rybnickie zimy i bałwany

115/1

115/2

115/3

Zima 1922

Zima 1945
Zima 1959

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43

Wielki album Rybnika (cz. 115)
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W niedzielę, 8 grudnia przy dobrej jak na gru-
dzień pogodzie, odbył się IX Bieg Barbórkowy, w 
którym wystartowało 398 zawodniczek i zawodni-
ków. Zwycięzcą biegu został Czech Ales Miko, któ-
ry 10-kilometrową trasę prowadzącą ulicami miasta 
pokonał w czasie 31 min. i 37,78 sek. Drugi na mecie 
był mieszkaniec Hrubieszowa Paweł Szostak, a trzeci 
najlepszy rybniczanin Dawid Malina z Chemika Ryb-
nik. Wśród pań zwyciężyła Ewa Kucharska z Pszczy-
ny (37:49,44), a najlepszą rybniczanką została Agata 
Pawtel. Organizatorzy biegu czyli Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” oraz Maciej Ciepłak, repre-
zentujący klub Chemik Rybnik, wyróżnili najstarszych 
biegaczy: Alicję Sikorę z Bielska-Białej oraz rybni-
czanina  Norberta Sielskiego (rocznik 1942), któ-

ry z czasem 47:39,32 zajął  
w klasyfikacji rybniczan 53 m.  
W kategorii „górników” 
zwyciężył Tomasz Ciepłak 
(21 m. w klasyfikacji gene-
ralnej). — Z roku na rok coraz więcej biegaczy gratu-
luje mi i Maćkowi Ciepłakowi – pomysłodawcy biegu 
barbórkowego, sprawnego przebiegu imprezy i sympa-
tycznej, prawie rodzinnej atmosfery. Dla mnie najcen-
niejsze jest to, że w biegu wzięło udział aż 114 rybniczan 
na 370 sklasyfikowanych biegaczy. Za rok następna, ju-
bileuszowa, bo dziesiąta edycja biegu. Już dziś zapra-
szamy — mówi Arkadiusz Skowron, dyrektor ośrod-
ka Bushido. Więcej informacji na stronie interneto-
wej placówki (www.bushido.rybnik.pl).

Koszykarki Basket ROW Rybnik w ostatnim 
spotkaniu przegrały we własnej hali z AZS-em Go-
rzów Wlkp. 76:79, ale dwumecz z gorzowiankami 
wygrały o 2 małe pkt (W Gorzowie 104:99 dla Ba-
sket ROW-u). Może to mieć kluczowe znaczenie, bo 
po pierwszym etapie rozgrywek sześć najlepszych dru-
żyn walczyć będzie o medale, a pozostałe cztery o utrzy-
manie. Po tym spotkaniu oba zespoły zrównały się du-
żymi punktami i zajmują 6-7 miejsce w tabeli. Gdy za-
mykaliśmy to wydanie „GR”, do zakończenia tej czę-
ści sezonu pozostawały już tylko cztery kolejki spotkań, 
w których rywalkami rybnickich koszykarek miały być 
kolejno: CCC Polkowice (mecz miał się odbyć 18 grud-
nia w Rybniku), Energa Toruń (4 stycznia, Toruń), Ar-
tego Bydgoszcz (8 stycznia, Rybnik) i Riviera Gdynia 

(11 stycznia, Gdynia). Gorzowianki w ostatnich czte-
rech spotkaniach rywalizować będą również z drużyna-
mi z Torunia i Bydgoszczy, ale potem w dwóch ostatnich 
kolejkach zagrają z nieco słabszymi rywalkami z Gdy-
ni i Konina. Prawdopodobnie dopiero po ostatnim po-
jedynku okaże się, która z drużyn wygra ten korespon-
dencyjny pojedynek o 6 lokatę. 

Krótko i szybko
Od zwycięstwa do zwycięstwa w rozgrywkach II ligi kroczą 

siatkarze TS Volley Rybnik, którzy już mają zapewniany awans 
do drugiej rundy rozgrywek. W sześciu wygranych z rzędu po-
jedynkach rybniccy siatkarze stracili tylko 1 seta i umocnili się 
na pozycji wicelidera. W sobotę 21 grudnia podopieczni trenera 
Wojciecha Kasperskiego w Raciborzu z tamtejszym Rafako mie-
li rozegrać ostatni tegoroczny mecz ligowy. Natomiast ostatnie 
dwa spotkania pierwszej fazy rozgrywek odbędą się już w no-
wym roku w Rybniku. 4 stycznia Volley podejmować będzie lide-
ra grupy Wartę Zawiercie (w pierwszym meczu 3:1 dla Zawier-
cia), a 11 stycznia rywalem rybniczan będą akademicy z Opola. 

w
Urokami świątecznej przerwy w treningach cieszą się  

I-ligowi piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik. Do treningów wrócą 
14 stycznia. Wiadomo już, że od 3 do 15 lutego drużyna będzie 
przebywać na zgrupowaniu w ośrodku w Kamieniu. W okre-
sie przygotowań do nowego sezonu sztab szkoleniowy Ener-
getyka zaplanował dziesięć meczów kontrolnych m.in. z Roz-
wojem Katowice i Rakowem Częstochowa, a także z drużyna-
mi z Kariwny i Opawy. Pierwszy mecz z Janiną Libiąż (III liga ma-
łopolsko-świętokrzyska) 25 stycznia. Kibiców zapewne najbar-
dziej interesują zmiany kadrowe. Jak na razie z drużyną poże-
gnali się Tomasz Kasprzyk (klub nie przedłużył z nim umowy)  
i Marcin Nowacki (wrócił po wypożyczeniu do Miedzi Legnica). 

w
W rybnickiej amatorskiej lidze koszykówki nie ma już niepo-

konanej drużyny. Podczas 9. kolejki spotkań niepokonane do 
tej pory Hawajskie Koszule z Żor przegrały z Butimexem Basket 
Rybnik 82:90, ale wciąż prowadzą w ligowej tabeli. Po 11 roze-
granych kolejkach Hawajskie mają przewagę 3 pkt nad trzema 
kolejnymi zespołami ligi. Najwięcej punktów w dotychczas ro-
zegranych spotkaniach zdobył Wojciech Trałka (SKOK ZR) – 274, 
a najwięcej celnych rzutów za 3 punkty – 29 oddali Oktawian 
Przeliorz (Hawajskie Koszule) i Krzysztof  Franczuk (Na Rondzie). 

w
Kibiców rybnickich żużlowców spotkała w końcu roku miła 

niespodzianka – roczny kontrakt z rybnickim klubem podpisał 
ubiegłoroczny lider drużyny 18-letni Ilja Czałow. Młody Rosjanin 
jeżdżący na klubowym sprzęcie był najlepszym zawodnikiem II 
ligi w minionym sezonie. Może dlatego, gdy prezes Krzysztof 
Mrozek proponował mu wcześniej przedłużenie kontraktu, za-
czął nieco gwiazdorzyć. Teraz podpisał kontrakt na warunkach 
klubu i bez gwarancji dotyczących miejsca w składzie zespołu 
czy ilości meczów, w których miałby wystąpić. Klub otrzymał już 
ligową licencję i rozpoczął sprzedaż karnetów na sezon 2014.

w
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował,  

że w związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych drużyn 11. Edycja 
Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej nie odbędzie się.

w
21 grudnia po południu w boguszowickiej hali MOSiR-u 

miały się rozpocząć zawody siłowe „Rybnicki WIP, czyli wy-
ciśnij i przysiądź”. 

w
Jeszcze w końcu listopada w urzędzie miasta z udzia-

łem prezydenta Adama Fudalego i przedstawicieli Polskiego 
Związku Siatkówki zainaugurowano działalność Rybnickiej 
Akademii Siatkówki Młodzieżowej, do której przystąpiło 16 
rybnickich szkół podstawowych i G nr 2, w którym funkcjo-
nuje już Siatkarski Ośrodek Szkolny. Więcej informacji w jed-
nym z kolejnych wydań „GR”. 

W ostatni weekend listopada w hali widowisko-
wo-sportowej w Boguszowicach odbył się III Pu-
char Polski juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn. 
Głównym organizatorem turnieju była sekcja szermier-
cza RMKS-u Rybnik oraz Towarzystwo Przyjaciół  

Szermierki w Rybniku im. Tadeusza Konska. Turniej 
ten pod względem organizacyjnym można uznać za 
bardzo udany, a przyczynili się do tego również główni 
sponsorzy: Miasto Rybnik, Polski Związek Szermier-
czy i Deutsche Bank, który był sponsorem nagród fi-
nansowych dla zawodników. Pod względem sporto-
wym najlepszym rybniczaninem okazał się Krystian 
Fajkis, który przegrał 5:15 walkę o półfinał z Macie-
jem Bielcem z Wrocławia i zajął siódme miejsce na 97 
startujących. W turnieju dziewcząt bardzo dobrze wal-
czyła Anna Mroszczak, która również przegrała wal-
kę o półfinał. Krakowiance Aleksandrze Zamachow-
skiej uległa 6:15 i na 91 startujących szpadzistek zaję-
ła piąte miejsce. Turniej wygrała gliwiczanka Jagoda 
Zagała, która później, 7 grudnia w czasie pierwszego 
w nowym sezonie turnieju Pucharu Polski Seniorek w 
Warszawie, w walce o awans do najlepszej szesnastki 
turnieju pokonała 15:7 rybniczankę Annę Mroszczak. 
Z rybnickich szermierzy najlepiej spisał się sklasyfiko-
wany na 13. miejscu Kamil Naszkowski.

Barbó rkowe  b i egan i e
Na starcie tegorocznego Biegu Barbórki stanęło 398 biegaczy

Z trudami biegu dobrze po-
radził sobie najstarszy jego 
uczestnik, 71-letni rybnicza-
nin Norbert Sielski

Pucharowe pojedynki

W walce finałowej rybnickiego turnieju kobiet Jagoda Zaga-
ła z Piasta Gliwice (po prawej) pokonała warszawiankę Magda-
lenę Pawłowską

Koszykarki walczą o szóstkę

Emocjonujący mecz z AZS-em Gorzów rybniczanki przegrały,  
ale w dwumeczu to one mają lepszy bilans małych punktów
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Sportowy awans rybniczanina właściwie trud-
no porównać z czymkolwiek, no chyba, że z ba-
śnią o Kopciuszku. W Rybniku bejsbol mimo 
chlubnej historii, właściwie wegetuje. Na sta-
dionie Silesii w dzielnicy Ligocka Kuźnia jest 
niespełna 80 miejsc siedzących (stare krzeseł-
ka ze Stadionu Śląskiego). Ligowe mecze gra-
jącej w ekstralidze drużyny Silesii odbywają 
się, delikatnie rzecz ujmując, w bardzo kame-
ralnym gronie.

Gdy był w drugiej klasie podstawówki nr 16 w Boguszowicach wypa-
trzył w szkole plakat o naborze do bejsbolowej drużyny Atak Boguszo-
wice. Postanowił spróbować i zaczął chodzić na treningi. Wcześniej grał 
w tenisa i próbował zostać piłkarzem, ale to atmosfera w bejsbolowym 
klubie najbardziej mu się spodobała. Reprezentacyjną karierę rozpo-
czął jako młodzik. Zaczęło się od zgrupowań kadry Śląska, a skończy-
ło na udziale w mistrzostwach Europy młodzików w Czechach. — Zdo-
byliśmy wicemistrzostwo, a ja grałem w ważnych meczach i cał-
kiem dobrze mi szło — wspomina Artur Strzałka. 

Do Silesii Rybnik trafił w pierwszej klasie gimnazjum po 
tym, jak z rodzicami przeprowadził się z boguszowickiego osie-
dla do wybudowanego w dzielnicy Kamień własnego domu.  
W nowym klubie trafił pod skrzydła trenera Grzegorza Mu-
larczyka. Z kolegami z drużyny zdobył kilka tytułów mistrzów 
Polski kadetów, a potem juniorów. W tym roku już drugi se-
zon występował w ekstraligowej drużynie Silesii, ale dopie-
ro z początkiem 2014 roku zostanie rocznikowym seniorem.

Skautów,  czy l i  łowców ta lentów z  amerykań-
skich klubów po raz pierwszy zobaczył w 2011 roku  
w Czechach. Przed tradycyjnym turniejem „Praski Tydzień” 
z setką innych zawodników w wieku od 15 do 20 lat z Czech, 
Polski i kilku krajów ościennych wziął udział w tzw. drafcie, 
czyli rekrutacji zawodników do zawodowych drużyn. Podobnie 
było w roku 2012, tyle że wtedy dostał się do kolejnego etapu 
w Holandii i do finałowego draftu we Włoszech. Skończyło 
się na pochlebnych opiniach. W tym roku również dostał się 
do finałowego etapu, który tym razem miał się odbyć w Niem-
czech. Ale zanim na niego pojechał, w lipcu za pośrednictwem 
Przemysława Palucha, wychowanka Silesii, grającego w Cze-
chach, skontaktowali się z nim przedstawiciele NY Yankees 
i poprosili, by przyjechał do Pragi. — Na boisku był tylko ła-
pacz, dwóch przedstawicieli klubu z Nowego Yorku w wieku ok. 
50 lat i ja. Przyglądali się uważnie już mojej rozgrzewce, a po-
tem kazali rzucać do łapacza różne piłki, to szybką, to kręconą. 
Po jakimś czasie pojawiło się kolejne zaproszenie. Artur miał z rodzica-
mi przyjechać na kawę do Pragi, tam przedstawiciele Yankees zapropono-
wali mu podpisanie kontraktu. Na zastanowienie dostali niespełna jeden 
dzień. Gdy wrócili do domu zadzwonili, że Artur podpisze kontrakt. Jak 
się później okazało, skauci z Nowego Yorku przylecieli do Europy, by za-
kontraktować dwóch zawodników —– rybniczanina i Meksykanina gra-

jącego w Hiszpanii.
W maju uczeń V 

LO w Zespole Szkół 
nr 3 na Nowinach bę-
dzie zdawał maturę. 
Zaraz po egzaminach 
wyleci na pięć miesię-
cy na Florydę, by tam 
grać w drużynie Yan-
kees występującej w 
Minor League (jed-
na z niższych lig). Po 
sezonie, w paździer-
niku wróci do Polski 

na wakacje i być może wtedy rozpocznie jakieś studia. — W miarę po-
stępów będę piął się w górę. Już chciałbym grać w pierwszej drużynie. Me-
cze na Yankee Stadium (52.325 miejsc siedzących – przyp. red.) już śnią 
mi się po nocach, ale to nie takie proste. Najmłodsi gracze występujący w 
pierwszej drużynie mają po 21 lat. Mam mocną psychikę i nigdy nie rezy-
gnuję z walki. Wierzę, że kiedyś w niej zagram — opowiada.

Trenuje na siłowni i dużo biega, bo jak mówi, miotacz musi mieć sil-
ne nogi. Na podwórku przy domu ma własną treningową rzutnię, któ-

rą zbudował mu tata. Z deski miotacza rzuca tam do bazy domowej. 
Celem jest zawieszona na siatce niewielka deska. Na boisku miotacz 
musi trafić piłką w regulaminowe pole, które ogranicza m.in. linia ko-
lan pałkarza. Jeśli pałkarz drużyny przeciwnej nie odbije piłki, a taki 
jest cel miotacza, powinien ją złapać przykucający za nim łapacz nale-
żący do drużyny miotacza. Dlatego ten przed rzutem, za pomocą umó-
wionych wcześniej gestów i znaków informuje swego łapacza, w jaki 
sposób będzie rzucał piłkę. — Możliwości jest kilkadziesiąt — wyjaśnia 
rybniczanin. Zgodnie z regulaminem miotacz nie może mieć nic w kie-
szeniach, a na nosie okularów. Rzuca się gołą dłonią. Najszybsze rzu-
cone przez Artura Strzałkę piłki lecą z prędkością 146 km/h. Dodat-
kowym jego atutem jest fakt, iż rzuca lewą ręką, a tacy miotacze są na 
wagę złota, nawet w Ameryce.

Artur jest jedynakiem, więc rodzice tą rozłąkę na pewno będą moc-
no przeżywać. Wiedzą jednak, że ich syn poleci do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie jeszcze nie był, by realizować swoje marzenia. — Ameryka 
jest piękna, ale wspólnych wypadów z tatą na ryby, które bardzo lubię, na 
pewno będzie mi brakować — mówi nasz bejsbolista. 

Wacław Troszka

J a n k e s  z  K a m i e n i a

Artur Strzałka, 18-letni leworęczny miotacz Silesii Rybnik podpisał kilka miesięcy 
temu 7-letni kontrakt z New York Yankees, jednym z największych i najbardziej 
znanych klubów bejsbolowych na świecie. Ma szansę zostać objawieniem, a może i 
gwiazdą amerykańskiej Major League, najlepszej i najważniejszej ligi na świecie.

Umowa Artura Strzałki z NY Yankees to 
pierwszy zawodowy kontrakt w historii 
polskiego bejsbola. Do tej pory najsłyn-
niejszym polskim, a właściwie polskie-
go pochodzenia bejsbolistą w historii 
Stanów Zjednoczonych był Stan Musial, 
który 24 razy zagrał w dorocznych me-
czach gwiazd MLB. W St. Louis przed sta-
dionem drużyny Cardinals, w której grał  
w latach 1941-1963 stoi jego pomnik. 
Musial zmarł w styczniu tego roku,  
w wieku 92 lat. 

Artur Strzałka (z prawej) ze swoim klubowym trenerem Grzegorzem Mularczykiem

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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



Nadleśnictwo Rybnik ogłosiło konkurs na nazwę swoje-
go kompleksu szkółkarsko-produkcyjno-handlowego zloka-
lizowanego przy ul. Wielopolskiej w dzielnicy Paruszowiec.

Według regulaminu nazwa powinna składać się najwyżej z 50 znaków 
i oddawać charakter prowadzonej tam działalności. Ma też być powiąza-
na z tematyką leśną, przyrodniczą, hodowlą sadzonek i edukacją leśną.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a każdy autor może nade-
słać dowolną liczbę propozycji, które musi jednak wypisać na kar-
cie zgłoszenia (do ściągnięcia ze strony internetowej Nadleśnictwa 
Rybnik – www.lasy.com.pl/web/rybnik ). Prace konkursowe niezależ-
nie od ich formy (poczta elektroniczna lub tradycyjna) należy dostar-
czyć do siedziby nadleśnictwa przy ul. Kościuszki 36 do 15 stycznia, 
do g. 15. Główna nagroda to 1500 zł (minus podatek), ale w regu-
laminie znalazło się zastrzeżenie, że organizator może zakończyć 
konkurs bez wyłaniania zwycięzcy, nie przyznając głównej nagrody. 

(WaT)    

Coraz więcej kłopotów sprawiają leśnikom bobry, które żyją  
w naszych lasach już  blisko 20 lat. Spacerowicze ślady ich bytowania 
mogą zauważyć m.in. w okolicach rzeki Rudy w Wielopolu  
i w Stodołach. 

Według ostatnich szacunków, na terenie Nadleśnictwa Rybnik żyje sie-
dem rodzin, to jest ok. 30 może 35 osobników. Bobry są też w Gotartowi-
cach, a także w pobliskich miejscowościach – Suminie i Przegędzy. Pierw-
sze przesiedlone z północnej Polski bobry trafiły do nas w 1994 roku,  
gdy do rzeki Suminy wpuszczono trzy dorosłe i dwa młode osobniki,  
a rok później do Rudy w Gotartowicach parę z dwoma młodymi. 

Już po kilku latach okazało się, że sąsiedztwo tych zwierząt bywa jed-
nak uciążliwe, bo budując swoje tamy i piętrząc wody rzek tworzą rozle-
wiska, które często niszczą uprawy rolne, a nawet drzewa leśne. — Ści-
nanie przez bobry drzew nie jest jeszcze problemem. W okolicach Kar-
natowca w Przegędzy zalanych wodą jest kilka hektarów lasu i tam drze-
wa zwyczajnie obumierają. Bobry rozkopują też groble stawów hodow-
lanych i piętrzą wodę zatykając gałęziami przepusty drogowe. Już prawie 
przy każdym zbiorniku wodnym widać ślady ich bytowania. Gdy zaczy-
na im brakować pożywienia, przeprowadzają się w inne miejsce. Jako le-
śnicy oczywiście rozumiemy ich naturę, ale nie zmienia to faktu, że bo-
bry sprawiają nam coraz więcej problemów — mówi nadleśniczy Janusz 
Fidyk. Na szczęście dla nadleśnictwa i działających na jego terenie 
kół łowieckich bobry znajdują się pod ścisłą ochroną, więc ani leśnicy, 
ani myśliwi nie muszą płacić osobom prywatnym i innym podmiotom  
odszkodowań za wyrządzone przez nie szkody.                           (WaT)

W trakcie kończącego się już roku, teren wokół gruntownie 
zmodernizowanego wcześniej Domu Kultury w Niedobczycach 
zmienił się nie do poznania. 

Wyburzono stare zbędne zabudowania, a skarpę parkingu zwieńczył 
efektowny, podświetlany napis „DK Niedobczyce”, wykonany z kamie-
ni w koszach ze stalowej siatki. Swój udział w całym tym przedsięwzię-
ciu miało kilkanaście miejscowych firm.

W czasie wakacji zlikwidowano dawną szkolną sztolnię, ostatnią już 
pozostałość po wyburzonej w ubiegłym roku szkole górniczej. Ostat-
nio sztolnia pełniła funkcję dodatkowego magazynu, w którym przecho-
wywano różne sprzęty z domu kultury. Przed rozpoczęciem prac roz-
biórkowych trafiły one do sąsiadującego z domem kultury tzw. budyn-
ku orkiestry; wiele lat temu był on siedzibą zakładowej orkiestry dętej 
nieistniejącej już dziś kopalni Rymer. Początkowo miasto zamierzało 
budynek sprzedać, ale prezydent Adam Fudali zdecydował ostatecz-
nie o przekazaniu tej nieruchomości w zarząd dzielnicowemu domowi 
kultury. Budynek nie jest pierwszej młodości, więc konieczne okaza-
ły się grubsze remonty i naprawy. Wyremontowano więc dach, wymie-
niając część więźby, a ostatnio przystąpiono do odnowienia sal, w któ-
rych na próbach i ćwiczeniach spotykają się m.in. śpiewacy chóru im. 
A. Mickiewicza, członkowie grupy Kaduceus oraz uczestnicy muzycz-
nych zajęć teoretycznych.

Wyburzenie sztolni pozwoliło na powiększenie tzw. dolnego parkin-
gu, sąsiadującego z domem kultury i połączenie go drogą dojazdową  
z parkingiem górnym, który również zdecydowanie powiększono. Teraz 
w sąsiedztwie domu kultury jest około 100 miejsc parkingowych. Zago-
spodarowano również skarpę między parkingami. Na razie wykarczo-
wano korzenie i nawieziono żyznej ziemi, ale na wiosnę skarpą zajmą 
się ogrodnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej. Na szczycie skarpy ustawio-
no efektowny gabion, czyli napis z kamieni wypełniających odpowiednio 
uformowane kosze ze stalowej siatki. Zagospodarowanie skarpy i kształt 
gabionu zaprojektowała Hanna Wieczorek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Henryk Ryszka, radny z Niedobczyc i Marian Wolny, dyrektor Domu 
Kultury w Niedobczycach zwracają uwagę, że w urządzenie terenu wo-
kół tej placówki dobrowolnie zaangażowało się kilkanaście miejscowych 
firm, które nieodpłatnie pomogły wywieźć gruz i urządzić nowe miejsca 
parkingowe. — Właścicielom tych firm możemy tylko gorąco podzięko-
wać. To piękny przykład ich zaangażowania na rzecz dzielnicy. Za pod-
stawowe roboty wykonane m.in. przez Rybnickie Służby Komunalne mia-
sto zapłaciło ok. 50 tys. zł, ale pociągnęło to za sobą zaangażowanie lo-
kalnych przedsiębiorców, które wyceniamy na dużo, dużo więcej na bli-
sko 700 tys. zł — mówią z satysfakcją Henryk Ryszka i Marian Wolny.

(WaT) Nadleśnictwo szuka nazwy

Kłopotliwe bobry

Ślady bytowania rybnickich bobrów można znaleźć m.in. przy ul. Wielopolskiej w dzielnicy Wielopole  
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W ciągu minionych dwóch lat teren wokół 
niedobczyckiego domu kultury zmienił się nie do 
poznania i placówka zyskała bardzo przestronny 
parking, którego od lat jej brakowało

Dzielnicowe wspomaganie
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Po odbiór nagród z tego wydania, należy zgłosić się w redakcji od piątku 27 grudnia w ciągu miesiąca.

Rozwiązanie foto-zagadki z numeru 11/2013
Prezentowane w listopadowym wydaniu zdjęcie przedstawiało starą ławeczkę sę-

dziowską z modernizowanego obecnie miejskiego stadionu lekkoatletycznego przy ul. 
Żużlowej. Przed laty na ławeczce tej, usytuowanej na linii mety, siadali sędziowie, któ-
rzy mierzyli czas zawodnikom biegnącym na kolejnych torach lekkoatletycznej bieżni. 
Nagrody za poprawne i precyzyjne odpowiedzi otrzymują: Szymon Kurc (woda) oraz 
Marzena Towarnicka-Karczewska i Karina Przeliorz (empik). 

• 23 grudnia, poniedziałek - autobusy będą 
kursować według rozkładu na dni robocze, 
ale wolne od nauki.

• 24 grudnia, wtorek, Wigilia - autobusy li-
nii nr: 3, 4, 6, 9, 14, 26, 40, 48 będą kursować 
do godziny 17, zaś autobusy pozostałych li-
nii do godziny 16. Wszystkie autobusy będą 
kursować według rozkładu na dni robocze 
wolne od nauki.

• 25 grudnia, środa, pierwszy dzień świąt- 
obsługiwane będą wyłącznie linie nr: 3, 4, 6, 9, 
14, 26, 40, 48, a autobusy będą kursować od go-
dziny 9 i według niedzielnego rozkładu jazdy.

• 26 grudnia, czwartek, drugi dzień świąt - 
autobusy kursować będą według niedzielne-
go rozkładu jazdy, bez kursów linii nocnych.

• 27 grudnia, piątek - autobusy kursować 
będą według sobotniego rozkładu jazdy, bez 
kursów linii nocnych.

• 28 grudnia, sobota - autobusy kursować 
będą według sobotniego rozkładu jazdy.

• 29 grudnia, niedziela - autobusy kursować 
będą według niedzielnego rozkładu jazdy,

• 30 grudnia, poniedziałek - autobusy kur-
sować będą według rozkładu na dni robocze 
wolne od nauki. 

• 31 grudnia, wtorek, Sylwester - autobu-
sy linii nr: 3, 4, 6, 9, 14, 26, 40, 48 będą kur-
sować do godziny 20, zaś autobusy pozosta-
łych linii do godziny 19. Wszystkie autobusy 
będą kursować według rozkładu na dni ro-
bocze wolne od nauki.

• 1 stycznia 2014 roku, środa, Nowy Rok - ob-
sługiwane będą wyłącznie linie nr: 3, 4, 6, 9, 14, 
26, 40, 48, a autobusy kursować będą od go-
dziny 9 i według niedzielnego rozkładu jazdy.
Szczegółowe informacje dotyczące kursowa-

nia miejskich autobusów w okresie świątecznym,  
w tym wykaz ostatnich kursów na wszystkich liniach 
w Wigilię (24 grudnia) i w Sylwestra (31 grudnia) są 
dostępne na stronie internetowej Zarządu Trans-
portu Zbiorowego (www.ztz.rybnik.pl). 

ZTZ informuje ponadto, że w Wigilię (wto-
rek 24 grudnia) nieczynne będą biura Zarzą-
du Transportu Zbiorowego w Rybniku przy 
ulicy Budowlanych 6 oraz punkty sprzeda-
ży i doładowania miejskiej e-karty w pocze-
kalni dworca autobusowego przy ulicy Bu-
dowlanych 6 i na Placu Wolności. W sylwe-
stra oba te punkty będą czynne do godziny 
13, natomiast w piątek 27 grudnia punkt na 
Placu Wolności będzie czynny od 7:30 do 15.

We wtorek 24 grudnia, czyli w Wigilię Urząd Miasta Rybnika będzie nieczynny,  
za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (rynek, ratusz), który pracował będzie  
w godzinach 7.30 do 13.00.

Z kolei 31 grudnia, w Sylwestra, zarówno Urząd Miasta, jak i Urząd Stanu 
Cywilnego będą pracować w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że w tym dniu kasy Rybnickiego Banku 
Spółdzielczego w budynkach urzędu miasta przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 oraz 
przy ulicy Rzecznej 8 czynne będą tylko do godziny 13.00.

2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Godziny pracy Urzędu Miasta
w Wigilię i Sylwestra

A u t o b u s y  w  ś w i ę t a
W okresie świątecznym, czyli od 23 grudnia do 1 stycznia 2014 r. autobusy na 

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

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47

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

zaprasza

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

empik
poleca

DVD Red 2, reż. Dean Parisot, Monolith 2013.
Wybuchowa mieszanka sensa-

cji, pościgu, walki i humoru. Eme-
rytowani agenci specjalni mu-
szą uratować nie tylko siebie, ale  
i świat. Odwagi i sprytu im nie bra-
kuje, więc będzie się działo… Bra-
wurowa produkcja, której dodat-
kowym atutem  jest rewelacyjna 
obsada: Bruce Willis, Helen Mirren, 
John Malkovich, Anthony Hopkins 
i Catherine Zeta-Jones. Zginąć z ich ręki to czysta przyjemność!

•   •   •
CD Sting, The Last Ship, Universal Music Polska 2013.

Pierwszy od dziesięciu lat au-
torski album Stinga. Płyta zawie-
ra utwory z musicalu „The Last 
Ship”, opowiadającego o roz-
kwicie i upadku przemysłu stocz-
niowego w Newcastle. Akustycz-
ne, nieco teatralne brzmienia na 

pewno ucieszą fanów artysty. Choć Sting dalej nie powraca do  
pop-rockowego brzemienia, za które najbardziej go kochamy, 
warto docenić, że artysta konsekwentnie i ciekawie realizuje swo-
je muzyczne ambicje.

Honorujemy karty

7 stycznia 
Kino na obcasach 
„Smak życia 3, czyli chiń-

ska układanka”
Kino na Obcasach to wyjąt-

kowy projekt stworzony wyłącz-
nie dla Pań, którym proponuje-
my wspólne spotkania w Mul-
tikinie raz w miesiącu we wto-
rek o godz. 20.00. Przed każ-
dym seansem wraz z Partnerami 

projektu organizowane są różnego rodzaju atrakcje dodatkowe dla Pań.
•   •   •

10 stycznia 
Premiera: „47 roninów” 3D
Film oparty na na legendarnej hi-

storii 47 roninów z początku XVIII wie-
ku.  Grupa samurajów przez rok pla-
nowała zemstę za śmierć swojego 
pana na urzędniku sądowym. Winni 
morderstwa, zgodnie z kodeksem bu-
sido, popełnili grupowe seppuku. Do 
dziś uważani są za bohaterów naro-
dowych, symbol walki o sprawiedliwość nawet za cenę życia.



Zapraszamy do rozwiąza-
nia naszego tradycyjnego 
konkursu wyrysowanego 
przez Kazimierę Drewniok. 
Jak zwykle służy on nie tyl-
ko rozrywce, ale i propago-
waniu śląskiej gwary, bo to 
z nią są związane konkurso-
we zadania. Tym razem, jak 
to w okresie Bożego Naro-
dzenia, mamy do czynienia 
z dwoma aniołkami. Pierw-
szy z nich zrzuca z nieba 
prezenty, a drugi trzyma ich 
listę. Przedmioty oznaczo-
ne kolejnymi literami trzeba 
dopasować do ich gwaro-
wych nazw wpisując owe li-
tery w pola po prawej stro-
nie listy prezentów. Rozwią-
zanie powinno mieć for-
mę ciągu, a najlepiej słup-
ka liczb i liter, np.: 13 – M, 
14 – K, 15 – W… itd. 

I jeszcze zadanie dodat-
kowe – pod niemowlakiem 
(również na kartce z roz-
wiązaniem) trzeba wpisać 
6-literowy, może nieco już 
zapomniany, rzeczownik, 
będący gwarowym odpo-
wiednikiem akuszerki i po-
łożnej.

Udział w podziale na-
gród gwarantuje wyłącz-
nie rozwiązanie obu czę-
ści konkursu. Życzymy po-
wodzenia!

Autorom poprawnych 
odpowiedzi, do których w 
losowaniu uśmiechnie się 
szczęście przekażemy pre-
zentowane na sąsiedniej 
stronie nagrody. Ich funda-
torom redakcja składa go-
rące podziękowania.

Na odpowiedzi czeka-
my do 15 stycznia 2014 
roku. Należy je dostarczyć 
do naszej redakcji na kart-
kach pocztowych, osobiście 
bądź za pośrednictwem 
poczty. Odpowiedzi moż-
na też wysłać drogą mailo-
wą (nasz adres: gazeta@
um.rybnik.pl).

Prosimy o podanie w od-
powiedziach swojego imie-
nia i nazwiska, adresu, oraz 
numeru telefonu kontakto-
wego, a także o wskazanie 
kilku preferowanych przez 
Państwa nagród.
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2 pozycje książkowe

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

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Ozdobna miseczka ze złoceniami
firmy Rosenthal z lat 20. XXw.

Galeria
„Pod Manekinem”

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

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

Karnet wartości 100 złZproszenie dla 2 osób
na widowsko tanczne „Carmen”

9 lutego, g. 18

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

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

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, DH Hermes, 

ul. Chrobrego 6, tel. 519 546 028

5 albumów 
„Po śladach 

Przedwiecznego”

2 zestawy książek

Wydawnictwo

Rybnicka Agencja Wydawnicza

2 zestawy:
książka „Tajemnice rybnickich 

dzielnic” i rybnicki kubek

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

2 książki
„Ewangelie Śląskie”

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

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

2 zestawy kosmetyków

3 sadzonki roślin ozdobnych

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

2 zestawy 
płytowe

2 płyty „Miszung”

3 zestawy upominkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

tel. 324328099 (Centrala)

płyta DVD
„Bezczelnie młodzi”

3 wejściówki na squasha

Rybnik, ul. Żorska 221
tel. 32 44 09 221, 669 221 221

www.squash.rybnik.pl

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

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

Bon wartości 100 zł
na usługi dentystyczne

2-osobowy karnet na rok 2014

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

„Prawdziwa kuchnia polska”
Hanny Szymanderskiej

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Tort bezowy na 8 osób 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmo-
nogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli do piątku trwa-
ją od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. Informacja o dyżurach aptek do-
stępna również na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

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

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

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

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

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

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

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

28/29.12 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

29/30.12 Apteka „Pacis”, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny/pawilon Wanda

30/31.12 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

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

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

2/3.01 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

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

4/5.01 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

5/6.01 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

6/7.01 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

7/8.01 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 „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

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

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

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

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

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

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

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

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

20/21.01 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

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

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

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

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

25/26.01 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

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

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

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

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

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

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

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

Poznaj swojego dzielnicowego
Młodszy strażnik Wojciech Borysewicz 

(25 lat) zajmuje się dzielnicami oddalony-
mi od centrum miasta: Zebrzydowicami, 
Niewiadomiem, Orzepowicami, Chwałęci-
cami, Stodołami i Niedobczycami. 

Jakie problemy występują na peryferiach 
Rybnika? — Na co dzień mam do czynienia 
ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania w pie-
cach odpadów, powszechne jest też zjawisko 
wylewania zawartości szamb na pole, które 
dotyczy większości oddalonych od centrum 
dzielnic — zauważa dzielnicowy. W jego rejo-
nach rzadko zdarza się nieprawidłowe parko-
wanie pojazdów, częściej ma za to do czynienia z łamaniem prze-
pisów określających zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich 
i domowych. — Trudno wytłumaczyć osobie w podeszłym wieku, 
która mieszka pod lasem, że jej pies, który od zawsze swobodnie 
biega sobie po okolicy, może kogoś ugryźć — komentuje strażnik. 
W jego dzielnicach, jak wszędzie, niestety, pojawiają się też dzi-
kie wysypiska śmieci. Wojciech Borysewicz stara się na to zwracać 
szczególną uwagę i zmieniać podejście mieszkańców, którzy nadal 
dość swobodnie traktują przepisy dotyczące gospodarki odpada-
mi. Dzielnicowy sam siebie określa jako osobę spokojną i opano-
waną, ale stanowczą. Jest absolwentem zarządzania kryzysowe-
go. Uważa, że praca w straży miejskiej, dzięki niesieniu pomocy 
innym, daje wiele satysfakcji. Wolny czas poświęca swoim zainte-
resowaniom: sportowi, strzelectwu i turystyce.

Akcja „Choinka”
Strażnicy miejscy, podobnie jak w ubiegłym roku kontrolo-

wali punkty sprzedaży naturalnych choinek, sprawdzając, czy 
przypadkiem nie pochodzą z kradzieży. Sprawdzali wpisy do 
ewidencji działalności gospodarczej, czy handel jest prowadzony  
w miejscach do tego wyznaczonych, a przede wszystkim, czy sprze-
dający potrafi potwierdzić legalne pochodzenie swojego towaru.

Alkomat dla niepewnych
Straż miejska udostępnia mieszkańcom za darmo alkomat   

i zachęca do samokontroli trzeźwości. W pierwszy weekend grud-
nia z możliwości tej skorzystało ponad 20 osób, z których pięć nie 
usiadło za kierownicą z powodu wyniku wskazanego przez urzą-
dzenie. — Jeśli piłeś alkohol i nie jesteś pewien, czy możesz pro-
wadzić samochód, sprawdź swój stan trzeźwości w naszej komen-
dzie przy ul. Reymonta. Pamiętajmy, że tylko racjonalne i poważ-
ne podejście do tego problemu może uratować komuś zdrowie, 
a może i życie. Zatem sprawdźmy trzeźwość nim zdecydujemy się 
wsiąść za kierownicę kilka godzin po zakrapianej imprezie — zachę-
ca Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich strażników. Dotychczas ryb-
niczanie najchętniej korzystali z alkomatu w weekendy, a zwłasz-
cza w niedzielne poranki. Strażnicy przestrzegają, by uniknąć kło-
potliwych sytuacji, osoby niepewne swego stanu trzeźwości nie 
przyjeżdżały na komendę SM prowadząc samochód. Przypomnij-
my, że prowadzenie samochodu przez kierowcę, którego zawar-
tość alkoholu we krwi zawiera się od 0,2 do 0,5 promila (bądź od 
0,1 do 0,25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza), to jest to stan 
po spożyciu alkoholu. Taki kierowca popełnia wykroczenie. Jeże-
li zaś zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (odpo-
wiednio 0,25 mg w w 1 dm³ wydychanego powietrza) to mamy 
do czynienia ze stanem nietrzeźwości i osoba kierująca pojazdem 
popełnia przestępstwo.
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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

poszukuje pracowników 
posiadających uprawnienia energetyczne typu D i E 

grupy 1 i 2 bez ograniczeń napięcia 
na stanowiska: 

kierownika, zastępcy kierownika, pracowników dozoru
oraz pracowników do prac porządkowych na obiektach 

produkcyjnych na terenie Rybnika

Mile widziane doświadczenie w branży energoelektrycznej.
Firma umożliwia pracownikom porządkowym 

zdobycie uprawnień

Firma specjalizująca się 
w branży 

czystościowo-porządkowej
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

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

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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

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

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

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

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

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

dę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowa-
rzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

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

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

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

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

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

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 

774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/422 84 53

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

_______________________________________________________
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 11-15
Bezpłatne Porady Prawne: piątek 12.30-15 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

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

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

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

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

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

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

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl_______________________________________________________
Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza

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

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

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

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

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






