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W Rybnickim Centrum Kultury odbyły się m.in. warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 
przygotowały kolorowe kalendarze

„Sport – Tak!!! Alkohol – Nie!!!” – pod takim hasłem ferie dla najmłodszych zorganizowała Komenda 
Miejska Policji wspólnie z Rybnickim Klubem Ju Jitsu Sportowego. Dzieci wzięły udział w zajęciach 
sportowych i pogadankach na temat bezpieczeństwa, a z rąk Teofila Marcinkowskiego, komendanta 
miejskiego policji odebrały pamiątkowe dyplomy   

W czasie „Ferii na Ignacym” dzieci zwiedziły 
ruiny zamku w Tworkowie…

… a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich 
Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej 
oraz kolekcję maszyn i narzędzi. Ferie pełne 
atrakcji przygotował dla dzieci Dom Kultury  
w Niewiadomiu  

W Domu Kultury w Boguszowicach Aleksandra Mrok-Rutkowska prowadziła warsztaty ceramiczne.  
W ich trakcie dzieci uczyły się jak wykonać najróżniejsze przedmioty i ozdoby. Dla dzieci spędzających 
ferie w mieście przygotowano też seanse filmowe, zajęcia taneczne i wycieczki 

Ferie w Rybniku

D z i e c i  b i o r ą c e  u d z i a ł  
w akcji „Zima w mieście”, 
organizowanej przez Dom 
Kultury w Niedobczycach 
spędzały czas również na krytej 
pływalni w Boguszowicach. 
Ferie z placówką spędziło 
ponad 50 dzieci. Na czas ferii 
MOSiR obniżył ceny biletów na 
basen, zorganizował też wiele 
turniejów i zajęć sportowych

U c z e s t n i c y  f e r i i  
z  Domem Ku l tu ry 
w  C h w a ł o w i c a c h 
pojechali na wycieczkę 
do zagrody edukacyjnej 
w Kuźni Raciborskiej, 
gdzie miel i  okazję 
jeździć konno. Sporym 
za in te resowan iem 
dzieci cieszyły się też 
warsztaty break-dance, 
bal  przebierańców  
i zajęcia malarstwa 
sztalugowego

Przez całe dwa 
tygodnie młodzi 
rybniczanie mogli 
korzystać za darmo  
z  r y b n i c k i e g o 
lodowiska
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Drodzy Rybniczanie, 
jeszcze w ubiegłym roku zakończona została budowa trzech kolejnych szkol-

nych boisk ze sztuczną nawierzchnią – przypomnę, że w ostatnich latach powsta-
ło ich w naszym mieście przeszło dwadzieścia! Kiedy tylko pozwoli na to pogo-
da, z nowych boisk cieszyć się będą mogli uczniowie z Orzepowic, ze Smolnej 
oraz młodzież z „Frycza”. To oczywiście nie koniec inwestycji w szkolną infrastruk-
turę sportową – w kolejce do nowych boisk czeka jeszcze kilka rybnickich szkół. 

Jednak najważniejsza, tegoroczna inwestycja to bez wątpienia kompleksowy remont kąpie-
liska Ruda i stadionu miejskiego. Z uwagi na zakres planowanego remontu, tego lata nie bę-
dzie, niestety, możliwości korzystania z kąpieliska. Liczę jednak, że atrakcje, o jakie wzbogaci się 
Ruda, a jakimi cieszyć się będzie można już za rok, wynagrodzą amatorom kąpieli ten jeden za-
mknięty sezon. 

Modernizacja czeka też rybnicki stadion – montaż instalacji do podgrzewania murawy, dosto-
sowanie rozmiarów boiska do obowiązujących wymogów oraz związana z tym konieczność ko-
rekty geometrii toru żużlowego, to najważniejsze prace, jakie zostaną wykonane tego lata. Pla-
nowana przebudowa obiektu wymagała wielu zabiegów i uzgodnień tak, by udało się pogo-
dzić potrzeby zarówno żużlowców, jak i piłkarzy. Co ważne, musi ona zostać zakończona pod 
koniec sierpnia, by rybnickiej, rockowej tradycji stało się zadość i 31 sierpnia odbył się tam ko-
lejny koncert międzynarodowej gwiazdy. Po wspaniale przyjętych koncertach: Bryana Adamsa 
w 2011 roku i Guns n’Roses w roku 2012, również tym razem czeka nas z pewnością wspania-
ła muzyczna uczta. 

Szanowni Państwo, 
w tym roku wyjątkowo szybko będziemy mogli poczuć w Rybniku atmosferę Świąt Wielkanoc-

nych. Po cieszącym się wielkim zainteresowaniem, corocznym, czerwcowym Jarmarku Śląskim 
i grudniowym Jarmarku Bożonarodzeniowym, po raz pierwszy odbędzie się w naszym mieście 
Jarmark Wielkanocny. 

Przez dwa przedświąteczne tygodnie, od 18 do 29 marca, na tradycyjnych kramach i sto-
iskach będzie można zaopatrzyć się w zwyczajowe produkty wielkanocne, takie jak mazurki, pal-
my, pisanki, a także sery czy wędliny. Będzie też sporo innych atrakcji – zarówno dla najmłod-
szych, jak i tych trochę starszych. Już dziś serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na przed-
świąteczny, rybnicki rynek. 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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O mieście, czyli o drodze
W swojej cyklicznej informacji prezydent 

Adam Fudali mówił m.in. o najważniej-
szych wydarzeniach, jakie w ostatnim cza-
sie miały miejsce w Rybniku. Przypomniał  
o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, któ-
ra zagrała w mieście 13 stycznia oraz o otwar-
ciu Przedszkola nr 35, które mieści się obecnie  
w budynku przy ul. Borki w Orzepowicach  
(w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7). 
Adam Fudali poinformował też radnych, że 
zarząd województwa przyjął wstępny projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, któ-
ry określa sposób podziału środków unijnych. 
Na liście kluczowych dla rozwoju naszego re-
gionu projektów znalazła się również budowa 
drogi Pszczyna-Racibórz, na odcinku przebie-
gającym przez nasze miasto. — To bardzo waż-
ny krok w staraniach o dofinansowanie unijne 
dla tego przedsięwzięcia — przekonywał pre-
zydent. Zapowiedział też, że późną wiosną 
mają ruszyć prace remontowe na kąpielisku 
Ruda, a na gruntownie odnowionym obiek-
cie będzie można wypoczywać w 2014 r. (wię-
cej na str. 16). — W ramach prac interwencyj-
nych 12 bezrobotnych rozpoczęło staż w Rybnic-
kich Służbach Komunalnych. Pomogą w odśnie-
żaniu miasta — mówił prezydent. Wspomniał 
też o planach rewitalizacji ulic Sobieskiego  
i Powstańców Śl. oraz przedstawił informację  
o działalności komisji bezpieczeństwa i porząd-
ku w 2012 roku, której przewodniczy.  

Jest budżet, są prognozy
Skarbnik miasta Bogusław Paszenda 

omówił zmiany w budżecie na 2013 rok. 
Sporo z nich dotyczyło środków niewykorzysta-
nych w roku ubiegłym na kilka unijnych projek-
tów, realizowanych m.in. przez rybnickie szko-
ły, wydział edukacji czy Powiatowy Urząd Pra-
cy w Rybniku, który jeszcze do 2014 r. realizo-
wać będzie projekt „Nowa kadra wsparciem 
dla przeciwdziałania bezrobociu”. W uchwa-
le mowa jest również o zwiększeniu wydatków 
bieżących MOSiR-u (o 140.000 zł) w związku 
z przejęciem przez ośrodek sali gimnastycznej 
po byłym Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach. 
Zanim radni przystąpili do głosowania, radna 
Krystyna Stokłosa (PO) pytała, dlaczego już 
w styczniu zmniejsza się o 5 mln zł (do kwo-
ty 130 mln zł) wysokość udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

skoro wciąż nie wiadomo jaki będzie faktycz-
ny wpływ. Radna sugerowała więc, by wstrzy-
mać się z taką decyzją co najmniej do pierw-
szego kwartału tego roku, jednak prezydent 
wyjaśniał, że znana już jest wysokość udziału  
z podatku, który wpłynął za 2012 r., w związ-
ku z czym takie zmiany można już przeprowa-
dzić. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie prze-
ciwnym i dziesięciu wstrzymujących się. Zmia-
ny w budżecie znalazły swoje odzwierciedlenie 
również w wieloletniej prognozie finansowej. 

Statut nadany
Radni jednogłośnie nadali statut ryb-

nickiemu muzeum. Jak wyjaśniła Ewa Rysz-
ka, było to związane z koniecznością dostoso-
wania go do obowiązujących zapisów ustawy  
O muzeach. W statucie mowa jest m.in. o ce-
lach i działalności rybnickiej placówki, jej finan-
sowaniu i działającej przy muzeum radzie mu-
zeum, która liczy dziewięciu członków. Zgod-
nie z ustawą, treść statutu rybnickiej placówki 
została uzgodniona z Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Podwyżka mimo sprzeciwu
Uzasadnienie uchwały było krótkie – sta-

le rosnące ceny paliw i wzrost najniższe-
go wynagrodzenia w firmach komunika-
cyjnych wpłynęły na podwyżki cen biletów  
w autobusach komunikacji miejskiej, orga-
nizowanej przez Zarząd Transportu Zbio-
rowego. Propozycję skrytykowali radni Platfor-
my Obywatelskiej i zagłosowali przeciw przyję-
ciu nowego cennika biletów, który po przyję-
ciu głosami pozostałych radnych wejdzie w ży-
cie 1 marca. (więcej o cenach biletów na str. 8). 

Edukacyjne porządki 
Trzy kolejne uchwały zreferowała wice-

prezydent Joanna Kryszczyszyn. Dotyczy-
ły uporządkowania sytuacji w rybnickiej 
oświacie. Przypomnijmy: w listopadzie radni 
wyrazili zamiar likwidacji w 2013 r. szkół, które 
nie mają już uczniów, bo cykl kształcenia się za-
kończył, a naboru już nie było. Mowa o liceum 
profilowanym w Zespole Szkół Technicznych, 
technikum uzupełniającym dla dorosłych i li-
ceum profilowanym w Zespole Szkół Budow-
lanych oraz o szkołach policealnych dla doro-
słych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-

wych, a także o szkole policealnej w tym ostat-
nim zespole. Zamiar likwidacji tych placówek 
pozytywnie zaopiniowało również kuratorium 
oświaty. Radnym nie pozostało więc nic innego, 
jak przegłosować decyzję o likwidacji szkół, ale 
zanim to zrobili, musieli jeszcze podjąć uchwa-
łę w sprawie wyłączenia tych placówek z ze-
społów szkół, w których funkcjonowały. Szko-
ły przestaną istnieć 31 sierpnia. Ostatnia z pa-
kietu uchwał oświatowych dotyczyła zamiaru li-
kwidacji kolejnej placówki – Technikum uzu-
pełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół  
nr 5 w Niedobczycach. Tam również zakończył 
się cykl nauczania. Wszystkie trzy uchwały przy-
jęto jednogłośnie. 

Nieruchomości na sprzedaż
Przy jednym głosie wstrzymującym się 

radni wyrazili zgodę na sprzedaż w dro-
dze przetargu lokalu mieszkalnego, dwóch 
lokali użytkowych oraz jedenastu nieza-
budowanych nieruchomości gruntowych. 
Mowa o mieszkaniu przy ul. Cmentarnej 17  
w budynku wspólnoty mieszkaniowej, o dwóch 
lokalach przy ul. Chrobrego 39 użytkowanych 
przez Zespół Szkół Prywatnych im. gen. Wła-
dysława Andersa (pierwszy składa się z dwu-
dziestu pomieszczeń, drugi – z dziewiętnastu 
pomieszczeń, z których tylko część wynajmu-
je ZSP; pozostałe są wolne) oraz m.in. o pię-
ciu niezabudowanych nieruchomościach poło-
żonych w Zamysłowie, przy skrzyżowaniu ul. 
Jarzynowej z Niedobczycką, przeznaczonych 
pod zabudowę jednorodzinną i o pięciu przy 
ul. Frontowej w Niewiadomiu – pod zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną (z możliwością 
budowy budynków wielorodzinnych z usługa-
mi na parterach). Uchwałę przyjęto przy jed-
nym głosie wstrzymującym.

Dofinansują solary
Dla poprawy jakości powietrza w mieście 

warto zrobić wiele. Nie dziwi więc decyzja 
o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na realizację 
trzeciej edycji programu ograniczenia ni-
skiej emisji. Pożyczkę w wysokości 750 tys. zł  
Rybnik spłacać będzie w latach 2014-2022. 
Program dofinansowujący zabudowę kolekto-
rów słonecznych realizowany jest ze środków 
budżetu miasta i WFOŚiGW. Połowa kosztów 
inwestycji to wkład własny uczestniczących  
w nim mieszkańców. Program ruszył w mieście 
jesienią 2010 r., ale zgodnie z wytycznymi o po-
życzkę na jego realizację, miasto musi wystę-
pować co roku. Przypomnijmy: w roku 2010, 
po etapie promowania programu w dzielni-
cach, mieszkańcy złożyli 804 ankiety, w któ-
rych zdeklarowali wstępnie chęć instalacji ko-
lektorów słonecznych w latach 2010-2015. Po 
zweryfikowaniu pozostało ich ponad 600. W ra-
mach programu rocznie ma być realizowanych  

Sesja Rady Miasta – 23 stycznia

Nowe ceny, nowe solary 
W marcu ruszy w mieście trzeci etap programu ograniczenia niskiej emisji,  

w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do montażu solarów. 
Zacznie też obowiązywać nowy cennik biletów autobusowych, które podrożały. 
Radni przyjęli stosowne uchwały w skrajnie różnych nastrojach.
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100 wniosków mieszkańców. Mogą oni liczyć 
na nie więcej niż 7.500 zł dofinansowania. For-
mularze wniosków będą dostępne od 1 marca 
br. w urzędzie (kancelaria, pok. nr 013) i na 
stronie internetowej www.rybnik.eu. Wnio-
ski przyjmowane będą od 4 marca do 29 mar-
ca br. w kancelarii urzędu i za pośrednictwem 
poczty. Warto podkreślić, że pierwszeństwo 
mają m.in. mieszkańcy, którzy złożyli ankietę 
w 2010 r. oraz wniosek w 2011 i w 2012 r., ale 
ze względu na ograniczoną kwotę przeznaczo-
ną na dofinansowania na ich budynku nie zain-
stalowano kolektorów (szczegóły na stronie 46 
i na www.rybnik.eu).

W czasie sesji radni zmienili też uchwałę ze 
stycznia ub. roku dotyczącą pożyczki WFOŚiGW  
na realizację drugiej edycji tego programu, bo 
ostatecznie wyniosła ona nie 750.000 zł, jak za-
kładano, ale 702.555 zł. W związku z powyż-
szym zaistniała potrzeba urealnienia kwoty  
w uchwale ze stycznia 2012 r. Obydwie uchwa-
ły przyjęto jednogłośnie.  

Poskarżyli się na dyrektora
Radni uznali za bezprzedmiotową skar-

gę na dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Rzecz dotyczyła korespondencji 
pomiędzy dyrektorem placówki, a jednym  
z mieszkańców. Skarżący oczekiwał wyjaśnień 
na temat udziału pracownika socjalnego OPS
-u w wywiadzie środowiskowym przeprowa-
dzonym w Państwowym Szpitalu dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w któ-
rym przebywa matka skarżącego. Członko-
wie komisji rewizyjnej zapoznali się m.in. ze 
stanowiskiem szpitala i wyjaśnieniami dyrek-
tora OPS-u i ustalili, że wywiad środowisko-
wy przeprowadził pracownik socjalny szpita-
la psychiatrycznego, a nie rybnickiego OPS
-u. Referujący temat szef komisji rewizyjnej 
Leszek Kuśka (Samorządny Rybnik), wyja-
śnił, że pracownicy ośrodka nie brali udziału 
w przedmiotowym postępowaniu, a informa-
cje przekazywane przez dyrektora były zgod-
ne z prawdą. Dlatego komisja zaproponowa-
ła, by skargę odrzucić.

Radni mają głos…
… i nie zawahają się go użyć. Dlatego 

kończące sesję wnioski, oświadczenia, in-
terpelacje i pytania radnych są często oka-
zją do barwnych wystąpień. Anna Gruszka 
(PiS) zaproponowała, by przyznać ulgi na bi-
lety autobusowe dla rodzin wielodzietnych, 
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
* Krystyna Stokłosa dowiedziała się, że para-
fia św. Antoniego oddała miastu 300 tys. zł po-
życzki * Henryk Cebula (PiS) mówił o miesz-
kańcach ul. Torowej i Orzechowej w Niewia-
domiu, którzy twierdzą, że firma EKO zapo-
wiedziała, że będzie wywozić śmieci tylko raz, 
a nie jak do tej pory, dwa razy w miesiącu. 
Ponadto mieszkańcy otrzymali z EKO faktu-

rę zobowiązującą ich do zapłaty z góry za wy-
wóz śmieci za I półrocze (dwa blankiety płat-
ne do 15 lutego i 15 maja). Ponadto firma ode-
słała mieszkańców, którzy mają jakiekolwiek 
zastrzeżenia w tej sprawie, do urzędu miasta. 
Z kolei Henryk Ryszka (BSR) mówił o miesz-
kańcach ul. Złotej w Niedobczycach, którzy 
również otrzymali rachunki za śmieci wielo-
krotnie przekraczające dotychczasowe płat-
ności. Prezydent tłumaczył, że miasto nie jest  
w tym przypadku stroną, bo mieszkańcy zawie-
rali z firmami umowy indywidualnie. Zapro-
ponował jednak, by radny Cebula, który sze-
fuje licznej komisji samorządu i bezpieczeń-
stwa, zorganizował spotkanie jej członków  
z przedstawicielami firm wywożących śmieci 
w celu skonfrontowania informacji przedsta-
wionych przez mieszkańców. Ze swojej stro-
ny zaproponował w razie potrzeby wsparcie 
* Franciszek Kurpanik (PO) zwrócił uwagę 
na złą jakość wody dostarczanej przez PWiK, 
o czym poinformował władze przedsiębior-
stwa i prezydenta, któremu podczas przerwy 
w obradach dał próbkę wody. Radny odniósł 
się też do ceny wody w Rybniku, która zgod-
nie z informacją na portalu www.cena-wody.
pl jest jedną z najwyższych w Polsce. — Ryb-
nik zajmuje niechlubne czwarte miejsce. Ja-
kość wody powinna być adekwatna do wysokiej 
ceny — zauważył Kurpanik, a prezydent Fuda-
li zapowiedział, że zajmie się sprawą * Rad-
na Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) py-
tała gdzie można zapłacić podatek od nieru-
chomości bez ponoszenia dodatkowych opłat 
i czy prowizje pobierane w kasach w urzędzie 
są zgodne z przepisami. Prezydent zachęcił do 
korzystania z bezgotówkowych przelewów in-
ternetowych * Benedykt Kołodziejczyk (PO) 
przypomniał, że w październiku ub. roku klub 
radnych PO złożył wniosek o przyłączenie czę-
ści obszaru Czerwionki-Leszczyn do Rybni-
ka. Podczas posiedzenia komisji samorządu 
i bezpieczeństwa koszt tej operacji określo-
no na ok. od 800 tys. zł do 1,5 mln zł. — Po-
dana kwota jest obarczona bardzo dużym, bo 
prawie stuprocentowym, błędem — zauważył 
radny PO i zwrócił się o szczegółowe i pre-
cyzyjne jej wyliczenie. Wspomniał też o in-
formacji uzyskanej od prezydenta na temat 
kosztu wykonania opracowania rewitalizacji 
ciągu ulic Sobieskiego i Powstańców Śl., któ-
ry wyniósł 68.634 zł, czyli, jak mówił, był nie-
znacznie mniejszy od 14 tys. euro. A to pułap, 
który pozwala pominąć procedury przetargo-
we: — Do granicy zamówienia bez konieczno-
ści stosowania Prawa zamówień publicznych 
zabrakło ok. 583 zł. W związku z powyższym 
proszę o odpowiedź, w jaki sposób dokonano 
wyceny wizualizacji i jak wybrano wykonawcę 
tego zlecenia? — pytał Kołodziejczyk. W swo-
jej interpelacji radny mówił też, że pomysł klu-
bu radnych PO o przejęcie ok. 500 ha lasów  
z Czerwionki-Leszczyn wzbudził niepotrzebne 
obawy Stanisława Jaszczuka (PiS). — Można 

by odnieść wrażenie, że przejęcie tych terenów 
zrujnuje nasz budżet, co jest nieprawdą — ko-
mentował Kołodziejczyk i skrzętnie wyliczył 
ile w ubiegłym roku kosztowały miasto Ryb-
nicki Klub Piłkarski Szkółka Piłkarska ROW, 
której prezesem jest Stanisław Jaszczuk i Klub 
Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”, które-
go jest działaczem (1.775.500 zł). — Jak wi-
dać, wydatki te przewyższają koszt przyłącze-
nia części gminy Czerwionki-Leszczyn do Ryb-
nika — skwitował radny PO i pytał Stanisła-
wa Jaszczuka, czy mając na uwadze koniecz-
ność ograniczania wydatków, ma zamiar ogra-
niczać wysokość wsparcia z budżetu miasta 
dla wspomnianych klubów. Wywołany do ta-
blicy radny Jaszczuk podkreślił, że działania 
klubów sportowych są w pełni legalne, zgod-
ne z prawem i funkcjonują, jak inne podmio-
ty tego typu i na takich samych zasadach wy-
stępują o granty. Podkreślił także, że działa  
w tych klubach społecznie. — Bardziej niż lasy 
interesują mnie dzieci i sport — odpowiadał 
radny PiS. Zwrócił też uwagę, że klub zrze-
sza ok. 300 dzieci, których rodzice sami płacą 
składki. Korzystając z okazji zachęcił wszyst-
kich radnych do wsparcia rybnickiego spor-
tu młodzieżowego. Prezydent Adam Fudali 
stwierdził, że przedstawione przez Benedykta 
Kołodziejczyka informacje dotyczące kosztów 
wykonania rewitalizacji ciągu ulic Sobieskie-
go i Powstańców Śląskich to insynuacje. Zwró-
cił też uwagę, że radny PO wnioskował o udo-
stępnienie pewnych danych, które następnie 
przekazał jednemu z portali internetowych. 
Natomiast Henryk Cebula mówił o sporto-
wym kongresie zorganizowanym przez mini-
ster Joannę Muchę, która należy do Platfor-
my Obywatelskiej, jednak jego zdaniem, pre-
zentuje zupełnie inne poglądy niż radni tego 
ugrupowania obecni na sali * Bronisław Dra-
biniok  (PO) pytał, czy Rybnik ma zapewnio-
ne dostawy ciepła dla mieszkańców na lata 
2014-2015 i kto poniesie koszty wybudowania 
rurociągu łączącego elektrownię Rybnik z ist-
niejącą siecią ciepłowniczą. Michał Śmigielski 
tłumaczył, że do 2014 r. obowiązuje umowa na 
dostawę ciepła dla miasta podpisana z elek-
trownią Rybnik i elektrociepłownią Chwało-
wice. Elektrownia złożyła wniosek w Urzędzie 
Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy  
i wyrażenie zgody na przyłączenie sieci cie-
płowniczej od sezonu grzewczego 2015.  
W związku z tym URE wystąpi z pismem do 
Kompanii Węglowej S.A. – Zakładu Elektro-
ciepłowni, w którym zobowiąże zakład do za-
pewnienia dostaw ciepła do czasu ukończe-
nia inwestycji związanej z wykorzystaniem  
do ogrzewania mieszkań ciepła powstające-
go w elektrowni. 

(S)

Kolejna sesja rady miasta 
odbędzie się 27 lutego o 16.
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Miasto w skrócie
w 31 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybni-

ku odbył się XV jarmark ofert pracy. Przygotowano 
127 propozycji z lokalnego rynku pracy i 45 z regio-
nu oraz oferty Młodzieżowego Biura Pracy. Najwięk-
szym wzięciem cieszyły się stanowiska sprzedawcy  
i przedstawiciela handlowego. Uczestnicy mieli oka-
zję spotkać się z pracodawcami m.in. z branż ubez-
pieczeniowej i nowoczesnych technologii przemy-
słowych. Przedstawiciel punktu pośrednictwa pra-
cy z Czerwionki-Leszczyn przedstawił propozycje 
kursów i pracy dla młodzieży. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się też zagraniczne oferty pracy 
w ramach sieci Eures. Uczestnikom udostępniono 
również dane agencji pracy, ościennych „pośrednia-
ków” oraz materiały przydatne w aktywnym poszu-
kiwaniu zatrudnienia. Kolejny jarmark w rybnickim 
urzędzie pracy 28 lutego. 

w Szkubnik, czyli zanikający zwyczaj szkubanio piy-
rzo (darcia pierza), co roku w styczniu przypomi-
nają gospodynie z Kłokocina. Tym razem w szkub-
niku zorganizowanym przez Różę Smołkę, wzięło 
udział 17 szkubaczek, które szkubiąc śpiewały pio-
senki, opowiadały o gotowaniu i ziołach oraz wi-
cowały. Pracę umilał im gawędziarz Alojzy Kraw-
czyk, a zgodnie z tradycją, na zakończenie szkub-
nika, gospodyni urządziła poczęstunek, czyli snosz-
ki. Były pączki, kołacz i swojskie wino. Przygrywa-
ła kapela „Kondy” z Kłokocina.  

w 7 lutego w magistracie gościli urzędnicy z Puław. 
Przyjechali, by dowiedzieć się jak w Rybniku funk-
cjonuje elektroniczna karta miejska. — Mamy już 
elektroniczny bilet i tablice informacyjne na przy-
stankach, ale staramy się żeby z biletem elektronicz-
nym zintegrować kartę miejską — mówiła Marta 
Maślankiewicz, sekretarz miasta Puławy. Prezydent 
Adam Fudali opowiedział gościom o Rybniku i pod-
kreślił znaczenie wymiany doświadczeń pomiędzy 
samorządami. Goście obejrzeli prezentację dotyczą-
cą Elektronicznej Karty Miejskiej. Zainteresowały ich 
również szczegóły funkcjonowania poszczególnych 
wydziałów rybnickiego urzędu. 

w 25 stycznia w magistracie, w obecności przedstawi-
cieli władz Rybnika i gmin ościennych, a także ryb-
nickiej prokuratury rejonowej i straży miejskiej od-
była się narada szefostwa Komendy Miejskiej Policji 
w Rybniku, w czasie której podsumowano minio-
ny rok. Komendant insp. Teofil Marcinkowski pod-
kreślił, że policjanci ograniczyli liczbę popełnianych 
przestępstw, zwiększając też wykrywalność spraw-
ców tych, które popełniono. Mniej niż w 2011 roku 
było w ubiegłym roku: rozbojów, kradzieży, kradzie-
ży z włamaniem i bójek, a jednocześnie poprawiła 
się wykrywalność ich sprawców. Wyraźnie wzrosła 
za to liczba przestępstw popełnianych przez nie-
letnich i przestępstw gospodarczych. Więcej było 
też włamań do samochodów i przestępstw narko-
tykowych. W kategoriach, w których odnotowano 
wzrost liczby przestępstw, spadła też procentowa 
wykrywalność ich sprawców. 

Tradycyjnie już nabór prowadzony będzie 
przez witrynę internetową www.rybnik.przed-
szkola.vnabor.pl. Warto podkreślić, że kolej-
ność zgłoszeń (logowania w systemie) nie bę-
dzie miała wpływu na pierwszeństwo w przy-
jęciu dziecka do przedszkola. Rodzice mogą 
wskazać aż pięć placówek, do których chcie-
liby posłać swoje pociechy, zaczynając od tej 
najbardziej preferowanej. Miasto musi zapew-
nić miejsca w przedszkolach wszystkim sześcio-  
i pięciolatkom. W przypadku młodszych rocz-
ników pierwszeństwo w wyborze będą mia-
ły dzieci wychowywane przez samotną matkę 
lub ojca, przez rodziców niepełnosprawnych, 
a także z rodzin zastępczych. Mniejsze prefe-
rencje przyznawane będą dzieciom, które już 
chodzą do przedszkola, mieszkają w Rybniku 
i tym, których rodzice pracują. 

Od kilku lat kandydatów na przedszkolaków 
jest więcej niż miejsc w rybnickich placówkach. 
W poprzednim roku zabrakło ich dla 475 dzie-
ci. Teraz również mamy do czynienia z roczni-
kami wyżowymi: sześciolatków jest – 1427, pię-
ciolatków – 1503, czterolatków – 1608, a trzy-

latków – 1592. — Zachęcamy rodziców, by za-
pisywali sześciolatki do szkół. W każdym przed-
szkolu odbędzie się spotkanie informacyjne,  
w czasie którego rodzice dowiedzą się, jak do-
brze rybnickie szkoły są przygotowane na przy-
jęcie sześciolatków. Już teraz w każdej podsta-
wówce uczą się ubiegłoroczne sześciolatki. W 
ubiegłym roku naukę w pierwszych klasach roz-
poczęło 286 sześciolatków — podkreśla Kata-
rzyna Fojcik, naczelnik wydziału edukacji UM. 
Jest jeszcze jeden ważny argument – unik-
nięcie przyszłorocznej kumulacji w szkołach. 
Jeśli rząd tym razem nie zmieni planów, we 
wrześniu przyszłego roku do pierwszej klasy 
obowiązkowo pójdą wszystkie dzieci sześcio-
letnie (rocznik 2008) i siedmiolatki (rocznik 
2007). — Warto zatem zastanowić się, czy już 
w tym roku nie wysłać swojego sześciolatka do 
szkoły, by uniknąć tej kumulacji, której efekty 
będą odczuwalne na kolejnych etapach eduka-
cji, nawet wtedy, gdy nasza pociecha będzie się 
starała o przyjęcie na studia — zachęca Kata-
rzyna Fojcik. 

(S)

W lokalnych mediach pojawiło się ostatnio kilka publikacji na temat rzekome-
go startu Adama Fudalego, prezydenta Rybnika w uzupełniających wyborach do 
senatu, które stały się konieczne po śmierci śp. senatora Antoniego Motyczki. 

Czy Adam Fudali rzeczywiście będzie się ubiegać o mandat senatora i w razie zwycięstwa 
przestanie piastować urząd prezydenta miasta, zapytaliśmy jego samego. Oto, co nam powie-
dział: — Start w wyborach do senatu pod swoimi sztandarami zaproponował mi zarówno PiS, jak 
i PO. Dla doświadczonego samorządowca praca w senacie jest bez wątpienia kuszącą perspekty-
wą. Zdecydowałem jednak, że nie wezmę udziału w tych wyborach. Praca na rzecz miasta i jego 
mieszkańców wciąż jest dla mnie największym wyzwaniem, ale i zobowiązaniem, z którego chcę 
się wywiązać doprowadzając trwającą kadencję do końca. Zamierzam też wywiązać się z konkret-
nych już zobowiązań i deklaracji dotyczących inwestycji i rozwoju naszego miasta.

Zapewne statystyczny senator ma więcej wolnego czasu niż statystyczny burmistrz czy prezydent 
miasta, ale ta praca, choć często wyczerpująca, wciąż sprawia mi wielką przyjemności i daje wie-
le satysfakcji — powiedział nam prezydent Adam Fudali.                                                    (WaT)

Wszystko wskazuje na to, że 31 sierp-
nia na stadionie miejskim przy ul. Gliwic-
kiej odbędzie się koncert kolejnej gwiaz-
dy światowego formatu. 

Choć agencja Prestige MJM nie informu-
je jeszcze (niepodpisana umowa), kto to 
będzie, nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o 
Roda Stewarta. To scenariusz awaryjny. We-
dług pierwotnego planu, 8 czerwca na sta-

dionie miała wystąpić amerykańska grupa 
Aerosmith, ale ostatecznie odwołała euro-
pejską część swojej trasy koncertowej. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku, współorgani-
zatorem koncertu będzie miasto, choć jak 
zapowiada prezydent Adam Fudali, ogólne 
zasady współpracy miasta z agencją przy or-
ganizacji koncertu zostaną nieco zmodyfi-
kowane.                               (WaT)

Do przedszkola, a może do szkoły?

Wybory bez prezydenta

5 marca ruszy internetowy nabór dzieci do rybnickich przedszkoli. Potrwa do 29 marca. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, w 36 placówkach przygotowano 4354 miejsca. Rodzice 
sześciolatków wysyłając swoje pociechy do szkoły mogą je uchronić przed przyszłoroczną 
kumulacją. Według wszelkich znaków na ziemi i niebie, we wrześniu 2014 r. do pierwszej 
klasy obowiązkowo pójdą zarówno dzieci sześcioletnie jak i siedmiolatki.

G w i a z d a  a w a r y j n a
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Miasto w skrócie
w 23 stycznia Alojzy Frelich świętował 102 urodziny! 

Jubilat od urodzenia mieszka w Gotartowicach,  
w budynku, który wybudował jego ojciec, a on sam 
rozbudował. Dziś to wielopokoleniowy dom, bo 
wspólnie z jubilatem mieszkają jego córka z mę-
żem oraz wnuczka z rodziną. Alojzy Frelich praco-
wał jako ślusarz w hucie Silesia oraz w rybnickich 
Sygnałach. Ma siedmioro wnucząt i dziesięcioro 
prawnucząt. Wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, 
ale ma problemy ze wzrokiem. Sędziwego jubilata 
odwiedzili radny Leszek Kuśka, przedstawiciel rady 
dzielnicy Bolesław Buchalik i ks. Bronisław Matysek. 
Pan Alojzy nie jest najstarszym mieszkańcem Rybni-
ka. Dwoje rybniczanin jest o cztery lata starszych.

w W Rybniku przy ul. Rudzkiej 88 rozpoczęło działalność 
Centrum Onkologii, Hipertermii i Rehabilitacji Onko 
Term. To druga w Polsce prywatna placówka umożli-
wiająca chorym na raka korzystanie z nowoczesnej me-
tody leczenia. Hipertermia, czyli kontrolowane nagrze-
wanie guza, powoduje jego zmniejszenie. Metoda ta 
daje najlepsze rezultaty łączona z radio- lub chemiote-
rapią, można ją również stosować niezależnie. Jest ona 
powszechnie stosowana na świecie – w Niemczech pra-
cuje 300 podobnych urządzeń. Pomysłodawcą powo-
łania placówki była rybniczanka, która sama z tej meto-
dy korzystała, ale zagranicą. W spółkę prowadzącą cen-
trum zainwestowali wyłącznie lokalni przedsiębiorcy,  
w tym rybniczanie. Firma czyni starania, by w przy-
szłości na tę usługę medyczną podpisać kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

w Trzy z pięciu pracowni do praktycznej nauki zawo-
du w rybnickich szkołach zawodowych i technicz-
nych wyposażono w ramach projektu „Mam za-
wód – mam pracę w regionie”, dofinansowanego  
z Unii Europejskiej. Pracownia w Zespole Szkół Tech-
nicznych dostała m.in. nowoczesny sprzęt mechatro-
niczny, zestawy czujników i sterowników, a pracow-
nia architektury krajobrazu w Zespole Szkół nr 5 – de-
ski kreślarskie, programy komputerowe, stół demon-
stracyjny i krzesła obrotowe. Z kolei na komputery do 
pracowni informatycznej w Zespole Szkół Budowla-
nych wydano prawie 60 tys. zł. Na rozstrzygnięcia 
przetargowe czekają jeszcze pracowanie: logistycz-
na w „Ekonomiku” i techniczna w „Mechaniku”.

w W tłusty czwartek 36-letni Piotr Masłowski i 33-letni 
Paweł Polok zapowiedzieli, że wystartują w wybo-
rach uzupełniających do senatu. W okręgu nr 73, 
obejmującym Rybnik (111.753 wyborców w cza-
sie ostatnich wyborów do senatu w październiku 
2011 roku) oraz powiaty rybnicki (60.202) i miko-
łowski (75.022), będą się ubiegać o mandat wy-
gaszony po śmierci śp. prof. Antoniego Motyczki. 
Masłowski wystartuje jako kandydat bezpartyjny,  
a Polok będzie reprezentować Ruch Autonomii Ślą-
ska. Ubieganie się o mandat senatora ogłosił także 
Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Pra-
wicy. Wszystko wskazuje na to, że uzupełniające 
wybory do senatu odbędą się w końcu kwietnia. 
Termin wyznaczy prezydent RP. 

To najprostszy i najszybszy sposób na złożenie swoje-
go PIT-u, który na dodatek gwarantuje poprawność skła-
danej deklaracji, bezpieczeństwo przesyłanych danych,  
a także szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty.

Przez internet można składać następujące zeznania 
za ubiegły rok: PIT-36 (głównie osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą i osiągające dochody z najmu); PIT
-36L (osoby prowadzące działalność gospodarczą i roz-
liczające się z fiskusem w ramach podatku liniowego), 
PIT-37 (podatnicy nieprowadzący działalności gospo-
darczej), PIT-38 (osoby, które osiągnęły dochody kapi-
tałowe np. ze sprzedaży akcji), PIT-39 (osoby, które osią-
gnęły przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 
1 stycznia 2009 roku).

By wypełnić i wysłać deklarację przez internet trze-
ba przygotować też kilka danych, które posłużą do po-
twierdzenia autentyczności naszej deklaracji. To poza 
danymi osobowymi: identyfikator podatkowy (NIP/nr 
pesel) i kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocz-
nym za 2011 rok. 

Deklarację wypełnia się wykonując pięć kolejnych 
czynności: 
• Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Do 

pobrania” trzeba wybrać aplikację „e-Deklaracje” lub 
właściwy formularz z zakładki „Formularze”.

• Wypełnić formularz.
• Wypełniony formularz trzeba podpisać poprzez wpi-

sanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocz-
nym za rok 2011.

• Wysłać dokument.
• Pobrać i zachować urzędowe poświadczenie odbio-

ru (UPO). Jest ono traktowane tak samo, jak dowód 
nadania listu poleconego do skarbówki i potwierdze-
nie złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
Internet umożliwia oczywiście rozliczenie się wspólnie  

z małżonkiem (PIT-37 lub PIT-36) i, co ważne, nie jest wte-
dy wymagane złożenie przez drugiego z małżonków sto-
sownego pełnomocnictwa (UPL-1). Na tych samych zasa-
dach za pośrednictwem sieci można też złożyć korektę de-

klaracji, którą dostarczyliśmy już do urzędu skarbowego.
Z dobrodziejstw internetu (bez użycia podpisu elektro-

nicznego ) nie mogą natomiast korzystać osoby, w imieniu 
których deklaracje wypełniają i składają pełnomocnicy.

Pełnomocnicy mogą wysyłać zeznania przez internet, 
ale wyłącznie posługując się podpisem elektronicznym  
z kwalifikowanym certyfikatem. Zanim jednak złożą de-
klarację w formie elektronicznej, muszą złożyć w urzę-
dzie skarbowym w formie papierowej, formularz UPL. 

Ministerstwo finansów przestrzega, że gwarancje bez-
pieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony: 
www.e-deklaracje.gov.pl. Trzeba też uważać na rozpro-
wadzane przez różne podmioty elektroniczne wersje PI-
T-ów, gdyż zdarza się, że automatycznie, bez naszej wie-
dzy i kontroli, pojawiają się w nich wpisy dotyczące 1-pro-
centowych odpisów na rzecz konkretnych organizacji po-
żytku publicznego. 

• • •
Jak co roku, prezydent Rybnika apeluje do ryb-

niczan, również tych zameldowanych obecnie w in-
nych gminach, o składanie swoich PIT-ów w Urzę-
dzie Skarbowym w Rybniku. 

W przypadku osób wypełniających i składających PIT 
przez internet wystarczy wpisać w nim swój rybnicki ad-
res zamieszkania.

Niewielka część podatku dochodowego, który wszy-
scy płacimy na rzecz Skarbu Państwa trafia do budżetu 
miasta. W ten sposób każdy podatnik może się przyczy-
nić do zwiększenia wpływów budżetu miasta i mieć swój 
udział w poprawie warunków życia wszystkich mieszkań-
ców Rybnika. 

Samorządowcy apelują również o przekazywanie 1-pro-
centowych odpisów z rocznych zeznań podatkowych na 
rzecz organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego dzia-
łających na terenie Rybnika. Pełną ich listę można znaleźć 
na stronie internetowej: www.bazy.ngo.pl (w wyszukiwarce 
wpisać: „Rybnik”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.
mpips.gov.pl).     (WaT) 

Sygnały o napięciach i animozjach towa-
rzyszących współpracy rady dzielnicy Zamy-
słów z zarządem tej rady docierały do nas 
od dłuższego czasu. 

4 lutego w czasie zabrania rady dzielnicy, 
w którym brał udział również przewodniczą-
cy rady miasta Andrzej Wojaczek, rezygnację 
z funkcji przewodniczącego rady dzielnicy zło-
żył Michał Wojaczek (zbieżność nazwisk przy-
padkowa). Pełnił ją od marca 2011 roku; te-
raz jego obowiązki przejął wiceprzewodniczą-
cy rady Michał Zydek. Wiele wskazuje na to, że 
nowy szef rady zostanie wybrany już po zebra-
niu sprawozdawczym rady dzielnicy z udziałem 
mieszkańców, które zaplanowano na 6 marca.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy An-
drzeja Wojaczka, przewodniczącego Rady Mia-

sta Rybnika. — Ubolewam nad tym, co się sta-
ło, bo to na pewno nie służy dzielnicy, która 
jest jedną z ładniejszych dzielnic Rybnika. Ma 
piękne tradycje, a przed sobą wspaniałe per-
spektywy. Dzielnicowi samorządowcy powinni 
się skupić na działaniu na rzecz dzielnicy i jej 
mieszkańców, a nie tracić czas na personalne 
utarczki. Żadna kłótnia w niczym tu nie pomo-
że. Gdyby wszyscy skupili się na konkretach, 
do takiej sytuacji na pewno by nie doszło. Miej-
my nadzieję, że wybór nowego przewodniczą-
cego rady dzielnicy uspokoi sytuację na Zamy-
słowie. W samorządowym działaniu potrzebne 
jest wzajemne zaufanie, ale też spora doza wza-
jemnej wyrozumiałości — mówi Andrzej Woja-
czek, przewodniczący rady miasta. 

(WaT)  

Zamysłów bez szefa rady

Rozlicz się z fiskusem przez internet
Urząd Skarbowy w Rybniku zachęca do składania rocznych zeznań podatkowych za 2012 rok 

przez internet.
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Miasto w skrócie
w Tegoroczny budżet miasta oraz planowane inwesty-

cje i przetargi były już tradycyjnie tematem pierw-
szego w tym roku „Spotkania przy kawie” organi-
zowanego cyklicznie przez Izbę Przemysłowo-Han-
dlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Naj-
głośniejszym echem odbiła się zapowiedź prezy-
denta Adama Fudalego, dotycząca wprowadze-
nia dodatkowego kryterium w ocenie przetargo-
wych ofert, jakim ma być termin wykonania za-
planowanych robót.

w Na przełomie stycznia i lutego specjalistyczna fir-
ma zajmująca się badaniami geologicznymi doko-
nała 15 odwiertów na płycie lotniska Aeroklubu 
ROW w Gotartowicach. Dziesięciu odwiertów do-
konano tam, gdzie planuje się budowę betonowe-
go pasa startowego dla samolotów, a pięciu tam, 
gdzie pozostanie trawiasty pas startowy dla szy-
bowców, wyciąganych w powietrze przez samolo-
ty. Badania geologiczne gruntu, które określą m.in. 
jego nośność, będą częścią projektu technicznego 
modernizacji rybnickiego lotniska.

w 5 lutego w magistracie odbyło się spotkanie z wła-
ścicielami bądź przedstawicielami kilkunastu aptek 
ze Śródmieścia i najbliższej okolicy. Po zamknięciu 
kilku punktów konieczne stało się opracowanie no-
wego harmonogramu nocnych i świątecznych dy-
żurów. Po raz kolejny ze strony miasta padła pro-
pozycja prowadzenia stałych dyżurów przez jed-
ną aptekę, ale po raz kolejny pozostała ona bez 
odpowiedzi. 

w W sobotę 9 lutego, po pochówku, który odbył się 
w części komunalnej największego rybnickiego 
cmentarza przy ul. Rudzkiej, zasypujący grób gra-
barz zauważył w kupce wykopanej wcześniej zie-
mi niewybuch. Jak się później okazało, był to po-
cisk moździerzowy z czasów ostatniej wojny. Te-
ren zabezpieczono, a cmentarz o 16.30 zamknięto.  
W niedzielę niewybuch zabrali wojskowi saperzy  
i o 12.30 cmentarz ponownie otwarto.  

w Od początku roku do 10 lutego w Rybniku życie ode-
brało sobie już siedem osób. Najgłośniejsza stała 
się sprawa 64-letniej sprzątaczki, która 21 stycznia 
ok. 18.30, zostawiając list pożegnalny, wyskoczyła 
z okna budynku Prokuratury Rejonowej w Rybniku. 
Wcześniej 35-letni mężczyzna rzucił się z okna klatki 
schodowej jednego z wieżowców przy ul. Dworek.  

w Oddali ponad 93 litry krwi i zebrali 385 czekolad 
honorowi krwiodawcy podczas trwającej trzy mie-
siące Wampiriady. Zakończona jeszcze w grudniu 
ubiegłego roku akcja została przygotowana przez 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. 
Józefa Niedzieli w Rybniku, wspólnie z biurem Bog-
dana Marcinkiewicza, posła do Parlamentu Europej-
skiego. Krew oddało 211 osób, a zbierano ją m.in. 
w rybnickim magistracie oraz w Chwałowicach  
i Niedobczycach. Czekolady, które honorowi krwio-
dawcy otrzymali w zamian za oddanie życiodajne-
go płynu, zostały przekazane podopiecznym kilku 
instytucji i placówek wychowawczych w regionie.

Z początkiem marca drożeją bilety miej-
skiej komunikacji autobusowej. — Nie chcemy 
wyciągać pieniędzy z kieszeni rybniczan — twier-
dzą jedni. — Podwyżka jest do przyjęcia — mó-
wią drudzy. W sprawie ustalenia nowego cen-
nika biletów w autobusach komunikacji miej-
skiej jednomyślności wśród radnych nie było, 
choć z jednym zgodzili się wszyscy: nikt nie 
lubi podwyżek. 

Decyzja o wzroście cen biletów zapadła na sesji 
23 stycznia. Opozycja twierdzi, że to zły moment 
na podwyżki, bo objazdy na remontowanych dro-
gach wydłużają czas przejazdu autobusów. Te się 
spóźniają i pokonują dodatkowe kilometry, za któ-
re teraz zapłacą podróżni. Za nietrafiony uznano 
też argument o wzroście kosztów, skoro od kwar-
tału ceny paliwa utrzymują się na stałym, niższym 
poziomie. Radni opozycji zwrócili też uwagę na 
koszt utrzymania tablic świetlnych, brak wiat przy-
stankowych i e-kartę, która po czterech latach na-
dal nie jest w pełni wykorzystywana. Szef klubu 
PO Piotr Kuczera zauważył ponadto, że podwyżki 
zniechęcą mieszkańców do jeżdżenia autobusami. 
Częściej wybierać będą auta, a to oznacza: więk-
szy ruch, korki i pogarszanie się stanu powietrza. 

Miasto nie podnosiło cen biletów od 2011 r. Wi-
ceprezydent Joanna Kryszczyszyn tłumaczyła, że 
podwyżki podyktowane są m.in. wyższymi cena-
mi usług świadczonych przez przewoźników. Mó-
wiła, że trzeba liczyć się z tym, że koszty komuni-
kacji będą rosnąć, skoro wymaga się od przewoź-
ników, by kupowali nowoczesne i niskopodłogo-
we autobusy, które mają spełniać europejskie nor-
my. Do tego dochodzą jeszcze ceny paliw, które 
wprawdzie ostatnio nie idą w górę, ale przecież 
kalkulacja nie dotyczy tylko ostatniego kwarta-
łu. Wiceprezydent wyjaśniała też, że objazdy nie 
wpływają tak znacząco na wzrost przejechanych 
kilometrów. — W 2011 roku autobusy w związku z 
objazdami dodatkowo pokonały trasę 30 tys. km ,  
a w 2012 r. – 88 tys. km — wyjaśniała Joanna Krysz-
czyszyn. Zwróciła też uwagę, że w miastach, w któ-
rych wprowadzono darmową komunikację nie 
zwiększyła się liczba pasażerów i paradoksalnie 
coraz mniej osób wybierało autobusy. 

Radni z PiS-u zarzucili opozycji populizm i ra-
dzili chłodną kalkulację, bo ich zdaniem, akurat 
w tej sprawie podwyżka jest uzasadniona. Koali-
cjanci z BSR przekonywali, że ceny biletów rosną 
nie tylko w Rybniku, a podwyżka nie jest wygóro-
wana. Bilety jednorazowe normalne zdrożeją o 40 
groszy, ulgowe – o 20. Najmniej podwyżkę odczu-
ją pasażerowie podróżujący z e-kartą – przejazdy 
ulgowe wzrosną średnio o 10 groszy, normalne – o 
10 lub 20 groszy. Najbardziej z kolei korzystają-
cy z niektórych biletów okresowych. Od marca za 
bilet 28-dniowy normalny zapłacimy o 8 zł więcej 
niż dotychczas, czyli 90 zł (za ulgowy – 45 zł). (S)

Alarmujące informacje o wielokrotnie prze-
kroczonych normach zanieczyszczenia powietrza, 
a zwłaszcza o zbyt dużym nagromadzeniu w nim 
pyłów zawieszonych, pojawiały się w mediach od 
kilku miesięcy. Prezydent Adam Fudali zaprosił 
więc do magistratu przedstawicieli świata nauki. 
Mieli oni z jednej strony  zdiagnozować sytuację  
i określić przyczyny takiego stanu rzeczy, a z dru-
giej podpowiedzieć, co można zrobić, by jakość po-
wietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, poprawić.

Otwierając debatę prezydent Adam Fudali 
stwierdził, że w Rybniku z finansową pomocą mia-
sta 4,5 tys. głównie starych pieców węglowych za-
stąpiono nowymi ekologicznymi źródłami ciepła. 
Mimo to, jak zauważył, efekt jest odwrotny – po-
wietrze nie jest coraz lepsze, ale coraz gorsze. 
Prowadzący debatę rybniczanin dr Marek Kacz-
marzyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii 
Uniwersytetu Śląskiego zaproponował trzy bloki 
tematyczne, w których zaproszeni specjaliści mie-
li znaleźć odpowiedź na trzy pytania: Jaki jest fak-
tycznie stan powietrza w Rybniku? Dlaczego jest  
on taki jaki jest? Co można zrobić, by ten stan po-
prawić? Kaczmarzyk zaznaczył jednak, że w przy-
padku ekologii na faktyczne efekty czeka się nie-
raz i kilka pokoleń.   

Dr Leszek Ośródka z Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej mówił o wpływie warun-
ków pogodowych na tworzenie się smogu i spe-
cyfice klimatu lokalnego Rybnika, który, gdy nie 
ma wiatru, sprzyja tworzeniu się smogu. Wojciech 
Główkowski z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach podał jego naj-
prostszą definicję: smog = mgła + dym.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali,  
że największym źródłem zanieczyszczeń są domo-
we piece węglowe i lokalne kotłownie. Spala się  
w nich najniższej jakości opał, a sama jakość spa-
lania pozostawia wiele do życzenia. Z kolei wyloty 
kominów usytuowane kilka bądź kilkanaście me-
trów nad ziemią (niska emisja) sprawiają, że wy-
dobywający się z nich dym zanieczyszcza powie-
trze w tej konkretnej okolicy. Problem nie ma jed-
nak charakteru lokalnego. Średnio ok. 25 proc. za-
nieczyszczeń trafia do nas z zagranicy przez Bra-
mę Morawską. Dr Ośródka zauważył też, że na-
wet całkowite zlikwidowanie tzw. niskiej emisji  
w mieście wcale nie musi się przełożyć na popra-
wę jakości powietrza i dlatego problem trzeba roz-
wiązać kompleksowo. Inny problem to stare bu-
dynki o małej izolacyjności cieplnej, na ogrzanie 
których potrzeba zbyt dużo ciepła.

Trudów debaty specjalistów nie wytrzymał Bo-
gusław Biegesz, rybnicznin, który w przeszłości był 
jednym z dyrektorów elektrowni Rybnik. Dysku-
sję specjalistów uznał, delikatnie rzecz ujmując, za 
przewlekłą i mało odkrywczą, i sam wskazał trzy 
przyczyny obecnego stanu rzeczy: podzielił je na 
socjologiczne, prawne i ekonomiczne.

Krótko po wystąpieniu Biegesza, wiceprezy-
dent Michał Śmigielski przedstawił propozycje 
zmian w prawie i działań, które miałyby dopro-
wadzić do poprawy stanu powietrza na Śląsku. 
Propozycje te trudno oczywiście uznać za doro-

Od marca 
będzie drożej
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Miasto w skrócie
w Wicepremier Janusz Piechociński zapewnił prezyden-

ta Adama Fudalego o priorytetowym traktowaniu 
przez rząd budowy przez EDF nowego bloku ener-
getycznego w Rybniku. W piśmie do prezydenta 
miasta Piechociński zapewnił o poparciu i zaanga-
żowaniu polskiego rządu w działania na rzecz tej in-
westycji o wartości 1,8 mld euro. To odpowiedź na 
apel, który w połowie stycznia prezydent Rybnika 
wespół z radą miasta wystosował do Komisji Euro-
pejskiej i rządu, by podjąć działania, mające na celu 
zmianę niekorzystnych dla miasta i regionu decyzji, 
wstrzymujących inwestycję grupy EDF. 

w 24 lutego (w dniu ukazania się GR) kończy się termin 
nadsyłania prac w konkursie zorganizowanym przez 
fundację Miasto dla mieszkańców, w ramach akcji 
„Kochasz dzieci – nie pal śmieci. Palenie śmieci za-
bija”. Konkurs na najlepsze cyfrowe zdjęcie dymu z 
komina adresowany jest do dzieci i młodzieży. Szcze-
gółowe informacje na www.fundacjamdm.org.pl. 

w W czwartek 14 marca o 16.30 Klub Inteligencji Ka-
tolickiej działający przy parafii św. Jadwigi Śląskiej 
na Nowinach zaprasza na kolejny wykład. O kulcie 
św. Antoniego w metropolii górnośląskiej opowie 
ks. dr Piotr Szweda (dom parafialny, salka nr 3).

w Zmiana warty w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Stanisław Lenert piastujący od 18 lat stanowi-
sko jej prezesa w związku z przejściem na emeryturę 
złożył rezygnację. Rada nadzorcza spółdzielni zde-
cydowała jednak, że w tej sytuacji odwoła nie tylko 
samego prezesa, ale i cały zarząd spółdzielni, czy-
li również dwóch wieloletnich wiceprezesów An-
drzeja Skwarę i Marka Gruszczyka, którzy tym sa-
mym wrócili na zajmowane wcześniej w administra-
cji spółdzielni stanowiska. Rada nadzorcza zakłada, 
że w ciągu dwóch miesięcy wyłoni w konkursie no-
wego prezesa, a ten dobierze sobie dwóch pozo-
stałych członków zarządu. Ci będą musieli spełnić 
konkursowe kryteria i uzyskać akceptację rady nad-
zorczej spółdzielni. Obecnie pracą RSM kieruje za-
rząd tymczasowy złożony z doświadczonych spół-
dzielców; tworzą go Piotr Kukuczka (przewodniczą-
cy rady nadzorczej) Jadwiga Lenort i Halina Sosna.

w W Rybniku doszło do dwóch nietypowych wybuchów 
gazów. 5 lutego w jednym z mieszkań w bloku przy 
ul. Chabrowej na osiedlu Nowiny, w czasie prac przy 
liczniku gazowym doszło do „wyfuknięcia gazu ziem-
nego z instalacji”. Z mieszkania wypadły wszystkie trzy 
okna, które uszkodziły pięć zaparkowanych pod blo-
kiem samochodów. Dwie osoby z poparzeniami twarzy 
i szyi trafiły do szpitala. Z kolei 15 lutego krótko przed 
21 wybuchła mieszanka gazów w mieszkaniu na pią-
tym piętrze jednego z bloków przy ul. Reymonta. Jak 
się okazało, mieszkający w nim mężczyzna wypusz-
czał gaz, który pozostał w pustych już dezodorantach. 
Gdy chwilę później odkręcił kran, powodując zapale-
nie się płomienia w junkersie, gazowa mieszanka wy-
buchła. Ze ścian powypadały okna, zniszczeniu uległo 
też wyposażenie mieszkania. Mężczyzna miał poparzo-
ną twarz, ale nie chciał pojechać karetką do szpitala.    

bek rybnickiej debaty. To raczej efekt dotychcza-
sowych doświadczeń i postulatów zgłaszanych przy 
różnych okazjach m.in.w czasie konferencji, która  
z udziałem ministrów odpowiedzialnych za śro-
dowisko z Polski i Czech odbyła się tydzień wcze-
śniej w Ostrawie.

I tak: – Sejmik Województwa Śląskiego mógłby 
skorzystać ze swoich uprawnień i podjąć uchwa-
łę ustalającą rodzaje paliw dopuszczonych do 
stosowania w naszym województwie. – Noweli-
zując ustawę O odpadach można by zaliczyć do 
nich: miał surowy, muł węglowy i osady mułowe  
z osadników. Jako opał byłyby one niedostępne dla 
mieszkańców regionu, ale ich spalaniem miałyby 
się zająć np. spalarnie odpadów produkujące cie-
pło bądź energię elektryczną i posiadające specja-
listyczne urządzenia do eliminowania zanieczysz-
czeń powietrza ze spalin emitowanych do atmos-
fery. – Kolejna propozycja to nałożenie na właści-
cieli nieruchomości ustawowego obowiązku pod-
łączenia ich do ciepłociągu, tak jak ma to miejsce 
w przypadku kanalizacji sanitarnej. Alternatywą 
dla tego obowiązku miało by być ogrzewanie bu-
dynku przy wykorzystaniu innego ekologicznego 
źródła ciepła. 

Kolejne propozycje zakładają m.in.: powołanie 
w Rybniku specjalnego zespołu ds. rozwoju ogrze-
wania tzw. ciepłem sieciowym (głównie z ciepłow-
ni i elektrowni), a także zmianę polityki państwa 
poprzez zmniejszenie podatków, jakimi są obło-
żone paliwa ekologiczne, dzięki czemu mogłyby 
one być tańsze i bardziej dostępne. Przytoczono 
również rozwiązania, które chcą wprowadzić Cze-
si. Jedno z nich zakłada, że urząd gminy wydając 

pozwolenie na budowę domu, będzie określał spo-
sób jego ogrzewania.    

W końcowej części debaty mówiono jeszcze 
m.in. o wykorzystaniu możliwości rybnickiego  
PEC-u, dostarczającego ciepło sieciowe i cie-
ple powstającym w rybnickiej elektrowni EDF-u.  
— Będziemy kontynuować nasz Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji i poddawać termomoder-
nizacji kolejne miejskie budynki, ale zdaję sobie 
sprawę, że powietrze w Rybniku poprawi się, jeśli 
podobne przedsięwzięcia będą podejmowane na 
większym obszarze, a najlepiej w całym kraju. Pi-
smo z naszymi propozycjami skierowałem m.in. 
do Ministra Ochrony Środowiska. Swoje stanowi-
sko w sprawie walki ze smogiem wyraził także Ślą-
ski Związek Gmin i Powiatów. Potrzebne są zmia-
ny legislacyjne wprowadzające np. obowiązek pod-
łączenia się do ciepłociągu, jeśli przebiega on w są-
siedztwie nieruchomości. 

Zdaję sobie sprawę, że ogrzewanie budynków wę-
glowym miałem lub mułem, to przede wszystkim 
problem natury ekonomicznej, związany z kondy-
cją finansową gospodarstw domowych. Niemniej 
chcielibyśmy, by kopalnie nie mogły tego rodzaju 
opału sprzedawać. Z kolei Ministrowi Finansów za-
proponowaliśmy, by nośniki energii obciążone prze-
cież różnego rodzaju opłatami i podatkami, na te-
renach, gdzie występuje smog były po prostu tańsze. 
Przydałby się rzetelny bilans, który odpowiedziałby 
na podstawowe pytanie: o ile mniej moglibyśmy wy-
dawać na służbę zdrowia, gdybyśmy zdecydowanie 
poprawili jakość powietrza — podsumowuje pre-
zydent Adam Fudali. 

Wacław Troszka 

Skąd się bierze smog?
W ostatni czwartek stycznia w urzędzie miasta, z udziałem specjalistów 

związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska odbyła się debata na temat 
„Skąd się bierze smog nad Rybnikiem?”. Naukowcy bez trudu diagnozują sytuację 
i wskazują przyczyny złego stanu powietrza nie tylko w Rybniku, ale na całym 
Śląsku. Kłopoty pojawiają się, gdy trzeba znaleźć kompromisowe rozwiązania, 
które pozwoliłyby tą jakość powietrza poprawić.
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W czwartek 24 stycznia zmarł prof. 
Antoni Motyczka, reprezentujący 
ziemię rybnicką senator RP. 

Śp. Antoni Motyczka urodził się 9 czerwca 
1941 r. w Rybniku. W 1968 r. ukończył studia 
na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach. W latach 1974-1980 pełnił funk-
cję dyrektora administracyjnego Politechniki 
Lubelskiej, by w 1980 r. wrócić na Politech-
nikę Śląską. W macierzystej uczelni w 1981 r.  
uzyskał stopień doktora habilitowanego  
w dziedzinie górnictwa. W latach 1990-1996 
był dziekanem Wydziału Budownictwa, a od 
1992 profesorem Politechniki Śląskiej. Był wy-
kładowcą w Katedrze Komunikacji Lądowej  
i Mostów Wydziału Budownictwa, specjalizu-
jąc się w technologiach drążenia małych tu-
neli w budowie podziemnych obiektów inży-
nierskich. W trakcie pracy wykładowcy aka-
demickiego ogłosił kilkadziesiąt publikacji na-
ukowych, był też autorem ok. 40 patentów. 
Od 2008 roku Antoni Motyczka pełnił funk-
cję dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej w Rybniku i w paździer-
niku ub. roku wziął jeszcze udział w uroczy-
stościach związanych z jubileuszem 50-lecia 
rybnickiego ośrodka gliwickiej politechniki.  
W roku 2010 otrzymał z rąk prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy 
profesora nauk technicznych, co było ukoro-
nowaniem Jego kariery naukowej.  

Prowadząc własną firmę – Zakład  Ro-
bót Specjalnych Budowlanych zajmujący się 
głównie drążeniem tuneli metodami górni-
czymi – dowiódł, że był nie tylko teoretykiem, 
ale i cenionym w regionie przedsiębiorcą. Był 
osobą niezwykle aktywną na wielu polach i by 

móc lepiej realizować wytyczone przez siebie 
zadania, zaangażował się w działalność poli-
tyczną. Swoją wiedzę i doświadczenie wyko-
rzystywał w pracy samorządowej – w latach 
1998-2005 był radnym powiatu wodzisław-
skiego, a do 2002 r. radzie powiatu przewo-
dził. Nieprzerwanie od 2005 roku pełnił man-
dat senatora RP i, co ważne, zawsze był wy-
bierany wielką liczbą głosów. A dodać trze-
ba, że był jednym z nielicznych senatorów  
w kraju, którzy swoją funkcję pełnili społecz-
nie – nieodpłatnie. Jako parlamentarzysta,  
a i wcześniej jako samorządowiec, angażował 
się w rozwiązywanie najpilniejszych proble-
mów naszego regionu i całego Śląska. W la-
tach 1999-2007 był szefem Zespołu Sterują-
cego ds. Budowy Autostrady A-1 i Jego na-
zwisko kojarzone jest z tą inwestycją, podob-
nie jak z budową zbiornika przeciwpowodzio-
wego Dolny Racibórz.

Był osobą niezwykle życzliwą, otwartą i bu-
dzącą sympatię, zawsze chętną do podziele-
nia się swoimi refleksjami i, mimo pogarsza-
jącego się stanu zdrowia, niezwykle pogodną. 

Śp. Antoni Motyczka został pochowany na 
cmentarzu w Czyżowicach. Mszę żałobną po-
prowadził ks. arcybiskup Damian Zimoń, któ-
ry w homilii przypomniał przywiązanie Zmar-
łego do Śląska i wartości chrześcijańskich, zaś 
marszałek senatu Bogdan Borusewicz podkre-
ślił, że w debacie publicznej zawsze kierował 
się rozsądkiem, a Jego wystąpienia w Sena-
cie cechował umiar i brak agresji. I takim Go 
zapamiętamy – optymistycznie nastawionym 
do życia, szczerym, mądrym człowiekiem...

(r)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp.

Prof. ANTONIEGO MOTYCZKI
Senatora RP, reprezentującego Ziemię Rybnicką,

Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku 

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEGO
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Przewodniczący Rady Miasta Rybnika Prezydent Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek  Adam Fudali

 i radni Rady Miasta Rybnika z pracownikami 
  Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich

Wspomnienie o Antonim Motyczce

Śp. senatora Antoniego Motyczkę 
wspominają:

prezydent Rybnika Adam Fudali: se-
nator Antoni Motyczka był bardzo sku-
tecznym, w pełni wypełniającym swój 
mandat politykiem. Dodatkowym Jego 
atutem było doświadczenie samorzą-
dowe, co przekładało się na zrozu-
mienie potrzeb ludzi. Niejednokrot-
nie przychodził do mnie z mieszkańca-
mi regionu, którzy w jego biurze szu-
kali pomocy, a rozwiązanie ich proble-
mów było w kompetencjach samorzą-
du. Jako profesor, naukowiec, znaw-
ca problematyki budowlanej cieszył się 
dużym autorytetem, a dzięki doświad-
czeniu w tej dziedzinie sprawdził się 
jako szef Zespołu sterującego ds. bu-
dowy autostrady A1. W kręgu jego 
zainteresowań były zresztą wszystkie 
inwestycje prowadzone na Śląsku i z 
wielkim zaangażowaniem je wspie-
rał. Był blisko ludzi, do końca aktyw-
ny. Mieliśmy szczęście, że nasz okręg 
wyborczy reprezentował taki człowiek.

starosta rybnicki Damian Mrowiec: 
Antka, bo tak się do niego zwraca-
łem, znałem ponad 20 lat, od czasu 
odrodzenia w Polsce lokalnego sa-
morządu. On z Wodzisławia, ja z Zie-
mi Rybnickiej, mieliśmy wiele wspól-
nych problemów i planów. Podziwia-
łem Go za niespożytą energię. Dzia-
łał w nauce na najwyższym poziomie, 
był samorządowcem, realizował się 
jako przedsiębiorca, wreszcie jako 
polityk. Ufał i w wielu ważnych dla 
siebie sprawach polegał na ludziach 
młodych. W każdej z wymienionych 
wcześniej dziedzin swojej aktywno-
ści zachowywał ludzkie oblicze. Za to 
był najbardziej lubiany i to sprawi, że 
Go nie zapomnimy.
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Po wielu latach urzędowania w ciasnym  
i niepraktycznym wiekowym budynku przy ul. 
3 Maja urzędnicy przeprowadzili się do prze-
stronnej siedziby przy ul. Kościuszki 17. W bu-
dynku wybudowanym w 1962 roku ZGM za-
jął dwie kondygnacje – parter i pierwsze pię-
tro. W piwnicach znajdują się natomiast po-
mieszczenia socjalne pracowników admini-
stracji – szatnie, łaźnie i narzędziownia. Dzia-
ły ZGM-u, które odwiedza najwięcej petentów, 
czyli dział lokalowy, dział windykacji i admini-
strację nr 1, obejmującą ponad połowę zasobu 

mieszkaniowego miasta, ulokowano na parte-
rze. Za sprawą specjalnej windy, a raczej plat-
formy, jego wyższa część jest dostępna rów-
nież dla osób niepełnosprawnych. — Dostoso-
wanie siedziby ZGM-u do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych było jednym z podstawowych za-
łożeń. W mieszkaniach komunalnych mieszka 
stosunkowo dużo osób niepełnosprawnych, które 
swoje sprawy mieszkaniowe chcą załatwiać sa-
modzielnie — mówi Joanna Kryszczyszyn, wi-
ceprezydent miasta.

Na parterze, tuż przy wejściu do budynku 
urządzono recepcję. Jak wyjaśnia Danuta Kola-
sińska, dyrektorka zakładu, petenci wiele spraw 
mogą załatwić już tutaj. Mogą tu zdobyć pod-
stawowe informacje, zostawić korespondencję 
oraz otrzymać podstawowe formularze. Uła-
twieniem dla petentów jest również klarow-
ny system informacji. — Dla nas to ogromny 
przeskok, wreszcie mogę powiedzieć, że pracu-
jemy w warunkach na miarę XXI wieku. Skoro 
mam wymagać od swoich pracowników rzetel-
nej pracy, to muszę im zapewnić godziwe warun-
ki. W ciągu pięciu ostatnich lat liczba pracow-
ników ZGM-u zmalała z 260 do 200. Obecnie 
to 80 osób zatrudnionych w administracji i 120 
pracowników fizycznych, podzielonych na dwie 
administracje. Administracja nr 1, obejmująca 
m.in. Niedobczyce, Chwałęcice, Paruszowiec  
i centrum Rybnika funkcjonowała przy ul. Ko-
ściuszki już od dwóch lat. Odrębną administra-

cję mają Boguszowice. Jednym z wielu plusów 
nowej siedziby „Komunalki” jest wyposażone 
w przesuwne regały archiwum z prawdziwe-
go zdarzenia, o którym wcześniej pracownicy 
ZGM-u mogli tylko pomarzyć.

— Proble-
my z utrzy-
m a n i e m 
m i e s z k a ń 
k o m u n a l -
nych  będą 
is tnieć tak 
d ługo ,  jak 
długo będzie 
istniał samo-
rząd. Ale re-
alia się zmie-
niają. Wiem, 
że są loka-
torzy, którzy 

nie płacą czynszu, a jeżdżą dobrymi samocho-
dami. Dziś muszą już sobie zdawać sprawę,  
że poprzez egzekucję prawną mogą to mieszka-
nie szybko stracić. Mieszkania komunalne są dla 
ludzi ubogich, którzy potrzebują pomocy miasta 
i takie osoby powinny w nich mieszkać. Ci, któ-
rzy stanęli na nogi i stać ich na zdobycie miesz-
kania na wolnym rynku, powinni takie miesz-
kania zwyczajnie opuścić — mówi prezydent 
Adam Fudali.

Danuta Kolasińska przekonuje, że jej pra-
cownicy nie mają prawa się nudzić. — Na-
prawdę mają co robić. W ciągu roku trafia do 
nas blisko 1000 wniosków o przydział mieszka-
nia, a obrabiają je raptem cztery osoby, które czę-
sto, by potwierdzić stan opisany przez lokatora 
we wniosku, korespondują z ościennymi gmina-
mi albo urzędami stanu cywilnego. Badamy nie 
tylko papier, odbywają się również wizje lokalne 
z udziałem naszych pracowników, bądź człon-

ków społecznej komisji mieszkaniowej — mówi 
Danuta Kolasińska.

Stara siedziba zakładu, budynek przy ul. 3 
Maja, już kilka lat temu został włączony w ob-
rys terenu, który miasto już kilkakrotnie bez-
skutecznie próbowało sprzedać. 

Sporym ciężarem finansowym dla miasta są 
mieszkania komunalne znajdujące się w bu-
dynkach zarządzanych przez wspólnoty miesz-
kaniowe, bo miasto musi wnosić na rzecz tych 
wspólnot składki znacznie wyższe od kwot uzy-
skiwanych z czynszów. — Patrząc, jak wspólno-
ty dbają o stan techniczny budynków, jak je mo-
dernizują, trzeba stwierdzić, że to generalnie roz-
wiązanie korzystne. Mamy wyremontowane bu-
dynki, mamy przeprowadzone termomoderniza-
cje i takich przypadków widać w mieście coraz 
więcej — komentuje prezydent Fudali. 

— Największe dysproporcje są w małych bu-
dynkach z niewielką liczbą mieszkań. Stawka 

funduszu remontowego jest 
tam zazwyczaj bardzo wyso-
ka, a stawka czynszu taka, 
jak w wielu innych mieszka-
niach komunalnych. W du-
żych budynkach, gdzie miesz-
kań jest 30, 40 lub 50 takich 
dysproporcji nie ma, bo staw-
ka opłaty remontowej jest 
zbliżona do czynszu. Poza 
tym wspólnoty zarządzają na 
ogół budynkami w tych re-
jonach miasta, gdzie nasze 
czynsze komunalne są sto-
sunkowo wysokie. W czasie 

pełnej termomodernizacji budy-
nek jest docieplany i podłącza-

ny do ciepłociągu, dzięki czemu lokatorzy zysku-
ją centralne ogrzewanie, a to jest element, który 
powoduje podwyżkę czynszu — wyjaśnia Danu-
ta Kolasińska, dyrektorka ZGM-u. 

Wacław Troszka

Parterem do lokatora

W styczniu bez wielkiej pompy otwarto oficjalnie nową siedzibę Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, który zawiaduje należącymi do miasta mieszkaniami 
i lokalami użytkowymi. 

W nowej siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydziały najczęściej odwiedzane przez 
petentów ulokowano na parterze, gdzie urządzono również praktyczną recepcję

Prace remontowe w nowej siedzibie 
ZGM trwały od początku kwietnia 
do połowy września ubiegłego roku 
i kosztowały 410 tys. zł. Obecnie 
łączna powierzchnia użytkowa biur 
ZGM-u wynosi 745 m2. Platforma dla 
osób niepełnosprawnych kosztowała 
dodatkowych 40 tys. zł. Biurka i krzesła 
kolejnych 30 tys. zł, zaś 50 tys. zł 
wydano na płyty meblowe i akcesoria, 
z których sami już pracownicy ZGM-u 
poskładali szafy i stół stojący w sali 
narad.

Pracownicy popularnej „Komunalki” mają wreszcie do swej 
dyspozycji przestronne biura

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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



Termin składania przetargowych ofert wy-
znaczono na 23 marca. Przy ich ocenie będą 
obowiązywać dwa kryteria – cena (90 punktów) 
i termin wykonania inwestycji (10 punktów). 

W rejonie ulicy Prostej eksploatacja górnicza 
trwa od 1968 roku, od tamtego czasu droga obni-
żyła się o dobrych 14, a nawet 15 metrów. Obec-
nie jej jezdnia jest narażona na szkody górnicze 
nawet piątej kategorii, ale nowy odcinek ul. Pro-
stej zostanie poprowadzony obrzeżami terenu 
dotkniętego szkodami górniczymi, dzięki czemu 
kierowcy nie będą już narażeni na niespodzian-
ki w postaci uskoków i zapadlisk, a cała ulica bę-
dzie tańsza w utrzymaniu. Na mocy podpisanej 
jeszcze w 2012 roku ugody, 71 proc. kosztów jego 
budowy pokryje odpowiedzialna za szkody gór-
nicze Kompania Węglowa.

Wojewoda śląski już we wrześniu 2012 
roku wydał zezwolenie na realizację inwesty-
cji drogowej. Prosta jest drogą wojewódzką, 
więc choć jej nowy odcinek będzie przebie-
gać przez tereny prywatne (osób fizycznych 
i prawnych), urząd miasta, składając u woje-
wody wniosek o pozwolenie na budowę, nie 
musiał  posiadać zgód właścicieli na dyspono-
wanie tymi gruntami. Przedstawił tylko doku-
mentację techniczną uwzględniającą koniecz-
ność zajęcia tych gruntów, a te z chwilą wyda-
nia przez wojewodę zezwolenia, stały się wła-
snością województwa śląskiego. Teraz obo-
wiązkiem wojewody jest przeprowadzenie po-
stępowań odszkodowawczych, a miasto może 
rozpocząć budowę drogi niezależnie od tego, 
czy zostaną one zakończone czy nie. By jed-
nak ułatwić ich przeprowadzenie, przygotowa-
no opatrzoną zdjęciami dokumentację stano-

wiącą precyzyjny opis zajętych nieruchomości. 
Sprawa dotyczy w sumie 24 niezabudowanych 
działek 28 właścicieli i współwłaścicieli, w tym 
kilku działek należących do miasta. Na pod-
stawie sporządzonych opisów nieruchomości 
zaangażowani przez wojewodę rzeczoznawcy 
sporządzą operaty, które będą podstawą de-
cyzji o przyznaniu odszkodowania. Fizycznie 
właścicielom zajętych działek wypłaci je in-
westor, czyli magistrat, ale faktycznie za za-
jęte pod drogę grunty, na mocy wspomniane-
go już porozumienia, zapłaci Kompania Wę-
glowa. Magistrat zapłaci jedynie za te grunty, 
które wykupiono po to, by na trzech skrzyżo-
waniach nowego odcinka ul. Prostej z istnie-
jącymi już drogami, można było wybudować 
bezpieczniejsze dla kierowców ronda. Jedno 
z tych rond powstanie na skrzyżowaniu Pro-
stej z ul. Brzezińską (obok salonu samocho-
dowego Magro), gdzie nowo powstały odci-
nek będzie się łączył ze starą Prostą. Drugie 
rondo pojawi się na skrzyżowaniu nowej Pro-
stej z ul. Harcerską, a trzecie na jej skrzyżo-
waniu z ul. Drzymały. To ostatnie, trzywloto-
we rondo tak zaprojektowano, by w przyszło-
ści zamiast ul. Drzymały włączyć do niego ko-
lejną nową drogę, która miałaby w przyszło-
ści połączyć ul. Prostą z ul. Żorską, a konkret-
nie z drogą, z której dziś korzystają kierow-
cy dojeżdżający do położonych przy Żorskiej 
supermarketów Tesco, Mediamarkt i Prakti-
ker. Przebieg tego nowego szlaku, który miał-
by ułatwić dojazd do wspomnianych sklepów 
uwzględnia aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego, ale do samej inwestycji dro-
ga jeszcze daleka.

  Na ul. Żorskiej np. przydrożne rowy wzmac-
niane są elementami betonowymi jak korytka 
czy ażurowe płyty. — Chodzi o to, by to, co do-
tąd zostało zrobione, nie zniszczyły opady deszczu 
i śniegu, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach 
jest wyjątkowo wilgotno — mówi naczelnik wy-
działu dróg Jacek Hawel.

 Do wiosny jednak coraz bliżej i w magistra-
cie trwają przygotowania do kolejnych inwesty-
cji. Pod koniec lutego planowane jest ogłosze-
nie kilku przetargów: na modernizację ul. Pro-
stej (więcej obok), a także liczącego ponad 1 km  
odcinka ul. Wielopolskiej od ronda w lesie (na-
zywanego też wielopolskim) w stronę Paru-
szowca. Wzdłuż remontowanego odcinka zo-
stanie wycięta część drzew, powstaną też rowy 
odwodniające, czego wymaga okoliczny le-
śny grunt sprzyjający wysokiemu stanowi wód 
gruntowych. Jeszcze w lutym zostanie ogłoszo-
ny przetarg na remont ul. Gzelskiej w Chwa-
łęcicach, trwają też procedury przetargowe na 
remont wiaduktu na ul. Teofila Bieli w dzielni-
cy Kamień, w kierunku Czerwionki. — To spo-
ry skrót do Leszczyn, wykorzystywany chętnie za-
równo przez rybniczan, jak i mieszkańców sąsied-
niej gminy, dlatego remont będącego w kiepskim 
stanie obiektu jest potrzebny — mówi naczelnik 
Hawel. W końcowym stadium jest również po-
stępowanie przetargowe na przebudowę prze-
pustu wraz z udrożnieniem rowów na ul. Ko-
misji Edukacji Narodowej na granicy Golejo-
wa i Grabowni, co pozwoli na lepsze odwod-
nienie terenu. Niebawem zostanie ogłoszony 
również przetarg na budowę chodnika wzdłuż 
ul. Narutowicza w Niewiadomiu na odcinku od 
ul. Morcinka do granicy Rybnika z Radlinem  
i Rydułtowami.

 Trwają przygotowania do zapowiadanej rewi-
talizacji ciągu ulic Sobieskiego i Powstańców, co 
wiąże się również ze zmianą układy komunika-
cyjnego. Ruch trzeba przeorganizować głównie 
w rejonie bazyliki św. Antoniego – zgodnie z pla-
nami nie będzie on przebiegał, jak dziś, przed 
samą świątynią i pomnikiem Jana Pawła II. Dla-
tego ul. Byłych Więźniów Politycznych stanie się 
drogą dwukierunkową z sygnalizacją świetlną. 
Przy okazji poprawiona zostanie konstrukcja tej 
drogi oraz zbudowana kanalizacja deszczowa. 

(r)

Zima „zamroziła” wszystkie inwestycje 
drogowe i jeżeli na ulicach Żorskiej czy 
Wodzisławskiej pojawiają się robotnicy, 
to ich zadaniem jest utrzymanie przejezd-
ności tych dróg i zabezpieczanie zrealizo-
wanych już prac poprzez prawidłowe od-
wodnienie.

Nowa Prosta 
ominie szkody górnicze

Po północnej stronie ulicy Prostej trwa już 
rekultywacja terenu powstałego w ciągu 
kilku lat zapadliska W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

v

v

Urząd miasta ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Prostej, a tak naprawdę, na 
budowę jej nowego, kilometrowego odcinka. Zastąpi on fragment drogi sąsiadujący 
obecnie z dużym rozlewiskiem, powstałym w wyniku osiadania terenu, pod którym wciąż 
fedruje kopalnia Chwałowice. 71 proc. kosztów budowy pokryje Kompania Węglowa.
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Lp. Dzielnica Budynek Adres Data i godzina

1 BOGUSZOWICE STARE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. Małachowskiego 44 
4 marca

(poniedziałek) 18:00

2 BOGUSZOWICE OSIEDLE Dom Kultury w Boguszowicach Pl. Pokoju 1
4 marca

(poniedziałek) 16:00

3 CHWAŁĘCICE Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Gzelska 7 
5 marca
(wtorek) 18:00

4 STODOŁY Remiza OSP Stodoły ul. Zwonowicka 5 
5 marca
(wtorek) 16:00

5 SMOLNA Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 

ul. Reymonta 69 
6 marca
(środa) 18:00

6 ZAMYSŁÓW Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123 
6 marca
(środa) 16:00

7 GOLEJÓW Remiza OSP Golejów ul. Gliwicka 257  
12 marca
(wtorek) 18:00

8 OCHOJEC OSP Ochojec ul. Rybnicka 23 
12 marca
(wtorek) 16:00

9 GOTARTOWICE Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Ziołowa 3 
18 marca

(poniedziałek) 18:00

10 KŁOKOCIN Remiza OSP Kłokocin ul. Włościańska 70 
18 marca

(poniedziałek) 16:00

11 ŚRÓDMIEŚCIE Powiatowa i Miejskia Biblioteka Publiczna ul. Szafranka 7
21 marca 

(czwartek) 18:00

12 LIGOTA – LIGOCKA KUŹNIA Harcówka ul. Zakątek 19 
21 marca

(czwartek) 16:00

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

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

Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Od maja ubiegłego roku 
specjalistyczna firma Hadex 
rekultywuje już teren o po-
wierzchni niespełna pięciu 
hektarów położony po za-
chodniej stronie ul. Prostej, 
gdzie także powstało niewiel-
kie jeszcze rozlewisko. Zgod-
nie z projektem ma tam trafić 
ok. 460 tys. ton skały płonnej 
z kopalni Chwałowice. W naj-
wyższym miejscu teren, który 
przez ostatnie lata osiadał zo-
stanie podniesiony nawet o ok. 
osiem, dziesięć metrów, a do 
października roku 2014 ma się 
już zazielenić.  Trwa opracowy-
wanie szczegółowego planu re-
kultywacji obszaru głównego 
rozlewiska rozciągającego się 
po wschodniej stronie ul. Pro-
stej, które docelowo ma zostać 
zlikwidowane. Według wstęp-
nych szacunków do zniwelowa-
nia powstałego w ciągu lat za-
głębienia terenu użytych zosta-
nie ok. 11 mln ton kopalnianej 

skały. Dlatego kopalnia Chwa-
łowice chciałaby tam doprowa-
dzić swój kopalniany tor kole-
jowy i wywozić ją tam wago-
nami. — To najmniej uciążliwy  
i najtańszy sposób wywożenia  
z kopalni kamienia bo nie ob-
ciąża dróg publicznych — prze-
konywali przedstawiciele ko-
palni Chwałowice w czasie nie-
dawnego posiedzenia komisji 
przemysłu górniczego, ekolo-
gii i rolnictwa rady miasta.

W pierwszej kolejności re-
kultywacji zostanie poddany 
teren ciągnący się od kopalni 
Chwałowice po ul. Świerklań-
ską; w drugiej obszar od Świer-
klańskiej po dzisiejszą ul. Pro-
stą. Choć cały ten teren na-
dal będzie narażony na skutki 
uboczne trwającej pod ziemią 
eksploatacji, stary odcinek ul. 
Prostej zostanie zachowany, by 
zapewnić niezbędny dojazd do 
ulic Drzymały i Harcerskiej. 

Wacław Troszka 

18 lutego w remizie OSP w Kłokocinie odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

 Oprócz kilkudziesięciu strażaków reprezentujących ochotnicze straże po-
żarne z terenu całego województwa wziął w nim udział m.in. prezes zarządu 
wojewódzkiego gen. Zbigniew Meres oraz Adam Fudali, prezydent Rybnika. 
W czasie posiedzenia prezes zarządu miejskiego OSP Józef Sorychta, będą-
cy też członkiem zarządu wojewódzkiego, przedstawił kompleksową informa-
cję na temat funkcjonowania ochotniczych straży w Rybniku i ich współpracy  
z władzami miasta. Wspomniał m.in. o trzech nowych wozach bojowych, które 
w przeciągu sześciu lat, głównie za sprawą pieniędzy z budżetu miasta, trafi-
ły do ochotniczych straży w Popielowie, Kamieniu i Kłokocinie.           (WaT) 

W nocy z 7 na 8 lutego odbyło się w całej Polsce zarządzone przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej doroczne liczenie osób 
bezdomnych. 

Stosowne informacje ściągnięto ze szpitali, schronisk, noclegowni i przytuł-
ków zaś policzeniem osób nocujących w różnego rodzaju pustostanach, sza-
łasach czy na klatkach schodowych bloków zajęli się strażnicy miejscy i po-
licjanci, których poczynania koordynowali pracownicy pomocy społecznej.  
W Rybniku doliczono się w sumie 179 osób bezdomnych. 

(WaT)

v

v

Generał w Kłokocinie

Policzyli bezdomnych

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



Zabezpieczyć, zbadać, zamknąć...
Głośno o dopalaczach zrobiło się jesienią 2010 r.,  

kiedy po kilku tragicznych przypadkach zgonów 
młodych ludzi po zażyciu działających podobnie 
jak narkotyki środków psychoaktywnych, rząd wy-
dał wojnę handlującym nimi sklepom. Na pod-
stawie generalnej decyzji Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego w całej Polsce zamknięto prawie 
1400 sklepów z dopalaczami. Pod koniec 2010 r.  
znowelizowano ustawy O przeciwdziałaniu narko-
manii i O Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na ich 
mocy na terenie RP obowiązuje zakaz wprowadza-
nia do obrotu nazwanych środkami zastępczymi 
produktów, które mogą być używane jako środ-
ki odurzające i psychotropowe. Żeby nie było tak 
prosto, warszawski Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny uchylił jedną z decyzji GIS w sprawie do-
palaczy. Teraz służby sanitarne muszą wykazać,  
że substancje zawarte w konkretnym produkcie są 
szkodliwe dla zdrowia. By więc wycofać z obrotu 
dany specyfik, należy laboratoryjnie udowodnić, 
że zawiera on składnik objęty ustawowym zaka-
zem obrotu (ich lista jest załącznikiem do ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii). 

W praktyce okazało się, że producenci specy-
fików i właściciele sklepów z dopalaczami mogą 
błyskawicznie zmieniać składy i nazwy produktów 
oraz rejestrować nowe podmioty gospodarcze, 
które będą nimi handlować. W tej sytuacji długo-
trwałe procedury stworzone przez administrację 
okazały się nieskuteczne. A Holendrzy się śmie-
ją, że w Polsce narkotyki można kupić w sklepie, 
a naturalne zioło jest zakazane, jak głosi jeden  
z komentarzy w internecie.

Jak mówi zastępczyni Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Rybniku Lidia Lazar, 
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 
służby sanitarne mają prawo zakazania wprowa-
dzenia do obrotu lub wycofania z niego produktu 
na 18 miesięcy, jeśli istnieje podejrzenie, że może 
on zawierać np. środki psychotropowe lub pochod-
ne amfetaminy o działaniu do niej podobnym.  
I kilka razy z tego prawa skorzystały. O sklepie  
w Rybniku sprzedającym dopalacze, zrobiło się 
głośno jeszcze przed ogólnopolską akcją w 2010 r.  
W kwietniu 2009 r., kiedy „przedmioty kolekcjo-
nerskie” (handlowa przykrywka dopalaczy) sprze-
dawano tam całkowicie legalnie, w sklepie zatrzy-

mano dwóch dilerów i 200 g 
marihuany. Można się domy-
ślać, że handel narkotykami  
i dopalaczami, określanymi 
niesłusznie jako bezpieczna 
alternatywa dla twardych nar-
kotyków, gdzieś się zazębia. 
W październiku 2010 r., kie-
dy podejrzewano, że do obro-
tu wprowadzono groźny spe-
cyfik o nazwie „tajfun”, ryb-
nicki sanepid przeprowadził 
kontrolę w kilku sklepach; 
znaleziono w nich kilka in-
nych produktów o podobnym 
działaniu. Zabezpieczono je  
i zbadano próbki. Ponieważ 

zawierały niedozwolone składniki, decyzją głów-
nego inspektora sanitarnego cztery sklepy na te-
renie Rybnika i Żor zostały zamknięte.    

Kolejny sklep, przed którym wieczorami kręci-
ło się podejrzanie dużo młodzieży, otwarto przy  
ul. Powstańców 17.  W ub. roku w asyście policji 
przeprowadzono w nim cztery kontrole. — Zabez-
pieczono 494 sztuki produktów, co do których ist-
niało podejrzenie, że w swoim składzie mają niedo-
zwolone substancje — mówi Lidia Lazar. — Pobra-
no z nich 21 próbek poszczególnych rodzajów spe-
cyfiku i przekazano do badań w Narodowym Insty-
tucie Leków. W ich składzie znaleziono pochodne 
amfetaminy i śladowe ilości narkotyków. Wydali-
śmy decyzje o wstrzymaniu obrotu tymi produkta-
mi i zaprzestaniu działalności gospodarczej w za-
kresie wprowadzania do obrotu kwestionowanych 
produktów — kontynuuje wicedyrektor Lazar. Wy-
dano też decyzję  nakazującą zniszczenie produk-
tów, a na właściciela sklepu nałożona została kara 
finansowa (może wynosić od 20 tys. do 1 mln zł). 
Jak mówi Lidia Lazar, zakazy działalności są nie-
efektywne, bo firmy rejestrują się co rusz w innym 
miejscu i pod inną nazwą. Handlarze wprowadza-
ją też szybko do obiegu zmodyfikowane produkty, 
które mogą być wycofane dopiero po kolejnym ba-
daniu i stwierdzeniu, że znajdują się w nich zaka-
zane substancje. Po jakimś czasie sklep pod szyl-
dem „Upominki” zniknął z ul. Powstańców, by po-
jawić się na ul. Gliwickiej. Ale i ten, decyzją Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego, wspomaganego 
zarządzeniem wojewody śląskiego, został w stycz-
niu br., zamknięty, ponieważ zaistniało podejrze-
nie, że na półkach znów pojawiły się niedozwolo-
ne substancje. Badania potwierdziły obawy. — Jak 
długo sklep będzie zamknięty? Trudno powiedzieć, 
bo właściciel ma prawo do odwołania i zawsze  
z tego korzysta. W tych kilku podjętych przez nas in-
terwencjach korespondowaliśmy z różnymi firmami, 
ale wygląda na to, że „czapka” mieści się w Pabia-
nicach — mówi Lidia Lazar. Może się też zdarzyć, 
że zarejestrowany zostanie nowy podmiot gospo-
darczy i „zabawa” rozpocznie się od początku, do-
póki nie pojawią się bardziej adekwatne do sytu-
acji przepisy. Na razie instytucją najbardziej zaan-
gażowaną w tępienie dopalaczy jest inspekcja sa-
nitarna. W świetle zapisów ustawy O zwalczaniu  

„Dopalacze mogą cię wypalić” – takim ostrzeżeniem wita internautów strona 
www.dopalaczeinfo.pl, będąca kompendium wiedzy o zjawisku, które co jakiś 
czas porusza opinię publiczną. Zjawisku niebezpiecznym, z którym walka jest 
bardzo trudna. Tym bardziej cieszy fakt, że w Rybniku sklep z dopalaczami  
w formie „upominków” udało się zamknąć. Na jak długo? Zobaczymy.

W ciągu ostatniego półrocza do szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach trafiło kil-
kunastu młodych ludzi, którzy zażyli wcześniej dopalacze. Poważniejszych konsekwencji 
zdrowotnych nie stwierdzono. Zazwyczaj kończyło się na płukaniu żołądka i krótkiej ob-
serwacji. O rybnickich  przypadkach poważnych konsekwencji będących skutkiem przyj-
mowania tych używek nic nie wiadomo; nie wie o nich też ani policja, ani prokuratura. 

Dopalacze – grupa różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycz-
nym działaniu psychoaktywnym i halucynogennym. Najczęściej występują w postaci 
białego proszku, kapsułek, tabletek i roślinnego suszu.

Są sprzedawane pod różnymi przykrywkami: jako „przedmioty kolekcjonerskie nie-
nadające się do spożycia”, płyn do czyszczenia komputerów, nawozy do roślin itp.    

W y p a l a j ą c e  d o p a l a c z e
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Jak poznać, że dziecko ma kontakt  
z narkotykami?

Trzeba je uważnie obserwować. Depresja, 
zmienność nastrojów, nagłe wyjścia z domu, 
wynoszenie cennych rzeczy, pieniędzy, kra-
dzieże, agresywne zachowania, rozszerzone 
źrenice, stany lękowe, psychozy – to alarmy, 
których nie należy lekceważyć. Dobrze, jeśli 
rodzice przez cały czas dużo rozmawiają z 
dzieckiem, bo to ułatwia obserwację. Trze-
ba też pamiętać, że nie zawsze wymienione 
objawy muszą być konsekwencją kontaktu 
z narkotykami. Zmiany zachowań, zamyka-
nie się w pokoju zazwyczaj towarzyszą też 
dojrzewaniu czy pierwszym miłościom…  
To złożony problem i czasem naprawdę 
trudno zauważyć, że z dzieckiem dzieje się 
coś niepokojącego. 

Co pani sądzi o robieniu testów na 
obecność narkotyków czy przeszukiwa-
niu pokoju?

Efekt będzie odwrotny. Takie zachowa-
nie rodzica rodzi bunt i agresję. Podsta-
wą relacji z nastolatkiem powinna być roz-
mowa. Testy pozwalają wykryć marihuanę  
w moczu do dwóch tygodni od zażycia, 
obecność amfetaminy można stwierdzić do 
72 godzin – o ile mamy do czynienia z czę-
stym zażywaniem tych środków. Przy spo-
radycznych kontaktach z narkotykami ich 
obecność w organizmie jest krótsza. Pa-
miętajmy jednak, że osoba uzależniona nie 
musi brać narkotyków codziennie. Szcze-
gólnie groźne są dopalacze. To różne mie-
szanki, często bez podanego na opakowa-
niu składu, więc tym bardziej niebezpiecz-
ne i nieprzewidywalne. Nawet toksykolodzy 
do końca nie wiedzą, co w nich jest. Często 
tego typu środki zawierają mefedron, który  
w połączeniu z alkoholem może być zabójczy  
i o tym trzeba mówić młodzieży.

Młodzież jest ciekawa eksperymen-
tów. Czy są argumenty, jakimi można 
ją do tego zniechęcić?

Pokazujmy, jakie są straty związane z bra-
niem dopalaczy i narkotyków. Dopalacz ma 
fajną nazwę, ale to też narkotyk, o którym de 
facto nic nie wiemy. Może być w nim wszyst-
ko, nawet trutka na szczury… Przepisy na 
dopalacze są w internecie. Lepiej pokazy-
wać konsekwencje na konkretnych przykła-
dach, jak tragiczny, nagłośniony przez me-
dia przypadek nastolatka z Warszawy, który 
w Wigilię popełnił samobójstwo, a wcześniej 
zażywał marihuanę. Najbardziej przema-
wia bilans zysków i strat – tak się postępuje  
w przypadku wszystkich uzależnień. Więcej 
na ten temat powinno się mówić w szkole. 
Warto na takie prelekcje czy spotkania za-

praszać osoby 
uzależnione, 
po terapii, któ-
re opowiedzą 
o swoich do-
świadczeniach. 
Do młodzieży 
przykład prze-
mawia bardziej 
niż pogadanka 
terapeuty. 

Jeśli w ro-
dzinie pojawi się problem, gdzie szu-
kać pomocy?

Można się zgłosić do jakiegokolwiek 
ośrodka terapii uzależnień. Jest ich napraw-
dę dużo, a część z nich ma umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Pomóc i po-
kierować może psycholog, psychoterapeu-
ta, terapeuta uzależnień. Warto też pójść 
na grupę wsparcia dla rodzin uzależnio-
nych. Mityngi dla anonimowych narkoma-
nów są prowadzone w Katowicach, Wodzi-
sławiu i Bielsku. 

Czy odpowiedzialny rodzic powinien 
się czegoś dowiadywać o narkotykach?

Na pewno powinien się orientować. Nie-
stety, najczęściej rodzice są przekonani,  
że problem nie dotyczy ich dziecka. Skoro 
dobrze się uczy, nie sprawia problemów,  
to gdzie tam narkotyki… Dopalaczy nie 
biorą tylko dzieci z rodzin patologicznych. 
Większość z nich pochodzi z dobrych do-
mów, ma pieniądze. Często w ten sposób 
szukają akceptacji w swoim środowisku, nie 
chcą być gorsi, odstawać od innych. Tak na-
prawdę jednak nie zdają sobie sprawy, w co 
się pakują. Są pewni, że nigdy się nie uzależ-
nią, że to tylko przygoda, na chwilę będzie 
fajnie, bez destrukcyjnych konsekwencji  
w dalszym życiu, bo przecież w każdym mo-
mencie mogą przestać. Tak nie jest – każdy,  
w każdym wieku może się uzależnić, a ludzie 
młodzi są na to szczególnie podatni. Nigdy 
nie wiemy też, kto ma predyspozycje gene-
tyczne, rodzinne, środowiskowe. 

Co pani sądzi o legalizacji marihu-
any?

Marihuana jest narkotykiem i nie może 
tu być żadnej taryfy ulgowej. Nie przekonują 
mnie przytaczane przez zwolenników legali-
zacji argumenty, bo widziałam nieszczęścia 
związane z narkotykami. Bardzo często ma-
rihuana jest wstępem do mocniejszych spe-
cyfików. Nie musi tak być, ale bardzo często 
tak właśnie jest. Nie możemy bagatelizować 
marihuany i nie możemy jej zalegalizować.

Rozmawiała Małgorzata Tytko

narkomani, handel dopalaczami, o ile nie zawierają one narko-
tyków, a więc substancji zabronionych, nie jest przestępstwem, 
więc prokuratura i policja w całej tej sprawie tylko asystują. Poli-
cja częściej jednak patroluje i monitoruje miejsca, gdzie handlu-
je się podejrzanymi środkami. 

Uświadamiać?
Prawo rynku mówi, że podaż jest odpowiedzią na popyt. Skoro 

różnego rodzaju smart shopy, „pachnące domki” i inne przybytki 
spod znaku suszu, proszku i piguły odradzają się niczym łby Hy-
dry, może z większym zaangażowaniem zniechęcać młodych ludzi 
do zażywania wypalających mózg, zanieczyszczonych, pełnych che-
mii specyfików? Oczywiście, akcje uświadamiające są prowadzone,  
a profilaktyką zajmuje się m.in. pion oświaty zdrowotnej sanepidu. 

Oferta działań profilaktycznych adresowana była również do or-
ganów prowadzących szkoły, głównie samorządów. Jak mówi Ewa 
Ryszka, wiceprezydent Rybnika zajmująca się polityką społeczną 
miasta, głównym polem działań jednostek samorządowych w sferze 
walki z dopalaczami jest prowadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej, edukacyjnej  i alternatyw. Ponadto stosowane są strate-
gie interwencyjne oraz strategie zmniejszania szkód – podobnie jak  
w przypadku narkomanii i jej skutków. Zadaniem miasta jest stworze-
nie młodzieży warunków do alternatywnego spędzania wolnego cza-
su na zajęciach pozalekcyjnych w kołach naukowych czy zaintereso-
wań, w sali gimnastycznej i na boisku, tworzenie i finansowanie pro-
gramów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, a tak-
że wspomaganie działań różnych osób, instytucji czy organizacji poza-
rządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii czy zja-
wiska zażywania innych środków psychoaktywnych. Działania te są 
zapisane w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i narkomanii na 2013 r. — Samorząd ma niewie-
le narzędzi do walki z dopalaczami — mówi Ewa Ryszka. Niektórym 
samorządowcom wydawało się, że jest inaczej, jednak szybko zosta-
li przywołani do rzeczywistości. Powołując się na ustawę o samorzą-
dzie gminnym, a ściślej na zapisy o zarządzaniu kryzysowym i mając 
na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienie porząd-
ku, spokoju i bezpieczeństwa, w kilku miastach podjęto uchwały za-
kazujące wprowadzenia do obrotu dopalaczy. Tak było m.in. w Byd-
goszczy, Grodzisku Mazowieckim i Rudzie Śląskiej, jednak nadzór 
prawny uchylił uchwały jako niezgodne z obowiązującym prawem. 
Mimo oburzenia samorządowców, których inspirowały tragiczne wy-
darzenia z nastolatkami w roli głównej, zdaniem prawników wprowa-
dzenie w życie obostrzeń doprowadziłoby do zakazu obrotu „trud-
ną do określenia” ilością środków chemicznych, powszechnie stoso-
wanych, np. jako składniki klejów. Uznali również, że zastosowanie 
takich zakazów byłoby wątpliwe w praktyce. Zatem szkołom, pla-
cówkom opiekuńczo-wychowawczym i kultury pozostaje prowadze-
nie profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej dla grup niskiego i pod-
wyższonego ryzyka uzależnieniem, bowiem obejmują one najwięk-
szą grupę młodych ludzi podejmujących zachowania ryzykowne. To 
głównie w ramach tych grup prowadzone są warsztaty i działania al-
ternatywne uczące młodych ludzi zaspakajania potrzeb życiowych  
w sposób akceptowany społecznie. Dla rodziców organizowane są 
spotkania informacyjno-edukacyjne, dzięki którym zwiększa się ich 
wiedza w tym trudnym temacie, co pozwala na szybszą interwencję  
w sytuacji sięgania przez ich dzieci po środki psychoaktywne. Ponie-
waż rodzina jest miejscem najbliższym młodemu człowiekowi, od niej 
wymaga się również towarzyszenia w rozwoju dzieci. Ponieważ sprze-
daż jakichkolwiek środków psychoaktywnych jest dochodowa, to ape-
lowanie do sumień osób je sprzedających byłoby działaniem raczej na-
iwnym. Najistotniejsze jest uczenie ludzi zaspokajania swoich najważ-
niejszych potrzeb życiowych w inny sposób i takie działania są na te-
renie naszego miasta podejmowane.

Wiesława Różańska

Dopalacze to narkotyki
Rozmowa z Anitą Machulik-Mazur, 

psychoterapeutą, terapeutą uzależnień
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Gotowy jest już projekt techniczny moderni-
zacji Rudy, wykonany przez gliwicką pracow-
nię architektoniczno-urbanistyczną „A:3”. Ma-
gistrat chce na tyle szybko wyłonić w przetargu 
wykonawcę, by roboty na terenie kąpieliska ru-
szyły już w drugiej połowie maja. Rok później, 
w maju 2014 roku nowa Ruda ma zostać odda-
na do użytku.

— Zrewidowaliśmy  nasze wcześniejsze plany, 
zakładające, że latem tego roku kąpielisko będzie 
funkcjonować jeszcze w starym kształcie. Lato to 
jednak najlepszy okres na prowadzenie robót bu-
dowlanych, a długi dzień sprawia, że wykonawca 
będzie mógł pracować w razie potrzeby na dwie 
zmiany. Dzięki temu będziemy mieć pewność,  
że latem przyszłego roku rybniczanie będą już ko-
rzystać z nowoczesnego kąpieliska — mówi Mi-
chał Śmigielski, wiceprezydent Rybnika.

Nowe kąpielisko będzie czynne znacznie dłu-
żej niż stara Ruda, gdyż woda w nowych, stalo-
wych nieckach będzie podgrzewana przez ko-
lektory słoneczne. Tę rolę będą pełnić specjal-
ne maty typu sportsolar, którymi zostanie wy-
łożone podłoże wokół basenów. — W Austrii  

w przypadku basenów położonych w Alpach, dzię-
ki zastosowaniu tej technologii sezon wydłużono 
prawie o trzy miesiące. Ruda będzie więc czynna 
nie tylko w wakacje, ale przy sprzyjającej pogodzie 
od maja do września — mówi Michał Śmigielski.

Zamiast obecnego głównego akwenu poja-
wią się dwa osobne baseny – rekreacyjny o po-
wierzchni ponad 1,8 tys. m2 z licznymi atrakcjami 

oraz typowo sportowy, basen pływacki (20x25 m) 
z niewielką widownią. Powstanie też nowy dwu-
częściowy brodzik (dla dzieci młodszych i star-
szych) oraz park wodny dla dzieci z tryskającymi 
wodą różnymi elementami małej architektury.  
W głównym basenie rekreacyjnym  będzie moż-
na korzystać z atrakcji znanych dotąd głów-
nie z aquaparków; będzie tam m.in. rwąca rze-
ka i sztuczna fala. Kąpielisko będzie miało 
podświetlenie ledowe, tak więc będzie można  
z niego korzystać również w czasie ciepłych, let-
nich wieczorów.

W części północno-wschodniej ośrodka po-
wstanie duży plac zabaw dla dzieci. Jego wypo-

sażenie ma być bardzo uniwersalne, tak, by mo-
gły się tam bawić dzieci w różnym wieku. Będą 
też sprzęty dla ich rodziców chcących zażyć nie-
co ruchu czy rekreacji na świeżym powietrzu. 
Część tych urządzeń będzie prawdopodobnie 
sezonowo wymieniana, tak by z placu zabaw 
można było korzystać i latem, i zimą. 

Całe kąpielisko tak rozplanowano, by nowy 
układ obiektów nie blokował realizacji wcze-
śniejszej koncepcji całościowego zagospodaro-
wania tego terenu. Z tego względu nowy bro-
dzik i park wodny zostaną ulokowane w czę-
ści wschodniej ośrodka, zaś na terenach poło-
żonych najbliżej ul. Gliwickiej, gdzie w przy-
szłości powstaną być może kolejne obiekty re-
kreacyjno-sportowe, będą na razie usytuowane 
nowe, stosunkowo tanie w budowie boiska do 
plażowej odmiany siatkówki i piłki nożnej oraz 
koszykówki. Istniejące obecnie na kąpielisku 
cztery budynki zostaną wyburzone, a w ich miej-

sce powstaną obiekty w zupełnie no-
wym kształcie, szczególnie efektow-
nie prezentuje się dyżurka ratowni-
ków WOPR-u. 

Jedynym elementem  starej Rudy, 
który pozostanie będzie konstrukcja 

obecnej zjeżdżalni. Po jej odno-
wieniu zostanie na niej zainstalo-
wana nowa rura. Obok powstanie 
jeszcze jedna zjeżdżalnia – prosta, 
15-metrowa, za to aż czterotoro-
wa. Na nowej Rudzie pojawi się 
też piaszczysta oaza z pięcioma 
palmami i 19 płóciennych para-
soli, pod którymi będzie się moż-
na schronić przed promieniami 
słonecznymi. 

Jednym z elementów ośrodka będzie sezono-
we, otwarte lodowisko, które w myśl założeń, ma 
zostać uruchomione jesienią tego roku. Będzie 
usytuowane w sąsiedztwie obecnego piłkarskie-
go boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wiosną i la-
tem lód zastąpi sztuczna trawa i w ten sposób po-
wstanie kolejne boisko. Lodowisko tak  umiej-
scowiono, by wokół niego było na tyle wolnej 
przestrzeni, by w przyszłości, możliwe było do-
budowanie jego zadaszenia.

I to co ważne dla kierowców, na pograniczu 
kąpieliska i kompleksu boisk piłkarskich po-
wstanie przestronny parking.

Wacław Troszka

Kąpielowa rewolucja

Tak ma wyglądać kąpielisko Ruda latem 2014 roku. Wizualizacja nie 
uwzględnia dużego placu zabaw i lodowiska

Lada dzień Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosi przetarg na modernizację 
kąpieliska Ruda. Tak naprawdę zostanie ono zbudowane od nowa i tylko  
w niewielkim stopniu będzie przypominać starą Rudę. Zanim jednak wiosną 2014 roku  
rybniczanie będą mogli skorzystać z nowych kąpielowych atrakcji, będą musieli 
przeżyć tegoroczne lato bez Rudy. Częścią nowego ośrodka, który powstanie przy  
ul. Gliwickiej, będzie też prawie całoroczny duży plac zabaw dla dzieci i stacjonarne 
już, sezonowe, otwarte lodowisko; i to z niego najszybciej, bo już jesienią tego roku 
będą mogli korzystać rybniczanie.

Opis:
1 – basen rekreacyjny 
2 – basen sportowy z widownią
3 – brodzik
4 – wodny plac zabaw
5 – budynek zaplecza
6 – budynek technologiczny
7 – budynek ratowników WOPR
8 – zjeżdżalnie
9 – oaza
10 – boiska do siatkówki plażowej
11 – utwardzone boisko do koszykówki 
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27 stycznia odbył się modlitewny Marsz Pamięci, organi-
zowany co roku przez Klub Inteligencji Katolickiej w Ryb-

niku w rocznicę tragicznego marszu śmierci pędzonych przez 
hitlerowców na początku 1945 roku więźniów obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau. Modlitwę drogi krzyżowej roz-
poczęto pod pomnikiem ofiar marszu śmierci, usytuowanym 
w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej, a za-
kończono w kościele św. Katarzyny w Wielopolu. W czasie tej 
wyjątkowej procesji modlono się również za pozostałe ofiary 
ostatniej wojny, a także za poległych w czasie powstań ślą-
skich i innych zrywów narodowych. Wspominano też zmarłe-
go przed dwoma laty Karola Miczajkę, współzałożyciela ryb-
nickiego KIK-u, który przeżył marsz śmierci. 

W fotograficznym skrócie
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Remont stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej, w cza-
sie którego boisko piłkarskie zostanie powiększone do wy-
miarów regulaminowych, a pod murawą zostanie zainstalowa-
ny system jej podgrzewania, ma się rozpocząć 3 czerwca i po-
trwać do 18 sierpnia. Konsekwencją zmiany rozmiarów mura-
wy będzie konieczność zmodernizowania również żużlowego 
toru. — Terminu remontu, który zadawalałby i piłkarzy, i żużlow-
ców nie ma, dlatego po konsultacjach z oboma klubami wybra-
liśmy termin optymalny. Żużlowcy będą musieli jedynie zamie-
nić terminy meczów z dwoma rywalami (Równe, Krosno), czyli 
zmierzą się z tym drużynami na swoim torze wtedy, gdy termi-
narz przewiduje dla rybniczan spotkania wyjazdowe — mówi 
prezydent Adam Fudali.

Jeszcze w grudniu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakoń-
czył remont wiekowej kamienicy usytuowanej przy pl. Kościelnym 
1, vis-à-vis „Starego Kościoła”. W czasie trwającego od czerwca 
remontu gruntownie odnowiono efektowną elewację kamienicy. 
W uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków wymienio-
no wszystkie okna, położono nowe tynki, które następnie poma-
lowano i naprawiono ozdobne sztukaterie. Ułożono też nowe po-
szycie dachu z blachodachówki, czego wcześniej nie planowano. 
W czasie remontu, po rozebraniu przegniłej podsufitki okazało się 
jednak, że stary dach był już nieszczelny, więc nie było na co cze-
kać. Odnowiono też elewację tylnej ściany budynku, a na podwó-
rzu kamienicy wykonano chodniki, których wcześniej nie było. Re-
mont kamienicy kosztował nieco ponad 190 tys. zł.

Na początku lutego nowe parkomaty pojawiły się przed ryb-
nickim urzędem skarbowym przy pl. Armii Krajowej i przed od-
działem ZUS-u przy ul. Reymonta. To efekt grudniowej uchwa-

ły rybnickich radnych, którzy rozszerzyli strefę płatnego parko-
wania. Tym samym zatłoczone na ogół, darmowe parkingi przed 
ZUS-em i skarbówką odeszły w sferę wspomnień. 

W całym mieście jest teraz 15 podobnych parkingów urządzo-
nych w tzw. pasie drogowym; wszystkie znajdują się w Śródmie-
ściu. Ich utrzymaniem i serwisowaniem parkingowych automa-
tów zajmują się Rybnickie Służby Komunalne. Wkrótce płatny 
parking abonamentowy na 193 samochody ma zostać urządzo-
ny na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej.
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W fotograficznym skrócie

30 stycznia, w urzędzie miasta odbyła się uroczystość wręczenia 
medali i odznaczeń w dziedzinie rozwoju i umacniania obron-
ności kraju, zorganizowana przez Wojskową Komendę Uzupeł-
nień w Rybniku. W jej trakcie trzem żołnierzom rezerwy wręczono 
nadane przez prezydenta RP mianowania na pierwszy stopień ofi-
cerski. Doceniono również zaangażowanie dziewięciu wojskowych, 
biorących udział w misjach w Afganistanie, Iraku i Czadzie. — Każ-
da miała swoją specyfikę i niosła ze sobą inne zagrożenia — mówił 
płk Krzysztof Radwan, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
w Katowicach, który wraz z ppłk Andrzejem Sygulskim, wojskowym 
komendantem uzupełnień w Rybniku oraz prezydentem Adamem 
Fudalim wręczał odznaczenia. Słowa pułkownika potwierdzają sami 
żołnierze. Tomasz Kąsek z Rybnika, który dzisiaj pracuje w kopal-
ni Borynia, przez sześć miesięcy służył w Czadzie. Wraz z wojska-
mi chorwackimi i francuskimi ochraniał obozy uchodźców z Suda-
nu. Budowali studnie i remontowali szkoły. Upał, brak wody, fatal-
ne warunki sanitarne i bakterie rujnujące zdrowie utrudniały pra-
cę. — Wielu z nas dostawało rozstroju żołądka. Czasem ponad 20 
proc. żołnierzy niezdolnych do służby leżało w izolatkach — wspo-
mina.  — Ciężka służba, tęsknota za bliskimi, trudne warunki klima-
tyczne wyrabiają wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Nie jechałem 
na misje dla pieniędzy. Tam trzeba być przygotowanym na wszyst-
ko: wyczerpujące szkolenie, miny – pułapki, widok ciężko rannego 
kolegi i strzelanie do wroga, gdy wymaga tego sytuacja – wyzna-

je Marcin Kuprewicz z Jastrzębia, który służył na wzgórzach Go-
lan i w Iraku. Wspomnienia „misjonarzy” zdominowały spotkanie  
w urzędzie miasta. Jednak wśród wyróżnionych znaleźli się również 
kombatanci, m.in. Michał Marek z Rybnika, którzy otrzymali nomi-
nacje na wyższe stopnie wojskowe. Medale za zasługi dla obron-
ności kraju przyznano m.in. sekretarz miasta Danieli Lampert, Je-
rzemu Chachule, ustępującemu dyrektorowi rybnickiej elektrowni 
oraz Kazimierzowi Ziębie, byłemu radnemu. 

Do 20 marca potrwa w Rybniku, rozpoczęta 11 lutego, kwalifi-
kacja wojskowa, która w tym roku obejmuje mężczyzn urodzonych 
w 1994 roku. W siedzibie Wojskowej Komisji Uzupełnień przy ul. 
Piłsudskiego ma się stawić 795 zameldowanych w Rybniku dzie-
więtnastolatków, a także 35 starszych mężczyzn, którym z róż-
nych powodów nie przyznano dotąd określonej kategorii wojsko-
wej. Kwalifikację organizuje prezydent miasta, a w jej trakcie męż-
czyźni zostają poddani badaniom lekarskim, których wyniki okre-
ślają ich zdolność do pełnienia służby. Ponieważ zniesiono obowią-
zek służby wojskowej, są oni automatycznie przenoszeni do rezer-
wy. Ci, którzy chcą związać swą karierę zawodową z mundurem, 
mogą to zrobić po spełnieniu odpowiednich warunków. 19 i 20 
marca kwalifikacji zostaną poddane również 34 młode rybniczan-
ki, kształcące się w zawodach medycznych. Stawienie się do kwa-

lifikacji jest obowiązkowe. 

Przez trzy ostatnie dni stycznia strażacy z rybnickiej komen-
dy ćwiczyli na skutej lodem tamie w Wielopolu ratowanie to-

nących po załamaniu się pod nimi lodu. W czasie takich akcji wy-
korzystuje się specjalne sanie nazywane popularnie „deską lodo-
wą”, ale przećwiczono też akcje ratunkowe, w czasie których wy-
korzystano mniej zaawansowany sprzęt, m.in. tradycyjne drewnia-
ne drabiny, bosak czy deskę ortopedyczną. Ćwiczenia, w których 
wzięli udział strażacy ze wszystkich zmian działającej tu jednost-
ki ratowniczo-gaśniczej poprowadzili nurkowie ze specjalistycznej 
grupy ratownictwa wodno-nurkowego rybnickiej komendy, która 
w tym roku obchodzi swoje 15-lecie.

Na terenie żeglarskiego ośrodka Kotwica położonego nad wodami 
Zalewu Rybnickiego (przy ul. Rudzkiej) prywatny przedsiębiorca po-
stawił pięć domków typu „brda”. To letniskowe domki o drewnianej 
konstrukcji, które po zainstalowaniu systemu ogrzewania np. elek-
trycznego, mogą być użytkowane przez cały rok. Pozwolenie na bu-
dowę z upoważnienia prezydenta miasta wydał naczelnik magistrac-
kiego wydziału architektury. Teren, na którym stanęły domki użytko-
wał kiedyś klub żeglarski kopalni Jankowice, ale gdy niedawno kluby 
żeglarskie miały kupić od elektrowni Rybnik potrzebne im grunty, zde-
cydowano się na wykupienie znacznie mniejszego areału. Wolny te-
ren elektrownia sprzedała więc prywatnemu przedsiębiorcy. Jakie bę-

dzie przeznaczenie nowo powstałych domków, czas pokaże.
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W fotograficznym skrócie

30 stycznia, podczas uroczystości w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku 15 zasłużonych, emerytowa-
nych lekarzy nagrodzono za wieloletnią pracę na rzecz chorych. 
Większość z nich swoją karierę zawodową związała głównie z ryb-
nickim szpitalem oraz z miejscowymi przychodniami. Wyróżnionych 
wskazali ich młodsi koledzy po fachu, a nagrodziła Śląska Izba Le-
karska w Katowicach (gospodarz spotkania). — To zaszczyt i wiel-
ka radość, że w naszej śląskiej rodzinie lekarskiej mamy tak wybit-
ne postacie. W zawodzie lekarza relacje mistrz i uczeń są niesły-
chanie ważne, dlatego pochylamy się przed olbrzymim dorobkiem 
naszych mistrzów i nauczycieli. Pracujemy w trudnych warunkach, 
zajmujemy się człowiekiem i całą jego złożonością. Gdy brakuje 
pieniędzy na sprzęt i na leki, pozostaje wiedza i życzliwość dla pa-
cjenta — mówił Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. 

Wśród najstarszych wyróżnionych lekarzy znalazła się Aniela Ka-
liciak-Kempińska, okulistka, która pomimo 58-letniego stażu pra-
cy, wciąż jest aktywna zawodowo oraz Antoni Baron, stomatolog z 
57-letnim doświadczeniem. Uhonorowani zostali również: Wanda 
Wenglarzy-Kowalczyk (chirurg dziecięcy), Maria Kuśka (internista), 
Tadeusz Szymura (chirurg i anestezjolog), Teresa Szymańska-Krupa 
(internista), Stefania Łopacz-Stoczek (neurolog), Józef Meisel (inter-
nista), Jerzy Nowak (chirurg), Felicja Klyszcz (pediatra), Eryk Kwa-

puliński (internista), Grażyna Konieczna (pediatra), Krystyna Masz-
czyk-Helios (internista), Maciej Rogoszewski (ginekolog) oraz Leon 
Szkróbka (kardiolog). W trakcie uroczystości podkreślano nie tylko 
rozległą wiedzę i kompetencje wyróżnionych lekarzy, ale również 
ich skromność oraz przyjazne podejście do pacjentów.

— Jesteście filarami kościoła, dziękuję za to jacy jesteście na co 
dzień, za troskę o wasze dzieci i wnuki. To też jest wasze świadec-
two wiary — mówił ks. Piotr Winkler, proboszcz parafii Matki Bo-
skiej Szkalpierznej i św. Piusa X w Jejkowicach podczas spotkania 

z najstarszymi mieszkańcami Zebrzydowic. Zebrzydowic-

cy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia spotkali się 31 stycz-
nia w Szkole Podstawowej nr 12. Wśród najstarszych mieszkań-
ców dzielnicy zasiedli również m.in. przedstawiciele rady dzielnicy 
oraz duchowni. Radny Bronisław Drabiniok odczytał życzenia, ja-
kie do uczestników spotkania skierował Andrzej Wojaczek, prze-
wodniczący rady miasta. — Spotykamy się po raz dwunasty. Pa-
miętam jak przy pierwszym spotkaniu obawialiśmy się o frekwen-
cję. Niepotrzebnie, bo przyszli niemal wszyscy zaproszeni. Od tego 
czasu nasi seniorzy niecierpliwie czekają na każde kolejne spotka-
nie. Umawiają się do fryzjera, szykują stroje — mówi Teresa Knu-
ra, przewodnicząca zarządu dzielnicy. Podkreśla, że to świetny spo-
sób na integrację, również międzypokoleniową, bo co roku przed-
szkolaki lub uczniowie tutejszej podstawówki przygotowują spe-
cjalny program artystyczny dla swoich babć i dziadków. — Nasi se-
niorzy, którzy większość czasu spędzają w domach mogą lepiej się 
poznać, porozmawiać, powspominać. Dla wielu z nich to jedyne 
tego typu spotkanie w roku — dodaje Teresa Knura.   

W tej chwili w Zebrzydowicach mieszka 178 osób po 75. roku ży-
cia. Być może kolejne biesiady z udziałem tutejszych seniorów or-
ganizowane będą wiosną, bo styczniowa aura uniemożliwia wie-
lu zaproszonym przybycie na uroczystość.

 7 lutego w czasie gali w okrąglaku, siedzibie rybnickiego ce-
chu rzemiosł, ogłoszono nazwiska zwycięzców dorocznego ple-
biscytu na Człowieka Roku portalu internetowego Rybnik.com.pl. 
W kategoriach: biznes, kultura i sport kapituła przyznała zwycię-
stwo odpowiednio: Rafałowi Piszczkowi, właścicielowi firmy Bio-
stat, zespołowi folkowemu Carrantuohill, który w ubiegłym roku 
obchodził swoje 25-lecie oraz siatkarzowi plażowemu Mariuszo-
wi Prudlowi (w jego imieniu statuetkę odebrał trener Lech Kowal-
ski), który wystąpił na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w 
Londynie. Największą niespodziankę przyniosło głosowanie inter-
nautów, którzy na swojego „Człowieka Roku” wybrali parającego 
się teatrem, poezją i malarstwem Mariana Bednarka (nominowany 
w kategorii kultura). Ten artysta uprawiający sztukę mocno jednak 
awangardową otrzymał 510 głosów i pokonał m.in. grupę Carran-
tuohill, która już z racji swego 6-osobowego składu wydawała się 
być pewnym faworytem internetowego głosowania. 

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka
Do

m
in

ika
 In

gr
am

-N
ow

ac
zy

k

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k

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



 

„Tygiel” sukcesów
Styczeń był bardzo udany dla uczniów Zespołu 

Szkół Technicznych. 
Jacek Sulski i Artur Kroczek, kształcący się w za-

wodzie technik górnictwa podziemnego (nauczy-
ciel: Małgorzata Kunka), zdobyli maksymalną ilość 
punktów w półfinale III Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „O Złotą Lampkę”, jaki odbył się 18 stycznia  
w Bieruniu. Finał zaplanowano na 18 kwietnia. Ja-
cek i Artur są już zwolnieni z etapu pisemnego eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
a po zdaniu matury mają zapewnione przyjęcie 
na studia stacjonarne Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Z kolei Adam Suda, kształcący się w za-
wodzie technik mechatronik (nauczyciel: Elżbieta 
Matysik) i Mateusz Malik z klasy technik górnic-
twa podziemnego (nauczyciele: Izabela Warzecha 
i Małgorzata Kunka) zakwalifikowali się do drugie-
go etapu ogólnopolskiej olimpiady „O diamento-
wy indeks AGH”, organizowanej przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 

Mechatronicy również najlepsi
24 stycznia w Warszawie Dawid Harazim, uczeń 

Zespołu Szkół Technicznych zwyciężył w Regional-
nym Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory. 

Dawid, przyszły technik mechatronik, zaprezento-
wał pracę nt. sztucznej inteligencji oraz jej zastoso-
wania w jednostkach mobilnych. Już zapowiada, że 
robota udoskonali. — Rozbuduję go o system po-

ruszania się po nieznanych terenach wraz z dodat-
kową współpracą jednostek lądowych i powietrz-
nych — mówi. To kolejny sukces ucznia ZST, który 
w ubiegłym roku zajął I miejsce w turnieju Istrobot 
w Bratysławie. W warszawskim festiwalu uczest-
niczyli również inni uczniowie ZST: Paweł Motyka, 
Tomasz Stefunyn i Kamil Talarczyk, którzy za swój 
projekt „Czujniki jako elementy pomiarowe” otrzy-
mali nominację do finału konkursu, który odbędzie 
się w kwietniu w Centrum Nauki Experyment w Po-
morskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdy-
ni. W ramach projektu drugoklasiści ZST, wzoru-
jąc się na kosmicznych pojazdach NASA do bada-
nia powierzchni planet, stworzyli robota o nazwie 
„MoonRider_3”. — W swojej pracy użyliśmy ultra-
dźwiękowego czujnika odległości, czujnika świa-
tła i dźwięku — mówi Tomasz Stefunyn. — Symu-
lacje pracy zostały przeprowadzone w warunkach 
rzeczywistych —  dodaje Kamil. — Start w festiwa-
lu okazał się świetnym doświadczeniem, pozwolił 
uwierzyć uczniom w ich możliwości — podsumo-
wuje Piotr Tokarz, opiekun uczniów.  

Wybiorą najlepsze pomysły
Radiowęzeł, sala kinowa, czy parking rowerowy? 

Uczniowie pięciu rybnickich szkół średnich sami de-
cydują na co wydają pieniądze.

W s z y s t k o  
w ramach pro-
jektu „Szkoła 
partycypacji”, 
w którym mło-
dzi ludzie testują założenia budżetu obywatelskiego 
(partycypacyjnego). I LO, „Ekonomik” oraz zespoły szkół 
nr 5, 3 i 6, mają do dyspozycji po 20 tys. zł, które mogą 
rozdysponować na realizację własnych pomysłów. — 
Coraz częściej do dyskusji o przeznaczeniu środków pu-
blicznych włączają się mieszkańcy. Taka jest idea bu-
dżetów partycypacyjnych, zwanych czasem obywatel-
skimi. Teraz testujemy ją w szkołach — mówi pomy-
słodawczyni Anna Pytlik z Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, które pozyskało środki na realizację pro-
jektu w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z członkami Unii Europejskiej. Budżet partycypacyjny  
z powodzeniem funkcjonuje we francuskich liceach  
i w szkołach portugalskich, bo rozsądnego dzielenia 
pieniędzy trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Ucznio-
wie rybnickich szkół najpierw musieli opracować pro-
jekty, jakie chcą realizować, teraz je doprecyzują. Na-
stępnie będą debatować i zagłosują za tymi, które ich 
zdaniem warto wprowadzić w życie. — Uczniowie przy-
słali nam 30 pomysłów. Duża część jest świetnie zapla-
nowana i odnosi się do rzeczywistych problemów i po-
trzeb szkolnych. Włączając się do debaty o wydatkach 
szkoły uczestnicy naszego projektu, mimo, że są do-
piero przed maturą, zdają egzamin dojrzałości obywa-
telskiej — dodaje Pytlik. W „Szkołę partycypacji” zaan-
gażowanych jest także pięć szkół ponadgimnazjalnych  
z Kielc. Szczegóły na stronie www.szkołapartycypacji.pl.

Absolwent z milionami 
28 stycznia w I LO odbyło się spotkanie z senato-

rem Józefem Piniorem, który dawniej był uczniem 
tej szkoły. To na podstawie jego historii powstał film 
„80 milionów”. Spotkanie przygotowały uczennice 
Magdalena Mól i Aleksandra Zielonka wraz z opiekun-
kami: Joanną Miksztą, Barbarą Zaparty–Piasecką i Anną 
Rduch. Temat zdominowało pytanie: czy byt może być 
nieznośnie lekki, zainspirowane książką Milana Kunde-
ry „Nieznośna lekkość bytu”. W dyskusji wzięli udział 
uczniowie trzech klas humanistycznych, którzy pytali 
m.in.: o doświadczenia senatora z lat PRL i wpływ, jaki 
ustrój polityczny może mieć na życie człowieka. Dys-
kutowano też o obecnej sytuacji młodego pokolenia 
i książce Kundery. Senator mówił oczywiście o filmie 
„80 milionów”, który opowiada o tym, jak przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego podjął z konta „Solidar-
ności” 80 mln zł. 

Happening na torach 
Uczniowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Pan-

cernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Zebrzydowic 
zorganizowali happening „Zatrzymaj się i żyj!”. Miał 
on wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowych. Najpierw temat wypadków na torach 
z udziałem dzieci poruszano na lekcjach, potem przygo-
towano happening. Rekwizyty i transparenty z hasłami 
„Zatrzymaj się i żyj!”, czy „Nie przez tory, lecz wyzna-
czonymi przejściami”, pomogły przygotować Anna Gra-
bowska i Barbara Wypich. Członkowie szkolnego klubu 
pod okiem opiekuna klubu Teresy Zielonki oraz rodzi-

ców – Kariny Korbel i Ewy Pałygi, przeszli sprzed szkoły 
na przejazd kolejowy w sąsiednich Jejkowicach. Na tra-
sie dzieci wkładały za wycieraczki samochodów i wrę-
czały kierowcom ulotki nawiązujące do zachowania 
ostrożności podczas przejeżdżania przez tory kolejowe. 

U hiszpańskich kolegów
Od dwóch lat uczniowie Społecznego Gimna-

zjum, w ramach unijnego projektu e–Twinning 
współpracują z uczniami szkoły hiszpańskiej w Sala-

mance. Od 25 stycznia do 1 lutego grupa uczniów ryb-
nickiej szkoły miała okazję gościć w urokliwym mieście 
Salamanca. Zwiedzili też Madryt, miasteczko Alberga 
i uczestniczyli w zajęciach szkolnych, biegu ulicznym, 
meczach piłki nożnej oraz koszykówki. We wrześniu 
hiszpańska młodzież, w ramach rewizyty, przyjedzie 
do Rybnika. Koordynatorką projektu jest Agata Malik. 

Włoch na Smolnej 
Od 28 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 gości 

nauczyciel z Włoch Paolo Luzi, który przyjechał do 
Rybnika w ramach Asystentury Comeniusa. Projekt 
umożliwia przyszłym nauczycielom zdobycie doświad-
czeń pedagogicznych w europejskich szkołach. Korzy-
ści są jednak obustronne, Paolo uczy dzieci z SP nr 2 
włoskiego i przybliża specyfikę swojego kraju. Przypo-
mnijmy w ubiegłym roku w Społecznym Gimnazjum, 
również w ramach Asystentury Comeniusa, gościł inny 
Włoch, Fabio Delucchi.
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Zmiana dyrektora
Od początku lutego Gimnazjum nr 12 im. 

Górniczego Stanu w Niewiadomiu zawiadu-
je nowa dyrektorka szkoły, matematyczka Syl-
wia Benauer. 

Rzadko zdarza się, by do zmiany na stanowisku 
dyrektora szkoły dochodziło w trakcie roku szkol-
nego, a tak było tym razem. Z pracy w szkole zre-
zygnował dotychczasowy jej dyrektor Adrian Foj-
cik, który funkcję tą pełnił od początku 2004 roku.  
Wygrał on konkurs na dyrektora Żorskiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych i z końcem ubie-
głego roku zakończył pracę w gimnazjum w Nie-
wiadmiu. Awaryjnie, do czasu rozstrzygnięcia kon-
kursu na nowego dyrektora, prezydent miasta 
powierzył pełnienie jego obowiązków Mariano-
wi Groborzowi, emerytowanemu dyrektorowi LO 
nr 4 w Chwałowicach. Konkurs,  w czasie którego 
przed komisją konkursową stanęło czterech kan-
dydatów, w tym trzech spoza szkoły, odbył się 23 
stycznia. Ostatecznie zwyciężyła w nim Sylwia Be-
nauer, która od września 2005 roku uczyła w tym 
gimnazjum matematyki. Teraz czeka ją 4,5-letnia 
dyrektorska kadencja.

Po odejściu dyrektora Fojcika pojawiły się pogło-
ski na temat rzekomej likwidacji gimnazjum. Dy-
rekcja szkoły, rada pedagogiczna i rada rodziców 
zdementowały je w piśmie, które pojawiło się na 
stronie internetowej szkoły, a które odczytano też 
w czasie niedzielnych mszy w miejscowej parafii. 

(WaT)

Uszyli lale 
Po raz dru-

gi Społeczna 
Szkoła Podsta-
wowa bierze 
udział w pro-
jekcie „Wszyst-
k i e  k o l o r y 
świata” zor-
ganizowanym 
przez UNICEF. 

Dzieci z po-
mocą rodziców, 
dziadków i na-
uczycieli szy-
ły lalki. Każdej 
nadano imię  
i wybrano narodowość. Gałgankowe laleczki trafiły do 
szkolnej sprzedaży, a zebrane w ten sposób datki zo-
staną przeznaczone na szczepionki dla dzieci z afry-
kańskiego Czadu.

Czarowali wiedzą
Tylu małych czarodziejów, magów i uczniów 

Hogwartu w jednym miejscu? To musi być VII Mię-
dzyszkolny Konkurs Polsko-Angielski Czytelniczo-
Czarodziejski. Odbył się 8 lutego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 7 w Orzepowicach.

W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych drużyn 
z rybnickich szkół podstawowych i jedna z Jejkowic. Po 
raz pierwszy do rywalizacji przystąpiły dzieci ze Społecz-
nej Szkoły Podstawowej i SP nr 37 w Ochojcu. Uczest-
nicy wykazali się znajomością dwóch tomów przygód 
„Harrego Pottera”, a także książek „Lew, czarownica 
i stara szafa”, „Charlie i fabryka czekolady” i dwóch 

części serii „Felix, Net i Nika” Rafała Kosika. Ucznio-
wie udowodnili ponadto, że znają życiorysy autorów 
tych książek, angielskie słownictwo i mają pomysł na 
ciekawy strój zainspirowany tymi powieściami. Po ro-
zegraniu dziesięciu konkursowych konkurencji zwycię-
żyli uczniowie SP nr 35 z Chwałowic, przed uczniami  
z SP nr 11 i SP nr 1. Konkurs zorganizowały Anna Urba-
niak i Daria Rudnicka. 

Ekspresem przez szkoły: 
14 grudnia w podziemiach zabytkowej kopalni Gu-

ido w Zabrzu odbył się finał „Olimpiady Guido” – kon-
kursu wiedzy o historii przemysłu na Górnym Śląsku. 
Do najlepszej dziesiątki zakwalifikowali się uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych – Dawid Skowron i Ma-
rek Rduch, który zajął ostatecznie II miejsce * 14 stycz-
nia w Krakowie ZST otrzymał tytuł Lokalnego Centrum 

Aktywności Ekologicznej. W działania proekologicz-
ne zaangażowali się m.in. nauczyciele, uczniowie, ro-
dzice, przedstawiciele dyrekcji, samorządu lokalnego,  
i kopalni Jankowice. Szkołę doceniono m.in. za to,  
że przeprowadziła audyt ekologiczny, opracowała ko-
deks ekologiczny i zorganizowała zajęcia dydaktyczne. 
Tytuł otrzymały do tej pory cztery szkoły z wojewódz-
twa śląskiego * 25 lutego dyrektor ZST Grażyna Kohut 
odbierze certyfikat Technikum Roku 2012, przyznany 
szkole przez kapitułę Centralnego Biura Certyfikacji Kra-
jowej * Uczniowie SP nr 1 pod okiem Elżbiety Dworowy 
i Agnieszki Bujoczek przygotowali kalendarz promujący 
bezpieczeństwo na drodze i ekologiczne formy trans-
portu i wygrali ogólnopolski konkurs zorganizowany 
w ramach programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla 
wszystkich” * 5 lutego, w dniu bezpiecznego Internetu, 
w Społecznej Szkole Podstawowej uczniowie przypo-
mnieli sobie zasady bezpiecznego serfowania w sieci.

Przedszkolak
 potrafi

Przepisowe przedszkolaki 
30 stycznia dzieci z Przedszkola nr 11 na Nowi-

nach, w ramach akcji „Hej pierwszaku, noś odbla-
ski na plecaku!”, której patronuje europoseł Bog-
dan Marcinkiewicz, odwiedzili strażacy z OSP Bier-
tułtowy.

Dzieci poznały tajniki pracy strażaków i zasady za-
chowania bezpieczeństwa na drodze i w czasie poża-
ru. Dowiedziały się też, jak w razie potrzeby wezwać 
straż pożarną i jak pomóc osobie, która straciła przy-
tomność. Na koniec otrzymały odblaski poprawiające 
ich widoczność po zmierzchu. 

Od eko-przedszkolaka 
do eko-Ślązaka
„Zjesz kanolda, zjesz lizoka, wciep papiorek do 

hasioka!” – skandowały dzieci z Przedszkola nr 14 
z Chwałowic. „Pamiyntej Ślonzoku młody, nie wcie-
puj śmieci do wody” – wtórowały przedszkolaki  
z Kamienia. Okazją do proekologicznych występów 
był II Powiatowy Przegląd Twórczości Regionalnej 
Dzieci „Od przedszkolaka do Ślązaka”.

Impreza, którą honorowym patronatem objął pre-
zydent miasta, odbyła się 6 lutego w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach. Przegląd zorganizowało tamtej-
sze Przedszkole nr 13 przy współudziale Rady Dzielni-
cy Chwałowice i sponsorów. Tegoroczna edycja oprócz 
zachęcenia dzieci do kultywowania śląskich tradycji 
miała zmotywować je do działań proekologicznych. 

Przedszkolaki z siedmiu placówek: nr 11, 14, 17, 23, 
31, 32 i 36 dały popis umiejętności wokalno-tanecz-
no-aktorskich i wykazały się znajomością gwary, ale 
przede wszystkim ekologii. Dzieci wiedzą już dlacze-
go nie można spalać śmieci w piecach i jak segrego-
wać odpady. — Miechy weźcie se w urzyndzie, bydzie 
tu porzondek wszyndzie. W jednym plastik, w drugim 
szkło, powkłodejcie, że ho, ho — mówił swoim rówie-
śnikom mały ekolog. Przegląd ubarwiły też konkursy 
sprawdzające wiedzę dzieci z zakresu ochrony środowi-
ska, ekologii i gwary. — Chcemy żyć w czystym środo-

wisku i wszyscy musimy się o to postarać. Dzieci powin-
ny zachęcać i mobilizować swoich rodziców, dziadków 
i sąsiadów, a dorośli – dawać dobry przykład najmłod-
szym — mówiła Joanna Cichecka, dyrektorka P nr 14.  
Na zakończenie przeglądu podsumowano konkurs 
na ekologiczny album o Rybniku, w którym pierwsze 
miejsca zajęły przedszkola nr 13, 31 i 36. Nagrodzone 
eko-albumy można było zobaczyć w czasie przeglądu.

(S) 
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informator
24 lutego
NIEDZIELA

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Ab-
synt” – spektakl teatru BELFEgoR z Tychów 
(wyłącznie dla widzów dorosłych).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert Galo-
wy 17. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Artystycznej OFPA 2013 – minirecital Ja-
kuba Pawlaka (Grand Prix OFPA 2012), wy-
stępy laureatów oraz koncert zespołu RAZ, 
DWA, TRZY...

25 lutego
PONIEDZIAŁEK

• 18.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: „Koty 
niekoniecznie szarobure...” – wernisaż 
wystawy prac plastycznych wychowanków 
pracowni Kameleon (MDK).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pojedy-
nek-zabawa w detektywa” – przedstawie-
nie na podstawie sztuki Anthonego Shaf-
fera (wystąpią: Jan Peszek i Błażej Peszek).

27 lutego
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: „Fil-
cowe torebki” – warsztaty artystyczne 
dla dorosłych. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów (PDF) – „Johnny 
Deep w filmach Toma Burtona” (seans 4).

28 lutego
CZWARTEK

• 17.30 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
kabaret Paranienormalni w programie  
pt. „Żarty się skończyły”.

1 marca
Piątek

• 16.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: IV Po-
wiatowy Konkurs Tańca Amatorskich Ze-
społów Tanecznych.

• 22.00 – Multikino Rybnik (Focus Park): Noc-
ny maraton oscarowy.

2 marca
Sobota

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Post czy 

karnawał” – premiera spektaklu zespo-
łu teatralnego Tara Bum, w reżyserii Iza-
beli Karwot.

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

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
koncert zespołu Maleo Reggae Rockers.

3 marca
Niedziela 

• 17.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: koncert 
charytatywny „1% dla Agniesi”. Wystą-
pią: Chwila Nieuwagi, Noł Nejm, Malero-
sa, Azizi Hustlazz, Piter Pan Beatbox, Piotr 
Hajduga (Regal Blue), Bogusia Sznajder.

 
4 marca
Poniedziałek

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

6 marca
Środa

• 19.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion, czyli wieczór z muzyką na żywo. 

7 marca
Czwartek

• 18.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: „Bal 
u króla Baltazara” spektakl Wielkiego Te-
atru Małego Aktora.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Od Piaf do 
Garou” – koncert Michała Bajora.

• 19.30 – Cinema City (Plaza): Ladies Night  
– w programie m.in. przedpremierowy po-
kaz filmu „Trener bardzo osobisty”. 

8 marca
Piątek 

• 10.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: wykład otwarty dr Jacka Kurka  
z cyklu „Tajemnica i poznanie. Uwagi o kul-
turze i wyobraźni”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kabaret „Pa-
ranienormalni”. 

• 18.00 – Klub Kultury „Harcówka”: Babska 
biesiada nie tylko dla pań, czyli biesiad-
ne śpiewanie z poczęstunkiem z okazji Dnia 

Kobiet zorganizowane przez Radę Rodzi-
ców Gimnazjum nr 10 i Radę Dzielnicy Li-
gota-Ligocka Kuźnia.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: kon-
cert akustyczny Kuby Badacha i zespo-
łu Poluzjanci.

9 marca
sobota

• 14.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty 
zumba party.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Sceny dla 
dorosłych, czyli sztuka kochania” – spek-
takl komediowy z udziałem Piotra Gąsow-
skiego, Anny Oberc, Katarzyny Skrzynec-
kiej i Jakuba Przebindowskiego.

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„O wilkach i koźlątkach” premiera baj-
ki teatru Pacynki z Młodzieżowego Domu 
Kultury.

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Fest 
fajny wieczór z Grzegorzem Stasiakiem, 
impreza muzyczno-kabaretowa nie tyl-
ko dla pań. 

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

• 19.00 – White Monkey: „Krajobrazy z jawy 
i ze snu” – wernisaż wystawy malarstwa 
Michała Wolnego.

10 marca
niedziela

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Historia 
pewnego przedmiotu” spektakl dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Suflerek z Domu Kul-
tury w Boguszowicach. 

11 marca
Poniedziałek

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 58. Ogólno-
polski Konkurs Recytatorski, eliminacje 
miejskie dla dorosłych oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjanych.

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

12 marca
Wtorek

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XI Fe-

stiwal Piosenki Europejskiej (przesłucha-
nia konkursowe).

13 marca
środa

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XI Fe-
stiwal Piosenki Europejskiej (przesłucha-
nia konkursowe).

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

14 marca 
czwartek

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Pod niemieckimi łóżkami” – spektakl 
komediowy dla widzów dorosłych z udzia-
łem Tamary Arciuch, Bartosza Opani i Bart-
ka Kasprzykowskiego. 

15 marca
piątek

• 15.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Magia Tańca” – festiwal zespołów ta-
necznych. 

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: koncert jubileuszowy z okazji 
60-lecia Ogniska Muzycznego z udziałem 
absolwentów i uczniów placówki oraz soli-
stów Filharmonii Śląskiej.

• 18.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 10. 
Międzynarodowy Festiwal Fotografii 
(spotkania z fotografikami, wystawy, pre-
zentacje multimedialne, warsztaty foto-
graficzne).

•18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wie-
czór Sztuk – w programie wystawy: Izabe-
li Ołdak, Józefa Wolnego i Barta Pogody, 
koncert muzyki hiszpańskiej Natalii Mańki 
i spotkanie autorskie z Martą Gracz.

• 19.00 – White Monkey: koncert Mo’ Bet-
ter Rap & Fankatak.

16 marca
sobota

• 13.00-16.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 
10. Międzynarodowy Festiwal Fotogra-
fii (warsztaty fotograficzne). 

• od 16.30 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 
10. Międzynarodowy Festiwal Fotogra-
fii (wystawy indywidualne i zbiorowe, pre-

24 lutego
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25 lutego
PONIEDZIAŁEK

27 lutego
ŚRODA

28 lutego
CZWARTEK
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PIĄTEK

2 marca
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3 marca
NIEDZIELA

4 marca
PONIEDZIAŁEK

6 marca
ŚRODA

7 marca
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8 marca
PIĄTEK

9 marca
SOBOTA

10 marca
NIEDZIELA

11 marca
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zentacje multimedialne). 
• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór  

z tangiem argentyńskim. 
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert 

Frank Morey& his Band; support – The 
Blues Experience (po koncercie bluesowe 
jam session).

17 marca 
niedziela

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:  
„O wilkach i koźlątkach” bajka teatru 
Pacynki z Młodzieżowego Domu Kultury.

• od 17.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 
10. Międzynarodowy Festiwal Fotogra-
fii (wystawy indywidualne i zbiorowe, pre-
zentacje multimedialne). 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kabaret 
smyczkowy Grupa MoCarta.

• 19.00 – Kulturalny Club: koncert Jesus Chry-
sler Suicide i Pigs In Tank. 

18 marca
poniedziałek

• 18.30 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
„Przez dziki Wschód. 8000 km ślada-
mi słynnej ucieczki z gułagu” – spotka-
nie z podróżnikiem i pisarzem Tomaszem 
Grzywaczewskim w ramach cyklu „Podró-
że małe i duże”. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Pra-
gnienie miłości”. 

19 marca
Wtorek

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

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Księżyc  
i magnolie” – spektakl w wykonaniu Te-
atru Scena Stu z Krakowa. Wystąpią: Olaf 
Lubaszenko, Szymon Bobrowski, Szymon 
Kuśmider, Barbara Kurzaj. 

20 marca
Środa

• 9.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Prze-
gląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Sonata Bel-
zebuba” – spektakl w wykonaniu Teatru 
Scena Stu z Krakowa.

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

• 20.00 – Multikino (Focus Park): Lemmy 
Kilmister – koncert i film dokumentalny.

21 marca
Czwartek

• 19.30 – Kościół Królowej Apostołów (Śród-
mieście): Rybnicki wieczór chwały.

22 marca 
Piątek 

• 10.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Przedszkolaki tańczą i śpiewają” – Ryb-
nicki Festiwal Przedszkolaków.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Sospe-
so – ozdoby na wielkanocny stół – warsz-
taty dla dorosłych z techniki decoupage’u 
przestrzennego (zgłoszenia do 14 marca).

• 17.00 – Muzeum: „Wiosna 1945 r. w Ryb-
niku” – otwarte spotkanie dyskusyjne. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Chó-
ru Alexandra Pustovalova.

• 20.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: CKA „Bez Prądu” – koncert ze-
społu Acustic.

• 20.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: „Noc  
w Bombaju” – program muzyczno-poetyc-
ko-kabaretowy (wspomnienia z czasów ist-
nienia klubu Bombaj – jazz, piosenki, mo-
nologi, skecze, odrobina poezji i big-beatu).

23 marca 
Sobota 
• 12.00 – Cafe Vienna: warsztaty tanga ar-

gentyńskiego (prowadzenie: Ola Nesler  
i Michał Zachariasiewicz), 19.30 – Milonga 
–  wieczór z tangiem argentyńskim.

• od 14.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Festiwal Podróżników „Rozjaz-
dy” – spotkania z podróżnikami z całego 
kraju, którzy dotarli w najróżniejsze zakąt-
ki kuli ziemskiej.

• 16.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Dzień 
Teatru Cieni, warsztaty w wykonaniu Te-
atru Figur z Krakowa. 18.30 – spektakl „Pan 
Piórko w ramionach miłości”. 

• 17.00 – Dom Rzemiosła „Okrąglak”: Ryb-
nik Swap Party, czyli wymiana ubrań.  
W programie pokaz mody, wernisaż foto-
grafii mody, prezentacja kostiumów Inez 
Oszek, spotkania ze stylistami. 

• 18.00 – kościół św. Barbary i Bożego Ciała 
(Niewiadom): Koncert pieśni pasyjnych  
w wykonaniu chóru Cantate Deo z Tychów. 

• 19.30 – White Monkey: Port Sztuki – kon-
cert zespołu Fem Fatal z Wrocławia. 

24 marca
niedziela

• od 15.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Festiwal Podróżników „Rozjazdy” – spo-
tkania z podróżnikami.

25 marca
Poniedziałek 
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-

syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Ko-
chankowie z księżyca. Moonrise king-
dom”. 

27 marca
Środa 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XI 
Festiwal Piosenki Europejskiej – koncert 
laureatów. 

• 19.00 – White Monkey: Środowe Jam Session  
– wieczór z muzyką na żywo.

28 marca

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Małe i duże 
poezje” – wystawa malarstwa Grażyny Za-
rzeckiej-Czech (do 3 kwietnia).

30 marca 
Sobota

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

Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Rybniku

wystawy
e Muzeum w Rybniku: „Zabawy z na-

uką” – interaktywna, edukacyjna wy-
stawa przygotowana przez Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie o elek-
tryczności, mechanice i hydrostatyce 
(do 26 marca).

e Galeria Smolna: „Przestrzeń waria-
cji” – wystawa ilustracji Łukasza Sam-
sonowicza (do 13 marca). „Nastroje 
II” – wystawa fotografii Bożeny Nitki 
(do 26 kwietnia). 

e Dom Kultury w Niewiadomiu: „Miste-
ria nocnych świateł” – wystawa foto-
grafii Szymona Kamczyka (do 6 marca).

e Dom Kultury w Niewiadomiu: „Fanta-
styczny świat bajek” – wystawa foto-
grafii Daniela Raczyńskiego, w ramach 
X Jubileuszowego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych „Scenka” (do 12 kwietnia).

e Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa 
prac pochodzącej z Rybnika Izabeli Oł-
dak oraz wystawy fotografii: fotorepor-
tera Józefa Wolnego i autora jednego  
z najpopularniejszych fotoblogów, po-
dróżnika, Barta Pogody (do 20 kwietnia).

e Teatr Ziemi Rybnickiej: wystawa ma-
larstwa  Grażyny Zarzeckiej-Czech (do 
3 kwietnia).

• 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.
dkboguszowice.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

• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20; tel. 667 438 489
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864, 507 156 313
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 536 307 064

Adresy placówek kultury: 

Lokale i kluby: 

17 marca
NIEDZIELA

18 marca
PONIEDZIAŁEK

19 marca
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20 marca
ŚRODA

21 marca
CZWARTEK

22 marca
PIĄTEK

23 marca
SOBOTA

24 marca
NIEDZIELA

25 marca
PONIEDZIAŁEK

27 marca
ŚRODA

30 marca
SOBOTA

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 32 42 24 088 (www.mdk.ryb-
nik.pl); 

• 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.

biblioteka.rybnik.pl)
• Klub „Harcówka”, ul. Zakątek 19 Ligota-Ligocka Kuźnia (tel. 32 42 34 080)

28 marca
CZWARTEK
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Na parterze ma mieścić się całodobowe pogotowie stacjonarne dla 
ośmiu osób niepełnosprawnych. — Co zrobić z dzieckiem niepełnospraw-
nym, leżącym, niekontaktowym, które ma epilepsję, gdy rodzic musi wyje-
chać na pogrzeb, wesele, czy pójść do szpitala? Takiego dziecka nie moż-
na podrzucić sąsiadce, bo wymaga specjalistycznej opieki. Znajdzie ją  
w pogotowiu stacjonarnym — tłumaczy Elżbieta Piotrowska ze stowa-
rzyszenia Oligos, które od kilku lat zabiega, by takie miejsce w Ryb-
niku powstało. Światełko w tunelu pojawiło się już przed trzema laty, 
gdy Len Curtis, tajemniczy filantrop z Anglii, chciał zbudować w mie-
ście hostel i kompleks dla niepełnosprawnych. Dla rozpropagowania 
inicjatywy jesienią 2010 Oligos zorganizowało nawet charytatywną galę 
„Tancerze dzieciom”. Za zebrane środki udało się kupić m.in. sprzę-
ty, stoły, krzesła i szafę na dokumenty. — To było budujące, że poja-
wiła się osoba, która chciała nam podarować milion funtów. Uwierzyli-
śmy w siłę tego przekazu... Procedury merytoryczno-prawne spowodowa-
ły jednak, że pomysł umarł śmiercią naturalną — mówi dziś Piotrowska. 
Marzenia jednak pozostały. Pierwszy krok do ich realizacji zro-
biło starostwo powiatowe, które budynek po oddziale dermato-
logii Juliusza oddało na 25 lat w bezpłatne użyczenie trzem or-
ganizacjom: Oligosowi, Hospicjum Domowemu im. św. Rafała 
Kalinowskiego oraz Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa 
„My Dzieciom”. — Planujemy stworzyć tutaj dom hospicyjny, czy-
li „przedsionek” do hospicjum stacjonarnego, w którym na miej-
sce zwykle czeka się pół roku. Chorzy w fazie terminalnej nie mają 
tyle czasu. W domu hospicyjnym będą mogli liczyć na całodobową 
opiekę. Znajdzie się tu ok. ośmiu miejsc — mówi Barbara Podle-
śny, prezes Hospicjum Domowego im. św. Rafała Kalinowskie-
go. Na II piętrze budynku stowarzyszenie „My dzieciom”, które 

zrzesza ok. 40 rodzin zastępczych i 150 dzieci, chce stworzyć centrum 
pomocy rodzinie. — Będą to pomieszczenia terapeutyczne do współpra-
cy z rodzinami naturalnymi i do nauki dla dzieci, które często mają spo-
re braki edukacyjne. Nasi wychowankowie mogą też pomagać w hospi-
cjum i w Oligosie — mówi Ryszard Wróbel, prezes stowarzyszenia ro-
dzicielstwa zastępczego. 

Chcieć to móc?
Budynek byłej dermatologii to 600 m kw. powierzchni użytkowej, 

dwa skrzydła, III kondygnacje i poddasze, które można zaadoptować 
na salę konferencyjną. — Przy drzwiach wejściowych powiesimy tablicę 
z nazwiskami darczyńców. Tutaj będą sale dla mężczyzn i kobiet, a tam 
będziemy dzielić pomieszczenie z panią Basią z hospicjum — oprowadza 
Elżbieta Piotrowska. Trzeba uruchomić wyobraźnię, bo, póki co, budy-
nek wymaga generalnego remontu, na który potrzeba 1,2 mln zł. Część 
prac członkowie stowarzyszeń i wolontariusze chcą wykonać sami, ale 
potrzebne są środki i materiały budowlane. Stąd też kampania pod na-
zwą „Nowy Juliusz”, która ruszyła pod koniec stycznia. Ma ona pomóc 
w znalezieniu sponsorów, darczyńców czy przyjaznych hurtowni budow-
lanych. Oligos zachęca też do przekazania 1% podatku na rzecz remon-
tu (szczegóły na www.nowyjuliusz.pl). Prace mogą ruszyć już wiosną. 
Mają potrwać półtorej roku. Radny Szymon Musioł, który od począt-
ku wspiera trzy organizacje w ich działaniach, jest optymistą. — Poten-
cjalnych fundatorów powinien zachęcić fakt, że nie jedna, ale trzy orga-
nizacje, chcą razem zrobić coś dobrego — przekonuje. 

(S) 

Elżbieta Piotrowska, Barbara Podleśny i Ryszard Wróbel w budynku 
po b. szpitalu Juliusz, który chcą wyremontować
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— Mój syn Kamil wymaga ciągłej rehabilita-
cji i mamy świadomość, że nie można jej zanie-
dbać. W Rybniku brak ośrodka dla dzieci głębo-
ko upośledzonych, jak mój syn. Taka placówka 
działająca choćby w Żorach zapewnia fachową 
opiekę dzieciom głęboko upośledzonym, a one 
na taką opiekę zasługują — mówi mama 13-let-
niego Kamila.

— Jako stowarzyszenie zdobyliśmy zaufanie 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, dlatego też 
podjęliśmy się tego zadania. Ośrodek rewalidacyj-
no-edukacyjno-wychowawczy prowadzony będzie 
od 1 września 2013 przez nasze stowarzyszenie  
w Rybniku przy ul. Raciborskiej 260 (dawna sie-
dziba specjalnej szkoły zawodowej). Dzieci i mło-
dzież w wieku od 3 do 25 lat będą tam realizo-

wać obowiązek szkolny, a ich udział w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych będzie oczywiście 
bezpłatny. Placówka będzie czynna codziennie,  
a jej podopieczni na zajęcia będą dowożeni. Dzie-
ci będą przebywać w czteroosobowych grupach i 
zostaną objęte szeregiem dodatkowych zajęć spe-
cjalistycznych, dostosowanych do ich potrzeb i 
możliwości. Warunkiem przyjęcia będzie jedynie 
posiadanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych — mówi Krzysztof Cheł-
stowski, prezes stowarzyszenia Razem. Zapra-
sza on już rodziców do zapisywania dzieci z nie-
pełnosprawnością do nowego ośrodka. Przyj-
mowane tam będą dzieci nie tylko z Rybnika, 
ale także z powiatów: rybnickiego, wodzisław-
skiego i raciborskiego. — Urządzenie i otwarcie 

takiego ośrodka wiąże się z nakładami finanso-
wymi. Powoli gromadzimy środki, jednak koszt 
wyremontowania budynku, dostosowania go do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposaże-
nie w sprzęt rewalidacyjny i rehabilitacyjny prze-
kracza nasze możliwości finansowe. Szacujemy, 
iż potrzebujemy około 500 tys. zł. Niestety, na ten 
cel nie możemy pozyskać grantów czy dotacji — 
kontynuuje Chełstowski. — Dlatego zwracamy 
się do państwa z prośbą o wsparcie naszej inicja-
tywy, ponieważ w tej sytuacji możemy liczyć tylko 
na ludzi o dobrym sercu. 

Pomóc stowarzyszeniu można poprzez wpła-
ty na specjalne konto bankowe, poprzez przeka-
zanie darów rzeczowych lub nieodpłatne wyko-
nanie różnego rodzaju usług, a także przekazu-
jąc na rzecz stowarzyszenia Razem 1% podatku.

Więcej informacji na temat przyszłego ośrod-
ka można znaleźć na stronie internetowej (www.
stowarzyszenierazem.org.pl) w zakładce: ośro-
dek rewalidacyjno-wychowawczy.

(WaT)

Trzy pomysły, jeden cel
— Musi się udać — mówią z przekonaniem przedstawiciele 

trzech rybnickich organizacji o planach adaptacji budynku 
po dawnym oddziale dermatologii szpitala Juliusz. Mają  
w nim powstać pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, 
terminalnie chorych oraz rodzin zastępczych. Na remont 
potrzeba, bagatela, 1,2 mln zł.

Razem tworzy nowy ośrodek
Działające w Rybniku prawie od pięciu lat stowarzyszenie Razem zamierza z początkiem 

września otworzyć specjalistyczny ośrodek dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
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Prezentujemy sposób w jaki należy wypełnić deklarację w sprawie opłaty 
śmieciowej. Przypominamy, że wypełniony druk, należy złożyć w urzędzie mia-
sta do 29 marca.

W prezentowany sposób deklarację powinni wypełnić właściciele nieruchomości, ale 
w rozumieniu ustawy O zachowaniu czystości i porządku w gminach, są to również 
współwłaściciele i użytkownicy wieczyści oraz najemcy i zarządcy. W praktyce obowią-
zek złożenia deklaracji dotyczy większości tych osób, które mają obecnie podpisane z 
firmami branżowymi indywidualne umowy na wywóz śmieci z ich posesji. Przypomi-
namy też, że muszą oni wypowiedzieć obecnie obowiązujące umowy. Zważywszy na 
określony w nich okres wypowiedzenia (na ogół jeden bądź trzy miesiące), muszą to 
zrobić na tyle wcześnie, by przestały one obowiązywać najpóźniej z końcem czerwca.  

Zwracamy uwagę, że wypełniając deklarację należy wpisać wyłącznie niższą mie-
sięczną stawkę opłaty wynoszącą 10 zł od osoby. To dlatego, że ustawa O utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach nakłada na obywateli obowiązek segregowa-
nia odpadów. Wyższa stawka – 15 zł będzie miała charakter sankcji i będzie mogła 
zostać narzucona mieszkańcom niesegregującym śmieci decyzją administracyjną.

Deklaracją nie muszą się przejmować mieszkańcy bloków i familoków zarządza-
nych m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe i miejski Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Rybniku.

Adam Fudali, prezydent Rybnika zapewnia, że uchwały rady miasta ustalające 
nowe zasady gospodarowania odpadami w mieście oraz stawki opłaty śmieciowej, 
niezależnie od ewentualnych nowelizacji, nie będą już zmieniane i od początku lip-
ca będą obowiązywać w obecnym kształcie.

Pełną informację na temat czekającej nas od 1 lipca tego roku śmieciowej rewolucji 
i nowych zasad gospodarowania odpadami można znaleźć ma uruchomionej przez 
urząd miasta specjalnej stronie internetowej (www.segreguj.rybnik.eu). Znaleźć tam 
można nie tylko wyczerpujące kompendium wiedzy, ale również m.in. druk deklara-
cji czy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania. 

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi nowych zasad gospodaro-
wania odpadami, powstającymi w domach i mieszkaniach można też dzwonić pod 
numer telefonu: 32 43 92 046.

Wzór deklaracji

WZÓR

WZÓR

WZÓR

54203000000
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Rybniczanie górą! – grupa teatralna Temperówki z SP nr 34 zdo-
była trzecie, grupa Baj ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego – pierwsze, a uczniowie SP nr 21 z Niedobczyc – nagrodę spe-
cjalną Wojewódzkiego Integracyjnego Przeglądu Widowisk Jaseł-
kowych „Różni lecz równi”. Tytuł jest jednocześnie mottem prze-
wodnim imprezy. W ósmej edycji przeglądu, którego finał odbył 
się 24 stycznia w bibliotece głównej, wzięło udział 13 zespołów 
z całego regionu. Jasełkowe spektakle oceniało jury w składzie: 
Maria Świerczyna (oligofrenopedagog), Jolanta Landek (teolog)  
i Zofia Paszenda (reżyser teatralny). Ta ostatnia mówiła o chwilach 
wzruszeń i radości, podczas oglądania konkursowych widowisk  
i chwaliła instruktorów: — Przygotowując jasełka dajecie radość 
widzom i dzieciakom, które cieszą się z ról i emocji, jakie mogą 
nam przekazać — mówiła jurorka. Podczas finału publiczność obej-
rzała nagrodzony pierwszym miejscem spektakl „Na ziemię przy-
chodzi gość” oraz „Gdzie jest Betlejem”, zdobywcę nagrody spe-
cjalnej. Wręczono anielskie statuetki, dyplomy i nagrody pienięż-
ne. Wśród najlepszych aktorów znaleźli się również reprezentan-
ci naszego miasta: Anna Konkol, Piotr Grzywa i Grzegorz Borczyń-
ski. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybni-
ku i Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnospraw-

nych i Ich Otoczenia „Razem”. 

— Już czuję się Smolniokiem — mówił ojciec Feliks Ra-
chwalik, od ubiegłego roku proboszcz parafii św. Józefa Robotnika, 
witając mieszkańców dzielnicy Smolna, którzy 25 stycznia kolędo-
wali w Szkole Podstawowej nr 2. Ponad 80 mieszkańców Smolnej 
spotkało się w szkolnej sali gimnastycznej na tradycyjnym spotka-
niu zorganizowanym przez radę dzielnicy. To już trzydziesta taka 
wspólna biesiada. — Zależy nam na integracji mieszkańców na-
szej dzielnicy. Wydaje mi się, że to się udaje. Spotkanie kolędo-
we jest głównie adresowane do osób starszych, nierzadko samot-
nych, które tu mogą porozmawiać i wspólnie pośpiewać — mówi 
Ryszard Mazurek, przewodniczący zarządu dzielnicy. Seniorów ba-
wili uczniowie SP nr 2 oraz członkowie grupy Syrinx z parą tanecz-
ną. Były kolędy, taneczne popisy, a także muzyczna podróż przez 
kontynenty, czyli melodie z różnych stron świata. Spotkanie było 
również okazją do rozmowy o planach dzielnicowych radnych: — 
Chcemy jeszcze bardziej zaktywizować naszych mieszkańców. My-
ślimy o rodzinnym rajdzie rowerowym, będzie też festyn, który już 
w ubiegłym roku przenieśliśmy z 1 maja na 1 września — zapo-
wiada Ryszard Mazurek. 

1  l u t e -
go w Klu-
bie Energety-
ka odbył się 
GeKoN, czy-
l i  kabareto-
wy wieczór, w 
czasie którego 
wystąpili Go-
ście Kabaretu 
Noł Nejm: ryb-
nickie kabare-
ty 44-200 i NOC, Marcin Zbigniew Wojciech, zespół Chwila Nie-
uwagi oraz Tadeusz Kolorz z grupą wokalistów. Kilka swoich ske-
czy pokazali też gospodarze wieczoru Rafał Soliński i Marek Żyła, 
czyli kabaret Noł Nejm. — Od dawna chcieliśmy zorganizować im-
prezę, której program obejmowałby to, co było m.in. w kabare-
cie przedwojennym: skecze, monologi, piosenki, wiersze – zarów-
no śmieszne jak i poważne, wzruszające, zmuszające do myślenia,  
a także potrafiące lekko ukłuć. Chcemy zaproponować kabaret 
innego rodzaju niż ten, który hurtowo występuje obecnie w te-
lewizji — wyjaśnia Marek Żyła. W kolejnych GeKoNach mają brać 
udział zarówno doświadczeni już wykonawcy, jak i początkujący. 
Będą programy tematyczne i typowe różnotematyczne składanki.

25 stycznia, John Porter, mieszkający od lat w Pol-
sce walijski kompozytor i autor tekstów wystąpił w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej ze znakomitym koncertem. Artysta, który współpra-
cował m.in. z Markiem Jackowskim, Korą, Maciejem Zembatym 
oraz swoją partnerką życiową Anitą Lipnicką, tym razem zagrał 
ze swoim zespołem. Występ promował długo oczekiwany solowy 
album Portera „Back in town”. Ze sceny popłynął prawdziwy kok-
tajl dźwięków – od dynamicznych, mocnych gitarowych brzmień 
po ballady. Fani Johna Portera nie mogli być zawiedzeni – spę-
dzili wyjątkowy wieczór w towarzystwie znakomitych muzyków 
i dojrzałego artysty, który nie szczędził autobiograficznych prze-
myśleń oraz kąśliwego, „angielskiego” dowcipu.     
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Kulturalnym skrótem
w Rybnickie muzeum przygotowuje książkę 

poświęconą historii Popielowa i Radziejowa.  
W związku z tym placówka prosi mieszkań-
ców dysponujących fotografiami i pocztów-
kami, miejsc i obiektów z tych dzielnic o ich 
udostępnienie (informacje tel. 32 43 27 466, 
keller@muzeum.rybnik.pl). Na materiały mu-
zeum czeka do 31 marca br.

w W każdy piątek o 17 w Domu Kultury w Nie-
wiadomiu rozpoczynają się turnieje FNM (Fri-
day Night Magic) dla fanów fantastyki i gier 
strategicznych w dowolnym wieku. Magic the 
Gathering to wyjątkowa kolekcjonerska gra 
karciana, w której gracze rywalizują stworzo-
nymi przez siebie taliami. Liczba możliwych 
strategii powoduje, że każda rozgrywka jest 
niepowtarzalna. Szacuje się, że ogólna licz-
ba graczy MTG na świecie to ponad milion 
osób. Niewiadomska placówka zaprasza do 
gry kolejnych pasjonatów. 

w Chór „Seraf” z Rybnika oraz związany z naszym 
miastem zespół wokalny Panie i Panowie zna-
leźli się w gronie wyróżnionych w Międzyna-
rodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzi-
nie. Koncert laureatów odbył się 20 stycznia.  
W przeglądzie wzięło udział 143 wykonawców.   

w „Karnawał w hiszpańskim rytmie” to tytuł 
koncertu kameralnego, jaki odbył się 8 lute-
go w rybnickim ratuszu. Tym razem występ 
z cyklu „Muzyka na Ratuszu” zdominowa-
ły pieśni hiszpańskie, autorstwa m.in. poety  
i kompozytora Federico Garcia Lorci. Wyśpie-
wała je sopranistka Natalia Mańka, której to-
warzyszył gitarzysta Dawid Bonk.

w 4 i 7 lutego w Domu Kultury w Chwałowi-
cach odbyły się castingi dla osób, które chcą 
zagrać w pierwszej rybnickiej telenoweli offo-
wej „Kaśka?”, realizowanej przez Klub Filmu 
Niezależnego. Zgłosiło się ponad 60 osób w 
różnym wieku. Zdjęcia do filmu o studentce, 
która zatrudnia się w firmie rybnickiego biz-
nesmena Radka Pankowicza, mają ruszyć pod 
koniec lutego. Informacje na temat telenowe-
li można śledzić na Facebooku http://www.
facebook.com/events/344257395681592.

w 10 lutego w Domu Kultury w Chwałowicach 
młodzież miała okazję pobawić się na im-
prezie pod nazwą „Shook Up”. Wypełniły ją 
konkursy, dobra muzyka zespołu Shook Up 
(Martyna Skorupska, Jonasz Stępień, Łukasz 
Bizoń, Paweł Lemański, Wojciech Skoczyński, 
Darek Stepanik) i spotkanie z pastorem Mar-
kiem Shauflerem z USA, który od ponad 30 
lat pracuje z młodymi ludźmi, pomagając im 
przejść przez życiowe zakręty i radzić sobie 
z nałogami i agresją. Imprezę zorganizowały 
wspólnie Kościół dla Miasta Rybnik, który jest 
częścią Kościoła Zielonoświątkowego, rybnic-
kie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępcze-
go My Dzieciom i DK w Chwałowicach. 

26 stycznia odbyły się w Rybniku dwa  
niecodzienne bale karnawałowe. 

W hotelu Politański Hospicjum Domowe im. św. 
Rafała Kalinowskiego w Rybniku zorganizowało cha-
rytatywny bal przebierańców. Wzięło w nim udział pra-
wie sto osób. — Przed rokiem bawiły się 22 pary, ale była 
to nasza pierwsza impreza. Tematem tegorocznego balu 
był wiek XX, z którego pewnie każdy zapamiętał coś in-
nego — mówi Barbara Podleśny, prezes hospicjum 
domowego. Największym wzięciem cieszyły się lata 
dwudzieste i niezapomniana epoka „dzieci kwiatów”, 
na którą przypadły lata młodości większości uczest-
ników balu. Roiło się więc od pań w stylowych fryzu-
rach, opaskach z piórami i perłach oraz panów w kolo-

rowych szatkach i długich włosach. Obecnych było kil-
ku amerykańskich gangsterów z okresu wielkiego kry-
zysu lat 30. i dwóch milicjantów ze „słusznie minione-
go okresu”. Był również Zorro, bo przecież wiadomo 
od przedszkola, że bal przebierańców bez „Zoroka” 
się nie liczy. Zresztą wszystkie stylizacje były bardzo 
trafione, a rozpoczęta tradycyjnym polonezem zaba-
wa prowadzona przez „dwóch starszych panów”, czy-
li Wiesława Kasprzaka i Czesława Pawlasa znakomita. 
Na jej wstępie prezes Stowarzyszenia Centrum Pomo-
cy – Hospicjum im. św. Rafała Kalinowskiego Barbara 
Podleśny oraz inicjator powstania hospicjum ks. Rafał 
Śpiewak podziękowali uczestnikom za liczne przyby-
cie i wsparcie idei hospicjum.  

W ostatnią sobotę stycznia odbył 
się również X jubileuszowy bezalko-
holowy bal karnawałowy zorganizo-
wany przez wspólnotę rodzin z para-
fii św. Jadwigi na Nowinach. Wśród 
jego uczestników byli też księża Ma-
rek Bernacki i Rafał Borkowy, któ-
ry po raz pierwszy włączył się w or-
ganizację tego cieszącego się stałym 
zainteresowaniem balu. W ubiegłym 
roku w zabawie bez promili wzię-
ło udział 130 osób, tym razem nie-
co ponad sto. 

(S), (r)

Mistrz pantomimy dał popis swojego sceniczne-
go kunsztu, nic dziwnego, że wypełniona do ostatnie-
go miejsca aula pękała ze śmiechu. Jednak spotkanie 
było przede wszystkim okazją do rozmowy z gościem, 
poznania specyfiki jego pracy i poglądów. — Pogodzić 
życie zawodowe z rodzinnym, to jest najtrudniejsze. Dla-
tego słyszymy o kolejnych rozwodach, a wystarczy ustalić 
priorytety. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Dlacze-
go? Bo jestem katolikiem i nie wstydzę się tego — mó-
wił Krosny. Postawił na rodzinę kiedy mógł zrobić ka-
rierę w USA po tym, gdy jako trzeci Polak w historii 
otrzymał wyróżnienie krytyki amerykańskiej Critic’s 
Choice. Dziś ma trójkę dzieci, żonę (wciąż tę samą, 
jak mówi) i występuje na scenach całego świata, m.in. 
w Rosji, USA, Chinach, czy Korei Płd. — W pantomi-
mie nie ma barier językowych. W Berlinie występowa-
łem dla kilkudziesięciu różnych narodowości i wszyscy 
widzowie świetnie się bawili — mówił. Mimem jest od 
20 lat. Ćwiczy od 14. roku życia, trzy razy w tygodniu. 
Mówi, że to ciężki, fizyczny trening. Pantomimą zain-
teresował się, gdy zobaczył film ze sceną teatru panto-
mimicznego. — Zafascynował mnie świat złudzeń, któ-
re daje pantomima — mówił. Trudnej sztuki uczył się w 
zespole teatralnym, bo w Polsce szkół pantomimy nie 
ma. Ireneusz Krosny opowiadał też młodzieży o swo-

ich artystycznych początkach, gdy nikt nie był zainte-
resowany jego występami. Dopiero wygrana w „Bie-
siadach humoru” w Lidzbarku Warmińskim, na któ-
re przyjechał w zastępstwie innego kabaretu, okazała 
się przepustką do prestiżowej „Paki” i telewizji. Gim-
nazjaliści pytali gościa o pomysły na skecze, kontakt  
z publicznością i pantomimę dramatyczną. Dowiedzie-
li się, że Ireneusza Krosnego śmieszy humor abstrak-
cyjny, że zna kilka języków i lubi gry słowne. Mim za-
prezentował też słynny moonwalk króla popu i uczył 
młodzież prostych ruchów pantomimy. 

Michał Dukiel tłumaczy, że zaprasza do swojej 
szkoły kolejnych gości, bo warto posłuchać co mają 
do powiedzenia. — Czasem wystarczy jedno zdanie, by 
zwrócić naszą uwagę na coś naprawdę ważnego i istot-
nego — mówi. Chciałby zaprosić do Gimnazjum po-
dróżniczkę Beatę Pawlikowską i publicystę Tomasza 
Terlikowskiego.          (S)

W karnawale czas na bale

Bal charytatywny w hotelu Politański rozpoczęto tradycyjnym polonezem

Michał Dukiel, uczeń gimnazjum w Boguszowicach, zaprosił do swojej szkoły kolejnego 
nietuzinkowego gościa. Po benedyktynie Leonie Knabicie i dziennikarzu Kamilu Durczoku,  
z młodzieżą spotkał się mim – kabareciarz Ireneusz Krosny. 

Mim przemówił

Michał z Ireneuszem Krosnym

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

Do 1 marca przyjmowane są zgłoszenia solistów w wieku od 14 do 25 lat, chcących 
wziąć udział w XI Festiwalu Piosenki Europejskiej w Domu Kultury w Chwałowicach.

Celem festiwalu jest popularyzacja języków obcych, wartościowych treści muzycznych i lite-
rackich oraz Unii Europejskiej. Przesłuchania konkursowe odbędą się 13 i 14 marca, a kon-
cert laureatów zaplanowano na 27 marca. Każdy z uczestników musi wykonać dwa utwory  
w językach krajów Unii Europejskiej (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim lub hiszpań-
skim). Organizatorami festiwalu są: dom kultury, Centrum Usług Językowych Albion i Allian-
ce Française w Rybniku. Laureaci pojadą na wycieczkę do Brukseli i będą mogli wziąć udział 
w kursach językowych. Szczegóły na stronie www.dkchwalowice.pl.          (S)

W tegorocznej edycji pojedynku wystąpi-
ło 13 szkolnych drużyn z Rybnika, Raciborza, 
Wodzisławia Śl., Knurowa i Żor. W finale, jed-
nym punktem, zwyciężyli uczniowie I Liceum 
im. 14. Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisła-
wia, pokonując drużynę Zespołu Szkół im. I. 
Paderewskiego z Knurowa. Finaliści zaprezen-
towali utwory Szymborskiej, Barańczaka, Tu-
wima, czy Nohavicy i zaskoczyli swoją dojrza-
łością. — Kiedy dostałem do oceny tabliczki ze 
skalą od 0 do 10 nie sądziłem, że użyję najwyż-
szej noty, i to nie dlatego, że jestem surowym sę-
dzią, ale wydawało mi się, że na tym poziomie 
rozwoju, pewne teksty i piosenki są nieprzekła-
dalne na świadomość młodzieży. I wiem o czym 
mówię, bo od wielu lat uczę w akademii teatral-
nej i czasem trudno wymagać, by utwór obcią-
żony doświadczeniami całego życia autora ła-
two dało się przełożyć na przeżycia młodych lu-
dzi. Tutaj okazało się, że jest to możliwe — po-
wiedział nam aktor Zbigniew Zamachowski. 
Zanim jednak usiadł za stolikiem jurorskim, 
obok Jadwigi Demczuk-Bronowskiej, Marii 
Meyer i Jana Poprawy, zaśpiewał dla młodzie-
ży m.in. „Credo życiowe”, „W małym miastecz-
ku”, czy przebój radiowej „Trójki” – „Kobie-
ty jak te kwiaty”. Opowiedział też kilka bran-
żowych anegdot, a swój kunszt wokalno-inter-
pretatorski potwierdził w utworach Wasowskie-
go, Przybory, Młynarskiego, Nohavicy, czy Bu-

kartyka. Prezes fundacji Stanisław Wójtowicz 
mówił o młodych talentach, jakie pojawiły się 
na scenie KE i zachęcał uczestników, by za-
stanowili się nad wyborem artystycznej przy-
szłości: — Może nie warto na tym poprzesta-
wać, ale zostać człowiekiem sceny, tak jak nasz 
gość — mówił. 

W tej edycji „Pojedynku na słowa” wystąpi-
ło 38 wokalistów i 50 recytatorów. Tytuł najlep-
szej recytatorki otrzymała Elżbieta Szczyrba (I 
LO Wodzisław), ale wśród wyróżnionych byli 
też reprezentanci rybnickich placówek: Daria 
Daukszewicz (ZST) i Bartosz Lasota (II  LO). 
Najlepszą wokalistką została Dominika Sko-
czylas (ZS Knurów), a z wyróżnieniem wróci-
ły z pojedynku Agnieszka Stryczek („Budow-
lanka”), Dominika Marszolik (I  LO) i Lucyna 
Pawlucy (ZST). — Pięć meczy eliminacyjnych, 
dwa półfinały, dobry i wyrównany poziom, a na-
wet jedna dogrywka, no i finał… Tym którym się 
nie powiodło, chcę podziękować, bo włożyli ko-
losalną pracę w przygotowanie. Na szczególne 
uznanie zasłużyły drużyny z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, I li-
ceum w Rybniku i II Liceum w Raciborzu. Osta-
tecznie wygrała poezja, a na tym przecież pole-
ga nasza impreza, która trwa już od dziesięciu 
lat — podsumowuje Wojciech Bronowski, dy-
rektor artystyczny imprezy. 

(S)

w Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 
pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego dofinansowanie w kwo-
cie 50 tys. zł na organizację projektu „U źró-
deł sławy” Festiwal Muzyczny im. Henryka M. 
Góreckiego. Bardzo wysoko oceniony projekt 
otrzymał grant w ramach programu, którego 
celem jest wspieranie najwartościowszych zja-
wisk w polskiej i światowej kulturze muzycz-
nej. Na festiwal, który odbędzie się na począt-
ku maja br., złoży się pięć koncertów w miej-
scach kojarzonych z osobą naszego wybitne-
go kompozytora. Dwa odbędą się w Rybniku, 
gdzie uczęszczał do szkoły muzycznej Szafran-
ków, a pozostałe w Czernicy (miejsce urodze-
nia), Rydułtowach (szkoła średnia i matura) 
oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach, 
z którą przez wiele lat był związany. Szykuje 
się wydarzenie kulturalne z najwyższej półki!  

w Uzdolniona i utytułowana uczennica szkoły 
muzycznej Szafranków, gitarzystka Aleksan-
dra Sapok (z którą wywiad publikowaliśmy  
w sierpniowym numerze „GR” z ub. roku) zo-
stała wyróżniona stypendium Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodo-
wego Centrum Kultury. Ma ono formę gran-
tu na zakup „mistrzowskiego” instrumentu. 
Zdradzimy tylko, że taka gitara może kosz-
tować dobre kilkadziesiąt tysięcy zł. Stypen-
dium jest oczywiście pochodną sukcesów ar-
tystycznych, które doceniła komisja stypen-
dialna. W kwietniu Ola Sapok będzie koncer-
tować na Ukrainie dokąd została zaproszo-
na. Życzymy dalszych muzycznych sukcesów, 
już z nowa gitarą!

w Wyjątkowy niefart dotknął w lutym Dom Kul-
tury w Niedobczycach, który z obiektywnych 
względów musiał odwołać dwie kolejne im-
prezy: musicalowo-walentynkowy spektakl 
„Flirt każdego może spotkać”, a zaraz po nim 
koncert Natalii Kukulskiej w związku z wypad-
kiem muzyka zespołu i męża jednocześnie Mi-
chała Dąbrówki. Zakupione już bilety można 
wymienić na bilety na koncert Kuby Badacha 
i Poluzjantów, który, miejmy nadzieję, już bez 
przeszkód odbędzie się 8 marca.

w 23 lutego, już po zamknięciu tego numeru 
Gazety Rybnickiej w Domu Kultury w Niewia-
domiu, miał się odbyć musical „Pieskie życie” 
w wykonaniu 25 dzieci z Niewiadomia, któ-
re do występu przygotowywały się w czasie 
ferii. Zgodnie z predyspozycjami podzielono 
je na grupy: taneczną, wokalną i aktorską,  
a próby odbywały się pod okiem aktorów Gli-
wickiego Teatru Muzycznego. Projekt współfi-
nansowany przez Urząd Miasta Rybnika zre-
alizowały wspólnie: oddział terenowy Chrze-
ścijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego 
w Niewiadomiu, DK w Niewiadomiu i Zespół 
Ognisk Wychowawczych – placówka wspar-
cia dziennego w Niewiadomiu. 

Laureaci, jurorzy i organizatorzy „Pojedynku na słowa”

Zaśpiewaj po europejsku

Z wierszem na pojedynek
— Poziom był bardzo wysoki, a dobór repertuaru fantastyczny. Nie było utworów o niczym — 

mówi aktor Zbigniew Zamachowski o występach uczestników „Pojedynku na słowa”.  
25 stycznia w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik odbył się finał tej 
imprezy, tym razem, po raz pierwszy w historii, bez udziału rybnickich zespołów.  
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Do 12 marca Dom Kultury w Niewia-
domiu czeka na zgłoszenia przedszkol-
nych i szkolnych grup teatralnych, któ-
re chcą wziąć udział w X Przeglądzie Te-
atrów Dziecięcych „Scenka”. 

Swoje umiejętności prezentować będą 
przedszkolaki i uczniowie szkół podsta-
wowych, którzy przygotują występ w do-
wolnej formie (teatr żywego planu, lalek, 
jednego aktora, ruchu, cieni, czy panto-
mima). Repertuar może obejmować frag-
menty lub całość utworów scenicznych, 
autorów polskich lub zagranicznych, ale 

też tekstów własnych. Uczestników oce-
niać będą: reżyser Janusz Majewski, zało-
życielka Teatru Wit-Wit w Gliwicach Ewa 
Witomska i instruktorka teatralna Kata-
rzyna Chwałek. Konkursowe występy na 
scenie DK w Niewiadomiu zaplanowano 
na 19 i 20 marca (karta zgłoszenia do-
stępna na stronie www.dkniewiadom.
eu). 23 marca w Niewiadomiu odbędą 
się też warsztaty teatralne z Teatrem Fi-
gur z Krakowa. Można też będzie zoba-
czyć wystawę fotografii Daniela Raczyń-
skiego „Fantastyczny świat bajek”.         (S)

w Od 26 lutego do 18 marca na stronie: www.
youtube.com/user/rozjazdy trwać będzie gło-
sowanie internetowe w konkursie „Podróże 
małe i duże”, w którym oceniane będą filmy 
podróżników-amatorów. Trzy najlepsze wy-
łoni jury, czwarty – publiczność na YouTube. 
Najlepsze filmy zostaną pokazane podczas Fe-
stiwalu Podróżników „Rozjazdy”, jaki 23 i 24 
marca odbędzie się w Domu Kultury w Chwa-
łowicach. Anna Jaklewicz opowie tam o bo-
gactwie kulturowym Chin, rekordzista świata 
w nurkowaniu wysokogórskim Kamil Iwankie-
wicz o swoich ekstremalnych projektach, a Ar-
tur Hajzer o jesiennej wyprawie na Lhotse. Do 
Czadu „zabierze” uczestników Artur Urbań-
ski, Tomek Michniewicz pokaże ciemną stro-
nę poszukiwania skarbów, a Agnieszka Siejka, 
Katarzyna Siekierzyńska i Ewa Grewling zdra-
dzą, jak zdobyć zimą najwyższy szczyt Spits-
bergenu. Grzegorz Kuśpiel zda jeszcze relację 
z trzech pierwszych polskich wypraw spele-
ologicznych w Papui Nowej Gwinei, a Adam 
Wiśniewski z rowerowej eskapady po anty-
podach. Szczegóły na www.dkchwalowice.pl 

w Muzeum i Stowarzyszenie Humanistyczne: Eu-
ropa, Śląsk, Świat Najmniejszy organizują ko-
lejne wykłady z cyklu „Pomiędzy przeszłością 
a historią”. 21 lutego, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, w ratuszu miał się odbyć wy-
kład prof. Jerzego Sperki zatytułowany „Wła-
dysław Opolczyk i jego czasy”, połączony  
z promocją jego książki pt. „Władysław ksią-
żę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, 
pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski”.

w 16 lutego ponad dziesięć pań wzięło udział 
w kolejnych warsztatach artystycznych  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tym razem Bar-
bara Budka uczyła miłośniczki rękodzieła jak 
ozdabiać bawełniane torby. W planach kolej-
nych spotkań są: warsztaty malowania na je-
dwabiu, ceramiczne, czy ozdabiania i malo-
wania koszulek. 

w Rybnikowi przybyło kolejne „kulturalne” miej-
sce. Kawiarnia Alcafe w galerii Rybnickie-
go Centrum Kultury chce przyciągnąć rów-
nież kameralnymi wydarzeniami kulturalny-
mi. Pierwsze spotkanie 26 stycznia br., za-
tytułowane „Jan i Martha. Wspomnienia  
o chłopaku z Sosnowca”, poświęcone było ży-
ciu i artystycznej karierze Jana Kiepury oraz 
jego żony Marthy Eggerth. Arie, pieśni i pio-
senki z repertuaru obojga artystów oraz ich 
wspólnych filmów zaprezentowali rybnicza-
nin Mieczysław Błaszczyk (tenor) oraz Joan-
na Wojnowska (sopran), którym na fortepia-
nie akompaniował Adam Mazoń. Czytanym 
przez wykonawców wzruszającym i zabaw-
nym równocześnie wspomnieniom, które 
przeplatała muzyka, towarzyszył pokaz ar-
chiwalnych fotografii legendarnej pary oraz 
osób z nią związanych. 

Działający od ponad dziesięciu lat pod au-
spicjami Rybnickiego Centrum Kultury teatr 
Rondo, w ubiegłym roku sięgnął po trudną 
sztukę „Nowe wyzwolenie”. Tym razem zespół 
pokazał lżejsze oblicze. — Po mocnym Witka-
cym chcieliśmy pobawić się groteską i komedią. 
Spektakl może się podobać szerszej publiczno-
ści, bo jest lekki i zabawny: sytuacyjnie i teksto-
wo. Postaci są różnorodne no i bawimy się rela-
cjami damsko-męskimi — mówi Izabela Kar-
wot, reżyserka spektaklu. Zespół ćwiczył od kil-
ku miesięcy. Premiera odbyła się 2 lutego przy 
pełnej sali Teatru Ziemi Rybnickiej. Na scenie 
zadebiutowała rybniczanka Karolina Filec, stu-
dentka którą znają miłośnicy piosenki aktor-
skiej i poezji śpiewanej. W ubiegłym roku za-

jęła drugie miejsce w XIX Ogólnopolskim Tur-
nieju Śpiewających Poezję „Łaźnia 2012” w Ra-
domiu. Teraz została zaproszona do udziału w 
konkursie krajowym Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki Artystycznej OFPA. Rola nowocze-
snej i nieco szalonej cioci w „Kobietach i męż-
czyznach” przyniosła jej sporo radości. — Je-
stem bardzo szczęśliwa, że wszystko się udało, 
tym bardziej, że był to mój aktorski debiut. Teatr 
zawsze był moim marzeniem. Potem zaczęłam 
śpiewać piosenkę artystyczną, a teraz cieszę się, 
że mogę spełniać się na scenie zarówno wokal-
nie, jak i aktorsko. Już czekam na nasz następny 
spektakl — mówiła podekscytowana Karolina 
Filec. Ocenia, że najtrudniejsze były początki, 
gdy musiała zmierzyć się ze swoją szaloną bo-

haterką. Pozytywnie za-
skoczyła ją rybnicka pu-
bliczność. Nie spodzie-
wała się takiego zainte-
resowania amatorskim 
spektaklem. — Śpiewa-
łam, ale nigdy nie gra-
łam dla tak licznej pu-
bliczności. Stres jednak 
minął po pierwszych pię-
ciu minutach na scenie 
— mówi. Spektakl „Ko-
biety i mężczyźni” opo-
wiada o grupie kobiet, 
które uwikłane w co-
dzienne życie, szukają 
zmian. Wyruszają więc 
w podróż, w której po-

znają mężczyzn i swoje odmienne pragnienia, 
fascynacje i oczekiwania, które nie wytrzymu-
ją zderzenia z rzeczywistością. Atutem spekta-
klu jest widoczny na drugim planie teatr cieni, 
muzyka Jarosława Hanika i niecodzienne za-
kończenie. Niestety, pytanie: jak znaleźć dru-
gą połówkę i szczęście, wciąż pozostaje bez od-
powiedzi.                                                       (S) 

Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy?

Kobiety i mężczyźni: Zofia Paszenda, Doro-
ta Leszczyniak, siostry Anna i Kamila Literackie, 
Karolina Filec, Robert Długosz, Wojciech Kowal-
ski i Kamil Falenta. Reżyseria: Izabela Karwot  
i zespół. Scenariusz na podstawie tekstu Bartło-
mieja Kamińskiego. Reżyseria światła: Tomasz 
Porembski. Muzyka: Jarosław Hanik. 

W cieniu. I to dosłownie! W swoim najnowszym spektaklu komediowym „Kobiety 
i mężczyźni”, rybnicki Teatr Rondo wykorzystał elementy teatru cieni. 

Aktorki i aktorzy (w cieniu) Teatru Rondo opowiedzieli o szukaniu miłości i szczęścia
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Młodzi na scen(k)ę!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35



Jakie największe hity na scenie Teatru Zie-
mi Rybnickiej czekają nas w tym roku?

Sporym wydarzeniem będą drugie już Dni Te-
atru Stu, w trakcie których zobaczymy „Księżyc 
i magnolie” Rona Hutchinsona (19 marca) oraz 
„Sonatę dla Belzebuba” Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza (20 marca). Także w kolejnych latach 
chcielibyśmy organizować dni teatru ze spektakla-
mi różnych scen teatralnych. Przed nami też pre-
mierowe przedstawienie teatru Tara-Bum „Post 
czy karnawał?” (2 marca), oparte na utworach Jac-
ka Kaczmarskiego. Nie zabraknie również premie-
rowych spektakli pozostałych grup teatralnych i ta-
necznych działających w naszej instytucji. Z kolei  
w kwietniu zapraszamy na operetkę „Noc w Wene-
cji” w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Czy miłośnicy różnych gatunków muzyki 
również mogą liczyć na ciekawe propozycje?

W marcu czeka nas koncert bluesowy w wy-
konaniu Franka Moreya ze Stanów Zjednoczo-
nych oraz rybnickiej grupy Blues Experience,  
a także ulubieńca rybnickiej publiczności Michała 
Bajora. Latem w parku nad Nacyną w kampusie 

odbędą się dwa 
plenerowe festi-
wale. W lipcu 9. 
Rybnik Blues Fe-
stiwal (20-21 lip-
ca), który dotąd 
organizowaliśmy 
w marcu, a pod koniec sierpnia 6. Międzynaro-
dowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego (24-25 sierp-
nia). Obydwie imprezy zmieniają formułę. Będą 
miały formę konkursu, do którego mogą zgłaszać 
się grupy bluesowe lub jazzowe oraz wykonawcy 
nie związani jeszcze kontraktami z firmami fono-
graficznymi. Po przesłuchaniach konkursowych 
odbędą się koncerty galowe, z udziałem zwycięz-
ców i zaproszonych gwiazd połączone z wręcza-
niem nagród. Taka formuła pozwoli zaoszczędzić 
środki finansowe, które przeznaczymy na zupeł-
nie nową propozycję – kwietniowy festiwal „Mu-
sic&Soul”. Chcemy zapraszać czołowych wyko-
nawców „muzyki duszy” – klimatycznej i skłania-
jącej do refleksji. Mam nadzieję, że ta propozycja 
spotka się z dużym zainteresowaniem słuchaczy 

gdyż w pierwszej edycji wystąpią Jnr Robinson, 
Ruth Waldron, Beata Bednarz, Magda Anioł i 
Kolah, a towarzyszyć im będzie zespół muzycz-
ny pod kierownictwem Irka Głyka. Zaplanowa-
liśmy również kilka koncertów filharmonii ryb-
nickiej. Dwa z nich poświęcone będą twórczo-
ści Henryka Mikołaja Góreckiego. Pierwszy – 9 
maja, poprowadzi wybitny polski dyrygent Jerzy 
Maksymiuk, drugi – 14 maja, zupełnie odmien-
ny w klimacie, zdominują jazzowe interpretacje 
utworów H.M. Góreckiego. Udział w tym kon-
cercie zapowiedział Big Band Wiesława Pierego-
rólki oraz Jarosław Śmietana. W trakcie przygo-
towywania są wrześniowe 28. Dni Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej, 44. Rybnickie Dni Literatury 
(13-19 października) i 28. Silesian Jazz Meeting 
(21-21 listopada), natomiast gwiazdą lubianego 
przez rybniczan koncertu sylwestrowego będzie 
światowej sławy tenor Wiesław Ochman.    

Czy możemy też zdradzić, kto zagra 16 
czerwca na finał tegorocznych Dni Rybnika?

Dwa zespoły: Oberschlesien, finalista „Must be 
the music”, grający muzykę industrialną, porów-
nywaną do twórczości niemieckiej grupy Ramm-
stein oraz nie mniej dynamiczna i bijąca rekordy 
popularności grupa Zakopower.  

Zapraszam do śledzenia zapowiedzi na plaka-
tach, w „Gazecie Rybnickiej” oraz w internecie 
na www.rck.rybnik.pl  

Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Po spotkaniu w kawiarence Alcafe odbyło się 
spotkanie z jednym z głównych bohaterów tej hi-
storii, rybniczaninem Józefem Piniorem, który był 
wtedy skarbnikiem wrocławskiej „Solidarności”. 

To on, polegając na doniesieniach 
z „Zachodu” i zdając się na własną 
intuicję, całą tę akcję wymyślił i do-
brze zaplanował, o czym pisaliśmy 
już w grudniowym wydaniu „GR”.

Odpowiadając na pytania Józef 
Pinior opowiadał o poczynaniach 
peerelowskiej służby bezpieczeń-
stwa, które rzadko były tak nieporadne, jak przed-
stawił to w swoim filmie Krzystek. Jednego z boha-
terów tej historii doprowadziły do takiego stanu, że 
w więzieniu próbował popełnić samobójstwo. Pi-
nior będący absolwentem I LO im. Powstańców Śl. 
w Rybniku, a obecnie senatorem, zwrócił uwagę, 
że do dziś spotyka się ze skutkami działania komu-
nistycznej propagandy. Gdy już po wprowadzeniu 
stanu wojennego sprawa związkowych pieniędzy 
wyszła na jaw, reżimowy „Dziennik Telewizyjny” 
poinformował, że Józef Pinior trwoni je zabawia-
jąc się w wiedeńskich kasynach, choć faktycznie 
ukrywał się we Wrocławiu. — Do dziś zdarza się,  
że w czasie zbierania podpisów poparcia przed kolej-
nymi wyborami ktoś nagle pyta: Pinior… Pinior…? 

Czy to nie ten, co kiedyś ukradł związkowe pieniądze 
i przehulał je na Zachodzie? — wspominał.

Wrocławska „Solidarność” była jedynym oddzia-
łem regionalnym związku zawodowego, który zdo-
łał uratować swój pochodzący ze składek członków 
kapitał przed przepadkiem, co nastąpiło z chwilą 
wprowadzenia stanu wojennego, gdy zdelegalizo-
wano „Solidarność”. 

Jak poinformował Józef Pinior, wkrótce film  
„80 milionów” zostanie pokazany w Moskwie. Spe-
cjalny jego pokaz dla inteligencji zbuntowanej wo-
bec Kremla i prezydenta Putina przygotowuje tam 
znany opozycjonista Gari Kasparow, były mistrz 
świata w szachach.

(WaT)

W teatrze i w plenerze
O tym, co dla mieszkańców miasta i regionu na 

drugą połowę trwającego sezonu artystycznego szykuje 
Rybnickie Centrum Kultury mówi jego dyrektor Adam 
Świerczyna. 

DYREKTOR 
RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na ustalenie stawki miesięcznej 
czynszu z tytułu dzierżawy 

kompleksu gastronomicznego 
w budynku Rybnickiego Centrum 

Kultury w Rybniku 
przy ul. Saint Vallier 1.

Termin składania ofert konkursowych: 
do 26 marca 2013 r. do godz. 10.00.

Informacje szczegółowe przedmiotu 
dzierżawy i warunków udziału oferenta  
w konkursie, na stronie internetowej: 

www.bip.kultura.rybnik.pl

Projekcja z bohaterem
W ostatni poniedziałek stycznia Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” 

pokazał w Teatrze Ziemi Rybnickiej film Waldemara Krzystka 
„80 milionów”, opowiadający autentyczną historię wycofania  
z państwowego banku tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego 
pieniędzy należących do dolnośląskiej „Solidarności”.

Po projekcji Józef Pinior w zajmujący sposób opowiadał o wydarzeniach, które stały się 
tematem filmowej opowieści
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To oni 3 lutego, w pierwszą rocznicę 
śmierci Norberta Blachy, postanowili za-
grać w TZR koncert zatytułowany „Epita-
fium dla Norberta”, by uczcić pamięć gli-
wickiego pianisty, kompozytora, aranżera, 
pedagoga Akademii Muzycznej i propaga-
tora muzyki gospel. — Sami się skrzyknę-
li i intensywnie ćwiczyli — mówi Ilona Kar-
gul, pomysłodawczyni koncertu i szefowa 
Śląskiego Centrum Muzycznego Muzyka  
i Ruch, które organizuje Silesia Gospel Fe-

stival. Ostatnia VI edycja, jaka odbyła się w grud-
niu ub. roku, po raz pierwszy nosiła imię Norber-
ta Blachy (więcej w GR nr 12 z ub. roku). W pro-
gramie lutowego koncertu, który honorowym pa-
tronatem objęli prezydent Rybnika i rektor Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, znalazła się msza 
jazzowa „Missa Nova”  Małgorzaty Maliszczak  
i utwory Norberta Blachy w wykonaniu jego przy-
jaciół i zaproszonych zespołów, m.in. studentów, 
absolwentów i pedagogów Instytutu Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach oraz chóru Dominanta z Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Rybniku pod dyrekcją Jo-
anny Glenc. Prowadzący koncert ks. Grzegorz Po-
źniak przypomniał sen znajomej muzyka, w którym 
rozmawiała ona z Norbertem Blachą o jego obec-
nym zajęciu. Miał jej powiedzieć: — Teraz muzy-
kuję i komponuję z Antonio Vivaldim. Wiesz, w nie-
bie wszystko jest możliwe... — zdradził ks. Poźniak 
rozmowę ze snu.                               (S) 

Post czy karnawał?
Premiera spektaklu zespołu teatralnego 

„Tara-Bum” działającego w ramach RCK 
w reżyserii Izabeli Karwot. Subiektywne 
podejście do kwestii poruszanych w utwo-
rach Jacka Kaczmarskiego z muzyką rybni-
czanina Jarosława Hanika. 

2 marca, sobota – g. 17 

Od Piaf do Garou
Kolejny występ zawsze ciepło przyj-

mowanego przez rybnicką publiczność 
Michała Bajora. Znakomity recital popu-
larnego artysty, który promuje swój album  
z piosenkami francuskimi. Usłyszymy utwory 
takich znakomitości muzycznych jak: Edith 
Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand czy 
Garou.

7 marca, czwartek – g. 19 

Kabaret Paranienormalni
Mariolka ze swoimi kompanami, czyli 

kabaret Paranienormalni wyruszył w Pol-
skę z najnowszym programem. Nowe ske-
cze i nowa scenografia, a sami kabareciarze 
twierdzą, że „Żarty się skończyły”. 

8 marca, piątek – g. 18

Zumba Party
Warsztaty Zumba Party czyli połącze-

nie świetnej zabawy, ruchu i muzyki od-
będą się w sali kameralnej RCK. Wstęp na 
taneczną imprezę przygotowaną z okazji 
Dnia Kobiet jest bezpłatny!

9 marca, sobota – g. 14   

Sceny dla dorosłych
Spektakl „Sceny dla dorosłych, czyli 

sztuka kochania” z udziałem Piotra Gą-

sowskiego, Katarzyny Skrzyneckiej, Ja-
kuba Przebindowskiego i Anny Oberc. 
Zabawna komedia, w której poszczególne 
sceny przeplatane są piosenkami i żywą in-
terakcją z widzami. Brawurowe aktorstwo, 
frywolne teksty i zabawne piosenki z muzy-
ką Jakuba Przebindowskiego.

9 marca, sobota – g. 17 

Historia pewnego przedmiotu
Spektakl dla dzieci w wykonaniu te-

atru Suflerek z Domu Kultury w Bogu-
szowicach. Opowieść o Cosiu, który nie wie 
kim jest i skąd pochodzi. By odnaleźć swe 
miejsce odbywa podróż do różnych miejsc 
w domu.  

10 marca, niedziela - g. 16

Frank Morey & his Band
Występ znakomitego bluesmana, zna-

nego z szorstkiego, surowego śpiewu, 
dobrze oddającego charakter muzyki 
jaką wykonuje. Jego niepowtarzalny styl to 
efekt wpływu artystów takich jak: Tom Wa-
its, Bob Dylan czy Leonard Cohen. Jako su-
port zagra rybnicka grupa The Blues Expe-
rience. Po koncertach zaplanowano blueso-
we jam session.    

16 marca, sobota – g. 19

Grupa MoCarta
Klasyka i humor w jednym, czyli wy-

stęp kabaretowego kwartetu smyczko-
wego. Koncertująca po całej Europie Gru-
pa MoCarta zawita do Rybnika, by zmierzyć 
się z powagą sali koncertowej i z żartobli-
wą ironią zinterpretować muzykę klasyczną. 

17 marca, niedziela – g. 17  

Chór Aleksandra Pustovalova
Pieśni wojskowe, ludowe i popularne 

w wykonaniu chóru pod dyrekcją Alek-
sandra Pustovalova, który przez 25 lat 
prowadził legendarny Chór Armii Czer-
wonej. Wyjątkowe głosy i znakomita opra-
wa muzyczna.

22 marca, piątek – g. 19

Dni Teatru Stu
Dwa znakomite spektakle przygotowa-

ne przez twórców Teatru Scena Stu. We 
wtorek, 19 marca krakowski teatr wysta-
wi przedstawienie „Księżyc i magnolie” 
Rona Hutchinsona, czyli zabawną historię 
o kulisach powstawania legendarnego fil-
mu „Przeminęło z wiatrem”. Gwarantowa-
ne cięte dialogi, błyskotliwy humor i znako-
mite aktorstwo Olafa Lubaszenki, Szymona 
Bobrowskiego, Szymona Kuśmidera i Barba-
ry Kurzaj. Początek o 19.  

Następnego dnia, w środę, 20 marca zo-
baczymy „Sonatę Belzebuba” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza z muzyką Zbigniewa 
Wodeckiego, którego zobaczymy na scenie 
m.in. u boku Beaty Rybotyckiej, Krzyszto-
fa Kwiatkowskiego i Agaty Myśliwiec. Po-
czątek o 19. 

Rusza 58. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski!

11 marca o 9 odbędą się miejskie eli-
minacje konkursu recytatorskiego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
dorosłych. Karty zgłoszeń należy przesy-
łać do 5 marca. Szczegóły na www.rck.
rybnik.pl.

Publiczność i muzycy są zgodni: to był niezwykle 
wzruszający koncert.
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Teraz gra z Vivaldim
Norberta Blachę pamiętają przede wszystkim stali bywalcy Silesia Gospel 

Festival. Przez kilka lat był szefem tej rybnickiej imprezy i towarzyszył młodym 
wykonawcom na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. Pamiętają go również jego studenci 
i przyjaciele.

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



Miesięczne karnety w cenie 39 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru przed projekcją

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

4 marca, g. 19
JACKPOT
prod. Norwegia, 
2011, 90 min., 
a k c j a / k o m e -
dia kryminalna, 
scen. i reż.: Ma-
gnus Martens, 
obsada: Kyrre 
Hel lum, Mads 
Ousdal, Henrik 
Mestad, Arthur 
Berning.
Czworo przyjaciół wygrywa zawrotną kwotę 
w zakładach piłkarskich. Nie mają jednak za-
miaru dzielić się po równo, kolejni wspólni-
cy zaczynają więc znikać. W tej brawurowej 
czarnej komedii, momentami przechodzącej 
w makabreskę, trup ściele się gęsto, a absurd 
goni absurd. Echa filmów Quentina Tarantino 
i Guya Ritchiego są doskonale czytelne. Film 
Martensa to zabawa kinem w czystej postaci.

11 marca, g. 19
CZTERY SŁOŃCA
prod. Czechy, 
2012, 105 min., 
dramat/komedia/
psychologiczny, 
scen. i reż.: Boh-
dan Sláma, obsa-
da: Jaroslav Plesl, 
Anna Geislero-
vá, Karel Roden, 
Jiří Mádl.
Jára to ojciec rodziny, który mając już czter-
dzieści lat, wciąż jest jeszcze niezbyt dojrzały. 
Nie potrafi wyciągać wniosków ze swoich błę-
dów, a jego częste wpadki są wręcz komiczne. 
Jana nie jest szczęśliwa w tym związku. Kulmi-
nacja kryzysu przychodzi, gdy Jára traci pra-
cę, a ona znajduje pocieszenie w ramionach 
kochanka Třídníego. Lawinę nieoczekiwanych 
zdarzeń obserwuje z dystansu, a w końcu de-
cyduje się na nie wpłynąć, lokalny guru, Karel.

18 marca, g. 19
PRAGNIENIE MIŁOŚCI
prod. Francja/
Meksyk, 2012, 
93 min., dramat, 
scen. i reż.: Mi-
chel Franco, ob-
sada: Tessa Ia, 
He rnán  Men-
doza, Gonzalo 
Vega Jr. 
Nastoletnia Alejandra przeprowadza się 
z ojcem do Mexico City, gdzie obydwoje 
rozpoczynają nowe życie. Wydaje się, że 
dziewczyna dobrze sobie radzi w nowej 
szkole i w krótkim czasie zyskuje grono 
przyjaciół. Sytuacja zmienia się drama-
tycznie, kiedy nagranie seksu Alejandry 
z jej nowym chłopakiem trafia do Inter-
netu. Okazuje się, że nowi „przyjaciele” 
od początku prowadzą z nią okrutną grę.

25 marca, g. 19
KOCHANKOWIE Z KSIĘŻYCA. MOONRISE KING-
DOM 
p r o d :  U S A , 
2012, 94 min., 
dramat/kome-
d i a / r o m a n s , 
scen. i reż.: Wes 
Anderson, ob-
sada: Bruce Wil-
lis, Edward Nor-
ton, Bill Murray, Frances McDormand, Kara 
Hayward.
Wzruszająca historia uczucia, które la-
tem 1965 roku zawładnęło sercami dwoj-
ga nastolatków. Zauroczeni sobą mło-
dzi nie zważając na surowe zakazy rodzi-
ców i opiekunów, zawierają sekretny pakt  
i uciekają, by razem przeżyć największą 
przygodę życia w bezkresnej głuszy la-
sów Nowej Anglii.

Tutaj posłuchasz nowej piosenki Sabiny 
Jeszki, dowiesz się, na jaki spektakl warto pójść  
i zobaczysz zdjęcia z kulturalnych imprez  
w mieście. A to tylko część zalet strony internetowej 
kultura.rybnik.eu.

Strona, która powstała w ramach projektu Kultura.rybnik.eu, łączy  
w sobie elementy serwisu informacyjnego i społecznościowego, bo można  
w nim dodawać treści, komentować, oceniać i polecać innym najciekaw-
sze wydarzenia kulturalne w Rybniku; wszystko bezpłatnie. Administrato-
rzy zachęcają do współpracy organizatorów wydarzeń kulturalnych, sto-
warzyszenia, organizacje, parafie, rady dzielnic, a także artystów, anima-
torów kultury oraz wszystkich, którzy chcą współtworzyć ofertę kulturalną 
miasta. W ramach projektu w mieście stanęło też 70 podświetlanych gablot  
z comiesięcznym kulturalnym „rozkładem jazdy”, działa też system fotoko-
dów, 17 ekranów LCD i wielkoformatowy ekran LED na ścianie Teatru Zie-
mi Rybnickiej.                                 (S)

W poście Bóg, kasa i rock’n’roll 
W przededniu wiosny, 20 marca o g. 17 w rybnickiej bibliotece Dys-

kusyjny Klub Książki zaprasza na spotkanie poświęcone książce Szymo-
na Hołowni i Marcina Prokopa „Bóg, kasa i rock’n’roll”. Jak autorzy ro-
zumieją Boga, świat i kulturę? — Mam nadzieję, że to będzie fascynująca 
rozmowa o sprawach boskich i ziemskich, o tym, czy i jak te rzeczywisto-
ści można łączyć w życiu — mówi Monika Chylińska-Mijała z rybnickiej bi-
blioteki. Hołownia i Prokop to znani dziennikarze, dwa odmienne tempera-
menty, na pierwszy rzut oka dwie wizje świata. Prywatnie przyjaciele, któ-
rych wspólne dyskusje skłoniły do napisania powyższego tytuły. Rozmowa 
okazała się na tyle ciekawa, że szybko stała się bestsellerem. A że to lektu-
ra uduchowiona i ciekawa, będzie w sam raz na Wielki Post.                (m)

Strona pełna kultury
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Program zajęć na marzec

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

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

4.03., poniedziałek
godz. 10.00 

Dyżur prawniczy – mecenas Szcze-
pan Balicki

5.03., wtorek, godz. 7.00
wyjazd spod kampusu

Wycieczka do Opawy

6.03., środa
godz. 13.00 

Warsztaty muzyczne „Barwa  
w muzyce” w wykonaniu uczniów 
ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycz-
nych – koncert z okazji Dnia Kobiet 

7.03., czwartek, godz.11.00 
Szkoła Muzyczna

Walne Zgromadzenie Członków 
UTW

13.03., środa 
godz. 13.00 

Wykład: „System weryfikacji ubez-
pieczenia zdrowotnego z NFZ.”      
Danuta Piecha 

14.03., czwartek   
godz. 11.00 

Wykład: „Kubizm” mgr Helena Ki-
sielewska

16.03., sobota
godz. 10.00 

Turniej szachowy o puchar płk Ka-
zimierza Regulskiego

18.03., poniedziałek 
godz. 10.00 

Dyżur prawniczy - mecenas Ge-
rard Kuźnik

19.03., wtorek, 
godz. 7.30 spod kampusu

Wyjazd do Żywca na warsztaty re-
gionalne 

21.03. czwartek
godz. 11.00 

Wykład: „Poetyckie spojrzenie na 
upływ czasu” Zdzisława Gwiazda 

23.03. sobota, godz. 14.00 Spotkanie wielkanocne „Jajeczko”

25.03.-2.04.2013 r. Przerwa świąteczna

Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego w siedzibie UTW.



Niecodzienne pytanie stawia rybnickie 
Muzeum w konkursie internetowym, jaki 
ruszył 28 stycznia i potrwa do 12 maja. 

Na stronie internetowej www.muzeum.ryb-
nik.pl do maja, raz w miesiącu pod hasłem 
„Myć się czy wietrzyć – konkurs”, będzie pu-
blikowane zdjęcie muzealnego eksponatu zwią-
zanego z higieną osobistą lub z utrzymaniem 
czystości. Uczestnicy konkursu powinni podać 
nazwę (polską lub gwarową) tego przedmio-
tu i krótko opisać do czego służył. Wszystkie 
prezentowane eksponaty znajdują się na mu-
zealnych wystawach. Odpowiedzi przyjmowa-
ne są pod adresem: konkurs@muzeum.rybnik.
pl. Wygra osoba, która nadeśle najwięcej pra-
widłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. 
Na zwycięzców czekają nagrody m.in. karnet 
na basen, spacer nocą po Rybniku z przewod-
nikiem, czy książka Małgorzaty Sokołowskiej 
„Myć się czy wietrzyć”. Laureatów poznamy 
17 maja w trakcie „Nocy muzeum”.            (S)

— To specyficzna wystawa, bo poświęco-
na jest nauce, a to dziedzina rzadko u nas pre-
zentowana. Poza tym to pierwsza, interaktywna 
wystawa w naszej placówce — mówił Bogdan 
Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum. Po wy-
stawie oprowadzała Iwona Nowak z Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie, które przygo-
towało ekspozycję. — Każdy zwiedzający może 
samodzielnie wykonać poszcze-
gólne doświadczenia, które tłu-
maczą zagadnienia z fizyki na 
poziomie gimnazjalnym. Do jej 
zwiedzania zachęcamy jednak 
nie tylko gimnazjalistów, ale rów-
nież rodziny z dziećmi — mówiła 
Iwona Nowak. Na ponad dwu-
dziestu modelach można sa-
modzielnie wykonać proste do-
świadczenia i uczyć się bawiąc. 
1 lutego, w czasie otwarcia wy-
stawy, kilku młodych ludzi mia-
ło okazję poznać zagadnienia  
z zakresu elektryczności, mecha-

niki, czy hydrostatyki. Dr Nowak tłumaczyła 
zwiedzającym, jak działa magnes i silnik elek-
tryczny, dlaczego przedmioty się elektryzują  
i jak w praktyce zastosować prawa Pascala i Ar-
chimedesa. Pokazała też model baterii słonecz-
nej i wspólnie z uczestnikami budowała most. 
Wystawa czynna jest do 26 marca. 

(S)

Dziewięć miesięcy żmudnej pracy, 41 tekstów, 
ponad 700 stron i wiele niepublikowanych dotąd 
ilustracji. Wśród grupy autorów również potom-
kini rybnickich Żydów, Brytyjka Ruth Beedle. 
Jednak nie byłoby tej książki, gdyby nie ubiegło-
roczny projekt „Żydzi na Górnym Śląsku”, który 
miał przypomnieć rybniczanom historię lokalnej 
społeczności żydowskiej i otworzyć ich na szero-
ko pojętą kulturę żydowską. Stąd m.in. wystawa  
w rybnickim muzeum oraz dwudniowa konferen-
cja naukowa zorganizowana przy współudziale In-
stytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Najcie-

kawsze referaty wygłoszone przed rokiem znala-
zły się w pracy zbiorowej „Żydzi na Górnym Ślą-
sku w XIX i XX wieku” pod redakcją Barbary Ka-
linowskiej-Wójcik z UŚ i Dawida Kellera. — Książ-
ka dokumentuje wyniki badań osób, które zajmu-
ją się historią Żydów na Górnym Śląsku, ale udało 
się nam dotrzeć również do osób spoza kraju, któ-
rym tematyka ta jest bliska. Jednak mnie szczegól-
nie zachwyciła grupa pasjonatów, którzy nie zaj-
mują się historią zawodowo, a mimo to pokaza-
li swój pazur w wyszukiwaniu materiałów i doku-
mentowaniu żydowskiej przeszłości — mówi dr Ka-

linowska-Wójcik. Jed-
ną z takich pasjonatek 
jest rybniczanka Mał-
gorzata Płoszaj, której 
referat na temat rodzi-
ny Haase również zna-
lazł się w książce. Przed 
kilkoma laty nawiązała 
ona kontakt e-mailowy  
z wnuczkami Felixa 
Haasego. Jedna miesz-
ka w Wenezueli, druga 
w Chile i wciąż nosi na-
zwisko Haase, zgodnie 
z obowiązującą w tym 
kraju tradycją. Małgo-

rzata Płoszaj wspomina, że były zszokowane, kie-
dy dowiedziały się, że gdzieś tam w Rybniku jest 
park nazwany imieniem ich praprzodka, że na-
dal istnieje willa, w której mieszkał ich tata jako 
młody chłopak, a na stronie internetowej urzę-
du miasta odnaleźć można informacje o „Hazyn-
hajdzie”. — Ostatnio napisałam im o tej książce. 
Były zachwycone, szczególnie, że wśród postaci na 
okładce jest ich dziadek, a jedna z opisanych histo-
rii dotyczy ich rodziny. Chciałyby ją przeczytać, więc 
szukam kogoś, kto przetłumaczy ten tekst na język 
hiszpański — mówi Małgorzata Płoszaj. Dr Kali-
nowska-Wójcik podkreśla, że książka jest dopie-
ro trzecią po II wojnie światowej publikacją po-
święconą badaniom historii Żydów na Górnym 
Śląsku. Wcześniejsze powstały w 1992 i 2001. Dy-
rektor muzeum dr Bogdan Kloch wyjaśnia, że te-
matyka żydowska z perspektywy Śląska była do-
tąd podejmowana rzadko, a w wielu miejscach 
wątek żydowski skutecznie wymazano. — Histo-
ria przekazywana nam w czasach PRL-u była za-
wężona tylko do kilku problemów i zjawisk. To głód 
poznania społeczności żydowskiej sprawił, że zajęli-
śmy się tym tematem — mówił. Nie było łatwo, bo 
ilość i jakość materiałów dotyczących Żydów na 
Śląsku jest znikoma. Tym bardziej książkę warto 
mieć w swoich zbiorach. — Nakład szybko znika  
i pewnie sprzedałoby się więcej niż 200 egzemplarzy 
książki, którą wydaliśmy wspólnie z UŚ — mówi 
dr Kloch. Można ją kupić w Muzeum (60 zł) oraz  
w księgarni Orbita, a po wyczerpaniu nakładu 
znajdzie się na stronie internetowej Muzeum  
w wersji PDF. Książka ma trafić również do biblio-
teki kongresu USA i biblioteki w Berlinie.     (S)

Pokłosie konferencji

Myć się 
czy wietrzyć?

Pobawmy się nauką
Jak zrobić tornado w butelce? Dlaczego łódź podwodna nie tonie? W jaki sposób 

wykorzystywać energię słoneczną? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy na wystawie 
„Zabawy z nauką” w rybnickim Muzeum.

— To książka o ponad trzech tysiącach bohaterów, wymienionych przynajmniej  
z nazwiska — mówi Dawid Keller z rybnickiego muzeum o nowej publikacji pt. 
„Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”.
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Bogdan Kloch, Barbara Kalinowska-Wójcik i Dawid Keller podczas prezentacji książki „Żydzi na Górnym 
Śląsku w XIX i XX w.”

Na wystawie można samodzielnie wykonać proste doświadczenia

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39
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Małżeństwo na medal
Złote Gody

Poznali się na zabawie szkolnej. On był stu-
dentem, ona uczyła się w rybnickim „Ekono-
miku”. Mówią o sobie „starzy Bombajowcy”, bo 
często spotykali się w słynnym jazzowym loka-
lu „Bombaj”. I już szykują się na spotkanie po 
latach, które organizują utożsamiani z tym wy-
jątkowym miejscem Czesław Gawlik i Wojciech 
Bronowski. Gwidon Dziwoki pochodzi z Radli-
na; jego brat Lothar jest muzykiem jazzowym  
i założycielem znanej żorskiej orkiestry rozryw-
kowej. Pani Gertruda jest rybniczanką. Praco-
wała w Rybnickiej Spółce Węglowej i jeszcze 
do niedawna doradzała firmom wykorzystując 
swoje doświadczenia w księgowości. — Moja 
żona jest ogromnym pracoholikiem i dopiero 
niedawno przestała pracować. Jest wyjątkowa, 
trochę dominująca i bardzo wygadana — mówi 
Gwidon Dziwoki o pani Gertrudzie. Mają dwie 
córki, 25-letniego wnuka i 2,5–letnią wnuczkę, 
której poświęcają teraz sporo czasu. Lubią wy-
jazdy do Wisły i Krakowa i … Gazetę Rybnic-
ką. Jubileusz Złotych Godów świętowali 5 lu-
tego w Urzędzie Miasta, ale wcześniej bawili 
się na rodzinnej uroczystości, gdzie nie zabra-
kło dobrej muzyki Lothara Dziwokiego, Cze-
sława Gawlika i zespołu Gama. Tego samego, 
który zagrał w magistracie dla pozostałych zło-
tych jubilatów. Złote Gody świętowali: 

Aniela  i  Teodor Adamczykowie , 
Aleksandra i Jan Amalio, Irena i Antoni 
Brożowie, Gertruda i Gwidon Dziwokowie, 
Maria i Jan Filipiakowie, Salomea i Józef 
Fojtowie, Jadwiga i Jan Kalitowie, Elżbieta 
i Henryk Kliche, Stefania i Bronisław 
Konskowie, Lidia i Antoni Mandryszowie, 
Anna i Czesław Pawełkowie, Renata  
i Bogusław Piechowie, Elfryda i Paweł 
Piechowie, Krystyna i Rudolf Popkowie, 
Urszula i Jerzy Reinholdowie, Zofia  
i Adolf Sierni, Natalia i Augustyn Syrkowie, 
Adela i Stanisław Szamańscy oraz Urszula  
i Eugeniusz Świerczkowie.

Jubilaci, którzy dzień później odwiedzili 
urząd miasta byli z pewnością jednymi z bar-
dziej rozśpiewanych i roztańczonych małżon-
ków świętujących Złote Gody w magistracie. 
Większość z obecnych na spotkaniu par już po 
zaledwie kilkunastu minutach, była gotowa za-
prezentować swoje taneczne umiejętności. Ra-
dości z tak „rozkołysanej” atmosfery nie kry-
li członkowie zespołu Gama oraz Maria Cwe-
nar, kierownik USC. Wśród świętujących byli 
Amalia i Ryszard Sławinscy, którzy poznali się 
na weselu kolegi. — I tak wspólnie ciągniemy 
już 50 lat — mówi pani Amalia. Po ślubie za-

mieszkali w rybnickiej Ligocie. Tam wybudowa-
li dom i wychowali trójkę dzieci. Pan Ryszard 
pracował w kopalni Borynia, a jego żona przez 
27 lat w przedszkolu. — Zawsze kochałam pra-
cę z dziećmi. Łączyłam pracę zawodową z wy-
chowaniem własnych pociech. Mieliśmy też małe 
gospodarstwo, więc pracy było sporo — opowia-
da i podaje receptę na udany związek: — Trze-
ba sobie nawzajem ustępować i jakoś wiązać ko-
niec z końcem, bo nie ma nic lepszego niż zgod-
na rodzina. Oprócz państwa Sławinskich, 6 lu-
tego w magistracie świętowali: 

Maria i Józef Bombikowie, Eryka  
i  Bolesław Fojcikowie, Hildegarda 
i  Kazimierz  Leszczyńscy,  Dorota  
i Norbert Leżochowie, Maria i Franciszek 
Magierowie, Ewa i Rudolf Mrozowie, 
Urszula i Alojzy Nogły, Halina i Walenty 
Nosiadkowie, Edyta i Karol Paszkowie, 
Maria i Edward Rusinowscy, Bernadeta 
i Alojzy Skorupowie, Halina i Stanisław 
Słodczykowie, Regina i Longin Sobotowie, 
Otylia i Zygmunt Sopalowie, Barbara 
i Wiesław Swobodowie, Irena i Erwin 
Szułowie, Adela i Jan Węgrzykowie, Maria  
i Franciszek Zeugowie oraz Wanda  
i Marian Zygmuntowie. 

(S), (D) 

— Trzeba unikać tzw. cichych dni, bo niewyjaśnione sytuacje potrafią się odkładać, jak 
niewycierany kurz na meblach — przestrzega Gertruda Dziwoki. — A przecież czas tak 
szybko leci i nie warto go marnować — dodaje jej mąż Gwidon. Wiedzą co mówią; są 
małżeństwem od 50 lat.
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Lista śląskich pokus
I mamy Wielki Post. Inspiracją do jego stworzenia był pewnie przed wiekami ów biblijny fragment, opisujący post 

Chrystusa na pustyni i Jego kuszenie przez diabła. To z kolei mnie skłoniło, aby zastanowić się jak może współ-
cześnie wyglądać diabelskie kuszenie Ślązoków z regionalnego punktu widzenia. I oto lista tylko niektórych diobel-
sko-śląskich pokus. 

POKUSA PIERWSZA 
Uwierz Ślązoku, że jesteś idealnym człowie-

kiem i się w ogóle nie zmieniaj. Jeżeli nato-
miast nie otrzymujesz najwspanialszej pracy, 
najlepszej oceny czy najwyższego z możliwych 
zarobków, to tylko dlatego, że Ślązoków bez 
przerwy ktoś prześladuje. I to się musi wresz-
cie skończyć!

POKUSA DRUGA 
Słuchaj Ślązoku! Nie pracuj „za grosze”, 

nie ucz się za dużo, nie studiuj, nie zakładaj 
firmy, nie podejmuj trudnych przedsięwzięć, 
a tylko jedź do roboty za granicę, najlepiej do 
Niemiec. Albo najlepiej zostań tam na stałe. 
A może wystąp o podwójne niemieckie oby-
watelstwo, bo wtedy na „niemieckich papie-
rach” może znajdziesz lepszą robotę? Przecież 
to ci się należy. Korzystaj z tego. I nie przej-
muj się, że zostawisz w domu żonę, męża, ro-
dziców, dzieci, rodzeństwo, ciotki, wujków, 
parafialny cmentarz z grobami przodków, ro-
dzinne strony…

POKUSA TRZECIA 
Uwierz wreszcie Ślązoku, że jest coś takie-

go, jak osobny naród śląski i osobny język ślą-
ski, a nie daj się poniewierać przez „warszaw-
kę” i innych goroli. I zrób w związku z tym taką 
rozróbę, że to na długo popamiętają.

POKUSA CZWARTA 
Pomyśl też Ślązoku, jak fajnie by było mieć 

osobny śląski megaautonomiczny region! A może 
potem osobne państwo? Wara Polsce od Śląska! 
Śląsk dla Ślązoków! Zacznij w końcu Ślązoku 
dbać o swoje. 

POKUSA PIĄTA 
Pamiętaj Ślązoku, że w zależności od swych po-

glądów masz czuć wstręt do niemieckiej kultu-
ry, do polskiej kultury czy też do śląskiej kultury.  
I nie martw się, że kogoś zranisz. Przecież twój 
pogląd jest najważniejszy i jedynie słuszny.

POKUSA SZÓSTA 
Nie ucz dzieci godać po śląsku, a tylko mów  

z nimi po polsku (a mieszkając w Niemczech – po 
niemiecku), bo z powodu tej śląszczyzny mogą 
mieć w przyszłości tylko same kłopoty. Nie wstydź 
się wstydzić śląskości!

POKUSA SIÓDMA 
Przestań się wreszcie Ślązoku ośmieszać i nie po-

wtarzaj już tych głupot, bajek i mitów o jakiejś wydu-
manej śląskiej pobożności i pracowitości, o wyssanej 
z palca polskości Śląska i germanizowaniu Śląska czy 
o powstańcach śląskich. Zacznij myśleć nowocześnie!

POKUSA ÓSMA 
Przestań już do znudzenia mówić o tej śląskiej 

oszczędności. Oszczędzanie jest dla frajerów. Weź 
sobie wreszcie jakiś porządny kredyt i kup coś, na 
co cię nie stać. Zobaczysz, jaki będziesz szczęśliwy!

POKUSA DZIEWIĄTA 
Nie miej żadnych oporów przed paleniem w pie-

cu byle jakim węglem, mułem, plastikiem i innym 
pieroństwem.

POKUSA DZIESIĄTA 
Rób cokolwiek, byle by ci było wygodnie. Zmie-

niaj zdanie w zależności od sytuacji i spodziewanych 
zysków. A jak cię za to skrytykują, to zawsze możesz 
powiedzieć, że atakują cię wstrętni gorole, którzy nie 
lubią Ślązoków. 

Skoro dioboł kusił Ponboczka na pustyni, to tym bardziej Ślązoki nie mogą czuć się bezpiecznie

 A może ktoś jeszcze sobie doda coś 
do tej śląskiej listy pokus? Wszystkich 
jednak należy przestrzec, że te i inne 
diobelskie pokusy mogą być czynio-
ne względem Ślązoka nie raz, ani dwa 
razy, ale codziennie. Taki dioboł nie-
koniecznie musi do nas mówić z ro-
gami na głowie. Czasami przemawia 
podszywając się pod prezesa, dyrek-
tora, przewodniczącego, felietonistę, 
dziennikarza, producenta, reżysera, 
naukowca, parlamentarzystę albo sta-
rego znajomego. Jednak tak czy owak 
zawsze na koniec taki dioboł powie na 
ucho „drobnym druczkiem”, że wszyst-
ko co proponuje, może się zrealizować, 
gdy zrobisz pewną uprzejmość i „od-
dasz mu pokłon!”. I wtedy tylko od 
każdego z osobna będzie zależało czy 
podejmie współpracę albo całe zdarze-
nie skwituje stanowczo po śląsku – ciś 
stąd ty pieroński dioble! Oto iście ślą-
skie zagadnienie na Wielki Post.

Marek Szołtysek

42 Nr 2/500; luty 2013

Abecadło Rzeczy Śląskich



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka-
mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie nr 106:
W Gazecie Rybnickiej w grud-

niu 2012 roku opublikowaliśmy 
zdjęcie nr 104/1, pokazujące ze-
spół muzyczny, którego nawet na-
zwy nie byliśmy pewni. Dzisiaj zaś 
przedstawiamy bliźniacze zdjęcie, 
wykonane tego samego dnia, co 
poświadcza choćby niezmieniony 
bukiet kwiatów na pianinie. Tyle, 
że na dzisiejszej fotografii jest wię-
cej osób, nie cztery, a osiem.

Informacje co o zdjęcia nr 
104/1, jak również dzisiej-
szego nr 106, nadesłało kil-
ka osób. 

Przykładowo Donata Pająk 
napisała: „Jest to z pewno-
ścią zdjęcie KNORKEL JAZZ 
BAND na Barteczkowcu, któ-
rą założył Robert Barteczko 
III, ojciec Kazimiery Drew-
niok. Budynek stoi do dziś na  
Obszarach, niedaleko moje-
go rodzinnego domu. Dzia-
dek i pradziadek Pani Kazi-
miery też mieli na imię Ro-
bert stąd ta rzymska III przy 
nazwisku jej ojca. Robert 
Barteczko III był bardzo utalento-
wany muzycznie. Natomiast zało-
życiel i basista zespołu „Carran-
touhill” jest synem Pani Kazimie-
ry Drewniok, czyli wnukiem Ro-
berta Barteczko III. /…/  Pamiętam 
też, że na Barteczkowcu było wie-
le drzew, zwłaszcza lipy, bo wie-
czorem pachniały, a i starsze ko-
biety zbierały ich kwiecie na her-
batę. Leszczyny też tam rosły, bo 
pamiętam orzechy laskowe. Latem 
pod lipą szkaciorze rozstawiali sto-
liki, zaś dzieci miały mnóstwo ra-
dości na rozłożonych kocykach czy 
różnych grach.”

Najwięcej jednak napisał Adam 
Drewniok z Rybnika: „Jest to ze-
spół o nazwie „KNORKEL JAZZ 
BAND”. Zdjęcie zostało wykona-
ne na przełomie 20. i 30. lat ubie-
głego stulecia we wnętrzu restau-

racji „Barteczkowiec” na Obsza-
rach, czyli w Radlinie. Obiekt ten 
został wybudowany mniej więcej 
w połowie drogi pomiędzy Ryb-
nikiem a Wodzisławiem w latach 
1901-1913. Budynek został wznie-
siony przez moich pradziadków ze 
strony Mamy, Kazimiery Drewniok, 
za pieniądze pochodzące ze sprze-
daży ziem, na których wybudowa-
ne zostały obiekty kopalni „Mar-
cel” – ówczesnej Emma-Grube. Re-

stauracja pełniła także rolę lokal-
nego „domu kultury”. Wzniesiono 
ją z myślą o możliwości organizo-
wania w niej m.in. koncertów, te-
atrów, przedstawień, balów i za-
baw. W czasach swej świetności 
wielokrotnie gościł w niej Stani-
sław Ligoń z prelekcjami „Karlika”.

Zdjęcie wykonano w sali kame-
ralnej. Członkowie zespołu praw-
dopodobnie pochodzili z rodzin 
żydowskich z Radziejowa i Popie-
lowa. Jak na tamte czasy „Band” 
odnosił spore sukcesy, bowiem 
grywał m.in. w salach koncerto-
wych Domu Zdrojowego w Jastrzę-
biu-Zdroju. Tam to w bliżej nie-
określonych okolicznościach muzy-
cy poznali kogoś odpowiedzialne-
go za kontakty z oprawą artystycz-
ną na liniowcach (statkach) pływa-
jących do Stanów Zjednoczonych. 

Właśnie z takich podróży przywo-
zili nuty najbardziej popularnych 
melodii w USA. Stąd prawdopo-
dobnie zachwyt jazzem i wplece-
nie tegoż gatunku muzycznego 
w nazwę zespołu. Pamiętajmy, że 
jazz zadomowił się na stałe dopie-
ro,(nie bez problemów) w latach 
50. XX wieku. Mimowolnie za-
tem „Barteczkowiec” stał się bar-
dzo modnym i nowoczesnym mu-
zycznie miejscem na Górnym Ślą-

sku. Według opowiadań muzycy 
nie tylko grali na statkach, ale i re-
klamowali jastrzębskie wody zdro-
jowe, „sprzedając” je nawet w sa-
mych Stanach. Jako, że mój dzia-
dek Robert Barteczko był samo-
ukiem muzycznym (grał na piani-
nie i skrzypcach ze słuchu), zako-
legował się z zespołem. Wynikiem 
tego były wspólne występy w „Bar-
teczkowcu”. 

Pośród muzyków zespołu znaj-
dują się także dwie siostry Roberta 
– Maria „Mika” przy pianinie i Ger-
truda za perkusją. Dziadek oczywi-
ście trzyma skrzypce. Niestety, nie-
znane są dalsze losy zespołu. Być 
może ktoś z czytelników „GR” po-
siada inne zdjęcia lub wiedzę na te-
mat zespołu. Za każdą informację 
przekazaną redakcji będę serdecz-
nie wdzięczny – Adam Drewniok.”

DZIĘKUJEMY

• Pani Helena Koniecz-
na metodą porównaw-
czą z pomocą innych 
fotografii ostatecznie  
i bezspornie udowod-
niła, że zdjęcie nr 104/3 
z Albumu z grudnia 
2012 zostało zrobio-
ne w 1937 lub w 1938  
roku na sali dawnej 
restauracji „Świerkla-
niec”, mieszczącej się 
na zakręcie dzisiejszej 
ul. Sobieskiego. Na 
zdjęciu jest też pośrod-
ku pani Helena, oraz 
jej rodzice, Teodozja  
i Roman.

• W sprawie zdjęcia nr 
105/2 z poprzedniej GR 
napisała do nas pani 
Urszula Sowa z Chwa-
łowic: „Jestem naj-
starszą wnuczką Paw-
ła Ochojskiego, tego  
z wąsami, z prawej.  
I jest to w jego domu, 
a nie familoku. Są tam 
też jego synowie: naj-
starszy Roman, z pra-
wej, w środku z tablicz-
ką najmłodszy Alojzy, 
który zginął na woj-
nie, a z lewej Czesław. 
Są tam także jego trzy 
córki: z lewej pierwsza 
to Waleska, w środ-
ku siódma Bronisława,  
a z prawej strony trze-
cia to Elżbieta. Druga  
z prawej to synowa 
Małgorzata – żona Cze-
sława. I jeszcze wyja-
śniam, że szkubnik – to 
darcie pierza, zaś fyj-
derbal – to zakończenie 
szkubania przy kawie, 
kołoczu, śpiewaniu  
a czasem nawet z mu-
zykantami.” 

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

Wielki album Rybnika (cz. 106)



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

Wielki Drobny cz. 5

Ojciec Emil Drobny chyba najwięcej zawdzięczał swej nieposkromio-
nej pasji poszukiwacza, odkrywcy i kolekcjonera. Właśnie dzięki tej pa-
sji sukcesywnie poszerzał swą wiedzę, by stać się czystej, głębokiej wody 
erudytą. Dzięki zaś wiedzy mógł być wspaniałym historykiem, archi-
wistą, pedagogiem, znawcą przyrody polskiej i międzykontynentalnej, 
księgarzem, etc. Do tego doszedł świetny zmysł organizatora nie tyl-
ko własnej pracy. Badał każdą przydrożną kapliczkę, chodził po stry-
chach, wyjmował książki spod fortepianu, który nie miał jednej nogi. 
Oceniał artyzm przedmiotów i ich faktyczną wartość. Słowem wszyst-
ko systematyzował. Potrafił mozolnie odczytywać zatarty napis na co-
kole pomnika, a później podać kto go ufundował i wszystko opatrzyć 
naukowym komentarzem.

Bez cienia wątpliwości możemy dziś powiedzieć, że ojciec Emil St. 
Drobny założył pierwsze w Rybniku muzeum z prawdziwego zdarze-
nia choć przy jego pasji kolekcjonerskiej z czasem zaczęło brakować 
miejsca na prawidłową prezentację zdobytych przez zakonnika eks-
ponatów. Jego placówka szybko stała się znana wnikliwym badaczom  
z całej Polski. Z czasem zbiory rybnickiego misjonarza stały się, jak na 
przedwojenne miasto powiatowe, wręcz imponujące. Na szczęście coś 
o nich wiemy z opisów rybniczanina Zbigniewa Piechockiego, pocho-
dzących z 1935 i 1938 roku. Do artykułu zamieszczonego w korfantow-
skiej „Polonii” Piechocki dołączył zdjęcia m.in. rzeźby Wałacha i mi-
niatury kościółka w Bełku. 

– W zakładzie misyjnym mieszczą się niezwykłe skarby muzealne, sta-
nowiące unikaty, których nie ma w całej Polsce. (...) Wchodząc głów-
nym wejściem zauważamy w holu po lewej stronie piękną 2-metrowej 
wysokości rzeźbę Chrystusa na krzyżu. Jest to dzieło 9-letniej pracy ar-
tysty Wałacha z Istebnej. W pierwszym pomieszczeniu Japonia i Chiny. 
A tutaj miniaturowe pagody, różne bożki, przepyszne szaty jedwabne 
i parasole, stroje mandarynów, misterne wyroby z lakki, fajki do pale-
nia opium, przepiękne w wykonaniu malowidła. Ktokolwiek tylko chce, 
może o każdej prawie porze dnia te cuda oglądać. W dalszych salach 

mieszczą się eksponaty z Afryki, Australii i różnych kolonii. Wszelkiego 
rodzaju broń od najprymitywniejszej aż do zatrutych oszczepów – czyta-
my w relacji Piechockiego. Oczkiem w głowie twórcy muzeum były eks-
ponaty (stroje, skrzynie) z jego umiłowanego Beskidu Śląskiego. Stąd 
też bliskie kontakty z Istebną, z Konarzewskim i Wałachem. W 1935  
w Rybniku miała miejsce wystawa szkoły profesora Konarzewskiego, 
który w mieście pozostawił nie tylko wystrój kościoła Królowej Aposto-
łów czy stacje drogi krzyżowej u Matki Boskiej Bolesnej.

W kolejnych pomieszczeniach zwiedzający mogli zobaczyć kilkadzie-
siąt obrazów, a pośród nich oryginał van Oehra „Chrystus na krzyżu” 
oraz nieznanego autorstwa obraz „Stolica mądrości” pochodzący naj-
prawdopodobniej ze Szkoły Trewirskiej. Cóż jeszcze? Oryginalne skrzy-
nie na kółkach, misternie zrobiony model drewnianego kościółka w Beł-
ku i niezwykle ciekawie wykonany zegar słoneczny. Do tego niebywa-
ły zbiór numizmatów. To samo dało się powiedzieć o zbiorach filateli-
stycznych. Jeden z autorów pisze, iż o. Drobny już w pierwszej połowie 
lat 20. ubiegłego wieku zgromadził eksponaty z Chin i Nowej Gwinei. 
W tym tkaniny, maty, ceramikę, broń, narzędzia do rybołóstwa. Zbiory 
Drobnego wzbogacali odwiedzający rybnickich werbistów misjonarze, 
jak choćby ks. biskup Teodor Buddenbrock z Chin czy brat Pryscylian 
Morcinek z Nowej Gwinei. Muzeum stworzone przez Drobnego mo-
żemy podzielić na dwa główne działy: starodawny i etnograficzny. Je-
śli chodzi o prezentację eksponatów, nie ograniczano się tylko do eks-
pozycji stałej w Rybniku, ale zbiory prezentowano również na wysta-
wach poza miastem. Przykładem może być wystawa w Chorzowie i de-
kanacie chorzowskim w maju i czerwcu 1936 roku.

Rybnicki misjonarz do końca powiększał i opisywał swe zbiory. Jak 
pisze sam Drobny, w 1939 nowym, cennym nabytkiem jego muzeum 
stał się miedziany medal wybity w Paryżu w 1832 roku na pamiątkę 
powstania listopadowego. Na jednej jego stronie widnieje olbrzym ła-
miący kajdany, a u jego stóp mapa z napisem „Polonia”. Wokół łaciń-
ski napis heksametrowy. Na rewersie z kolei orzeł otoczony sztandara-
mi z herbami ziem polskich. U dołu Pogoń Litewska, „rycerz pancer-
ny pędzi przez pobojowisko...”, a potem dalszy opis. Medal ma 5 cm. 
średnicy i 0,7 cm grubości.

Za czasów okupacji część zbiorów uległa zniszczeniu, część wywiezio-
no. Na miejscu pozostało nieco eksponatów, z których w roku 1945 pod-
czas otwarcia Domu Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn zorganizowano 
wystawę.               Michał Palica

W zamieszczonym w styczniowym wydaniu „GR” tekście rela-
cjonującym organizowane przez Radę Dzielnicy Maroko-Nowiny 
przedświąteczne spotkanie starszych i samotnych mieszkańców, 
omyłkowo przypisaliśmy dzielnicowym samorządowcom nie te co 
trzeba funkcje, za co serdecznie przepraszamy. Prostujemy zatem: 
Maria Polanecka-Nabagło jest przewodniczącą rady dzielnicy, Jadwi-
ga Lenort – przewodniczącą zarządu RD, zaś Lech Kuźniak – człon-
kiem rady. Wśród zaangażowanych w organizację spotkania był rów-
nież członek zarządu dzielnicy Zdzisław Drążewski. 

Gwoli uzupełnienia informacji z poprzedniego numeru należałoby 
dodać, że samorządowcy z Maroko-Nowin nie zapomnieli o 19 miesz-
kańcach dzielnicy będących aktualnie pensjonariuszami domu pomocy 
społecznej przy ul. Żużlowej, których przed świętami odwiedzili i obda-
rowali upominkami. Dawni mieszkańcy Maroka-Nowin są nadal zain-
teresowani wszystkim, co się w dzielnicy dzieje, m.in. powstającą nową 
parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a i innych te-
matów do konwersacji nie zabrakło.  

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania opłatkowego na 
stronie www.rdmn.rybnik.pl. 

2 marca o 12 w hali widowiskowo– 
sportowej w Boguszowicach rozpocznie 
się XIV Turniej Bokserski o Puchar Dyrek-
tora MOSiR-u Rybnik z udziałem juniorów, 
kadetów i młodzików. Jego organizato-
rem jest sekcja bokserska RMKS Rybnik. 

w
Koszykarki ze Szkoły Podstawowej 

nr 34 i koszykarze ze szkoły Podstawo-
wej nr 2 zostali mistrzami Rybnika szkół 
podstawowych w minikoszykówce. Tur-
niej finałowy szkolnych mistrzostw od-
był się w hali w Boguszowicach w so-
botę 2 lutego. W turnieju dziewcząt 
SP nr 34 pokonała SP nr 18 (3 miejsce) 
35:18 i SP nr 35 (2 miejsce) 20:17. W 
trzecim meczu turnieju SP nr 35 poko-
nała SP nr 18 44:27. Najlepszą zawod-
niczką turnieju wybrano Zuzannę Pa-
radowską z SP nr 34, a najlepiej punk-
tującą była Sandra Matusik z SP nr 35.  

W rywalizacji chłopców SP nr 2 pokona-
ła SP nr 5 47:32 i nieznacznie przegrała  
z SP nr 11 42:45. Z kolei pojedynek SP nr 
5 (2 miejsce) z SP nr 11 (3 miejsce) zakoń-
czył się zwycięstwem „piątki” 44:28. Za 
najlepszego zawodnika turnieju uznano 
Jakuba Twaroga (SP nr 2), a najlepszym 
strzelcem został – Adam Kuśka (SP nr 11). 
Mistrzowskie drużyny będą reprezen-
tować Rybnik w kolejnych, rejonowym,  
a potem ewentualnie w wojewódzkim 
etapie międzyszkolnej rywalizacji.

w
Na rozegranym w Krakowie szermier-

czym Pucharze Europy kadetów Anna 
Mroszczak z RMKS-u Rybnik zajęła trze-
cie miejsce, będąc jednocześnie najlepszą 
z Polek, startujących w turnieju. W wal-
ce o finał przegrała 13:15 z Vladą Char-
kową z Ukrainy. Tym startem rybniczan-
ka zakwalifikowała się do Mistrzostw 
Europy i do Mistrzostw Świata Kadetek 

Krótko i szybkoRD Maroko-Nowiny

Prostujemy i uzupełniamy
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W piątek 8 marca o 18 na stadionie miejskim przy ul. Gli-
wickiej II-ligowi piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik roze-
grają pierwszy mecz rundy wiosennej.

Przystępują do niej w roli lidera grupy zachodniej, mając 3 pkt 
przewagi nad drugą w tabeli Bytowią Bytów. Przed nimi w sumie 
16 meczów, w tym dziewięć na własnym boisku i siedem na wy-
jeździe. Ostatnim meczem sezonu będzie wyjazdowe spotkanie 
z obecnym wiceliderem Bytovią Bytów, zaplanowane na 8 czerw-

ca. By awansować do I ligi zespół musi za-
jąć ostatecznie pierwsze bądź drugie miej-
sce w tabeli; baraży regulamin nie przewi-

duje. — Cel może być tylko jeden – awans do I ligi. Piłkarze solidnie 
przepracowali zimową przerwę i rozegrali sporo sparingów. Za nimi 
również zgrupowanie w Kamieniu. Przynajmniej na razie obeszło się 
bez poważniejszych urazów. Drużynę opuścił jedynie Dawid Seme-
niuk (wypożyczenie), a pozyskaliśmy kilku wartościowych piłkarzy 
m.in. trzeciego bramkarza Marcina Musioła. Największym wzmoc-
nieniem powinien być Błażej Radler, 31-letni obrońca mający za sobą 
wiele spotkań rozegranych w ekstraklasie, m.in. w barwach Odry Wo-

dzisław i Górnika Zabrze. Najważniejsza sprawa to dobrze wejść w 
sezon i udanie rozpocząć ligę. Jeśli w pierwszych czterech meczach  
(z Kluczborkiem, Chojnicami, Częstochową u siebie i z Wałbrzychem 
na wyjeździe) zdobędziemy 10 pkt, to myślę, że jedną nogą będzie-
my już w I lidze — mówi Grzegorz Janik, prezes Energetyka. Za-
miast premii za wygranie kolejnych meczów piłkarzom obiecano 
premię za awans do I ligi. 

Prezes Janik gorąco zaprasza kibiców i sympatyków sportu na 
stadion miejski, do oglądania meczów i dopingowania rybnickich 
piłkarzy na żywo. Te będą się odbywać głównie w piątkowe wie-
czory. Inaugurujący rundę wiosenną mecz z Bytovią, rozgrywa-
ny w Dniu Kobiet panie i dziewczęta będą mogły zobaczyć gratis.  

W czwartek 28 lutego o 19 w centrum handlowym Plaza odbędzie 
się przedsezonowa prezentacja drużyny Energetyka ROW-u Rybnik. 

Najbliższe mecze rybnickich piłkarzy na Stadionie Miej-
skim w Rybniku: 8 marca (piątek), g. 18: Energetyk – Klucz-
bork; 15 marca (piątek), g. 18: Energetyk – Chojniczanka; 
30 marca (sobota wielkanocna), g. 15: Energetyk – Ra-
ków Częstochowa

Prezentacja żużlowców
2 marca o 18 w hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach 

rozpocznie się prezentacja żużlowej drużyny ŻKS ROW Rybnik. 
Kierownictwo klubu zapowiada, że pojawią się na niej wszyscy zawod-

nicy tworzący rybnicki zespół. Zaplanowano m.in. interesującą oprawę 
muzyczną oraz konkursy dla kibiców. Co ciekawe, będzie to wspólna 
prezentacja ligowej drużyny ROW-u i miniżużlowców Rybek Rybnik.

Klubowym mechanikiem został znakomity przed laty żużlowiec RO-
W-u, a potem RKM-u, Eugeniusz Skupień. Będzie on przygotowywać 
sprzęt przede wszystkim dla żużlowej szkółki, ale z jego usług będą mo-
gli również korzystać zawodnicy z podstawowego składu.

Zaplanowano już pierwsze sparingi nowo powstałej, właściwie ryb-
nickiej drużyny; 23 i 24 marca rybniczanie zmierzą się u siebie i na wy-
jeździe (kiedy i gdzie jeszcze nie wiadomo) z I-ligowym Orłem Łódź, 
a 27 marca w Rawiczu z  I-ligowym Kolejarzem (rewanż w Rybniku 
4 kwietnia). Na swój pierwszy mecz ligowy rybniccy żużlowcy wyjadą  
w lany poniedziałek, 1 kwietnia, do Krosna.

W klubie ruszyła już sprzedaż karnetów na zbliżający się sezon.

Na biegówkach i rakietach
Blisko 40 zawodników ze śląskich sekcji terenowych olimpiad specjalnych wzięło udział w re-

gionalnych zawodach w narciarstwie biegowym i w biegu na rakietach śnieżnych, które 25 stycz-
nia odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu.

 Zorganizował je Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie we 
współpracy z rybnicką Szkołą Życia i działa-
jącą przy niej sekcją terenową Promyk oraz 
ośrodkiem z Rudy Śląskiej (S.T.Halembian-
ka). Przy sporym mrozie rywalizacja roz-
poczęła się od biegów preeliminacyjnych 
na dystansach: 50,100 i 500 m, po których 
podzielono zawodników na grupy spraw-
nościowe. Najbardziej emocjonujące były 
wyścigi „rakieciarzy”, gdyż ta stosunkowo 
nowa dyscyplina jest bardzo widowiskowa.

oraz umocniła się na pierwszym miej-
scu listy klasyfikacyjnej PZS. W rankin-
gu europejskim Mroszczak zajmuje ak-
tualnie 14 miejsce.  

w
Z udziałem dziesięciu drużyn z rocz-

nika 2002 w boguszowickiej hali MOSiR
-u rozegrano halowy turniej piłki nożnej 
ECOL Cup Rybnik. Prowadzona przez To-
masza Knapika drużyna RKP Rybnik za-
jęła w nim drugie  miejsce. W fazie gru-
powej rybniccy piłkarze odnieśli cztery 
zwycięstwa, w półfinale, po rzutach kar-
nych, pokonali Stadion Chorzów 4:3, a 
w finale przegrali z Promotorem Zabrze 
0:1. Najwięcej bramek, cztery zdobył dla 
RKP Rybnik Oskar Wala.

w
W drugiej lidze siatkówki amatorskich 

rozgrywek ALPS Leon Internet zakończył 
się pierwszy etap rywalizacji i dopiero 
ostatnie spotkania decydowały, które 
drużyny będą walczyć o awans do I ligi. 

Do walki tej staną po 4 najlepsze zespo-
ły z dwóch grup II ligi.  W rozgrywkach 
I ligi w tabeli na prowadzeniu znajduje 
się Jedynka Jankowice II (49 pkt), która 
wyprzedza Dwójkę Świerklany Projtrans 
(46) i Jarbud Rybnik Piaski (35).  

w
Na cztery kolejki przed zakończeniem 

rundy zasadniczej rozgrywek II ligi siat-
karze TS Volley Rybnik wciąż zajmo-
wali 11.,przedostatnią pozycję w ligo-
wej tabeli i coraz bardziej realna sta-
wała się perspektywa walki o utrzyma-
nie w II lidze. 23 lutego we własnej hali 
podopieczni Włodzimierza Madeja mie-
li się zmierzyć z czwartą w tabeli Victo-
rią PWSZ Wałbrzych. W marcu zostaną 
rozegrane już ostatnie dwie ligowe ko-
lejki. 9 marca do Rybnika przyjedzie są-
siad z tabeli AZS Politechnika Opolska, 
a 16 marca rybniczanie udadzą się do 
Głuchołaz na pojedynek z trzecią w ta-
beli Juvenią.  

w
2 lutego koszykarze MKKS-u Ryb-

nik zakończyli tegoroczne rozgrywki  
o awans do II ligi. W ostatnim me-
czu finału B we własnej hali pokona-
li drugą drużynę Mickiewicza Katowi-
ce 86:79. Podopieczni Mirosława Or-
czyka w ośmiu spotkaniach finału po-
cieszenia odnieśli sześć zwycięstw i zo-
stali sklasyfikowani na drugim miejscu, 
tuż za MOSM Bytom, do którego straci-
li jeden punkt. Po tym spotkaniu trener 
Mirosław Orczyk zakończył współpracę 
z rybnickimi koszykarzami. 

w
10 lutego rozegrano 5 kolejkę II rundy 

Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 
podczas której pierwszej porażki dozna-
li koszykarze Remaagu Markus Reinhold 
Rybnik. Przegrali oni z Hawajskimi Ko-
szulami z Żor 78:92, ale wciąż przewo-
dzą w tabeli grupy silniejszej. Jedną po-
rażkę na swoim koncie ma także drugie 

w tabeli Mojito Rybnik. W tabeli grupy 
B na prowadzeniu znajduje się niepoko-
nany w tej fazie rozgrywek Butimex Le-
śna Przygoda. 

w
W dniach od 1 do 3 marca w Jastrzę-

biu Zdroju zostanie rozegrany półfinało-
wy turniej mistrzostw Polski juniorów w 
siatkówce, w którym drużyna TS Volley 
Rybnik będzie walczyć o jedno z dwóch 
pierwszych miejsc premiowanych awan-
sem do finału. Jej rywalem będą zespo-
ły z Warszawy, Bydgoszczy oraz gospo-
darze – młodzi siatkarze Jastrzębskie-
go Węgla.

w
W magistracie rozstrzygnięto drugi 

konkurs grantowy w dziedzinie sportu i 
upowszechniania kultury fizycznej. Łącz-
ną kwotę 1,436 mln zł rozdysponowano 
na 31 klubów i stowarzyszeń. Najwięcej 
390 tys. zł przyznano Volley’owi Rybnik 
(II liga siatkówki + siatkówka plażowa).  
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Szczególnie emocjonujące były wyścigi 
rakieciarzy

Piłkarze zapraszają na mecz
Energetyk ROW Rybnik – wiosna 2013
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 03 08

empik

Hity z empiku

2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Miasto Rybnik mając na celu poprawę 
jakości powietrza atmosferycznego rozpoczęło 
realizację III Etapu „Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”. 

Program realizowany będzie poprzez instalację 
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkal-
nych osób fizycznych. Program realizowany będzie 
ze środków budżetu Miasta, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, oraz wkładu własnego uczestniczą-
cych w nim mieszkańców. Wysokość dofinansowa-
nia ze strony Miasta nie będzie przekraczało 50% 
kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 7.500 zł.

Formularze Wniosków będą dostępne od 1 
marca 2013 r. w kancelarii tut. Urzędu, w pok. nr 
013 oraz na stronie internetowej Miasta Rybnika 
www.rybnik.pl.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 
do 29 marca 2013 r. w kancelarii tut. Urzędu 
oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej – będzie 
decydować data stempla pocztowego.

W kolejności realizacji ww. przedsięwzięcia 
mają pierwszeństwo Inwestorzy, którzy:
- złożyli ankietę w 2010 r. i wniosek w marcu 2011 r.  

i marcu 2012 r. a ze względu na ograniczo-
ną liczbę (100 szt.) instalacji kolektorów nie 
wykonano przedsięwzięcia,

- złożyli wniosek w marcu 2011 r. i marcu 2012 r., 
a ze względu na ograniczona liczbę (100 szt.) 
instalacji kolektorów nie wykonano przed-
sięwzięcia,

- złożyli ankietę w 2010 r. i złożą wniosek w ter-
minie od 4 do 29 marca br.,

- złożą wniosek w terminie od 4 do 29 marca br.

Rybnicka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do udziału  
w tegorocznej, 18. edycji Giełdy Budownictwa i Wyposażenia DOM, która od 19 do 21 kwiet-
nia odbędzie się już tradycyjnie w „Ekonomiku”. 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty będą przyjmowane do 11 marca. Informacje na temat warun-
ków udziału w giełdzie można uzyskać w siedzibie izby (Rynek 12; tel. 32 42 211 68 i 32 42 37 615),  
a także na stronie internetowej (www.izbaph.rybnik.pl). Dla wystawców, którzy w odpowiednich ter-
minach wniosą opłaty bądź wynajmą określoną powierzchnię przygotowano system upustów.

Giełda DOM co roku jest największą imprezą gospodarczą w naszym regionie. W roku ubiegłym od-
wiedziło ją ponad 10 tys. osób.                     (WaT)

O G Ł O S Z E N I E

czeka na wystawców

Katarzyna Bosacka, Kasia 
Bosacka chudnie cudnie. Że-
gnaj Pulpecie, Wydawnictwo 
Publicat, Poznań 2013.

Zrzucenie zbędnych kilogra-
mów to jedno z najczęstszych 
postanowień noworocznych. Naj-
wyższy czas, by zacząć realizować 
ten plan. Katarzyna Bosacka pod-
powiada, jak mądrze, zdrowo i z sukcesem wrócić do właściwej 
wagi. Wszystkie głodówki i drakońskie, monotematyczne diety wy-
rzucamy do kosza. Cel można osiągnąć poprzez zdrowe odżywianie, 
oparte na ogólnodostępnych produktach oraz rozsądne ćwiczenia.

•   •   •
Powstanie styczniowe, Pomoc-

nik Historyczny Polityki 1/2013.
Powstanie styczniowe należy do 

tych wydarzeń historycznych, które 
wciąż budzą kontrowersje. Bić się czy 
nie bić? – to częste pytanie w naszej 
historii. Martyrologiczno-heroicz-
na karta polskich dziejów czy boha-
terszczyzna, która doprowadziła do 

wyniszczenia narodu? Po lekturze Pomocnika Historycznego Polity-
ki każdy sam będzie mógł zająć stanowisko. Bo, jak w każdej skom-
plikowanej sprawie, tu najważniszjszy jest kontekst tamtego czasu  
i wiedza, wiedza, wiedza…

•   •   •
CD Imany, The Shape of Broken 

Hart & Acoustic Sessions, Think 
Zik/Magic Records 2012. 

Kariera Imany zaczęła się na wy-
biegu. Po kilku latach modelingu 
postanowiła oddać swej prawdzi-
wej pasji – muzyce. Na dwupłyto-
wym wydaniu znajdziemy utwory w klimacie akustycznego fol-
ku, łączone z soulem i bluesem. Piosenki Imany są bardzo osobiste, 
słodycz miesza się w nich z goryczą, melancholia z pogodą ducha. 

•   •   •
DVD Dwoje do poprawki, 

reż. David Frankel, GHS Produc-
tions 2012.

Gwiazdorska obsada i temat 
małżeńskiego kryzysu. Dystrybutor 
stara się przedstawić ten film jako 
komedię romantyczną, ale „Dwoj-
gu do poprawki” zdecydowanie bli-
żej do obyczajowego dramatu, choć 
oczywiście nie brak w nim poczucia 

i humoru i happy endu. Kay (Meryl Streep) zabiera swojego męża 
na terapeutyczny turnus dla małżeństw. Sceptyczny Arnold (Tom-
my Lee Jones) musi się zmierzyć z faktem, że w trakcie trzydziestu 
wspólnych lat miłość i bliskość zamieniły się w przyzwyczajenie… 

Zdjęcie zamieszczone w poprzedniej foto-zagadce przed-
stawiało zwieńczenie szczytu fasady wraz z sygnaturką, ko-
ściółka znajdującego się na terenie Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej. Nagrody 
otrzymują: Karolina Szymura i Zygmunt Mahlke (empik) 
oraz Bogusława Kocur (woda). Po nagrody należy się zgła-
szać w redakcji od poniedziałku 25 lutego w ciągu miesiąca.

S o l a r n e  w s p o m a g a n i e
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Lubisz i  znasz swoje 
miasto? Jesteś spostrze-
gawczy, znasz historię  
i interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmia-
nami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyj-
rzeć się publikowanemu obok 
zdjęciu i ustalić co przedstawia 
oraz gdzie znajduje się prezen-
towany obiekt.

Na odpowiedzi czekamy do 
15 marca.

Wśród osób, które rozwią-
zanie przyniosą do redakcji, 
przyślą pocztą (Rynek 12a) lub 
e-mailem na adres gazeta@
um.rybnik.pl (prosimy o po-
dawanie w wiadomości imie-
nia, nazwiska, adresu poczto-
wego i telefonu), rozlosujemy 
nagrody:

Foto-zagadka



Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli do 
czwartku trwają od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 
do 7.30, a w soboty od 22-8. Informacja o dyżurach aptek dostępna 
również na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

24/25.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

25/26.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

26/27.02 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

27/28.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

28/1.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

1/2.03 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour

2/3.03 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

3/4.03 Apteka Św. Anny, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

4/5.03 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek

5/6.03 Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os.

6/7.03 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

7/8.03 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

8/9.03 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

9/10.03 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

10/11.03 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

11/12.03 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

12/13.03 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

13/14.03 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

14/15.03 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

15/16.03 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

16/17.03 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

17/18.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

18/19.03 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

19/20.03 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

20/21.03 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

21/22.03 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

22/23.03 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

23/24.03 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście 

24/25.03 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

25/26.03 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

26/27.03 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

27/28.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

28/29.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

29/30.03 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

30/31.03 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

31.03/1.04 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

Z notatnika strażnika miejskiego

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

Poznaj swojego dzielnicowego

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.

Kira Sromek – reprezentująca pięk-
niejsze oblicze rybnickiej straży miejskiej 
to dzielnicowa odpowiedzialna za Śród-
mieście. Ma wykształcenie wyższe pedago-
giczne, które często przydaje jej się w cza-
sie podejmowanych interwencji. W straży 
miejskiej pracuje od 2008 roku. Rozpoczy-
nała od referatu wykroczeń,  a teraz jest ko-
ordynatorem sekcji dzielnicowych. To za jej 
kadencji stan osobowy tej sekcji zwiększono 
do ośmiu funkcjonariuszy. Inspektor Kira 
Sromek na co dzień zajmuje się Śródmie-
ściem. Jak przyznaje, problemy centrum 
miasta i jego mieszkańców są nieco inne od 
tych, z którymi zmagają się rybniczanie mieszkający w pozostałych dziel-
nicach. Tu gros problemów jest związanych z ruchem samochodowym,  
a każde wykroczenie ma zazwyczaj liczną publiczność. W Śródmieściu 
zlokalizowana jest też największa ilość firm, co również wpływa na cha-
rakter interwencji miejskich strażników. 

Pytana o zawodowy sukces inspektor Sromek opowiada o pewnej rodzi-
nie, która od dłuższego czasu próbowała uporać się z problemem uciążli-
wej lokatorki. Kobieta rozrzucała nieczystości na klatce schodowej i jesz-
cze groziła współlokatorom, a ci czuli się bezradni.  Dzięki mediacji pani 
strażnik konflikt udało się rozwiązać. — Silna wola i chęć pomocy innym 
ludziom to cechy, którymi powinien odznaczać się funkcjonariusz — mówi 
dzielnicowa Kira Sromek i tłumaczy, że jej hartu ducha dodają miłe słowa 
osób, którym uda się pomóc. Jej służbowy tel. 781 986 999.

6 lutego
Informacja to nie naciąganie
W dzielnicach Smolna i Maroko-Nowiny pojawiają się osoby, które rzekomo zbierają pie-

niądze na ochronę zwierząt. Z informacji, które dotarły do strażników wynika, że chodziło o dat-
ki na ochronę zagrożonych wyginięciem rysi. — Sprawdziliśmy – na terenie naszego miasta nie wy-
dano zezwolenia do prowadzenia tego typu zbiórki — ostrzegali na stronie internetowej strażnicy. 
Po jakimś czasie okazało się, że celem wizyt nie była zbiórka lecz informacja i prośba o wsparcie (na 
ulotkach podano numer konta organizacji). — Na to nie trzeba specjalnej zgody. Cel słuszny, szko-
da, że o nim nie wiedzieliśmy — mówi Dawid Błatoń, rzecznik SM. I szkoda, że na całym zamiesza-
niu najwięcej straciły rysie…

8 lutego
Jestem bezpieczny
Od września w szkołach i przedszkolach strażnicy spotykali się z dziećmi, żeby uczyć  

o bezpieczeństwie i zachowaniach w sytuacjach kryzysowych. Zwieńczeniem akcji był konkurs 
dla przedszkolaków „Jestem bezpieczny”, który odbył się w siedzibie Fundacji Elektrowni Rybnik.  
W jury zasiedli przedstawiciele oświaty, strażnicy miejscy, policjanci oraz ratownik medyczny. Nie 
chodziło, o rywalizację, lecz dobrą zabawę i propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie. Punktami 
w kolejnych konkurencjach były promienie słońca, które rozbłysło w finale. Najmłodszym uczestni-
kom gratulujemy wiedzy i zapału!

Psy bez opieki
Strażnicy miejscy notują dużo zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej opieki nad psami. 

Część z nich to stary problem niesprzątania po swoich pupilach. Takich zdarzeń, niestety, nie uby-
wa. — Osobną kategorię stanowią wybiegające z niezabezpieczonych posesji psy. Czasem zgłasza-
ją się osoby zaniepokojone agresywnymi zachowaniami czworonogów, ale i brakiem adekwatnej 
reakcji właścicieli — informuje Dawid Błatoń, rzecznik straży miejskiej. 10 lutego rybniczanka popro-
siła o interwencję w sprawie puszczanego luzem psa rasy uznanej za agresywną w dzielnicy Maro-
ko-Nowiny. Dzień wcześniej funkcjonariusze wylegitymowali kobietę, która prowadziła psa bez wy-
maganej smyczy. Pies był duży, więc właścicielka nie mogłaby nad nim zapanować, gdyby się na ko-
goś rzucił. Opiekunom czworonogów przypominamy, że mając psa trzeba zainwestować w ogro-
dzenie, smycz i kaganiec. Bo oprócz tych, którzy psy kochają, są jeszcze ci, którzy się ich boją.  (m)
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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
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Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666

Straż Miejska 986 32/42 27 254

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

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112, 32/42 23 666
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565

Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645

Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300

Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407

Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461

Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

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

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

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

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

Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 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. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90

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

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

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

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

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

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

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  

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

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

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

Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)
czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16 www.krzakala.pl

Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Dyżur Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki – piątek 10-12

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

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta – czw. 17-18 w UM, p. 112
www.twojradny.rybnik.pl

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

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

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





Widzisz różnicę?

www.artdent.org

Wypadek, jak tej dziewczynie,
może się zdarzyć każdemu.

Zobacz, co można zrobić 
ze złamanymi zębami.
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1, 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175, 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Masz problem z zębami?

Zapraszamy na DARMOWE
wyceny, konsultacje i porady


