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Druga odsłona tar-
gów miała miej-
sce na terenie ryb-
nickiego kampu-
su, gdzie studen-
ci prześcigali się 
w pomysłach, by 
zachęcić młodzież 
do studiowania  
w Rybniku  

O targach czytaj na stronie 22

Zdjęcia: Sabina Horzela-Piskula

Podczas targów edukacyjnych gimnazjaliści mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki  

Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-
E lekt rycznych  i  Zespołu  Szkół 
Technicznych udowodnili, że nauka nie 
musi być nudna

Szkoła Muzyczna? Nie. „Budowlanka” to szkoła wielu talentów

Młodzi rybniczanie są eko! Stroje zaprezentowane podczas pokazu mody ekologicznej zaskoczyły oryginalnością 

Jakie są najnowsze trendy we fryzjerstwie zdradzały uczennice Zespołu Szkół 
nr 5 w Niedobczycach

Na stoisku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych można było poznać tajniki carvingu, czyli 
„rzeźbienia” w warzywach i owocach  

Targi 
edukacyjne

2012



Szanowni Rybniczanie!
Zmartwychwstanie Chrystusa jest jedną z najbardziej zadziwiających, 

a zarazem najpiękniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej. Nadaje 

sens naszemu życiu, dając nadzieję i siłę do realizacji zamierzonych 

przedsięwzięć.

W tym wyjątkowym okresie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji w życiu prywatnym  

 i zawodowym. Niech Wielkanoc upłynie pod znakiem 

tradycji, której nieodłącznym elementem są spotkania  

 z bliskimi sercu ludźmi przy świątecznie zastawionym stole. 

Życzymy, by był to czas radości, ale także refleksji nad 

tym, co najistotniejsze w życiu. Obyśmy mogli cieszyć się 

prawdziwie wiosenną pogodą, nadającą świętom niezwykłego 

nastroju i zachęcającą do rodzinnych spacerów po mieście. 

Wesołego Alleluja 
życzą

 Adam Fudali  Andrzej Wojaczek

 Prezydent Rybnika  Przewodniczący

 oraz pracownicy  Rady Miasta Rybnika

 urzędu miasta  i radni

 i jednostek miejskich
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O samorządzie 
z parlamentarzystami

Cykliczną informację o pracach w mieście 
prezydent rozpoczął od szczegółów spotkania 
przedstawicieli Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów z parlamentarzystami PO, PiS-u, 
Ruchu Palikota i SLD województwa śląskiego. 
Poruszane w Katowicach tematy dotyczyły aktual-
nej sytuacji samorządów lokalnych: — Rozmawia-
liśmy o problemach samorządowców, głównie tych 
finansowych — mówił prezydent. Dyskutowano 
o oświacie i wynagrodzeniach nauczycieli, sys-
temie ochrony zdrowia i opiece społecznej oraz  
o prezydenckim projekcie ustawy o wzmocnieniu 
udziału mieszkańców w samorządzie terytorial-
nym. Uczestnicy posiedzenia ustalili, że wspólne 
spotkania będą się odbywać cyklicznie, a każde 
poświęcone będzie wybranemu zagadnieniu. 
Tematem następnego mają być problemy samo-
rządów związane z oświatą.

Prezydent poinformował również radnych  
o planowanych spotkaniach ze związkowcami  
i dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego nr 3 w Orzepowicach. Będą poświęcone 
sytuacji tej placówki w kontekście zapowiadanych 
przez dyrektora zwolnień pracowników, o których 
coraz głośniej mówi się w mieście. — Nie jesteśmy 
organem założycielskim szpitala, ale zatrudnione 
w nim osoby to w większości mieszkańcy naszego 
miasta, dlatego każde miejsce pracy jest dla nas 
bezcenne — tłumaczył Adam Fudali. Prezydent 
zaprosił też radnych do udziału w spotkaniach na 
temat strategii reformowania rybnickiej oświaty, 
budowy regionalnej drogi Pszczyna–Racibórz  
i zagospodarowania kąpieliska Ruda. Przedsta-
wił też informację Powiatowego Urzędu Pracy  
o ponad 7 mln zł pozyskanych na aktywizację 
osób bezrobotnych (11 osób otrzymało dotacje na 
utworzenie własnej firmy, a 517 – podjęło pracę). 

Zmienili budżet 
i prognozy

O Powiatowym Urzędzie Pracy wspo-
mniano również przy okazji uchwały 
wprowadzającej zmiany w budżecie. Mowa  
o realizowanym przez PUP programie „Razem po 
nowe możliwości”, na który pozyskano ponad 327 
tys. zł dofinansowania z UE i budżetu państwa. 
Program ruszył 1 marca, a potrwa do 31 maja 
2013 r. Jest skierowany do osób bezrobotnych po 

pięćdziesiątce, którzy wezmą udział w szkoleniach 
zawodowych, uzyskają w PUP wsparcie w zakresie 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

W uchwale jest również mowa o zwiększeniu 
dotacji dla miejskich instytucji kultury na zapłace-
nie podatku od nieruchomości oraz o 66 tys. zł dla 
Rybnickiego Centrum Kultury na pokrycie kosz-
tów energii elektrycznej zużywanej przez ekran 
ledowy zamontowany na elewacji Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Zwiększono też wydatki na budowę 
boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzch-
ni przy Zespole Szkół nr 2, a kwota 49 tys. zł  
oszczędności przetargowych przeznaczona zo-
stanie na naprawę i zaizolowanie konstrukcji 
przyczółka i filaru jazu na zbiorniku Paruszo-
wiec. Zabezpieczono też 66 tys. zł na realizację 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania bezdomności zwierząt”, będącego 
konsekwencją znowelizowanej ustawy O ochronie 
zwierząt. Samorządowcy muszą myśleć również  
o innej ustawie, tzw. śmieciowej, która nakłada na 
gminę obowiązek wprowadzenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. W związku  
z tym zaadaptowany zostanie budynek byłej 
palarni kawy przy ul. Rzecznej (w sąsiedztwie tar-
gowiska), gdzie powstaną pomieszczenia biurowe, 
magazyny sprzętu i zaplecze szatniowo-socjalne, 
a także lokale dla obsługi klientów i kasy poboru 
opłat za wywóz odpadów komunalnych. — Będzie 
tam pracować ok. 60 pracowników Rybnickich 
Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej. 
Najprawdopodobniej przeniosą się tam również 
urzędnicy wydziału gospodarki komunalnej. W ten 
sposób w urzędzie miasta zwolnią się pomieszcze-
nia, które uda się zagospodarować na niezbędne 
serwerownie — mówił prezydent. Tłumaczył, 
że w związku z tym zrezygnowano z pomysłu 
rozbudowy budynku urzędu, a zaplanowane na 
ten cel 5 mln zł przeznaczone zostanie właśnie 
na adaptację budynku byłej palarni kawy: — Nie 
mamy jeszcze projektu tej adaptacji, ale według 
szacunków kwota, jaką zakładamy, powinna 
wystarczyć — odpowiadał prezydent radnemu 
Drabiniokowi (PO), który pytał czy środki na 
modernizację okażą się wystarczające. 

Henryk Cebula (PiS) pytał z kolei o powody 
wypłaty odszkodowania w wys. 22 tys. zł dla 
spółki Wrębowa. — Jako miasto mamy obowiązek 
dostarczania lokali socjalnych osobom do nich 
uprawnionym i jeżeli nie zrobimy tego na czas, 
musimy płacić odszkodowania — wyjaśniała 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Leszek 

Kuśka (SR 2010) dopytywał o wydatki związane 
z budową siedmiu billboardów, a prezydent 
tłumaczył, że staną one przy głównych trasach 
wylotowych: — Będą informować o wydarzeniach, 
odbywających się w mieście. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, podob-
nie jak kolejną, która wynikała z poprzedniej:  
— Wprowadzanie zmian do budżetu musi znaleźć 
odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finanso-
wej — przypomniał skarbnik miasta Bogusław Pa-
szenda, a radni zmienili prognozę bezdyskusyjnie.

Trwam(y) na stanowisku
Czy Rada Miasta powinna zajmować się 

Telewizją Trwam? Tak, bo jej widzami są 
również rybniczanie – mówią jedni. Nie, gdyż 
sprawa ta nie ma związku z miastem – twier-
dzą drudzy. Argumentów nie brakowało obu 
stronom, a po gorącej dyskusji głosami rad-
nych BSR i PiS przyjęto stanowisko mówiące 
o uszanowaniu praw widzów Telewizji Trwam.      

— Zgadzam się z głosami, że nie powinniśmy 
się zajmować taką uchwałą, ale nie ma skutków 
bez przyczyny. To wyraz nie tylko naszego protestu, 
ale wielu rad gmin i sejmików z całej Polki, które 
sprzeciwiają się bezprecedensowym działaniom 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji — mówił 
Stanisław Jaszczuk, szef klubu radnych PiS, który 
wystąpił z wnioskiem o przyjęcie tej uchwały.  
— Nie może być tak, że największej części obywateli 
naszego kraju, jaką są katolicy, ogranicza się prawo 
do publicznego prezentowania swoich poglądów. 
 Ta telewizja jest ważna dla nas i naszych wyborców. 
Stąd nasza inicjatywa — 

Radny PiS tłumaczył, że głos w tej sprawie 
zabrał też episkopat, Fundacja Helsińska i organi-
zacje działające w naszym mieście, m.in. Związek 
Piłsudczyków. Protesty pojawiły się po tym, jak 
KRRiT nie przyznała Telewizji Trwam koncesji 
na cyfrowe nadawanie naziemne, uznając że jej 
wniosek nie spełnił określonych wymogów, a fun-
dacja Lux Veritatis, właściciel Telewizji Trwam, 
nie udokumentowała źródeł sfinansowania tego 
przedsięwzięcia. Fundacja będzie więc szukać 
korzystnych rozstrzygnięć w sądzie, ale może 
też ponownie ubiegać się o koncesję w nowym 
konkursie. I był to jeden z argumentów podno-
szonych przez radnych PO. — Czy Telewizji Trwam 
należy się więcej? To nie jedyne medium katolickie. 
Jeżeli spełni wymagane kryteria otrzyma miejsce 
na platformie cyfrowej. Podobnie jak miasto – je-
żeli chce otrzymać dofinansowanie, musi spełnić 
określone kryteria — zwracał uwagę Franciszek 
Kurpanik (PO). W podobnym tonie wypowiadała 
się Krystyna Stokłosa (PO): — W mieście jest tyle 
problemów, dziwię się, że rada zajmuje się telewizją 
komercyjną. Szkoda na to czasu. Jeżeli Trwam speł-
ni warunki otrzymania koncesji, to ją otrzyma. Nie 
może być traktowana na specjalnych warunkach. 
Radna przekonywała też, że nie należy kierować 
się owczym pędem i podejmować uchwały tylko 
dlatego, że zrobiły to inne rady. Tym bardziej, 
że zdaniem Wojciecha Kiljańczyka (PO) jest 

Sesja rady miasta – 22 lutego

W obronie widzów
Podwyżka cen wody, o której piszemy w osobnym materiale na stronach 12. i 13.,  

nie wywołała takich emocji, jak dyskusja nad wnioskiem radnych PiS-u, którzy 
zaproponowali podjęcie specjalnej uchwały w sprawie „...uszanowania praw 
widzów TV Trwam”. Uhonorowano też pamięć dwóch wybitnych postaci. Nowy 
odcinek obwodnicy nazwano imieniem Henryka Mikołaja Góreckiego, zaś 
patronem szkół tworzących Zespół Szkół Budowlanych został Henryk Sławik.
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Miasto w skrócieona „kalką” uchwał podejmowanych w innych 
miastach: — Zwróćmy uwagę na to, że uchwała 
jest skopiowana, a jej sformułowania wszędzie są 
jednakowe. Nie jest to więc inicjatywa samych rad, 
ale instytucji, która ma szerszy zasięg i wpływa na 
kluby PiS w radach poszczególnych miast. Broni-
sław Drabiniok przekonywał, że treść jest zbieżna 
z rezolucją klubu politycznego PiS-u z Warszawy, 
a rybniczan …zmanipulowano. 

Najwięcej uwag radnych PO wzbudziła sama 
treść stanowiska proponowanego w uchwale. 
Mówili o nadużyciach w sformułowaniach: 
„Rada Miasta Rybnika, obserwując coraz większy 
niepokój wielu obywateli miasta(…)”, „(…) wielu 
Rybniczan jest przekonanych, że KRRiT zastoso-
wała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dys-
kryminacyjne kryteria”, czy „(…) Telewizja Trwam 
dociera do tysięcy Rybniczan”. — Jakim cudem? 
— pytał Piotr Kuczera, szef klubu radnych PO, 
przedstawiając dane na temat średniej dobowej 
oglądalności tej stacji, wynoszącej ok. 6 tys.  
mieszkańców całego kraju. Radni PO zwrócili 
też uwagę na wiele mitów, jakie narosły wokół 
całej sprawy, jak choćby to, że po wyłączeniu 
nadajników analogowych nie będzie możliwości 
odbierania TV Trwam. Tłumaczyli, że telewizja 
ta nie korzysta z przekazu analogowego – nieko-
dowany sygnał dostępny jest z satelity Astra oraz 
rozprowadzany w sieciach kablowych. I to się 
nie zmieni, co oznacza, że osoby, które obecnie 
oglądają TV Trwam, nadal będą mieć do niej 
dostęp. — Wszyscy widzowie TV Trwam będą mogli 
nadal odbierać program tak jak dotychczas —  
przekonywał szef klubu PO. — Ta uchwała jest 
bezprzedmiotowa. TV Trwam ma prawo zaskarżyć 
decyzję KRRiT do sądu administracyjnego, dla-
tego nie widzę powodów, by przenosić ten temat 
na forum rady. Nie jestem przeciwko tej stacji, 
skoro ma grupę odbiorców, dobrze, że nadaje, 
ale nie można powiedzieć, że dobro mieszkańców 
Rybnika jest zagrożone. Uchwała ma jedynie 
podtekst polityczny, a BSR wpisuje się w program 
polityczny PiS-u i to jest smutne — skonstatował 
Kuczera. Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) 
stwierdziła, że rozpoczęcie nadawania sygnału  
z multipleksu cyfrowego spowoduje, że odbiorcy 
TV Trwam będą zmuszeni do zakupu telewizorów 
najnowszej generacji lub dekoderów, co narazi ich 
na koszty. Przekonywała też, że nie ma dowodów 
potwierdzających zawarte w uchwale stwierdzenia 
co do niepokojów obywateli czy ilości rybniczan 
przekonanych, że KRRiT zastosowała wobec 
Telewizji Trwam niesprawiedliwe kryteria: — To 
próba wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od 
funkcjonariuszy publicznych, jakimi są wszyscy 
radni, a zgodnie z artykułem 272 kodeksu karne-
go to czyn zabroniony! — przekonywała radna, 
a Bronisław Drabiniok poszedł jeszcze dalej 
proponując, by PiS przyznało księdzu Rydzykowi 
honorowe obywatelstwo miasta. — TV Trwam 
nadawała, nadaje i będzie nadawała. Podobnie, 
jak radio, które będzie słyszalne w całej Polsce 
(…). Kościół katolicki liczy sobie 2000 lat, a Klub 
PiS – kilkanaście. Jeżeli Bóg zechce, to często-

tliwość dla Trwam zostanie przyznana. Starszym 
poradzę: módlcie się, to wystarczy — przekonywał 
i apelował do radnych o nierozdzieranie szat  
i apolityczność. Nastroje próbował studzić szef 
klubu BSR Jan Mura, tłumacząc, że wybory wy-
musiły koalicję, a ta rządzi się swoimi prawami. 
— W tej sprawie mieliśmy spotkanie klubu i padły 
różne głosy. Ustaliliśmy jednak, że każdy zagłosuje  
w zgodzie ze swoim sumieniem. Na koalicyjne 
prawa i obowiązki zwrócił też uwagę prezydent 
Adam Fudali, który na posesyjnej konferencji nie 
chciał komentować całej sytuacji: — Nie mam 
czasu na politykę. Tłumaczy jednak, że dla dobra 
koalicji trzeba czasem podejmować trudne, mniej 
popularne decyzje. Kończąc gorącą dyskusję na 
sesji, Michał Chmieliński (BSR) zapewnił, że 
nawet gdyby z propozycją takiej uchwały wystą-
piło PO, zagłosowałby za, a Stanisław Jaszczuk 
przypomniał, że zgodnie z ustawą, KRRiT po-
winna działać w interesie odbiorców, również tych  
z Rybnika. Zwrócił też uwagę na zapisy ustawy 
o samorządzie gminnym, która obliguje radnych 
do przedstawiania i rozpatrywania postulatów 
zgłaszanych przez mieszkańców, w tym przy-
padku przez rybnicki oddział terenowy Związku 
Piłsudczyków. Dlatego radni PiS-u czuli się 
zobligowani do wystąpienia z propozycją takiej 
uchwały. — Osąd jak zagłosujemy pozostawmy 
naszym wyborcom — podsumował Jaszczuk. 

Za przyjęciem stanowiska w sprawie praw 
widzów Telewizji Trwam zagłosowało 15 rad-
nych. PO nie było „za”, ani „przeciw”, ani też 
nie wstrzymało się od głosu; nie wzięło udziału 
w głosowaniu. 

Zmienili programy
Kolejne uchwały wiązały się z koniecz-

nością wprowadzenia zmian w trzech pro-
gramach realizowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w ramach unijnego 
projektu „Skorzystaj z szansy”. Pierwszy 
z nich „Jesteśmy razem”, zakłada integrację 
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. 
Realizowany jest od 2009 r. i, jak przypomniała 
Ewa Ryszka, jego głównym celem jest walka 
z marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
osób niepełnosprawnych oraz eliminacja barier, 
przede wszystkim tych mentalnych. Do tej pory 
programem objęto 161 niepełnosprawnych  
i ich rodziny. W tym roku planuje się, że z zajęć, 
spotkań, terapii czy wyjazdów integracyjnych sko-
rzysta kolejnych 40 osób wraz ze swymi bliskimi. 
Kwota, jaka zostanie przeznaczona na ten cel, 
to ponad 117 tys. zł. Znany jest również budżet 
drugiego z programów – „Moja dzielnica–moje 
miejsce”, co pozwala zaplanować harmonogram 
kolejnych działań adresowanych do mieszkańców 
Boguszowic Starych i Boguszowic Osiedla, głów-
nie tych, którzy korzystają ze wsparcia OPS-u. 
Program, który ruszył w 2009 r., ma ich zachęcać 
do większej aktywności, m.in. poprzez udział  
w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifika-

cd na stronie 6
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w Tylko jedna para zdecydowała się na zawarcie 
związku małżeńskiego 29 lutego. Jak mówi 
Maria Cwenar, kierownik USC, ustalając datę 
ceremonii przyszli małżonkowie nie kierowali 
się wyjątkowością tego dnia. Nie przestraszyła 
ich też perspektywa świętowania małżeńskich 
„rocznic” co cztery lata, ani przesądy. Osobom 
urodzonym tego dnia, które takiego wyboru nie 
miały, astrologowie wróżą niezwykłe zdolności 
i osobowość, co ucieszy z pewnością rodziców 
dwójki dzieci (dziewczynki i chłopczyka), które 
przyszły na świat 29 lutego w rybnickim szpitalu. 

w „Uwaga, uwaga, ogłaszam próbę syren alarmo-
wych” – komunikat tej treści poprzedził ciągły, 
trwający trzy minuty dźwięk. 1 marca o g. 13 w 
mieście odbyła się głośna próba syren alarmo-
wych, a uruchomiono syreny obrony cywilnej, 
jednostek OSP i zakładów pracy. Podobne próby 
czekają nas jeszcze dwukrotnie – 1 sierpnia (test 
krajowy) i 25 października (test wojewódzki). 

w Zdrową być – to hasło przyświecało spotkaniu, 
jakie z okazji Dnia Kobiet zorganizowała dla 
wszystkich pań rada dzielnicy Kłokocin. Co 
roku spotkania te cieszą się sporym zaintereso-
waniem. Tym razem przy filiżance kawy panie 
rozmawiały o profilaktyce i samokontroli, 
zmianach zachodzących z wiekiem w organi-
zmie kobiety oraz o tym, jak dbać o zdrowie 
swoich rodzin. Spotkanie odbyło się 6 marca 
w restauracji Amelia. 

w 4 marca w Klubie Energetyka odbył się pokaz 
zwierząt egzotycznych. Swoje „wdzięki” pre-
zentowały m. in. legwany, żółwie, gekony, 
agamy, modliszki, pająki, węże, skorpiony, 
gryzonie i owady. Zwiedzający mogli zapoznać 
się również z akcesoriami i fachową literaturą, 
zobaczyć terraria z aranżacją tropikalną lub pu-
stynną oraz rośliny egzotyczne i owadożerne. 

w Kilka tysięcy berlińczyków obejrzało spektakl 
„Oder Bruch”, który opowiada historię po-
wodzi w Niemczech i Polsce w 1997 r. Jeden z 
wątków sztuki dotyczy rybnickiego cmentarza, 
na którym osunęła się skarpa, odsłaniając 
298 grobów. Spektakl opiera się na relacjach 
naocznych świadków z terenów dotkniętych 
kataklizmem, a jeden z aktorów wcielił się w 
rolę Józefa Makosza, ówczesnego prezydenta 
Rybnika. 12 marca spektakl obejrzeli m.in. 
poseł Marek Krząkała i Józef Makosz, którzy 
po przedstawieniu spotkali się z aktorami.  
Były prezydent dziękował im za wierne przed-
stawienie tamtych dramatycznych wydarzeń.

w Bardzo długo trwające badania DNA potwier-
dziły, że zwłoki, które 11 listopada ubiegłego 
roku znaleziono w zaroślach w rejonie ul. 
Janiego na Wawoku to ciało 79-letniego 
rybniczanina, który wyszedł z domu i zaginął 
5 lipca ubiegłego roku.



cje zawodowe. Jednak, jak mówiła wiceprezydent, 
nie wszyscy, którzy mogą, korzystają. — Chcieli-
byśmy, by uczestnicy czerpali z udziału w propono-
wanych zajęciach jak najwięcej korzyści, by rosły 
ich kwalifikacje, a uzyskane umiejętności przydały 
się im w życiu — mówiła Ewa Ryszka. Program 
potrwa do 2013 r. Objął już 70 osób i ich rodziny, 
a na jego realizację przyznano z budżetu miasta 
ponad 270 tys. zł. Trzeci, najmłodszy z programów 
uaktualnionych przez radnych nosi nazwę „Czas 
na zmiany”. Przyjęto go w marcu ubiegłego roku, 
a jego głównym celem jest podniesienie poziomu 
aktywności mieszkańców Niedobczyc, zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. W tym roku 
skorzysta z niego 26 osób, a na realizację całej 
gamy działań aktywizujących i integracyjnych 
przeznaczono ponad 88 tys. zł. 

Wiceprezydent Ewa Ryszka zapowiedziała, że 
podczas następnej sesji przedstawi propozycję 
kolejnego programu, adresowanego tym razem 
do mieszkańców dzielnicy Paruszowiec–Piaski. 
Zanim radni poznają jego szczegóły, jednogłośnie 
i bezdyskusyjnie przyjęli trzy uchwały, aktuali-
zując prospołeczne programy realizowane przy 
wsparciu funduszy unijnych.

  

Oświatowych porządków 
ciąg dalszy

Dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe 
zostaną przekształcone w trzyletnie. To efekt 
zmian w ustawie o systemie oświaty. Rzecz 
dotyczy również zawodówek funkcjonujących  
w ramach „mechanika”, „ekonomika”, „bu-
dowlanki” oraz w zespołach szkół nr 5 i nr 
6. Jak wyjaśniła wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, od 1 września nauka we wszystkich szkołach 
zawodowych zostanie ujednolicona i będzie 
trwała nie dwa, ale trzy lata. Stąd też koniecz-
ność podjęcia uchwał intencyjnych dotyczących 
rybnickich zawodówek. W tej sprawie radni byli 
wyjątkowo jednomyślni i pięć stosownych uchwał 
przyjęli bezdyskusyjnie. 

Budowlanka Sławika 
— To cenna inicjatywa — tak radny Piotr 

Kuczera ocenił pomysł nazwania Zespołu 
Szkół Budowlanych imieniem Henryka Sła-
wika, ślązaka z tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. 

Henryk Sławik pochodzi z Szerokiej (Jastrzę-
bie Zd.). Był uczestnikiem powstań śląskich, 
aktywnym działaczem plebiscytowym, delegatem 
do Ligi Narodów i posłem Sejmu Śląskiego.  
W czasie II wojny światowej pomagał na Wę-
grzech uchodźcom z Polski. Szacuje się, że 
uratował ok. 30 tys. osób, w tym 5 tys. Żydów, 
m.in. wystawiając im fałszywe dokumenty po-
twierdzające katolickie pochodzenie oraz orga-
nizując sierociniec dla żydowskich dzieci, który 
funkcjonował pod nazwą „Dom sierot polskich 
oficerów”. Sławik został aresztowany w 1944 r., 

a następnie rozstrzelany w niemieckim obozie 
Mauthausen. Za ratowanie Żydów pośmiertnie 
uhonorowano go medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata, a dwa lata temu – Orderem Orła 
Białego. — Społeczności szkolne wybierając patro-
nów dla swoich placówek często sięgają po osoby 
spoza regionu. W tym przypadku stało się inaczej, 
co jest godne pochwalenia. To dobry kierunek — 
docenił Piotr Kuczera. Radni byli podobnego 
zdania i uchwałę przyjęli jednogłośnie. 

Górecki patronem
Znany kompozytor, Henryk Mikołaj Gó-

recki, będzie z kolei patronował nowemu 
fragmentowi obwodnicy, który łącząc ulice 
Budowlanych i Rudzką, biegnie przez dziel-
nice Maroko-Nowiny i Orzepowice. 

Zanim radni przyjęli uchwałę w tej sprawie, 
jednogłośnie zaliczyli nowo wybudowany odcinek 
obwodnicy do kategorii dróg powiatowych. — Uli-
ca, oprócz znaczenia lokalnego, łączy dwie drogi 
powiatowe: Budowlanych i Rudzką. Stanowi też 
przedłużenie ulicy Podmiejskiej, mającej podobny 
status, dlatego może zostać zakwalifikowana jako 
powiatowa — wyjaśnił pełnomocnik prezydenta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper.

Droga będzie nosiła imię Henryka Mikołaja 
Góreckiego. Sylwetkę  zmarłego przed dwoma 
laty znakomitego kompozytora, absolwenta ryb-
nickiej szkoły muzycznej i honorowego obywatela 
miasta przybliżył Stanisław Jaszczuk, którego 
klub zaproponował kandydaturę artysty. — Mam 
świadomość, jak trudno jest godnie uhonorować 
tak wybitnego człowieka, więc może przynajmniej 
w taki sposób docenimy tę wybitną postać — mówił 
radny. Benedykt Kołodziejczyk (PO) zauważył, 
że dobrym pomysłem byłoby nazwanie imieniem 
kompozytora Rybnickiego Centrum Kultury, 
zaznaczył jednak, że radni PO opowiedzą się 
za przyjęciem proponowanej teraz uchwały. 
Tak też się stało i dokument zaakceptowano 
jednogłośnie. 

Sprzedam, kupię, wydzierżawię...
Tradycyjnie radni zajęli się sprawami 

dotyczącymi nabycia, zbycia oraz oddania  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Tym razem rzecz dotyczyła m.in. sprzedaży 
miejskich gruntów w Gotartowicach, Orzepo-
wicach i Ligocie oraz dwóch działek położo-
nych przy ul. Sosnowej, w sąsiedztwie dawnej 
mleczarni. Radni wyrazili również zgodę na 
odpłatne, bezprzetargowe oddanie w użytkowanie 
wieczyste udziału w działce położonej w rejonie 
targowiska w Boguszowicach, na której znajdują 
się garaże oraz wydzierżawienie (także poza 
przetargiem) na okres 10 lat gruntów przy ul. 
Żurawiej i Zwycięstwa, również zabudowanych 
garażami. W uchwale, którą tradycyjnie przed-
stawił wiceprezydent Michał Śmigielski, mowa 
jest także o obciążeniu nieruchomości gminnych 
służebnościami drogowymi, co właścicielom kilku 

cd ze strony 5

Miasto w skrócie
w Przez cały kwiecień mieszkańcy regionu będą 

mogli uzyskać bezpłatną pomoc w wypeł-
nieniu PIT-u. W każdy wtorek od 16 do 18  
w biurze poselskim Marka Krząkały dyżur bę-
dzie pełniła osoba, która udzieli porad i pomo-
że poprawnie wypełnić rozliczenie roczne. Na 
spotkanie należy się umówić telefonicznie (32 
423 69 16 w godz. 10-17). Poseł zachęca też 
do przekazania 1 procenta podatku organiza-
cjom pożytku publicznego z naszego regionu.

w 11 lutego, po ciężkiej chorobie zmarła  
dr inż. Ewa Augustyniak-Olpińska, docent 
w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ewa 
Augustyniak-Olpińska pracowała również 
w Rybniku. Była pełnomocnikiem dziekana 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energe-
tyki ds. Dydaktyki w Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej. Prowadziła 
zajęcia na wydziałach Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Budownictwa oraz Górnictwa  
i Geologii. Od 2003 r. kierowała Studenckim 
Kołem Naukowym Energetyki Komunalnej w 
Rybniku. Społeczność akademicka utraciła 
życzliwego człowieka, wybitnego nauczyciela, 
wychowawcę i naukowca.

w Jest szansa, że zabytkowy kompleks po szpitalu 
Juliusz rozpocznie nowe życie. Zainteresowanie 
obiektem, którego właścicielem jest rybnickie 
starostwo, wyraził nowy metropolita katowicki, 
abp. Wiktor Skworc. Pod kątem możliwości 
przystosowania budynków do pełnienia funk-
cji opiekuńczych kompleks oglądali dyrektor 
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego i wice-
dyrektor Caritasu  Zenon Rezner oraz kanclerz 
kurii metropolitalnej ks. dr Franciszek Olszewski. 
Rozmowy między starostwem, a kurią trwają, 
a o ich wynikach na pewno poinformujemy. 

w W pierwszą niedzielę marca doszło do pierw-
szego w tym roku na rybnickich drogach 
wypadku z udziałem motocyklisty. Około g. 14  
w Chwałęcicach na ul. Czecha 26-letni rybni-
czanin jadący w kierunku ul. Rudzkiej, na łuku 
drogi stracił panowanie nad swoją yamahą  
i uderzył w przydrożną metalową barierkę. 
Z poważnymi urazami głowy i nogi trafił do 
szpitala. W całym 2011 roku rybniccy policjanci 
odnotowali 53 drogowe zdarzenia z udziałem 
motocyklistów, w tym 17 wypadków, w któ-
rych rannych zostało 26 osób.

w  9 marca w urzędzie miasta zjawił się 41-letni 
Tomasz Pawłowski, który od ponad 20 lat 
podróżuje pociągami po Polsce i spotyka się  
z prezydentami i burmistrzami miast. Do tej pory 
spotkał się z blisko 3 tys. samorządowców w tym 
z 277 prezydentami miast. Pamiątki z każdego 
takiego spotkania z obowiązkowym zdjęciem  
i dedykacją trafiają do prowadzonych przez nie-
go albumów. Trafi tam również wspólne zdjęcie 
z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim.
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posesji umożliwi i zagwarantuje dostęp do dróg 
publicznych. Za przyjęciem uchwały głosowali 
wszyscy radni.

Z uchwały do zarządzenia
Radni wprowadzili zmiany do uchwały  

w sprawie przyznania pierwszeństwa w na-
byciu lokalu użytkowego położonego przy  
ul. Chrobrego. Uchwała została przyjęta  
w czerwcu ubiegłego roku. Na jej podstawie 
spółka „Pro Vita”, prowadząca w tym lokalu przy-
chodnię, mogła nabyć go w drodze bezprzetargo-
wej. Została jednak zobowiązana do utrzymania 
dotychczasowej funkcji zdrowotnej przez dziesięć 
lat od dnia zakupu lokalu. Ten ostatni zapis został 
zakwestionowany przez wojewodę śląskiego, we-
dług którego tego typu warunek powinien zostać 
zawarty nie w dokumencie przyjmowanym przez 
radę miasta, a w zarządzeniu prezydenta. Stąd 
konieczność wykreślenia z uchwały wspomnia-
nego zapisu. 

Plany do zmiany 
— Jedną uchwałą załatwiamy cztery sprawy — 

mówił Michał Śmigielski, referując projekt 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego teren targowiska.   

Miasto planuje zmodernizowanie, cieszącego 
się wciąż dużą popularnością, rybnickiego targo-
wiska, dlatego konieczne stało się wprowadzenie 
kilku zmian w miejscowym planie zagospodaro-
wania. Zapisy te mają stworzyć warunki dla po-
prawy funkcjonalności targowiska. Zaplanowano 
uporządkowanie zieleńców oraz wykreślenie dróg 
wewnętrznych, co pozwoli na zadaszenie placu. 
W planach jest też rozbudowa sąsiadujących  
z targowiskiem parkingów, które posłużą również 
mieszkańcom załatwiającym sprawy w wydziałach 
urzędu miasta, mających znaleźć siedzibę w bu-
dynku byłej palarni kawy. Nowy plan umożliwi 
także rozbudowę sąsiadującego z targowiskiem 
budynku starego młyna, o co zabiegają jego 
właściciele. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Pożyczki 
na termomodernizację

Miasto zaciągnie dwie pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na termomodernizację Zespołu 
Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych. 

Dwie uchwały w tej sprawie radni przyjęli 
jednogłośnie. Przedsięwzięcia będą realizowane 
z budżetu miasta oraz ze środków wojewódzkiego 
funduszu. Na termomodernizację Zespołu Szkół 
nr 2 miasto pożyczy 485.081zł, natomiast na prze-
prowadzenie prac w popularnej „budowlance” 
2.109.459 zł. Inwestycje będą spłacane z budżetu 
miasta w latach 2013-2025. Jest duża szansa na 
umorzenie 40 proc. pożyczek, pod warunkiem, 
że środki te miasto zainwestuje w realizację 

kolejnego przedsięwzięcia ekologicznego. Prace 
w dwóch wspomnianych szkołach mają ruszyć 
jeszcze wiosną tego roku. O tym, że warto pod-
jąć takie wyzwanie, przekonali się pracownicy  
i uczniowie placówek, w których już zakończono 
termomodernizację. Mowa o szkołach podstawo-
wych nr 22 w Niedobczycach, nr 34 na Smolnej,  
a także w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach oraz  
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (sze-
rzej o programie pisaliśmy w poprzednim numerze 
GR). — Choć zużycie energii w poszczególnych 
latach jest różne, to w każdym wypadku termo-
modernizacja znacząco wpłynęła na zmniejszenie 
kosztów funkcjonowania tych budynków — mówił 
wiceprezydent Michał Śmigielski. 

Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej gło-
sowanie, Piotr Kuczera zwrócił uwagę na to, że 
korzystnie zmienił się wygląd zmodernizowanych 
budynków, Henryk Ryszka (BSR) chciał wiedzieć 
po ilu latach zamortyzuje się planowana termo-
modernizacja, zaś Dariusz Laska (PO) pytał, czy 
miasto planuje objąć podobnymi pracami kolejne 
obiekty. Jak wyjaśniał wiceprezydent Śmigielski, 
koszty tego typu przedsięwzięć zwracają się mak-
symalnie po dziesięciu latach, zapowiedział też, 
że po zakończeniu prac w ZS nr 2, przy szkole 
powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
Zaznaczył, że możliwości związane z ewentualną 
termomodernizacją kolejnych miejskich obiektów 
są analizowane przez magistrackich urzędników.

Skargi bezzasadne
Przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek 

Kuśka przedstawił radnym dwa projekty 
uchwał dotyczących skarg. Obie uznano 
jednogłośnie za bezzasadne.

Skargę na dyrektora poradni psychologiczno-
pedagogicznej złożyli rodzice niepełnosprawnego 
dziecka z zespołem Downa. Dziecko z woli rodzi-
ców uczy się w szkole z klasami integracyjnymi, 
mimo że poradnia wydała orzeczenie o potrzebie 
jego kształcenia w szkole specjalnej. Uczeń 
potrzebuje zajęć z logopedą, którego szkoła nie 
posiada. Dyrektor poradni sugerowała zatem, 
by przenieść dziecko do szkoły specjalnej, gdzie 
możliwości rewidalizacji są znacznie większe,  
w tym w formie ćwiczeń z logopedą. W postępo-
waniu dyrektor poradni, na jakie skarżyli się ro-
dzice dziecka, komisja oraz radni nie doszukali się 
naruszenia prawa i uznali skargę za bezzasadną.

Skargę na prezydenta Rybnika złożył miesz-
kaniec ul. Gliwickiej (Droga Krajowa nr 78), 
domagający się refundacji wydatków poniesio-
nych na wymianę okien w swoim domu, co zrobił, 
by obniżyć poziom hałasu. Właściciel posesji tę 
samą skargę wniósł już wcześniej do rady miasta 
(październik 2011 r.), następnie do wojewody  
i w końcu do Ministerstwa Administracji  i Cy-
fryzacji. Ponieważ kolejna skarga nie zawierała 
nowych argumentów, a prezydent nie posiada 
żadnych narzędzi prawnych, by koszty nowych 
okien zrekompensować, skargę odrzucono.   

cd na stronie 8

w — Badania pokazały, że brak komputera  
z dostępem do internetu, jest dzisiaj syno-
nimem wykluczenia. Z drugiej strony, wielu 
ankietowanych, którzy nie regulują opłat za 
prąd czy wodę, nie wyobraża sobie życia bez 
laptopa i opłaconego abonamentu za internet 
— mówili dr Andrzej Górny i dr Agata Zyg-
munt podczas konferencji podsumowującej 
projekt: „Małe społeczności – wielkie proble-
my. Skala i specyfika wykluczenia społecznego 
w wybranych dzielnicach miasta Rybnika”. 
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej miał na celu poznanie problemów, 
z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy 
czterech rybnickich dzielnic: Boguszowic, 
Niedobczyc, Paruszowca-Piasków oraz Maro-
ka-Nowin. Przedsięwzięcie realizowane było 
od października do grudnia ubiegłego roku. 
W trakcie spotkania, które odbyło się 26 marca 
w auli Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiono 
szczegółowy raport z przeprowadzonych w 
tym czasie badań. Więcej o projekcie w kolej-
nym numerze GR.

w W ostatnim dniu lutego, czyli po siedmiu latach 
od pierwszej rozprawy Sąd Okręgowy w Kato-
wicach skazał byłego szefa Prokuratury Apela-
cyjnej w Katowicach, 54-letniego rybniczanina 
Jerzego Hopa na osiem lat więzienia. To kara 
za wyłudzenie od blisko 65 firm 1,7 mln zł. 
Pieniądze miały wspierać klepiącą rzekomo 
biedę prokuraturę, a faktycznie trafiały do kie-
szeni zaradnego prokuratora, który żył ponad 
stan. Na liście firm, które Hop doprowadził do 
„niekorzystnego rozporządzenia mieniem” 
nie ma przedsiębiorstw czy spółek z Rybnika. 
Wyrok nie jest prawomocny. Hop jest teraz 
formalnie prokuratorem w stanie spoczynku 
i otrzymuje 75 proc. uposażenia. Kara dla 
wspólnika i rówieśnika Hopa, rybniczanina 
Krzysztofa G., który przyznał się do winy to 
dwa lata więzienia w zawieszeniu i grzywna 
w wysokości 14,4 tys. zł. Razem muszą też 
solidarnie zwrócić oszukanym firmom ponad 
100 tys. zł.

w 4 marca zakończyło działalność sezono-
we sztuczne lodowisko. Tym razem po 
unieważnieniu pierwszego przetargu 
otwarto je krótko przed świętami Bożego 
Narodzenia. W czasie ferii dzieci mogły 
ślizgać się za darmo. Ze sztucznej tafli 
regularnie korzystała też grupa hokeistów-
amatorów. Wodzisławska firma Hefal 
Serwis, która zbudowała i utrzymywała 
lodowisko wyliczyła, że w ciągu całego 
sezonu sprzedała blisko dziewięć tysięcy 
biletów. Za wydzierżawienie lodowiska 
miasto zapłaciło nieco ponad 179 tys. zł,  
teraz musi jeszcze opłacić rachunki za 
wodę (blisko 900 zł) i energię elektryczną 
(prawie 25 tys.zł)
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Miasto w skrócie Pytania i odpowiedzi
Ostatni punkt sesji przewodniczący An-

drzej Wojaczek rozpoczął od przedstawienia 
wyjątkowo bogatej korespondencji, jaka 
wpłynęła do rady miasta. Wśród wymienionych 
pism były  m. in. opinie (pozytywne) Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dotyczące zapisów o pozio-
mie zadłużenia przyjętego budżetu na 2012 r.,  
wnioski o zmianę uchwał rady, wnioski rad dziel-
nic o przeprowadzenie przez miasto różnego 
rodzaju inwestycji, a także o zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Do wglądu 
radnych w biurze rady miasta znalazły się też 
propozycje zagospodarowania ulic Sobieskiego 
i Powstańców, informacja o wysokości wyna-
grodzeń nauczycieli, skarga na prezesa PWiK,  
a w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, zapro-
szenie dla radnych do udziału w dniach skupienia 
dla samorządowców.  

Radny Henryk Ryszka poruszył problem wy-
nikających z wymagań konserwatora zabytków 
ograniczeń w zakresie remontów budynków 
przy ul. Andersa w Niedobczycach, m.in. braku 
zgody na zagospodarowanie strychów. Prezydent 
obiecał wyjaśnić sprawę; Ryszka wspomniał też  
o sprawie własności garaży przy ul. Barbary, które 
wynajmujący chcieliby wykupić, a także zaniedba-
nym, dziś prywatnym, terenie dawnego skweru  
z fontanną w sąsiedztwie dawnej kopalni „Ry-
mer” * Jan Mura wrócił do sprawy braku miejsc  
w przedszkolach w kontekście powołania zespołów 
szkolno-przedszkolnych, pytając o losy 4-latków 
w Boguszowicach. Jak wyjaśniła wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn, konsekwencją odwlekania 
przez rząd wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 
6-latków jest brak wiarygodności samorządowców. 
W efekcie rodziców coraz trudniej przekonać do 
wcześniejszego wysłania dziecka do szkoły. A tylko 
to zwolni miejsca w przedszkolach dla 4- i 3-latków 
* Radna Krystyna Stokłosa poruszyła sprawę braku 
podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym 
wejściu do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (podjazd istnieje przy wejściu tylnym), 
wyraziła też zaskoczenie informacją w naszej ga-
zecie o głośnej sprawie skazanego na pozbawienie 
wolności rybnickiego lekarza, uważając, że „GR” 
nie jest miejscem na podobne publikacje * Radna 
Monika Krakowczyk-Piotrowska zobowiązała 
władze miasta do odpowiedzi na kilka pytań zwią-
zanych z przypadkami kilkuset „zamrożeń” sieci 
wodociągowej w czasie tegorocznej srogiej zimy. 
Chodziło jej o przyczyny, osoby odpowiedzialne, 
działania na przyszłość oraz rekompensaty dla 
pozbawionych wody ludzi. Odpowiedzi udzielił 
pełnomocnik Janusz Koper, wskazując przyczynę, 
którą jest najczęściej zbyt płytko położone przyłącze 
(powinno być poniżej 1,4 m), często wykonywane 
samodzielnie przez właścicieli posesji. Forma re-
kompensaty określona jest w regulaminie umowy 
z PWiK * Zygmunt Gajda (BSR) zwrócił uwagę na 
zły stan bloku i jego ogrodzenia przy ul. Okulickie-
go w Radziejowie, w sąsiedztwie boiska, gdzie już 

niedługo odbędzie się jubileusz miejscowego klubu 
sportowego. Z odpowiedzi Joanny Kryszczyszyn 
wynika, że budynek jest wprawdzie administrowany 
przez ZGM, ale jest własnością Skarbu Państwa (po 
„porzuceniu” budynku przez spółdzielnię miesz-
kaniową Centrum). Miasto nie może inwestować  
w jego remont, zaś wojewoda, mimo interwencji, nie 
przekazuje nań żadnych środków. Radny Benedykt 
Kołodziejczyk poradził ad vocem, by sprawdzić 
techniczne okresowe badania budynku * Dariusz 
Laska pytał o przetargi na wiosenne remonty dróg 
(są w trakcie) i wnosił o zmianę terminu ogłaszania 
przez magistrat konsultacji społecznych (z piątku na 
poniedziałek), by wydłużyć czas, a tym samym dać 
mieszkańcom większą możliwość zabrania głosu na 
konsultowane tematy * Wojciech Kiljańczyk wska-
zał na problem notorycznych kradzieży przewodów 
energetycznych na ul. Kożdoniów w Chwałowicach, 
sugerując zamontowanie w tym miejscu kamery  
* Bronisław Drabiniok zaapelował o pilne napra-
wienie odcinka ul. Zebrzydowickiej (od przystanku 
koło ZRB do ul. Gajowej), bo próbujące ominąć 
dziury samochody stwarzają niebezpieczne sytuacje 
na drodze. Prosił też o wyjaśnienia w sprawie apelu 
miasta do mieszkańców o płacenie podatku docho-
dowego w urzędzie skarbowym w Rybniku, co daje 
preferencyjne punkty przy naborze do przedszkoli 
* Radny Henryk Cebula prosił o ustawienie wiaty 
na przeniesionym przystanku na ul. Raciborskiej  
* Andrzej Oświecimski (BSR) prosił o rozwiązanie 
problemu drogowego w okolicy skrzyżowania ulic 
Groborza i Stawowej w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski, gdzie już kilka razy samochody lądowały na 
prywatnej posesji. Ponieważ nie pomagają znaki 
drogowe, radny wnioskował o progi ograniczające 
prędkość lub doświetlenie tego odcinka drogi. Jak 
mówił Janusz Koper, właściciel pechowej posesji nie 
godzi się na oddanie kawałka gruntu, by problem 
rozwiązać, zaś garbów na tej drodze zamontować 
nie można, obiecał zatem rozważenie możliwości 
lepszego oświetlenia drogi. Radny Oświecimski po-
stulował również, by na ul. Wroniej wymienić stary 
żeliwny wodociąg, który w tym roku zamarzł, na rury 
z tworzywa. Pełnomocnik Koper przypomniał, że po 
zimie PWiK będzie analizowało wszystkie przypadki 
zamrożenia wodociągów i wyciągnie wnioski * Be-
nedykt Kołodziejczyk pytał o terminy uchwalania 
zaległych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Będzie to miało miejsce w kwietniu i maju.

(S), (D), (r)

28 marca, już po zamknięciu tego wydania „GR”, 
odbyła się kolejna sesja RM, w trakcie której radni 
mieli się zająć uchwałami w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy drogi Racibórz-Pszczyna, przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, czy 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia prezydenta 
(realcja w następnym numerze). 

Kolejną sesję zaplanowano 
na wtorek 24 kwietnia.

cd ze strony 7

w W czasie lutowej sesji rady miasta Janusz Kar-
wot, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji odpowiadając na jedno z pytań 
radnych poinformował, że sieć kanalizacyjna 
Kłokocina wraz z przyłączeniami powinna być 
gotowa do końca 2015 roku. PWiK złożyło już 
w urzędzie miasta wniosek o pozwolenie na 
budowę pierwszej jej części i ogłosiło przetarg 
na jej wybudowanie. Pierwsza część kłokociń-
skiej kanalizacji ma być gotowa do końca tego 
roku, druga do końca 2013, a trzecia i ostatnia 
do końca 2014. Przypomnijmy, że Kłokocina 
nie objął epokowy projekt rozbudowy kana-
lizacji realizowany w Rybniku w ciągu kilku 
ostatnich lat.

w Wiadomo już, że tegoroczne studenckie juwenalia 
odbędą się w mieście w dniach od 9 do 11 maja. 
Pierwszego dnia na kąpielisku Ruda odbędzie 
się tradycyjny już akademicki dzień sportu. Na 
10 maja zaplanowano tradycyjny studencki 
korowód, który przejdzie przez centrum miasta  
i dotrze do magistratu oraz wielobój uczelniany 
na terenie kampusu. Po południu na rynku odbę-
dzie się koncert najlepszych amatorskich zespo-
łów muzycznych wyłonionych w trwającym od 
13 marca przeglądzie. W ramach konkursowych 
przesłuchań biorące w nim udział kapele koncer-
tują w czterech rybnickich klubach muzycznych. 
Główny koncert tegorocznych juwenaliów odbę-
dzie się 11 maja na terenie kampusu. O tym kto 
tam wystąpi organizatorzy mają poinformować 
w ciągu najbliższych tygodni.

w 12 marca, po pięciu rozprawach, które odbyły 
się w rybnickim ośrodku Sądu Okręgowego  
w Gliwicach, sąd zdecydował, że Krzysztof W., 
strzelec z Boguszowic nie będzie sądzony za 
urządzenie w sierpniu 2010 roku strzelaniny  
i zranienie sześciu osób, ale trafi na zamknięty, 
sądowy oddział szpitala psychiatrycznego, 
gdzie będzie leczony. Biegli psychiatrzy już 
wcześniej stwierdzili, że 41-latek jest chory psy-
chicznie i niepoczytalny, dlatego sąd uwzględ-
nił wniosek gliwickiej prokuratury okręgowej 
o umorzenie postępowania w tej sprawie  
i skierowanie Krzysztofa W. na detencję.

w Rybnicka prokuratura rejonowa skierowała do 
sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm rybni-
czanom i dwóm braciom z Bełsznicy (20-21 
lat), którzy od lata do grudnia 2011 roku kradli  
z ulic kratki ściekowe bądź tylko znajdujące 
się pod nimi żeliwne wkłady. Przypisano im 33 
kradzieże, w czasie których ich łupem padło ok. 
80 kratek bądź wkładów. Grasowali na ulicach 
Rybnika, Rydułtów i Gaszowic. W czasie jednej 
ze złodziejskich wypraw ich łupem padło aż 16 
takich elementów. Jednej z kradzieży dokonali 
na cmentarzu w Chwałowicach. Wpadli bo w 
punkcie skupu złomu, gdzie spieniężyli poroz-
bijane już na części kratki i wkłady podali swoje 
personalia. Grozi im do pięciu lat więzienia.
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Miasto w skrócie

W związku z trwającą do końca kwiet-
nia akcją składania rozliczeń podatko-
wych za ubiegły rok Urząd Skarbowy 
w Rybniku wydłuży doraźnie godziny 
funkcjonowania, a nawet będzie pra-
cować w sobotę.

Normalnie skarbówka jest czynna od 
poniedziałku do piątku, od 7 do 15, a kasa 
od 7.30 do 14.30; dodatkowy dyżur trwa w 
czwartki od 15 do 18. By ułatwić podatnikom 
złożenie rocznych PIT-ów, w czwartek, piątek  
i w poniedziałek 26,27 i 30 kwietnia urząd 
skarbowy będzie czynny do 18 (kasa do 

17.30), natomiast w sobotę 28 kwietnia 
skarbówka będzie otwarta od 9 do 13 (kasa 
od 9 do 12.30). Uruchomiono tu również 
telefoniczny punkt informacyjny. By uzyskać 
informacje dotyczące rozliczenia dochodów 
uzyskanych w 2011 roku, podatnicy prowa-
dzący działalność gospodarczą powinni dzwo-
nić pod nr: 42 35 800 i wew.: 140, 318, 321 
i 324; natomiast wszyscy pozostali podatnicy 
pod nr: 42 35 800 i wew.: 140, 319, 320, 322.

Termin składania rocznych zeznań 
podatkowych za 2011 rok, upływa 30 
kwietnia 2012 roku.                      (WaT)

Gdzie z tym PIT-em

w Elektrownia Rybnik wystawiła na sprzedaż 
ośrodek sportów wodnych i rekreacji w Sto-
dołach. Oferty, które zostaną złożone w tym 
przetargu nieograniczonym zostaną otwarte 2 
kwietnia, a ci, którzy złożyli najlepsze zostaną 
zaproszeni do dalszych negocjacji. Ośrodek ma 
5,1 ha powierzchni i 129 miejsc noclegowych 
w czterech całorocznych pawilonach. „Ocze-
kiwana cena ofertowa netto” to 3,2 mln zł.

w Jeszcze w końcu marca prezydent Adam Fudali 
oraz przedstawiciele elektrowni Rybnik i fran-
cuskiego EDF-u mieli podpisać list intencyjny 
w sprawie rozbudowy elektrowni Rybnik. 
Otworzy on drogę do podpisania umowy 
partnerskiej, która będzie zawierać szczegóło-
we już zapisy określające warunki współpracy 
przy tej olbrzymiej inwestycji, nazywanej przez 
EDF budową elektrowni Ruda.

w Po doniesieniu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rybniku, wypłacającego zasiłek alimentacyj-
ny, policja miała sprawdzić dlaczego alimen-
tów tych nie płaci sam alimenciarz. Wcześniej 
okazało się, że 33-letni mężczyzna nie ma 
pracy i komornik nie ma ich z czego ściągnąć. 
Po sprawdzeniu okazało się jednak, że męż-
czyzna nie dość, że nadal mieszka ze swoją 
żoną i dwójką dzieci przy ul. Janiego, to jeszcze 
pracuje dorywczo i łoży na ich utrzymanie.  
W tej sytuacji Prokuratura Rejonowa w Rybniku 
wystąpiła do OPS-u o sprawdzenie, czy ów 
zasiłek alimentacyjny był słusznie wypłacany. 
W efekcie prezydent miasta uchylił kobiecie 
prawo do zasiłku alimentacyjnego. Co roku do 
prokuratury trafia kilkaset spraw związanych 
z niepłaceniem alimentów.  

w 30 marca odbyła się doroczna droga krzyżowa 
ulicami miasta. Niosąc duży krzyż wierni wyru-
szyli ze „starego” kościoła MBB, by dotrzeć do 
Kościółka Akademickiego na górce.

w 8 marca, wczesnym rankiem, w centrum miasta 
ochroniarze jednego z klubów go-go przyłapali 
na gorącym uczynku 76-letnią rybniczankę, która 
nożykiem kuchennym pocięła baner reklamowy 
klubu przedstawiający m.in. półnagą tancerkę. 
Na miejsce wezwano policję, ale właściciel klubu 
ostatecznie nie wniósł oskarżenia przeciwko star-
szej pani, która przystała na częściowe pokrycie 
kosztów wyrządzonej szkody. Zdaniem niektórych 
mediów, starszych pań tnących nieprzyzwoite 
banery było więcej, ale policja nic o tym nie wie.  

w 21 marca w ramach ogólnopolskiej akcji 
apolitycznych rzekomo przeciwników polityki 
rządu, również na rybnickim rynku odbył się 
marsz gniewu. Wzięło w nim udział niespełna 
stu młodych ludzi, którzy na taczce wieźli ku-
kły przedstawiające premiera Tuska, Palikota  
i ministra Sikorskiego.

Skarbówka dłużej otwarta
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Apel prezydenta Rybnika, by rybniczanie i miłośnicy Rybnika koniecznie składali 
roczne zeznania podatkowe za ubiegły rok w rybnickim urzędzie skarbowym odbił 
się głośnym echem. Chciały na niego odpowiedzieć również osoby, które miesz-
kają i są zameldowane w ościennych miejscowościach, a w Rybniku tylko pracują. 

Okazało się to jednak niemożliwe. Sprawę 
postanowiliśmy wyjaśnić w Urzędzie Skar-
bowym w Rybniku. Okazuje się, że zgodnie 
z przepisami o tym, do którego urzędu po-
winien trafić nasz roczny PIT, nie decyduje 
zameldowanie, ale nasz adres zamieszkania 
w ostatnim dniu roku, którego dotyczy 
zeznanie podatkowe, w tym przypadku  
w dniu 31 grudnia 2011 roku. Z drugiej 
jednak strony, adres zamieszkania nieko-
niecznie musi być związany z meldunkiem, 
a skoro tak to skarbówka może mieć spore 
kłopoty z ustaleniem, czy konkretny PIT, 
trafił tam słusznie czy też nie, bo urząd 
bazuje tu wyłącznie na rzetelności samego 
podatnika.

Przypomnijmy, że formalnie Urząd Skar-
bowy w Rybniku obejmuje swym zasięgiem 
Rybnik oraz gminy powiatu rybnickiego.

Inna sprawa, to fakt, że jakiś czas temu 
zmieniły się zasady aktualizowania danych 
adresowych w fiskusie. Kiedyś osoby niepro-
wadzące działalności gospodarczej musiały 
wypełnić osobny zielony druk NIP-3

Obecnie wystarczy, że w formularzu 
rocznego zeznania podatkowego w odpo-
wiedniej rubryce wpiszemy adres zamiesz-
kania, aktualny w dniu składania PIT-u. 
Jeżeli potrzeba zaktualizowania naszego 
adresu zaistniałaby poza okresem składania 
rocznych PIT-ów, wówczas musimy złożyć  
w skarbówce wypełniony druk ZAP-3.   (WaT)

Od 12 do 30 marca trwał elektroniczny 
nabór do rybnickich przedszkoli. Do-
piero po jego zakończeniu miało się okazać 
dla ilu dzieci zabraknie w nich miejsca, ale od 
początku było wiadomo, że nie wszystkie trzy-  
i czterolatki będą mogły zostać przedszkola-
kami. Im starszym kolegom, pięcio- i sześcio-
latkom, w związku z ustawowym obowiązkiem 
przedszkolnym, miasto musi zagwarantować 
przedszkole, więc młodsze dzieci i ich rodzice 
są na starcie w trudniejszej sytuacji. Najwięcej 
znaków zapytania dotyczy sześciolatków, które 
muszą chodzić do przedszkola, ale, jeśli tak 
zdecydują ich rodzice, mogą też rozpocząć 
naukę w szkole i pójść do pierwszej klasy, do 
czego miasto gorąco zachęca. Nie można wy-
kluczyć, że nawet rodzice, którzy zapisali swą 
sześcioletnią pociechę do przedszkola, osta-
tecznie zdecydują się na wysłanie jej do pierw-

szej klasy, odwrotne przypadki też są możliwe. 
W przedszkolach przygotowano łącznie 4.008. 
Tymczasem potencjalnych przedszkolaków 
mamy w mieście 5.901 (6-latków 1390; 5-lat-
ków 1.368, 4-latków 1.525 i 3-latków 1618). 
Dopiero na początku kwietnia okaże się, czy 
powstaną w przedszkolach jakieś dodatkowe 
oddziały. Prezydent Adam Fudali zapowie-
dział, że w razie potrzeby grupy przedszkolne 
sześciolatków zostaną przeniesione do szkół. 
We wszystkich podstawówkach w mieście uczą 
się pierwszoklasiści, którzy pierwszy dzwonek 
usłyszeli mając sześć lat.

28 marca, w chwili zamykania tego wydania 
„GR”, w systemie naborowym było zareje-
strowanych już 4.576 dzieci: 6-latków 1.069; 
5-latków 1.241; 4-latków 1.157; 3-latków 1.019 
oraz dwuipółlatków 90. 

(WaT) 

Przedszkolaki w sieci
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 Wbrew wcześniej-
szym planom, dalsza 
przebudowa Drogi Kra-
jowej 78 w ciągu ul. Wo-
dzisławskiej nie będzie 
możliwa bez całkowite-
go zamknięcia odcinka 
od ul. Plebiscytowej do 
Hetmańskiej, co nastą-
pi najprawdopodobniej 
od kwietnia do sierpnia. 
Czasowo zamknięty będzie 
też fragment ul. Wodzisław-
skiej od wiaduktu do ul. Plebiscytowej, ale tak by nie 
nałożyło się to na wyłączenie z ruchu dłuższego, trzy-
pasowego odcinka (lipiec/sierpień). Odpowiedzialny 
za inwestycje drogowe pełnomocnik prezydenta 
Janusz Koper przyznaje, że wykonawca remontu, 
firma HAK Construction, wystąpiła do miasta  
o przedłużenie o kilka miesięcy terminu zakończenia 
robót oraz dodatkowe środki na ponadplanowe 
prace. Firma argumentuje swój wniosek rozbieżno-
ściami między dokumentacją techniczną, a stanem 
faktycznym, co przedłuża roboty. Okazało się, że w 
czasie prowadzonej w ramach całkowitej moderniza-
cji drogi budowy kanalizacji deszczowej, ekipy co rusz 
natykały się na podziemne sieci, które na planach 
znajdowały się na innej głębokości i teraz kolidują z 
kładzionym rurociągiem. Kanalizacja ma charakter 
grawitacyjny i jej odpowiednie ułożenie ma kluczowe 
znaczenie. Okazało się też, że na skutek osiadania 
gruntu (szkody górnicze), wjazdy do posesji są na in-
nej wysokości niż zakładał projekt i różnice te trzeba 
było zniwelować, co wymagało dodatkowych robót. 
Zaistniała też konieczność naprawy przepustów na 
trzech, występujących tu ciekach. Wygląda na to, że 
przygotowujący dokumentację techniczną inwestycji 
projektanci, takich niespodzianek nie przewidzieli, 
co teraz skutkuje napięciem na linii inwestor–wyko-
nawca. Problem jest niebagatelny, bo modernizacja 
DK 78 jest współfinansowana ze środków unijnych, 
które trzeba rozliczyć z końcem 2012 r., albo... 
oddać. Na takie rozwiązanie miasto nie może sobie 
pozwolić, dlatego nie ma zgody na kilkumiesięczne 
przedłużenie robót, a co za tym idzie – poważne 
zwiększenie kosztów. — Za dodatkowy zakres robót 
trzeba zapłacić, ale termin ukończenia musi zostać do-
trzymany — mówi Janusz Koper. Jedynym sposobem 
by to się udało, jest zamknięcie drogi dla kierowców. 
— Roboty przy ruchu jednostronnym trwają o wiele 
dłużej, trzeba też wtedy zadbać o bezpieczeństwo zarów-
no kierowców, jak i ekip budowlanych, co dodatkowo 
absorbuje wykonawcę. Zamknięcie ul. Wodzisławskiej 
to duży problem logistyczny, ale musimy sobie z nim 
poradzić — dodaje pełnomocnik. Dlatego tak ważne 

jest terminowe teraz zakończenie przebudowy np. 
ul. Raciborskiej, by tą drogą poprowadzić objazdy. 

 
 Wykonawca tej inwestycji również poprosił 

o dodatkowy miesiąc i w takim przypadku roboty 
na ul. Raciborskiej zakończyłyby się w lipcu br. 
Remont brakującego odcinka długości 600 m do gra-
nicy z Rydułtowami jest zapisany w planach wspólnie  
z pracami na ul. Sportowej w Niewiadomiu, gdzie budo-
wana będzie kanalizacja deszczowa. Przypomnijmy, że 
poprzez ul. Sportową ma być połączona tymczasowo ul. 
Raciborska z planowaną drogą regionalną Racibórz–
Pszczyna. Trwają podjęte przez rybnicki samorząd prace 
nad dokumentacją techniczną odcinka przebiegającego 
przez Rybnik. Warto dodać, że porozumienie w spra-
wie wspólnych działań na rzecz budowy odcinka od 
Rybnika do Raciborza zawarły wszystkie gminy leżące 
pomiędzy tymi dwoma miastami. Obecny na spotkaniu 
przedstawicieli gmin marszałek województwa śląskiego 
wymienił budowę drogi Racibórz–Pszczyna wśród czte-
rech priorytetowych inwestycji drogowych w regionie, 
co rodzi nadzieję na fundusze z budżetu państwa. 

 Przyspieszenie robót zauważyć można 
na przebudowywanej ul. Żorskiej, a wykonawca 
zapowiada ich wcześniejsze, niż planowany listo-
pad br., zakończenie. W związku z intensyfikacją 
robót, planowane jest mocne ograniczenie ruchu 
na remontowanej drodze między ulicami Sygnały  
a Gotartowicką, m.in. z powodu budowy rond.

Podpisana została też umowa na przebudowę 
wiaduktu w Gotartowicach i właśnie powinno 
mieć miejsce przekazanie placu budowy. Można 
polemizować, czy jednoczesna przebudowa kilku 
ważnych dróg wylotowych to dobry pomysł, ale jak 
twierdzą osoby odpowiedzialne za poprawę układu 
komunikacyjnego w mieście, wynika to z determinacji 
spowodowanej współfinansowaniem większości 
inwestycji ze środków unijnych, a UE ma swoje 
procedury i terminy, do których trzeba dostosować 
harmonogramy robót. Mieć te pieniądze lub nie, 
wybór jest prosty...                                                  (r)

w 21 marca, czyli tradycyjny Dzień Wagaro-
wicza minął w mieście bardzo spokojnie. 
Policja odnotowała tylko jeden incydent. 
Ok. 13 na nieużytkach w sąsiedztwie 
sklepu Biedronka i ronda Chwałowickie-
go grupka młodzieży została zaatakowa-
na przez dwóch agresywnych16-latków i 
17-latka, którzy mieli na głowach kaptu-
ry, a twarze zasłonięte chustami. Jeden 
z nich uderzył obecną tam dziewczynę 
czołem w twarz, dostało się też kilku 
jej znajomym. Całą trójkę zatrzymała 
policja.

w 22 marca w Rybnickim Inkubatorze 
Technologicznym odbyło się spotkanie z 
Januszem Korwinem-Mikke, twórcą Unii 
Polityki Realnej, a obecnie liderem Nowej 
Prawicy. W sali konferencyjnej inkubatora 
zabrakło miejsc. Ten błyskotliwy polityk 
mówił m.in. o obserwowanym nie tylko 
nad Wisłą łamaniu elementarnych zasad, 
które są fundamentem naszej cywilizacji.

w W czasie spotkania z mieszkańcami Bo-
guszowic Osiedla prezydent Adam Fudali 
zapowiedział, że na miejskim parkingu 
przy ul. Hallera, vis-à-vis miejskiego tar-
gowiska, główne ciągi komunikacyjne 
zostaną utwardzone betonowymi płyta-
mi ażurowymi. Dziurawa, gruntowa na-
wierzchnia parkingu od dłuższego czasu 
jest powodem narzekań kierowców. Ma-
gistrat brak inwestycji tłumaczył faktem, 
że teren parkingu został wystawiony 
na sprzedaż. Kupca niestety nie widać,  
a prowizoryczny, ale płatny parking na-
dal funkcjonuje.

w W magistracie jest przygotowywany 
przetarg na projekt techniczny śródmiej-
skiego deptaku, który ma się ciągnąć 
ulicami Powstańców Śl. i Sobieskiego, od 
Bazyliki św. Antoniego do Rynku. Mają 
się na nim znaleźć elementy zieleni i ma-
łej architektury. Prezydent Adam Fudali 
zapewnia, że deptak zostanie urządzo-
ny do końca trwającej kadencji władz 
miasta. Ma on pobudzić ruch pieszych 
na tych ulicach i zwiększyć popularność 
usytuowanych przy nich sklepów i lokali.

w Bombowe znaleziska. 16 marca, w 
okolicach południa, w sąsiedztwie skrzy-
żowania ulic Kościuszki i Chrobrego w 
centrum miasta, robotnicy prowadzący 
prace ziemne znaleźli pocisk artyleryjski 
z czasów II wojny światowej kalibru 
80 mm. Trzy dni później inni robotnicy 
znaleźli też niewybuch – pocisk moździe-
rzowy w rejonie ul. Żużlowej.

Władze miasta zapewniają, że robią wszystko by ul. Wodzisławska została ukończona w terminie
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Po zimowym spowolnieniu trwa wiosenna nawałnica robót drogowych. Można się spodzie-
wać, że w tym roku widok rybnickich dróg bez ekip remontowych będzie równie rzadki, jak 
płynny przejazd przez miasto w godzinach szczytu.



Miasto w skrócie
w 107 biletów na „Zemstę” i 79 – na „Króla Leara” 

kupili miłośnicy teatru w trakcie przedsprzeda-
ży prowadzonej w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Do 
30 marca bilety sprzedawano w promocyjnej 
cenie 100 i 120 zł. Obecnie są one o 20 zł droż-
sze. Obydwa spektakle to nie lada gratka dla 
widzów. Główne role zagrają Daniel Olbrychski 
i Olek Krupa, rybniczanin, który robi karierę 
w Hollywood. „Zemstę” Fredry obejrzymy 25 
kwietnia o 19, a „Króla Leara” Szekspira – dzień 
później o tej samej porze.   

w 18 kwietnia o 10 w urzędzie miasta rozpocznie 
się konferencja dla przedsiębiorców ,,Inwe-
storzy.biz – inwestycje drogą rozwoju MSP”. 
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zdobyć 
kapitał na sfinansowanie działalności i czym 
jest platforma inwestorzy.biz. Organizatorzy: 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
Krajowa Izba Gospodarcza i UM. Udział w 
konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia przyj-
mowane będą drogą elektroniczną do 16 
kwietnia na adres: mgasior@rig.katowice.pl  
(imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko  
i dane kontaktowe). 

w  Rybniccy przedsiębiorcy mogą wziąć też udział 
w konkursie na lokalnego lidera biznesu. Jest 
on adresowany do przedsiębiorców, którzy 
działają na obszarze powiatu rybnickiego, pro-
wadzą działalność gospodarczą co najmniej 
rok i nie mają zaległości wobec skarbówki oraz 
ZUS lub KRUS-u. Konkurs ma m.in. promować 
przedsiębiorstwa, które mogą budzić zainte-
resowania inwestorów. Formularz zgłoszenia 
i szczegóły na stronie www.rig.katowice.pl. 

w 23 marca w Rybniku ruszył uzupełniający 
nabór na ławników sądowych. Szczegółowe 
informacje na temat jego zasad, dokumentów 
i wymogów, jakie powinien spełniać kandydat 
można znaleźć na stronie www.rybnik.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM. Dodat-
kowe informacje pod numerem telefonu: (32) 
43 92 110. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
16 kwietnia.  

w Myślisz, że Rybnik to naprawdę miasto z ikrą? 
Weź udział w elektronicznej ankiecie przygoto-
wanej przez studentów. Jej wypełnienie zajmu-
je ok. 5 minut, a anonimowe badanie pozwoli 
poznać opinie mieszkańców na temat Rybnika 
i uzyskać informacje, mogące przyczynić się 
do poprawy funkcjonowania miasta. Wyniki 
ankiety zostaną opublikowane w raporcie, 
którzy trafili m.in do urzędu miasta. Badanie 
przygotowało Koło Inicjatyw Studenckich, 
działające przy rybnickim ośrodku Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, a także Studenckie Koło 
Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania 
z Politechniki Śląskiej. Ankieta na stronie www.
kis.ae.katowice.pl 
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Chodzi o radykalne skrócenie wież rybnickiej świątyni, a konkretnie zdjęcie z części mu-
rowanej krytych miedzianą blachą iglic. Miedziane poszycie powinno zostać już wymienione 
na nowe, ale parafii, która spłaca jeszcze remont murów zewnętrznych bazyliki, na taką 
inwestycję nie stać.  — Dużo niższe wieże będą zdecydowanie tańsze w utrzymaniu, a dodat-
kowo parafia będzie mogła spieniężyć stalową konstrukcję wież i miedziane poszycie — mówi 
Roman Widerski, przewodniczący stowarzyszenia Rybnik-Europa. Rozebraniem zdjętej  
z murów stalowej konstrukcji na części, mają się zająć rybniccy złomiarze, którzy nie będą używać 
kosztownych narzędzi, ale jedynie kombinerek i szwajcarskich scyzoryków. 

Rybnik utrzymuje partnerskie stosunki z kilkoma francuskimi miastami, stąd pomysł na 
upodobnienie bazyliki do jednego z najbardziej znanych zabytków nie tylko Francji, ale i Europy. 

 (WaT) 

Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” otrzymało z Unii Euro-
pejskiej 650 tys. euro na realizację zaskakującego projektu, który zakłada upodobnienie 
rybnickiej bazyliki św. Antoniego do paryskiej katedry NMP, czyli Notre Dame.

Bazylika Notre Dame

Tak będzie wyglądać rybnicka bazylika po zrealizowaniu unijnego projektu

W budynku usytuowanym w bezpośrednim 
sąsiedztwie Focus Parku mieści się m.in. księ-
garnia św. Jacka i butik. Do licytacji, która od-
była się w urzędzie w połowie marca przystąpiło  
w sumie 21 oferentów. Cena wywoławcza wy-
nosiła 800 tys. zł, a wszystkich przebił pewien 
rybnicki przedsiębiorca. — W takich przypadkach 
liczy się przede wszystkim lokalizacja. Kształt i stan 
techniczny budynku nie mają większego znaczenia 
— komentują w magistrackim wydziale mienia. 
Po raz ostatni podobną transakcję sfinalizowano 
w Rybniku w 2008 roku, gdy za 2,9 kamienicę 
przy ul. Korfantego, w której obecnie mieszczą 
się dwa zakłady zegarmistrzowskie.

W czasie tego samego marcowego przetargu 
sprzedano również m.in. jednorodzinny dom do 

remontu przy ul. Jabłoniowej w Niedobczycach 
(za 130,5 tys. zł) oraz w przetargu ograniczonym 
za 201 tys. zł budynek przy ul. Rudzkiej 390 w 
Chwałęcicach, w którym funkcjonują gabinety 
lekarskie. Próbowano też sprzedać kilka działek 
budowlanych  m.in. przy ul. Batorego i Frontowej 
w Niewiadomiu oraz przy ul. Górniczego Stanu 
w Niedobczycach, ale nowi właściciele się nie 
znaleźli. Łączne wpływy do kasy miasta z tego 
jednego łączonego przetargu wyniosły 4,3 mln 
zł. Następne podobne przetargi  zaplanowano na 
kwiecień i maj, ale kolejnych kamienic w centrum 
miasta raczej nie będzie można na nich kupić.

*   *  *   
21 marca w ZGM-ie odbył się przetarg (licyto-

wano stawkę czynszu) na dziewięć lokali użytko-
wych. Nowych nabywców nie znalazł tylko lokal 
przy ul. Patriotów w Boguszowicach i oficyna 
kamienicy Rynek 1. Najwyższą stawkę czynszu – 
44 zł za 1 m kw miesięcznie, wylicytowali nowi na-
jemcy lokali w ścisłym centrum (ul. Sobieskiego 
22, Łony  11, Rynek 1). Nie udało się też znaleźć 
chętnych na dwa pomieszczenia biurowe przy  
ul. Białych 7 (III i IV piętro).                        (WaT)

Kamienica
i inne

Za trzy miliony i dziesięć tysięcy złotych 
magistratowi udało się sprzedać niezbyt 
okazałą kamienicę przy ul. Rynkowej 5. 
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Paryski pierwowzór – katedra Notre Dame



Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowej 
taryfy opłat za dostarczanie wody i odbiór ście-
ków zaproponowanej przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku znalazła 
się w porządku lutowej sesji. To uchwała szcze-
gólnego rodzaju, bo nawet gdyby radni zdjęli ją 
z porządku obrad, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nowa taryfa opłat wodociągowych 
i tak weszłaby w życie z początkiem kwietnia.  
Z tego powodu w przeszłości już kilkakrotnie rad-
ni rezygnowali z poświęcania swej uwagi uchwale, 
której podejmowanie było de facto zbyteczną 
formalnością. Tym razem uchwały nie wykreślono 
z porządku sesji i prezentujący jej treść prezes 
PWiK Janusz Karwot miał okazję opowiedzieć 
radnym nie tylko o samej taryfie, ale też o pracy  
i osiągnięciach rybnickich wodociągów. Informa-
cji tych było tak wiele, że radny BSR-u Jan Mura, 
który przed rokiem zgłosił wniosek o wykreślenie 
wodnokanalizacyjnej uchwały z porządku obrad, 
zdeklarował, że już nigdy więcej z takim wnio-
skiem nie wystąpi.

Janusz Karwot, prezes wodociągów podkreślał 
przede wszystkim fakt, iż już trzeci rok z rzędu 
nie wzrasta opłata za odbiór ścieków. Bez zmian 
pozostają też opłaty abonamentowe za utrzy-
mywanie w gotowości urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, a także opłata za odczyt wo-
domierzy. Nowością jest wprowadzona w tym 
roku opłata za odczyt wodomierza i rozliczenie 
należności dla klientów PWiK korzystających  
z ryczałtów i tzw. zestawów przedpłatowych.

Z przedstawianych w czasie sesji symulacji wy-
nika ewidentnie, że podwyżka cen wody nie zruj-
nuje domowych budżetów. Gospodarstwo domo-
we, które w ciągu miesiąca zużywa 10 m sześc.  
wody za samą tylko wodę, nie licząc ścieków, za-
miast dotychczasowych 58,96 zł, zapłaci 60,96 zł,  
a zatem tylko o dwa złote więcej. Gdyby zaś 
jeszcze jego gospodarze zdecydowali się na pła-
cenie rachunków za pośrednictwem e-faktury, to 
zapłacą jedynie 67 groszy więcej. W przypadku 
zużycia rzędu 6,5 m. sześc. i przejścia na e-fakturę  
za wodę zapłacimy nawet o trzy grosze mniej niż 
do tej pory.

Prezes Karwot podwyżkę ceny wody tłumaczy 
wzrostem ceny hurtowej (Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów podniosło cenę z 1,93 
do 2,04 zł netto za 1 m sześc.), a także wzrostem 
cen energii elektrycznej, paliw oraz armatury 
używanej w czasie remontów sieci. Zauważył też, 
że proponowane ceny są i tak dużo niższe od tych, 
które przewidywał model finansowy stworzony  
w przedsiębiorstwie, gdy ubiegało się ono  
o kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i 

Rozwoju, niezbędny do zdobycia wielomilio-
nowej unijnej dotacji na budowę kanalizacji 
sanitarnej w mieście. Według wspomnianego 
modelu, kubik wody powinien obecnie kosztować 
netto nie 4,84 zł, ale 8,25 zaś za ścieki powinniśmy 
płacić nie 7,55 zł, ale 10,74.

Wykorzystując okazję, prezes wodociągów 
opowiedział radnym o działaniach na rzecz 
zracjonalizowania kosztów dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. Co najważniejsze,  
w ciągu kilku ostatnich lat zdecydowanie 
zmniejszono liczbę awarii wodociągowych, a w 
efekcie i strat wody. Od 2000 roku liczba awarii 
wodociągowych spadła z 1177 do 415 rocznie 
(40 proc. awarii występuje na ciągach głównych 
i te są najbardziej uciążliwe). W tym samym 

okresie straty wody zmalały z poziomu 27,2 do 
8,99 proc. — Jesteśmy blisko granicy optymalnego 
poziomu strat wody, który waha się od 7 do 9 proc. 
Po jego osiągnięciu dalsze starania o zmniejszenie 
strat wody nie będą już miały ekonomicznego 
uzasadnienia, bo uzyskane korzyści byłyby nie-
współmierne do kosztów, które musielibyśmy po-
nieść — tłumaczył Janusz Karwot, prezes PWiK. 

Wodociągi dbają również o dywersyfikację do-
staw. Wykorzystując dawną browarnianą studnię 
głębinową w okolicach ul. Tęczowej, uruchamiają 
właśnie, nowe własne ujęcie wody. W ciągu doby 
będą pozyskiwać z niego 1200 m sześc. wody, co 
pokryje 7,5 proc. zapotrzebowania całego zakła-
du. Po jego uruchomieniu PWiK będzie kupować 
z GPW już tylko 71 proc. wody, której potrzebuje. 

Wodociągi z powodzeniem realizują też 
projekty badawcze i racjonalizatorskie, np.  

w ramach programu operacyjnego 
Innowacyjna gospodarka wspólnie 
z Politechniką Śląską opracowują 
system, który ma zoptymalizować 
zarządzanie siecią wodociągo-
wą. Wartość całego projektu to  
3,3 mln zł, ale 1,2 mln zł pokryje 
unijne dofinansowanie. Inny pro-
jekt realizowany wespół z Głównym 
Instytutem Górnictwa pozwolił 
na zoptymalizowanie procesów 
technologicznych w oczyszczalni 
ścieków. W wyniku wprowadzonych 
zmian, oczyszczalnia otrzymała już 
od marszałka województwa nowe 
pozwolenie wodno-prawne, które 
będzie obowiązywać aż do listopa-

da 2021 roku. W oczyszczalni szykuje się też 
mała rewolucja bo efektem innego projektu 
realizowanego przy finansowym wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej będzie uruchomienie 
produkcji energii elektrycznej z powstającego 
tam biogazu. 

Zdrożała woda, ścieki nie

Jak co roku, z początkiem kwietnia zdrożała woda. Podwyżka w gruncie rzeczy 
jest niewielka – kubik wody, czyli metr sześcienny, podrożał o 20 groszy; jego cena 
wzrosła z 5,03 zł do 5,23. Nie zmieniła się wysokość opłaty za odbiór ścieków oraz 
opłaty abonamentowe. Wodociągi tłumaczą podwyżkę wyższą ceną hurtową wody, 
a także energii i paliw.

Woda u sąsiadów
miasto woda ścieki razem

Żory 4,96 zł 5,35 zł 10,31 zł

Wodzisław Śl. 4,59 zł 6,29 zł 10,88 zł

Jastrzębie Zdrój 3,82 zł 5,97 zł 9,79 zł

C z e r w i o n k a -
Leszczyny

5,26 zł; 7,09 zł 12,35 zł

Racibórz 3,35 zł 7,79 zł 11,14 zł

Rybnik 4,84 zł 7,55 zł 12,39 zł

* Zestawienie obejmuje ceny netto za 1 m kw wody i ście-
ków. W przypadku Jastrzębia Zdroju publikujemy taryfę, 
która będzie obowiązywać od 1 maja
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Zabytkowy hydrant w centrum miasta. Gdy tylko skończą się nocne przymrozki, woda będzie tu za darmo
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— Oczyszczalnia nie będzie już musiała 
kupować energii elektrycznej, bo będzie samo-
wystarczalna. Na miejscu będzie też wykorzysty-
wane powstające przy spalaniu biogazu ciepło 
— zapewniał radnych prezes Karwot. Wartość 
projektu to 4,6 mln zł; pożyczka z WFOŚ-u wy-
niesie 400 tys. zł, ale połowę tej kwoty wodociągi 
będą mogły przeznaczyć na kolejne działania 
proekologiczne.

W czasie dyskusji Henryk Ryszka (BSR) 
spytał o możliwość kupowania i sprowadzania 
wody z Czech, wzorem Jastrzębia Zdroju. — Są 
prowadzone w tej sprawie rozmowy. Rozważamy 
taki wariant — odpowiedział lakonicznie Janusz 
Karwot, prezes wodociągów.

Prezydent Adam Fudali odnosząc się do 
podwyżki cen wody i kończącej się powoli 
epokowej inwestycji kanalizacyjnej (do końca  
2015 roku trzeba jeszcze wykonać 3311 przyłą-
czy), mówił o sukcesie tych, którzy w 2000 roku  
mieli odwagę podjąć decyzję o budowie ka-
nalizacji. Dziękował ówczesnym radnym oraz 
kadrze zarządzającej PWiK.

— Mamy niekorzystne ukształtowanie terenu, 
szkody górnicze i rozstrzeloną zabudowę. W tej sytu-
acji zmniejszenie strat wody z poziomu 27 proc. do 
blisko 9 proc. jest, jeśli nie mistrzostwem świata, to 
na pewno mistrzostwem Polski. Trzeba też skończyć 
raz na zawsze z mówieniem, że w Rybniku mamy 
najdroższą wodę — mówił prezydent Adam 
Fudali. Wcześniej prezes wodociągów Janusz 
Karwot podkreślał, że po podwyżce w 32 polskich 
gminach będzie woda droższa niż w Rybniku,  
a jeśli chodzi o wysokość opłaty za ścieki, Rybnik 
będzie na 22. miejscu w Polsce. 

W głosowaniu w sprawie przyjęcia nowej taryfy 
opłat za wodę i ścieki 14 radnych głosowało za, 
a ośmiu przeciw.

Sprawdziliśmy wodnokanalizacyjne no-
towania naszego miasta w dniu 28 marca. 
Według informacji zamieszczonych na stronie 
internetowej www.cena-wody.pl, w kategorii 
miast powyżej 50 tys. mieszkańców jeśli chodzi  
o łączną cenę kubika wody i ścieków Rybnik  
z kwotą netto 12,39 zł zajmował piąte miejsce 
w Polsce. Pierwsze zajmowały Tarnowskie 
Góry (13,59 zł). Co ciekawe w pierwszej dzie-
siątce tego zestawienia były wyłącznie miasta  
z Górnego Śląska, co pozwala przypuszczać, 
że wpływ na koszty utrzymania wodociągów  
i sieci kanalizacyjnych mają m.in. niewystępujące  
w innych regionach szkody górnicze. 

Jeśli liczyć osobno cenę wody (netto 4,84 zł 
za kubik)  i osobno wysokość opłaty za ścieki 
(netto 7,55 zł za kubik), to jeśli chodzi o wodę 
Rybnik plasował się na miejscu 14., zaś w przy-
padku ścieków zajmował piąte miejsce. Więcej 
trzeba płacić za ścieki m.in.w Tarnowskich 
Górach (8,54 zł) i w Raciborzu (7,79 zł).

W zestawieniu łącznych cen wody i ścieków 
obejmującym już nie tylko duże miasta, ale 
wszystkie polskie gminy Rybnik zajmował miej-
sce 24.

(WaT)

e-faktura się opłaca!
Jeśli korzystamy z e-faktury opłata 

abonamentowa za odczytanie wodo-
mierza i rozliczenie należności wynosi 
netto 3,09 zł. Klienci PWiK otrzymujący 
tradycyjne rachunki pocztą opłacają ją 
w wysokości 4,32 zł. 

By otrzymywać e-fakturę zamiast 
tradycyjnego papierowego rachunku 
dostarczanego pocztą, należy wypełnić 
formularz akceptacji e-faktury dostęp-
ny na stronie internetowej rybnickich 
wodociągów (www.pwik-rybnik.pl). 
Odbiorcy indywidualni mogą przesłać 
go drogą elektroniczną, natomiast 
przedsiębiorcy, wypełniony formularz 
podpisany przez osoby uprawnione 
do reprezentowania danego podmiotu 
gospodarczego, muszą wysłać pocztą.

Na początku marca na 23 222 indy-
widualnych klientów PWiK z e-faktury 
korzystało 843 odbiorców.

18 marca Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rybniku zakończyło 
zmagania z zamrożonymi wodociągami. 

W czasie lutowych mrozów odnotowano 200 
przypadków zamarznięć rur bądź samych przy-
łączy. Odnotowano też 150 zmrożonych wo-
domierzy. Wodomierze wymieniano na nowe, 
znacznie poważniejszym problemem były skute 
lodem wodociągi. Pracownicy PWiK rozmrażali 
je, wykorzystując specjalistyczne urządzenia, 
ale i tak byli czasem bezradni wobec sił na-
tury. Na ul. Wroniej np. ziemia była zmro-
żona, jak skała jeszcze na głębokości 1,9 m.  
Choć użyto tam specjalnej lancy podającej parę 
pod ciśnieniem to i tak nie udało się rozbić 
lodowego korka w rurze o przekroju 110 mm. 
Do walki z zamrożonymi rurami zaangażowano 
też specjalistyczną firmę, a mieszkańcom po-
zbawionym wody dowożono ją beczkowozami 
bądź w 19-litrowych pojemnikach.

Mieszkańcy, którzy z powodu zamarzniętych 
rur i przyłączy nie mieli wody, a zgłosili ten 
fakt PWiK otrzymają z „wodociągów” rekom-
pensatę. Będzie ona stanowić równowartość 
jednomiesięcznej opłaty z tytułu utrzyma-
nia w gotowości urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych oraz opłaty za rozliczenie 
należności. W tym względzie wodociągi uznały 
już roszczenia 346 klientów. PWiK wypłaci też 
odszkodowania za zwiększone zużycie wody. 
Otrzymają je ci odbiorcy, którzy zgodnie  
z zaleceniem dyspozytora odkręcili w czasie 
mrozów krany, by przepływ wody zapobiegł jej 
zamarznięciu. Warunkiem jest jednak złożenie 
stosownego wniosku.                            (WaT)

Chłodne 
rozliczenia
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Kulturowa
dywersja
Sztandarową imprezą Domu Kul-

tury w Niedobczycach stał się Babski 
Comber, zabawa, nie licząc ekipy pro-
wadzącej, odbywająca się wyłącznie 
w kobiecym gronie, podszyta nie tak 
znów lekką nutą seksizmu. W tym 
roku panie, oczywiście za każdym 
razem inne, combrowały już przez 
sześć wieczorów. Żadna inna impreza 
organizowana przez tą placówkę nie 
cieszy się taką popularnością.

I wszystko byłoby świetnie, gdyby 
nie termin – sam środek Wielkiego 
Postu. Zgodnie z wielopokoleniową 
tradycją naszego kraju i regionu, był 
to dotąd okres, w którym podobnych 
imprez się nie organizowało, bo po 
karnawałowych hulankach i swawo-
lach przychodziła pora na przednów-
kowy post i pełne zadumy i refleksji 
przygotowania do Wielkanocy. Bab-
skie combry, w czasie których w łaski 
kobiecego stanu wkupywały się młode 
mężatki owszem organizowano, ale 
najpóźniej w popielec. 

To nie tylko tradycje naszych przod-
ków, ale też nasze korzenie i źródło 
tożsamości. Czy to wszystko powinna 
kwestionować i torpedować miejska 
placówka kultury? Co innego, gdy  
w supermarkecie nazajutrz po Wszyst-
kich Świętych stawia się choinkę, 
a co innego, gdy wyłomu w tradycji 
dokonuje dom kultury. Tyle mówi 
się ostatnio o tolerancji. Skoro nie 
można już liczyć na szacunek, to 
może warto być choćby tolerancyjnym 
wobec własnych tradycji i tego, co dla 
sporej części mieszkańców przedsta-
wia jednak jeszcze istotną wartość.

Jasne, że można w niedzielę kupo-
wać w Obi cegły, w Wielkanoc kosić 
trawę, a w Wielki Piątek między 21  
a północą urządzić w galerii handlo-
wej super bombową promocję; niech 
tam sobie gawiedź lata od sklepu do 
sklepu. Tylko, że za jakiś czas okaże 
się, że w miejscu niepotrzebnego już 
konsumentom domu kultury lepiej 
wybudować kolejną Biedronkę. 

Na wszystko jest odpowiednia pora, 
na babski comber też. 

Wacław Troszka 

Ryba ma głos...



Od 12 marca w rybnickich dzielnicach trwa cykl zebrań 
sprawozdawczych, w czasie których rady przedstawiają 
mieszkańcom sprawozdania ze swej całorocznej działal-
ności, związanej m.in. z gospodarowaniem dzielnicowym 
budżetem.

Biorą w nich udział również przedstawiciele władz miasta, dla 
których jest to doskonała okazja do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Tym razem dotyczą one dwóch kwestii: czekającej 
miasto i mieszkańców rewolucji śmieciowej, o której już pisaliśmy 
w styczniu oraz przebiegu rybnickiego odcinka drogi regionalnej 
Pszczyna-Racibórz, który ma się też stać południową obwodnicą 
miasta. Magistrat przystąpił już do jego projektowania. 

Projekt techniczny ma być gotowy do marca 2013 roku, potem 
przyjdzie pora na podziały geodezyjne i wykup gruntów. To czy 
miasto rozpocznie w najbliższych latach budowę swojego odcinka 
drogi regionalnej (dwa pasy ruchu w jedną stronę) będzie uzależ-
nione od tego, czy otrzyma z Unii Europejskiej bądź z budżetu 
państwa odpowiednią pomoc finansową. Optymistyczne prognozy 
mówią o rozpoczęciu tej inwestycji w 2017 roku i zakończeniu jej 
w ciągu trzech lat. Same konsultacje dotyczą przebiegu drogi. Na 
razie projektanci zaproponowali kilka wariantów związanych i z jej 
przebiegiem, i z kształtem węzłów komunikacyjnych, które połączą 
ją z istniejącą siecią dróg. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają 
zapaść jeszcze w kwietniu.                                                     (WaT)

Sprawozdania i konsultacje w dzielnicach
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Gotartowice
— Będą uciążliwości — przestrzegał mieszkańców Gotartowic Janusz 

Koper, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw dróg i gospodarki 
komunalnej, zapowiadając kolejny etap przebudowy ul. Żorskiej. 

Temat remontu drogi zdominował dzielnicowe spotkanie w Szkole Pod-
stawowej nr 20. Mieszkańcy pytali o lokalizację przystanków autobusowych, 
naprawę wjazdów do posesji, oświetlenie przejść dla pieszych i utrudnienia, 
jakie jeszcze ich czekają. — Zgodnie z umową, modernizacja ul. Żorskiej ma 
zakończyć się w listopadzie, ale wykonawca zapowiedział, że do końca sierpnia 
droga powinna być przebudowana. Teraz nadchodzi trudny okres, bo zaczyna-
my modernizację odcinka między ulicami Sygnały a Gotartowicką — mówił 
Koper. — Budowane będą dwa ronda, droga będzie rozkopana, więc przez 
kilka najbliższych miesięcy czekają państwa spore utrudnienia. Do końca roku 
ma powstać również nowy wiadukt przed lotniskiem —  Jeden z mieszkańców 
zwrócił uwagę, że tiry jadące od strony Żor, na rondzie u zbiegu ul. Żorskiej  
i Ligockiej, wjeżdżają na chodnik, co może być niebezpieczne dla przechod-
niów. Koper wyjaśniał, że rondo, zostało tak zaprojektowane i wykonane, by 
tiry swobodnie przez nie przejeżdżały. Na razie jednak nie jest ono ostatecznie 
wykończone i odpowiednio oznakowane, być może więc kierowcy wjeżdżają 
na rondo z niedozwoloną prędkością. Innego z mieszkańców Gotartowic 
zaniepokoiła zasłyszana informacja o budowie stacji benzynowej w rejonie 
„Biedronki”, szczególnie w kontekście niewybuchów z czasów II wojny świa-
towej, jakie znajdowano w tym rejonie. Pełnomocnik prezydenta wyjaśniał, 
że póki co, żadne pozwolenie na budowę stacji nie zostało wydane, choć 
taka możliwość istnieje: — Jeżeli stacja paliwowa powstanie na skrzyżowaniu 
Żorskiej i Gotartowickiej, nie będzie ona niebezpieczna ani dla środowiska, ani 
dla mieszkańców — uspokajał Koper. Jedna z uczestniczek zebrania chwaliła 
przedstawione w jego trakcie pomysły związane z wprowadzeniem nowej 
ustawy „śmieciowej”, bo z krajobrazu znikną dzikie wysypiska śmieci, jak to 

przy ul. Boguszowickiej, gdzie leżą sterty butelek. Mieszkańcy Gotartowic mieli 
okazję poznać również dotychczasowe dokonania nowej rady dzielnicy. Na jej 
wniosek miasto kupiło boisko piłkarskie przy ul. Sygnały, w ramach zmniejsze-
nia uciążliwości związanych z remontem ul. Żorskiej uruchomiono dodatkową 
linię autobusową, a przy ul. Wolnej zamontowano tablicę informacyjną dla 
mieszkańców. Urszula Stajer, przewodnicząca zarządu mówiła też m.in.  
o pracach melioracyjnych na ul. Bagnistej, nowych nawierzchniach ulic Zioło-
wej, Zapłocie i Jutrzenki, dwóch nowych punktach świetlnych oraz organizacji 
festynu rodzinnego i korowodu dożynkowego. RD wnioskowała też o progi 
spowalniające na ul. Buchalików, o ustawienie wiaty na przystanku przy ul. 
Gotartowickiej, czy adaptację terenu na boisko sportowe przy ul. Szybowcowej. 
Jedna z uczestniczek zebrania chwaliła zaangażowanie nowej rady dzielnicy. 
Warto dodać, że dominują w niej kobiety. Przewodniczącą zarządu jest Urszula 
Stajer, przewodniczącą rady dzielnicy – Mirela Szutka, a w 15-osobowej RD 
zasiada aż dziewięć kobiet. Dla porównania w radzie sąsiednich Boguszowic 
Starych pracuje tylko jedna przedstawicielka płci pięknej.           

Boguszowice Osiedle
Boguszowice Osiedle to jedna z najliczniejszych dzielnic miasta. 

Mimo to na spotkanie z radą dzielnicy i z przedstawicielami władz 
miasta wybrało się do tutejszego domu kultury niespełna 50 osób.

 Ich pytania, skierowane głównie do prezydenta Adama Fudalego  
i jego współpracowników dotyczyły głównie utrzymania porządku, łatania 
dziur na drogach oraz spraw związanych z budynkami i mieszkaniami 
komunalnymi. Od marca 2011 do końca roku odbyło się osiem posie-
dzeń rady dzielnicy. Z budżetu w wysokości prawie 16 tys. zł dzielnicowi 
samorządowcy wykorzystali blisko13 tys. zł. Najwięcej 7,2 tys. wydano na 
zorganizowanie dwóch festynów letnich. Za 800 zł kupiono komputer   
z drukarką, a 487 zł wydano na utrzymanie dzielnicowej strony internetowej. 
Mieszkańcy domagali się m.in. ustawienia latarni w sąsiedztwie ciągów 
garaży w rejonie szybu IV kopalni Jankowice. Ostatnio odnotowano tam 
włamania do garaży i kradzieże kabli. Skarżono się również na opłakany 

stan budynku dawnej restauracji Foka, która jednak ma swoich prywatnych 
właścicieli i na nieskoszoną trawę w sąsiedztwie dzielnicowego targowiska.

Wiesław Zawadzki, były radny rady miasta, pytał dlaczego tak małą 
część wpływów z czynszów miasto przeznacza na remonty budynków ko-
munalnych i malowanie klatek schodowych. Postulował też by komunalni 
lokatorzy powołali do życia własny samorząd.  Prezydent Adam Fudali,  
a potem Joanna Kryszczyszyn szybko sprowadzili go na ziemię. Prezy-
dent wspomniał o 21 mln czynszowych zaległości, a jego  zastępczyni o 
nierównym traktowaniu przez ustawodawcę mieszkańców spółdzielni 
mieszkaniowych i budynków komunalnych.

— Nasze zasoby muszą przyjmować wszystkich tych, którzy muszą opuścić 
mieszkania spółdzielcze i prywatne. Co roku musimy przeznaczać około 300 
mieszkań na lokale socjalne dla eksmitowanych. Za pięć, sześć lat będziemy 
mieli w Rybniku wyłącznie lokale socjalne i żadnych mieszkań komunalnych 
— przekonywała Joanna Kryszczyszyn. 

(WaT)

— Przez kilka najbliższych miesięcy czekają pań-
stwa spore utrudnienia — mówił mieszkańcom 
Gotartowic Janusz Koper
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W dzielnicach odbywają się zebrania, na których rady dzielnic przed-
stawiają mieszkańcom sprawozdania ze swojej całorocznej działalności. 
Ale dzięki obecności przedstawicieli władz miasta, a często również 

służb dbających o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, zebrania 
takie są od lat są okazją do dyskusji nie tylko o problemach dzielnicy, 
ale i miasta. Poniżej publikujemy harmonogram kolejnych zebrań.   

Zebrania sprawozdawcze w dzielnicach

Lp. Dzielnica Budynek Adres Data Godzina

17 ORZEPOWICE Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Łączna 12 A 10 kwietnia (wtorek) 16:00
18 RYBNICKA KUŹNIA Gimnazjum nr 4 ul. Rybacka 55 10 kwietnia (wtorek) 18:00
19 MAROKO-NOWINY Zespół Szkół  nr 3 ul. Orzepowicka 15 A 11 kwietnia (środa) 17:00
20 CHWAŁOWICE Dom Kultury w Chwałowicach ul. 1 Maja 95 12 kwietnia (czwartek) 16:00
21 MEKSYK Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 12 kwietnia (czwartek) 18:00
22 RYBNIK - PÓŁNOC Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Różańskiego 14 A 16 kwietnia (poniedziałek) 16:00
23 ZEBRZYDOWICE Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Buhla 3 16 kwietnia (poniedziałek) 18:00
24 POPIELÓW Szkoła Podstawowa nr 24 ul. L. Staffa 42 A 17 kwietnia (wtorek) 16:00
25 RADZIEJÓW Gimnazjum nr 13 ul. Kręta 20 17 kwietnia (wtorek) 18:00
26 NIEWIADOM Dom Kultury w Niewiadomiu ul. Mościckiego 15 18 kwietnia (środa) 16:00
27 NIEDOBCZYCE Dom Kultury w Niedobczycach ul. Barbary 23 18 kwietnia (środa) 18:00

Zamysłów
— To jedna z najlepiej działających rad dzielnic. Środki, które otrzy-

maliście z budżetu miasta pomnożyliście o sto procent. Jak w Rybniku 
zabraknie pieniędzy, to chyba zwrócę się do was — chwalił zamysłow-
skich samorządowców prezydent Adam Fudali. 

W spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 6 wzięło 
udział niewiele ponad 30 mieszkańców dzielnicy. Poprowadził je 
przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Wojaczek, a szefowie po-
szczególnych komisji przedstawili sprawozdania z ich działalności. 
Wśród zrealizowanych działań wymieniono m.in. zabezpieczenie wyrw  
w ulicach: Ujejskiego, Pełczyńskiego i Witosa, pobocza ulicy Pod Lasem, 
która wkrótce ma być gruntownie odnowiona, częściową odbudowę 
mostku na Nacynie oraz utwardzenie ul. Stolarskiego. Mówiono rów-
nież o przebudowie odwodnienia kapliczki przy ul. Wodzisławskiej oraz 
inwentaryzacji pomieszczeń po byłej bibliotece w tutejszym przedszkolu. 
Wśród ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych znalazły się m.in. 
zamysłowski piknik rodzinny, spotkania dla seniorów i dzieci, a także 
udział przedstawicieli Zamysłowa w miejskich imprezach. Dzielnicowi 

radni mówili też o planach na najbliższe miesiące: oświetleniu mostu 
łukowego nad Nacyną, rozbudowie boiska przy SP nr 6, dokończeniu 
budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Plebiscytowej oraz naprawie 
fragmentu ul. Jankowickiej. Radny Franciszek Kurpanik nie po raz 
pierwszy prosił o wykonanie projektu przebudowy wiaduktu kolejowego 
nad ul. Wodzisławską. Sprawa opóźniającej się przebudowy tej ostatniej 
wzbudziła obawy mieszkańców. Janusz Koper uspokajał, twierdząc, że 
jest duża szansa na dotrzymanie listopadowego terminu ukończenia 
inwestycji: — Dotychczasowe prace dotyczyły głównie budowy kanalizacji 
deszczowej. Pojawiały się problemy techniczne, które rozwiązywaliśmy na 
bieżąco. Kiedy zaczniemy budować konstrukcję drogi, postęp prac będzie 
bardziej widoczny. Wykonawca uregulował już zaległości finansowe  
w stosunku do podwykonawców, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku 
wszyscy będziemy cieszyć się tą drogą — 

Mieszkańcy pytali również o zasady przyznawania dotacji na kolektory 
słoneczne oraz plany ochrony parku „Okrzeszyniec”. Padła też prośba 
o pomoc miasta w adaptacji terenu znajdującego się w sąsiedztwie 
przedszkola na plac zabaw dla dzieci.

(D)

Na początku marca miasto prezento-
wało swą ofertę inwestycyjną na między-
narodowych targach nieruchomości we 
francuskim Cannes. W ramach projektu 
„Rybnik…miasto wysokich lotów” prezentowa-
no tam przede wszystkim tereny do zagospoda-
rowania czekające na inwestorów w dzielnicy 
Kłokocin. Ich największym atutem jest bliskość 
szlaków komunikacyjnych – autostrady A1, 

planowanej drogi regionalnej Pszczyna – Ra-
cibórz, a także lokalnego lotniska w Gotarto-
wicach, na płycie którego ma wkrótce powstać 
betonowy pas startowy, dzięki czemu będzie 
ono mogło obsługiwać mały ruch biznesowy. 

Przy okazji, potencjalnych inwestorów 
informowano również o innych atrakcyjnych 
nieruchomościach, które są do kupienia  
w centrum Rybnika.

Z poczynionych obserwacji wynika, że świa-
towy kryzys w branży nieruchomości i inwe-
stycji nadal trwa. —Trudno było nie zauważyć,  
że w Cannes było mniej i wystawców, i zaintereso-
wanych inwestorów — mówił Michał Śmigielski, 
zastępca prezydenta miasta.

Na kolejne targi przedstawiciele magistratu 
wybierają się na początku października, gdy 
tę samą ofertę będą prezentować inwestorom 
biorącym udział w targach nieruchomości  
w Monachium. Jakie będą efekty wszystkich 
tych starań czas pokaże.                                (WaT) 

M i a s t o  s i ę  t a r g u j e

Stoisko rybnickiego magistratu  
na targach w Cannes
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Awansowi temu towarzyszą 
mieszane uczucia, bo z jednej 
strony cieszy awans komendanta,  
a z drugiej strony żal, że nasi strażacy 
stracili doświadczonego i sprawdzo-
nego dowódcę.

Swą strażacką karierę Jaworudzki 
rozpoczynał w Jastrzębiu Zdroju, 
potem pracował w jednostce ra-
towniczo-gaśniczej w Żorach, by 
wreszcie 18 lat temu trafić do Rybni-
ka. — Strażakiem zostałem właściwie 
przez przypadek. W młodości dużo 
chodziłem po górach. W czasie jednej 
z takich wędrówek spotkałem ludzi, 
którzy opowiedzieli mi o możliwości 
zaciągnięcia się do pracy w straży. 
Po zdaniu matury złożyłem w straży 
podanie o przyjęcie do pracy i tak 

się to potoczyło. W rodzinie tradycji  
w tym względzie nie było żadnych. Nie 
zanosi się też na to, że ktoś pójdzie 
w moje ślady, bo mój syn zajmuje 
się zupełnie czymś innym — mówi 
bryg. Erwin Jaworudzki i dodaje, 
że trudno skwitować 18 lat służby 
w kilku zdaniach. — Spędziłem tu 
swoje najlepsze lata. Największym 
moim sukcesem jest załoga tej ko-
mendy, ale to przecież nasze wspólne 
dzieło. W Rybniku otoczenie było 
zawsze przyjazne strażakom. Ze starej 
komendy, w której rozpoczynałem 
pracę, zostało niewiele. Zmieniło się, 
również z pomocą samorządowców, 
właściwie wszystko, ale to nie moja 
zasługa, bo od 20 lat straż pożarna w 
ogóle zmienia się jako formacja. Dziś 

to zupełnie inna służba niż kiedyś — 
porównuje.

Prezydent Adam Fudali i starosta 
rybnicki Damian Mrowiec oraz 
rybniccy strażacy pożegnali komen-
danta Jaworudzkiego 14 marca 

w czasie krótkiej, choć uroczystej 
porannej odprawy. Żegnali go 
również przedstawiciele pogotowia 
ratunkowego, które od kilku już lat 
ma swą dyspozytornię w budynku 
strażackiej komendy.

Obecnie obowiązki komendanta 
pełni dotychczasowy zastępca Ja-
worudzkiego st. kpt. Grzegorz Kos, 
który w straży pracuje od 1983 roku  
i podobnie, jak dotychczasowy 
komendant, ma za sobą służbę  
w jednostkach w Jastrzębiu Zdroju 
i w Żorach. Nowego komendanta 
rybnickich strażaków, którym ma 
być jeden z oficerów służących  
w komendzie wojewódzkiej, pozna-
my w połowie kwietnia.

Jako zastępca komendanta wo-
jewódzkiego mieszkający w Orze-
szu Erwin Jaworudzki będzie się 
zajmować logistyką, czyli kwater-
mistrzostwem i techniczną stroną 
funkcjonowania straży pożarnej. 

(WaT) 

Pożegnanie komendanta

Brygadier Erwin Jaworudzki, dotychczasowy komendant 
rybnickich strażaków, awansował na zastępcę śląskiego, 
wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
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Dokończenie budowy pływalni w Rybniku Boguszowicach przy 
ul. Jastrzębskiej – podsumowanie.

Całkowity koszt inwestycji: 15.369.633,21 zł; dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego (priorytet nr 6. Zrównoważony rozwój miast; 
działanie 6.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych): 12.466.600,83 zł; 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budżet państwa): 
2.500.000 zł. Okres realizacji: październik 2007 – maj 2010.

Przedmiotem inwestycji było dokończenie budowy krytej pływalni  
i stworzenie w ten sposób nowoczesnego obiektu rekreacyjno-sportowego. 
Obejmowała ona: - prace wykonane w latach 2007-2009 – gruntowna mo-
dernizacja i przebudowa istniejącego, niedokończonego obiektu (roboty 
ziemne, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykonanie niezbędnych instalacji, 
prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół obiektu; - prace 
wykonane w latach 2009-2010 (zakup i montaż systemu solarnego wykorzy-
stywanego do podgrzewania wody bieżącej i wspomagania podgrzewania 
wody basenowej.

Cel generalny projektu: poprawa warunków aktywnego spędzania czasu 
wolnego na terenie Rybnika, a w szczególności w dzielnicy Boguszowice 
Osiedle, gdzie wśród dzieci i młodzieży występują różnego rodzaju pro-
blemy społeczne.

Cele pośrednie: zmniejszenie przestępczości; poprawa stanu zdrowia  
i podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców; możliwość organizowania 
imprez sportowych i rekreacyjnych; zwiększenie liczby miejskich ośrodków 
rekreacyjno-sportowych; większe wykorzystanie funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej przez Rybnik; wzrost aktywności podmiotów gospodar-
czych wreszcie zwiększenie atrakcyjności miasta. 

Kubatura: 25.799 m kw; powierzchnia zabudowy: 1.690,1 m kw; zmoder-
nizowana powierzchnia użytkowa: 3.663,5 m kw. Części obiektu: basen pły-
wacki o wymiarach 12,5 x 25 m i głębokości od 0,9 do 1,8 m; widownia na 207 
miejsc; basen do nauki pływania o wymiarach 5,9 x 8 m i głębokości 0,9 m;  
zespół czterech saun z szatniami, natryskami i wypoczywalnią; szatnie 
damska i męska oraz szatnia dla osób niepełnosprawnych z sanitariatami 
i natryskami. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Pływalnia rozliczona

Erwin Jaworudzki, zapewnia, że Rybnik pozosta-
nie bliski jego sercu

Nowa pływalnia w Boguszowicach to obiekt nowoczesny i funkcjonalny



Dziewiątego marca w wieku 73 lat, zmarł 
śp. Emil Matloch, emerytowany dyrektor 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
(dziś Zespół Szkół nr 6). 

Pochodził z Rydułtów, ze śląskiej rodziny  
z tradycjami, „... z całym bogactwem śląskiej 
kultury, zwyczajów i mowy” – jak wspomina Jego 
długoletni współpracownik i przyjaciel Jan Plaza. 
Emil Matloch był absolwentem Liceum Pedago-
gicznego w Rybniku, Studium Nauczycielskiego 
w Katowicach oraz Wydziału Techniki na Uni-
wersytecie Śląskim. Pracę zawodową rozpoczął  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku, a następnie 
był nauczycielem w Zasadniczej Szkole Górniczej 
kop. „Rymer” i w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych. W 1986 roku został dyrektorem 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, funk-
cjonującej wtedy w ramach Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku. I to właśnie 
w szkolnictwie specjalnym Emil Matloch odnalazł 
swoje zawodowe spełnienie. Tuż po objęciu kie-
rownictwa szkoły rozpoczął starania o polepszenie 
jej warunków lokalowych. Wielkim wysiłkiem 
i zaangażowaniem doprowadził do adaptacji 
dla potrzeb placówki budynku starej szkoły 
podstawowej w Ligocie. Sukcesem zakończyły 
się również starania dyrektora o wyodrębnienie 
placówki ze struktur SOS-W, co nastąpiło w 1991 r.  
Mimo przystosowywania kolejnych pomieszczeń i 
pracy na dwie zmiany, szkoła w Ligocie pękała w 
szwach. Dyrektor Matloch podjął zatem inicjatywę 

przystosowania dla potrzeb szkoły innego obiektu. 
Nową siedzibę w zmodernizowanej starej szkole 
w Niewiadomiu otwarto w 1993 r., a warto wspo-
mnieć, że realizacja inwestycji przypadła na trudny 
okres społeczno-politycznej transformacji. Jan 
Plaza nie kryje, że w czasie trwania modernizacji 
dyrektor napotkał na wiele trudności ze strony 
ludzi, którzy powinni Go wspierać, miał jednak 
wizję szkoły, którą konsekwentnie i niestrudze-
nie realizował. — Był wrażliwym nauczycielem, 
szczególnie oddanym osobom słabszym, niepeł-
nosprawnym. Do pracy z tą młodzieżą potrafił 
dobierać ludzi czujących i rozumiejących potrzeby 
edukacyjne i emocjonalne uczniów. Wspólnie ze 
współpracownikami, dla których był wzorem, 
potrafił stworzyć rodzinną, serdeczną atmosferę 
prawdziwej szkolnej wspólnoty — mówi Jan Plaza.  

Emil Matloch był też inicjatorem powstania 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 
a z czasem placówki zaczęły działać pod szyl-
dem Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. 
Jeszcze w starej siedzibie, w 1988 r. dyrektor 
uruchomił, działającą do czerwca 2011 r. roku, 
charytatywną stołówkę, pozyskując środki na jej 
funkcjonowanie od sponsorów. Młodzież, któ-
rej nie było stać na wykupienie obiadów, mogła 
w niej otrzymać ciepły posiłek. W 2005 roku  
szkoła otrzymała mikrobus, który ułatwia 
dowóz uczniów na zajęcia, a dzięki staraniom 
dyrektora Matlocha, absolwenci znajdowali 
zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. 

W 2005 r. Emil Ma-
tloch przeszedł na 
emeryturę.  

Jako twórca i or-
ganizator kształce-
nia zawodowego dla 
młodzieży z upośle-
dzeniem umysło-
wym, w 2007 r. Emil 
Matloch uhonorowa-

ny został Medalem Mikołaja z Rybnika, wyróż-
nieniem przyznawanym przez władze miasta 
osobom najbardziej zasłużonym dla rybnickiej 
oświaty. 

Pasją Emila Matlocha były konie, które ho-
dował. Jeździł konno tak długo, jak pozwalało 
Mu na to zdrowie.

Jak powiedział Jan Plaza, Emil Matloch był 
wspaniałym ojcem rodziny. — Droga, którą 
przeszedł, była drogą budowania dobra. Trzeba 
więc, by to dobro było rozwijane. Jego duch żyje 
w pokoleniach, które wyszły spod Jego ręki, 
z Jego pracy i trudu, żyje w byłych uczniach, 
których z ławy szkolnej posłał w świat.

W czerwcu tego roku świętowałby ze swoją 
żoną Anną 50. rocznicę ślubu. Wspólnie zadbali 
o solidne wychowanie i wykształcenie dzieci: 
córki Grażyny i syna Adama. Swoją postawą 
i pedagogiczną pasją dał Emil Matloch dobry 
przykład córce Grażynie Adamczyk, która wiele 
lat pracowała pod okiem ojca, a dziś jest dyrek-
torką szkoły, którą On wiele lat kierował.

(r)

Jak mówi Danuta Kolasińska, dyrektor ZGM-u, 
jeszcze w kwietniu rozpocznie pracę zespół me-
diacyjny, który będzie rozmawiał z dłużnikami.  
W pierwszej kolejności angaż otrzyma kilkanaście 
osób, które już wcześniej deklarowały chęć odpra-
cowania swoich czynszowych zaległości. Potem 
członkowie zespołu mediacyjnego będą rozmawiać 
z blisko 200 dłużnikami z mieszkań komunalnych 
wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych  
i z pozostałymi dłużnikami. Ile będzie ofert pracy 
dla dłużników jeszcze nie wiadomo. Chodzi przecież 
o proste roboty, niewymagające ani dodatkowych 
uprawnień czy badań lekarskich, ani specjalistycz-
nych narzędzi, takie jak zamiatanie, plewienie czy 
odśnieżanie. Ilość prac porządkowych, które można 
wykonać w zasobach popularnej komunalki jest 
oczywiście ograniczona, dlatego ZGM zwrócił się 
już do Rybnickich Służb Komunalnych, Zarządu 
Zieleni Miejskiej, a także do magistrackiego wydziału 
edukacji oraz konkretnych szkół o wskazanie prac, 

które można by zlecić lokatorom-dłużnikom. Jeśli ci 
ostatni nie przyjmą oferty pracy, administracja będzie 
kontynuować procedurę egzekucyjną zmierzającą do 
uzyskania wyroku eksmisyjnego i eksmisji.

Ale praca na rzecz zmniejszenia zadłużenia to tylko 
jedna z kilku możliwości. Zespół mediacyjny będzie 
też proponować rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, 
wnioskowanie o obniżenie czynszu (możliwa obniżka 
nawet o 50 proc.), ubieganie się o dodatek mieszka-
niowy czy w końcu zamianę mieszkania na mniejsze. 
Nie wszyscy wiedzą, że wyrok eksmisyjny przyznający 
lokatorowi prawo do lokalu socjalnego przywraca 
mu jednocześnie możliwość ubiegania się o dodatek 
mieszkaniowy. Jego wysokość ustala ośrodek pomocy 
społecznej, ale może on pokryć prawie cały czynsz,  
a nawet wydatki na wodę, prąd czy gaz. Z kolei jeśli za-
dłużony lokator, na którym ciąży już wyrok eksmisyjny, 
zamieni mieszkanie na mniejsze z niższym czynszem, 
wyrok ten nie będzie go już obowiązywać.

(WaT)

Zadłużenie do odpracowania

Nie licząc karnych odsetek, łączne zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych wynosi 
obecnie ok. 20 mln zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zapala jednak dłużnikom zielone 
światło. Chce, by ci poprawili swoją sytuację, odpracowując zaległy czynsz. Do żadnej pracy 
zadłużonych lokatorów ZGM zmusić nie może, ale może im zaproponować nieskompliko-
waną, bezpieczną pracę i stawkę 10 zł za godzinę.

Pierwsi komunalni dłużnicy rozpoczną pracę być może 
jeszcze w kwietniu
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Wspomnienie o śp. Emilu Matlochu
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100 wolontariuszy, 1000 paczek, ponad 20 tys. zł  
– to bilans „Czapki św. Mikołaja”. W czasie 
sesji prezydent Adam Fudali podziękował naj-
bardziej aktywnym wolontariuszom; najwięcej, 
27 z nich, uczy się w V LO. Podziękowano też 
wyróżniającym się członkom MRM oraz oso-
bom najbardziej zaangażowanym w techniczną 
stronę akcji, m.in. Januszowi Rzymankowi, 
który zajmował się oprawą multimedialną  
i przygotował film promujący „Czapkę św. 
Mikołaja”. Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika 
wraz z Fundacją Iskierka zorganizowała też 
„Charytatywny wieczór humoru”, z którego 
całkowity dochód przekazano podopiecznym 
fundacji – Wiktorii, Tomaszkowi i Mateusz-
kowi, dzieciom chorym na raka siatkówki oka.  
— Ocenia się, że zapadalność na ten typ nowo-
tworu wynosi ok. cztery przypadki na milion rocz-
nie, wśród dzieci poniżej 15. roku życia — mówił 
Jacek Korduła z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych, który podsumował akcję. Z biletów 
zebrano prawie 5500 zł. Pod młotek trafiły też 
najróżniejsze przedmioty – zlicytowano m.in. 
zdjęcie chodziarza Roberta Korzeniowskiego 
z autografem i prace podopiecznych fundacji 
Iskierka. Zebrano w ten sposób kolejne 1500 zł. 

Młodzieżowi radni dyskutowali też o szcze-
gółach rybnickich targów edukacyjnych, które 
tym razem miały promować ekologiczny tryb 
życia (więcej na str. 22). Przedstawili też szcze-
góły konkursu fotograficznego pod nazwą 
„Ekologiczny Rybnik oczami młodych”, który 
ruszył 21 marca. Mogą w nim wziąć udział 
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy nadeślą od trzech do pięciu 

zdjęć powiązanych tematycznie (szczegóły 
na www.mrm.rybnik.pl). W czasie sesji pre-
zydent Fudali przedstawił młodym ludziom 
propozycję przedstawioną przez mera part-
nerskiego Lièvin. Zaprosił on młodzież m.in. 
z Algierii, Austrii, Niemiec i naszego miasta 
do udziału w imprezach zorganizowanych  
w ramach olimpijskiego roku młodzieży i spor-
tu obchodzonego w Lièvin. Jedną z atrakcji 

będą wyjazdy do Pa-
ryża i Londynu, gdzie 
młodzież zwiedzi wio-
skę olimpijską. Miło-
śników sportu wśród 
rybnickiej młodzie-
ży nie brakuje, więc  
z pewnością kilku  
z nich skorzysta z pro-
pozycji wyjazdu. Mło-
dzi rybniczanie przy-
klasnęli też propozycji 
stworzenia w mieście 
tzw. strefy kibica. Pre-
zydent wyjaśnił, że 
pod uwagę brane są 
dwie lokalizacje – ry-
nek bądź teren kam-

pusu, gdzie miłośnicy piłki nożnej będą mogli 
wspólnie kibicować Polakom w meczu z Cze-
chami podczas czerwcowego Euro. Adam Fu-
dali pytał też o support przed występem zespołu  
Guns N’Roses, ale młodzież nie miała zbyt wie-
lu pomysłów – Undeground, Grubson, czy Bloo.  
Z chęcią za to zapowiedzieli swój udział w szko-
leniu z zakresu wolontariatu, które przygotował 
dla nich rybnicki CRIS.                               (S)

W trzech konkursowych kategoriach: 
biznes, kultura i sport wyróżnienia te 
przyznała kapituła konkursu. Statuetki 
trafiły do Stanisława Słowika, prezesa 
telekomunikacyjnej firmy Aksel, olim-
pijczyka – siatkarza plażowego Mariu-
sza Prudla oraz do zespołu wokalnego 
„6na6”. Grupa, w której z założenia 
występuje sześć wokalistek i sześciu 
wokalistów zdobyła też statuetkę będącą 
nagrodą internautów. W ich głosowaniu 
zdobyła bowiem 2359 z blisko siedmiu 
tysięcy głosów oddanych na wszyst-
kich 15 kandydatów nominowanych  
w tegorocznym plebiscycie. Byli wśród 
nich m.in. Marek Szołtysek, autor po-
pularnych książek o Śląsku i Ślązakach, 
Jerzy Makula, wielokrotny mistrz świata  
w akrobacji szybowcowej oraz Marian 
Uliarczyk, właściciel salonu samocho-
dowego peugeota. 

Popularność portalowego plebiscytu 
rośnie; przed rokiem oddano w nim 
6116 głosów; w tegorocznej szóstej 
edycji doliczono się ich 6792. 

(WaT)

Wokaliści, olimpijczyk i biznesmen

Ludzie Roku 2011 portalu Rybnik.com.pl
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Jeszcze w lutym w należącym do rybnickiego cechu rzemiosł okrąglaku ogłoszono 
wyniku plebiscytu na Człowieka Roku 2011 portalu internetowego Rybnik.com.pl. 
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Sesja podziękowań

Najwięcej wolontariuszy zaangażowanych w akcję „Czapka św. Mikołaja” uczy się w V LO. W imieniu 
uczniów tej placówki podziękowania od prezydenta odebrała Joanna Dobrowolska. 

Dwie charytatywne akcje podsumowano 23 lutego podczas uroczystej sesji Mło-
dzieżowej Rady Miasta. W czasie obrad rozmawiano też o kolejnych wyzwaniach 
czekających młodych rybniczan. Niektórzy będą mieli okazję zobaczyć obiekty 
olimpijskie w Londynie.   
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Warto być dobrym?
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ze Śródmie-

ścia zaangażowała się w akcję „Warto być dobrym”. Organizuje ją 
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem MEN i UNESCO, 
a realizuje 1500 placówek w całym kraju.

To największa, interdyscyplinarna kampania 
edukacyjna w Polsce, propagująca wśród dzieci 
dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych, 
a także premiująca zachowania prospołeczne  
i wolontariat. Dzieci będą prześcigać się w do-
brych uczynkach – pomagać innym, angażować 
się w sprawy szkoły i lokalnej społeczności oraz 
działać na rzecz praw człowieka i ochrony środo-
wiska. Pod koniec akcji w każdej z klas wybrany 
zostanie najlepszy uczeń. Wybrańcy wezmą udział  
w losowaniu roweru. Dziesięć najlepszych szkół otrzyma po 10 tys. zł na cel 
pożyteczny dla całej społeczności lokalnej, wybrany przez dzieci. — Staramy 
się uwrażliwić naszych podopiecznych na właściwe postawy. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie jesteśmy w stanie nauczyć ich wszystkiego, możemy tylko 
pomóc, wskazać drogę, odkryć dobro w ich wnętrzu. Do takich akcji nie 
potrzeba wielkiego serca, wystarczy małe, by zauważyć, co dzieje się obok  
i robić dobre uczynki — mówi Elżbieta Dworowy, koordynator akcji w SP nr 1. 
Po raz pierwszy akcję zrealizowano w 2003 roku. Wymyśliło ją Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła”: — W świecie konsumpcji dobro potrzebuje wsparcia. 
Dzięki akcji młodzi ludzie uświadamiają sobie, że pomaganie jest ważne, daje 
satysfakcję i uszczęśliwia — mówi Aleksander Komaniecki, prezes stowarzy-
szenia. Więcej o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.

Wyróżnieni za bezpieczeństwo
Szkoła Podstawowa nr 12 z Zebrzydowic zdobyła wyróżnienie  

w czwartej edycji ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach – po-
rozmawiajmy”.

Uczniowie zorganizowali happening na temat bezpieczeństwa i wzięli 
udział w konkursie na najtrafniejsze hasło przypominające o konieczności 

używania pasów bez-
pieczeństwa, fotelików 
samochodowych czy 
rowerowych. Przygo-
towali też inscenizację 
„Nawet na krótkie trasy 
zawsze zapinaj pasy” 
oraz ulotki z apelem do 
rodziców i kierowców. 
Koordynatorem akcji 
była Teresa Zielonka, 

nauczycielka SP nr 12. Spotkanie podsumowujące czwartą edycję akcji 
odbyło się 6 marca w siedzibie patrona akcji Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w Warszawie.

W sieci bez obaw
Filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z Paruszowca-

Piasków prowadziła podczas ferii kursy dotyczące bezpieczeństwa  
w internecie. Ferie się skończyły, ale akcja nie.

W ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu”  
w marcu, w placówce odbyły się pogadanki przeprowadzone przez aspi-
ranta sztabowego Dariusza Piotrowskiego z zespołu ds. prewencji krymi-
nalnej, nieletnich i patologii KM Policji w Rybniku. Najpierw wskazówek, jak 
bezpiecznie korzystać z sieci, wysłuchali młodzi ludzie, później – seniorzy, 
biorący udział w kursach komputerowych, odbywających się w bibliotece. 
Inicjatorami kampanii są: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft.  

Wytańczone nagrody
Grupy taneczne reprezentujące Młodzieżowy Dom Kultury z Nowin 

z sukcesami wróciły z XVI wojewódzkiego konkursu tańca w Święto-
chłowicach. 

Wzięli w nim udział soli-
ści, duety oraz zespoły ta-
neczne, które rywalizowały 
w dwóch kategoriach. 
Udanie zaprezentowały się 
grupy z MDK, z którymi na 
co dzień pracują Marzena 
Butyłkin i Monika Flory-
szak. Zespół Efekt zdobył II 
miejsce w kategorii disco-
młodzież, Inspiracja zajęła 
III miejsce w kategorii widowisko taneczne – dzieci, a Reflex wrócił ze 
Świętochłowic z wyróżnieniem. Warto dodać, że 2 marca w MDK-u odbył 
się też III Powiatowy konkurs tańca amatorskich zespołów tanecznych 
skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu rybnickiego. Jurorki Katarzyna 
Kasperzec, Mirosława Piernikarska i Michalina Michalik-Newe obejrzały 32 
występy przygotowane przez 70 tancerzy, którzy wykazali się umiejętnością 
tworzenia własnych układów choreograficznych. Przyznano kilkanaście 
nagród w kilku kategoriach, wręczono medale wyróżniającym się zespo-
łom, a Edyta Mura otrzymała statuetkę dla najlepszej tancerki imprezy. Na 
30 marca MDK zaplanował organizację kolejnego tanecznego festiwalu 
„Magia tańca” (więcej o imprezie w kolejnym numerze). 

Dziennikarskie szlify
— Szczególnie spodobała mi się część dotycząca pracy dziennikarza. 

Zainspirowała mnie i zachęciła do pisania — opowiada Kasia Knesz  
z I LO, jedna z uczestni-
czek zajęć dziennikar-
skich, które w „Powstań-
cach” poprowadził Marek 
Twaróg, redaktor naczel-
ny Dziennika Zachod-
niego. 

Uczniowie I LO związani 
z gazetą szkolną i blogiem 
„Notabene” współpracują 
z redakcją Dziennika Za-
chodniego od początku lutego. Młodzi dziennikarze publikują swoje artyku-
ły na łamach „Kocham Rybnik”, weekendowego dodatku DZ. W czasie zajęć 
w I LO Marek Twaróg opowiadał o różnych aspektach pracy dziennikarza 
oraz funkcjonowaniu gazety. Jak mówi Marta Noga z zespołu redakcyjnego 
„Notabene”, spotkanie było też okazją do rozmów o możliwości wyparcia 
tradycyjnych papierowych gazet przez wydania internetowe, jak również 
o kwalifikacjach, jakie powinien posiadać początkujący dziennikarz. Druga 
część warsztatów dotyczyła bloga „Notabene”. Omówiono jego mocne  
i słabe strony, począwszy od szaty graficznej przez teksty, aż po promocję. 
Redakcja otrzymała kilka fachowych wskazówek dotyczących jego prowa-
dzenia i popularyzacji. W zajęciach wzięły udział również opiekunka grupy 
dziennikarskiej Jolanta Stelmach i polonistka Marzena Bajorska.

Laptopy zamiast tornistrów!
Szykuje się rewolucja technologiczna w rybnickim szkolnictwie. 

Uczniowie nie będę już nosić ciężkich tornistrów, bo zeszyty i książki 
zastąpią laptopy! 

Dzieci i młodzież zdecydowanie popierają ten pomysł i najchętniej 
już zamieniliby tornistry na przenośne komputery. Te nie trafią jednak 
do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, bo w nich dzieci 
dopiero uczą się pisać i rozwijają potrzebne w życiu zdolności manualne. 
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Przydziałowe laptopy otrzymają uczniowie klas IV-VI wszystkich rybnic-
kich podstawówek oraz gimnazjaliści. To gigantyczne pod względem 
finansowym przedsięwzięcie uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu, 
jakie miasto otrzyma z UE. Na wkład własny miasta w tą edukacyjną 
inwestycję prezydent Adam Fudali zamierza przeznaczyć część nadwyżki 
jaka pozostała po ubiegłorocznym budżecie. Laptopy trafią do rybnickich 
szkół 29 czerwca i przez cały lipiec uczniowie kolejnych szkół będą brać 
udział w trzydniowych zajęciach warsztatowych, poznając sposób dzia-
łania i możliwości szkolnych komputerów. Z pomocą laptopów będzie 
można korzystać z internetu, ale dostępne będą jedynie strony magistratu, 
instytucji miejskich oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Do każdego 
komputera zostanie też dołączony zestaw trzech gier, w tym popularna 
„strzelanka” Gimnazjalista na wojennej ścieżce. Uczniowie, którzy mimo 
tak nowoczesnego wyposażenia nie uzyskają promocji do kolejnej klasy, 
będą musieli zwrócić połowę kosztów zakupu laptopa. 

Przyjdź na dni otwarte
Publiczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Sióstr Urszula-

nek zapraszają na dni otwarte. Gimnazjum otworzy swoje podwoje 
dla przyszłych uczniów 
– 14 kwietnia o g. 10,  
a liceum – 19 maja o tej 
samej porze. 

W liceum, w nowym 
roku szkolnym każdy 
uczeń będzie mógł wybrać 
trzy lub cztery przedmio-
ty, które chciałby reali-
zować w rozszerzonym 
zakresie. Do wyboru są 
– język polski, angielski, 

matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i WOS. Z kolei  
w Gimnazjum, w roku szkolnym 2012/2013, nauczanie poszerzone będzie 
o zajęcia z języka angielskiego, a drugim językiem obcym będzie francuski 
lub niemiecki w zależności od wyboru. Szczegółowe informacje na: www.
urszulanki.rybnik.pl. 

Dwa w jednym
W Szkole Podstawowej nr 5 z dzielnicy Północ odbył się I międzysz-

kolny konkurs „Z religią po angielsku”. 
Pomysłodawczynie – Lidia Rozkoszek-Keller i Patrycja Zoremba-Piszczan 

przez sześć lat organizowały konkurs dla uczniów swojej szkoły. W tym 
roku postanowiły zaprosić do udziału w nim również podopiecznych 
innych podstawówek z regionu. Pomysł się spodobał i w międzyszkolnej 
edycji wystartowali nawet uczniowie z Tworkowa i Brzezia. Laureaci – Julia 
Kowol (SP 21 Rybnik), Wojciech Adamiec i Daria Sobik (SP 5 Rybnik) oraz 
Wiktoria Cuber (ZSP Lyski) reprezentowali bardzo wysoki poziom i zostali 
uhonorowani cennymi nagrodami. 

Świętowali w Krościenku
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 35  

z Chwałowic wzięli udział w uroczystych obchodach 25 rocznicy 
śmierci ks. Franciszka 
Blachnickiego, patrona 
szkoły.

 Podczas spotkania  
w Krościenku, biskup Wła-
dysław Bobowski złożył 
na ręce Artura Mielczar-
ka, dyrektora SP nr 35, 
podziękowania za do-
tychczasową współpracę 
z Ruchem Światło-Życie. 

Odbyła się też msza święta i modlono się przy grobie patrona. Spotkanie 
było okazją do podsumowań konkursów poświęconych działalności ks. 
Blachnickiego oraz rywalizacji w kolejnym, zatytułowanym „Odważny 
wiarą”. Mimo, że zadania konkursowe były bardzo trudne reprezentacja SP 
35 w składzie: Aleksandra Malerczyk i Natalia Uszok (uczennice), wspólnie 
z Elżbietą Skrzyńską i Katarzyną Buchalik zajęła w konkursie drugie miejsce. 

MoonRider najlepszy!
25 lutego w Dolnoślą-

skim Parku Technologicznym  
w Szczawnie Zdroju odbyły 
się ogólnopolskie zawody 
robotów T-BOT, z których  
z sukcesami wrócili uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych. 

Zwycięska drużyna w składzie 
Tomasz Stefunym, Kamil Talar-
czyk, Kamil Gembalczyk i Rafał 
Fyda skonstruowała robota 
MoonRider. To pojazd księżycowy służący do przeładunku towarów. Zaś 
Przemysław Jeremicz i Piotr  Żyro wykonali humanoidalnego robota ProBoot, 
który potrafi imitować ruchy ludzi, a nawet tańczyć. Uczniowie ZST zdobyli 
I i II miejsce w kategorii FreeStyle, natomiast Dawid Harazim i Paweł Sekuła 
VII miejsce w kategorii LineFollower, z robotem Wolverine. Do zawodów,  
w których wystąpiło 69 robotów, przygotował uczniów Piotr Tokarz. 

Gimnazjaliści in english
24 lutego w Gimnazjum nr 2 na Nowinach odbył 

się międzypowiatowy konkurs „I can speak english”. 
W konkursie wzięło udział siedem szkół z Rybnika  

i okolic. Każde gimnazjum reprezentowane było przez 
parę uczniów, którzy rywalizowali w pięciu konkurencjach. 
Sprawdzały one umiejętność posługiwania się językiem 
angielskim w mowie. Zadaniem uczniów było m. in. zapre-
zentowanie utworu muzycznego, przygotowanie reklamy 
produktu, przeprowadzenie spontanicznego dialogu, 
czy opis zdjęcia. Pierwsze miejsce zdobyły Monika Kot  
i Adrianna Pisarek z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Rybniku, II miejsce 
zajęli Tomasz Rożko i Piotr Słowik z Czerwionki – Leszczyn, a III – Weronika 
Wilk i Magda Ośliźlok z Jankowic. Konkurs zorganizowały nauczycielki 
Adelajda Patyk i Izabela Sobik, a honorowym patronatem objęły: Maria 
Lipińska, dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Katowicach i Katarzyna 
Wróbel, doradca metodyczny nauczania języków obcych. Organizatorzy 
dziękują sponsorom za ufundowanie cennych nagród. 

Międzynarodowo w Rybnickiej Kuźni
Lekcje z nauczycielami z Japonii i Turcji? Takie rzeczy to tylko w Gim-

nazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni, gdzie przez tydzień młodzież miała 
okazję poznać specyfikę tych państw oraz szkolić język angielski pod 
okiem dwóch studentek.

Chisa Izuta z Japonii i Alev Dogan z Turcji przyjechały do Polski w ramach 
projektu „Enter your future” prowadzonego przez AIESEC, największą stu-
dencką organizację na świecie. Jego ideą jest szerzenie tolerancji i wiedzy 
na temat innych krajów oraz rozwój umiejętności językowych młodzieży. 
W czasie zajęć gimnazjaliści poznali życie codzienne Turcji i Japonii, cieka-
wostki i problemy dotyczące tych krajów, a kontakt z przedstawicielkami 
innych kultur i religii umożliwił poznanie i zrozumienie tego, co dalekie  
i nieznane. Alev i Chisa prowadziły zajęcia historii, geografii, sztuki, przed-
siębiorczości i religii własnego 
kraju oczywiście w języku an-
gielskim. Studentki miały też 
okazję poznać Śląsk – poje-
chały na lodowisko do Pszowa 
i palmiarni w Gliwicach. 
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W języku Szekspira 
W I LO odbył się Festiwal Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana 

Nowaka. W XVIII edycji wzięło udział 12 zespołów z Rybnika, Katowic, 
Dąbrowy Górniczej, Żywca i Wodzisławia Śląskiego. 

Jak łatwo zagubić się we 
współczesnym świecie opęta-
nym przez rządzę posiadania? 
Czy typowa szkolna miłość, 
której pierwowzorem mógłby 
być musical „Grease”, może 
zamienić się w horror? Jak 
umierać w świecie, w którym 
nie ma żadnych wartości? Mło-
dzi ludzie jak zwykle zaskoczyli 
pomysłowością, scenicznym 

obyciem i umiejętnościami językowymi, a przy tym doskonale się bawili, 
a z nimi publiczność i jurorzy – Anna Wiśniewska, Monika Mączka, Rafał 
Kosowski, Eric Young i Grzegorz Górnik. Festiwal wygrał jeden z zespołów 
reprezentujących rybnickich „powstańców” za historię blondynki przenoszą-
cej się w czasie w poszukiwaniu ojca pt. „Blonde vs. time”. Drugą nagrodę 
zdobyli licealiści z Wodzisławia i ich przedstawienie „The power of a woman”,  
a trzecie – młodzież z I LO za spektakl „The final destination”, opowiadają-
cy o perypetiach królowej uciekającej przed ścigającym ją przeznaczeniem. 
Najlepszą aktorką festiwalu została Sylwia Borowska z liceum w Katowicach,  
a najlepszym aktorem – Bartosz Mitura reprezentujący „powstańców”. Festiwal 
zorganizowały anglistki I LO: Anna Markiewka, Joanna Pawela i Beata Pawlas. 

Śląsk w małym palcu
Troje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. A.F. Modrzewskiego zostało 
laureatami interdyscyplinarnej olimpiady 
wiedzy o Górnym Śląsku. 

Uczniowie w nagrodę dostali indeksy na stu-
dia – Karolina Kotyrba wybrała historię sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a Szymon Pifczyk  
i Paweł Rzymanek – geografię; ten pierwszy na 
UJ, drugi – na Uniwersytecie Śląskim. Całą trójkę 
do olimpiady przygotowywała dr Justyna Miku-
ła. W rywalizacji wzięło udział aż 235 uczniów, 
ostatecznie po zmaganiach finałowych, jury wy-
łoniło siedmioro laureatów, w tym trzech z II LO. 
Olimpiadę honorowym patronatem objął mini-
ster Edukacji Narodowej, śląski i opolski kurator 
oświaty, a zorganizował Związek Górnośląski. 

Ekspresem przez szkoły
Mateusz Magiera, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych zdobył srebrny 

medal w trójskoku, z wynikiem 14,91 m, podczas halowych mistrzostw 
polski juniorów w lekkiej atletyce e Zespół Szkół Technicznych uzyskał 
certyfikat jakości ISO 9001 za najwyższy poziom świadczonych usług 
edukacyjnych. Tylko 63 szkoły w Polsce posiadają takie certyfikaty, ale w 
większości są to placówki prywatne e Wiktoria Stania, Klaudia Żymełka, 
Paweł Maciończyk, Filip Pańczyk, Piotr Stroka, Dawid Szulik i Karol Zdzieb-
czok ze Społecznej Szkoły Podstawowej wzięli udział w regionalnych eli-
minacjach „Odysei umysłu”. Konkurs rozwijający zdolności twórcze odbył 
się we Wrocławiu, a uczniowie z Rybnika zaprezentowali humorystyczne 
przedstawienie zainspirowane postacią Hamleta e Podczas Dnia Prymusa 
w Szkole Podstawowej nr 35 w Chwałowicach dyrektor Artur Mielczarek 
gratulował uczniom wyników w nauce, sukcesów w konkursach i zawodach 
sportowych. Robert Rudol uzyskał najwyższy wynik średniej semestralnej – 
5,5; 5,3 ma Weronika Mazurek, a 5,2 – Paulina Wypenda. Dzień prymusa 
przygotowała Iwona Dyczka.

Przedszkolak potrafi
Franz trafił pod młotek
Boguszowickie Przedszkole nr 15 włączyło się do akcji „Wszystkie kolory 

świata”, by pomóc w zakupie szczepionek dla dzieci z Sierra Leone. 
Przedszkolaki wzięły 

udział w zajęciach „Po-
dróż przez kontynenty”. 
Wiedzą już, jaki klimat 
panuje w Afryce, z jakich 
potraw słyną Włosi i dla-
czego corrida może być 
niebezpieczna. Rodzice  
i dzieci zaangażowali się 
również w szycie laleczek, 
a najładniejsza trafiła na 
konkurs internetowy (Facebook). Na to miano zasłużył Franz, czyli bawarski 
chłopiec, którego uszyli wspólnie czteroletni Franek i jego rodzice. Franz 
osiągnął najwyższą cenę na licytacji; sprzedano go za 90 zł. — W naszym  
niewielkim przedszkolu udało się zlicytować wszystkie 31 laleczek. Zebra-
liśmy prawie 1000 zł; pieniądze zostaną przelane na konto UNICEF i zasilą 
kampanię szczepień w Sierra Leone — podkreślają koordynatorka akcji 
Ilona Dwojakowska i dyrektor przedszkola Renata Jurczyk. 

Bo Ślonzoki to niy gynsi 
— Kaj ty mieszkosz? Tu na Ślonsku, na tym piyknym Polski konsku!  

— recytowały dzieci z chwałowickiego Przedszkola nr 14 podczas  
I Powiatowego przeglądu twórczości regionalnej „Od przedszkolaka 
do Ślązaka”.

Imprezę przygotowało Przedszkole nr 13 z Chwałowic, by, jak mówią or-
ganizatorki, zainteresować 
dzieci małą ojczyzną, dzie-
dzictwem swojego regionu 
i zachęcać je do kultywo-
wania tradycji związanych 
z folklorem. Przegląd odbył 
się 9 marca w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach, a do 
udziału włączyły się przed-
szkola z Rybnika, ale rów-
nież z Jejkowic, Świerklan, 
czy Jankowic. Publiczność oklaskiwała śląskie tańce, przyśpiewki i wiersze oraz 
bajkę o czerwonym kapturku, oczywiście w gwarze śląskiej. Było o rannym 
„stowaniu”, randkowaniu Hanysa i Hildy oraz o zakalcu, a całość poprowa-
dziły „rechtorki” z Przedszkola Nr 13 – Beata Trybuś, Anna Bogucińska oraz 
Martyna Marcol. Pokazano też film o tradycji pieczenia chleba nagrany przez 
dzieci z Przedszkola nr 13 pt. „Jak chlybek wypiykomy i sami zjodomy” oraz 
podsumowano konkurs „Zabawka z downych lot” – nagrodzono cztery prace, 
a wyróżniono dziewięć. Dzieci wykonały tradycyjne pajacyki, misie, klocki, 
czy pacynki. Imprezę otworzyli Joanna Cichecka, dyrektor P nr 13 i prezydent 
miasta Adam Fudali, który objął przegląd honorowym patronatem. W jej 
organizację zaangażowała się też Rada Dzielnicy Chwałowice oraz sponsorzy. 
Wszystko z myślą o śląskiej tradycji i gwarze… „żeby nigdy nie zginyła, bo 
Ślonzoki to nie gynsi! Niech się nom Ślązakom szczynści”, jak mówiły dzieci.    

Muzyka na żywo 
Dzieci z Przedszkola nr 41 na Nowinach spotkały się z muzykami 

zespołu folklorystycznego „Malerosa folk music band” z Rybnika.
Muzycy wykonali kilka utworów i zaprezentowali przedszkolakom 

możliwości każdego instrumentu. Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć 
instrumenty, ale i zagrać na nich, co sprawiło im wiele radości. 

(S)



Zawalcz o stypendium
Znasz niemiecki, interesujesz się polityką i masz mniej niż 

30 lat? Zdobądź stypendium niemieckiego Bundestagu.
15-tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bunde-

stagu może być świetną okazją do poznania niemieckiego systemu 
parlamentarnego i partyjnego. Program stypendium uzupełniają 
seminaria i wykłady na berlińskich uniwersytetach i w fundacjach 
politycznych. Niemiecki Bundestag organizuje program kształce-
niowy dla młodzieży od 1986 r. Stypendium skierowane jest do 
absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką. 

Aby ubiegać się o nie, niezbędna jest bardzo dobra znajomość 
języka niemieckiego oraz wiek poniżej 30 lat. Termin składania podań 
upływa 30 czerwca, a stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 
lipca 2013 r. Szczegóły na stronie www.bundestag.de/ips              (S)

Buduj z nami swoją przyszłość – zachęcała rybnicka „bu-
dowlanka”. Masz głowę pełną pomysłów i chcesz zdobywać świat 
– ucz się w „Koperniku” – nakłaniało IV LO. Solidny zawód, 
pewna przyszłość – przekonywał „ekonomik”. Szkoły biorące 
udział w rybnickich targach edukacji stawiały nie tylko na 
chwytliwe hasła.

— Przed wami pierwsza poważna decyzja, która będzie miała 
wpływ na waszą przyszłość. Dlatego życzę wam mądrych wyborów 
— mówił prezydent Adam Fudali do gimnazjalistów biorących 
udział w targach edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. W mądrych wyborach pomóc miała 
prezentacja ofert 11 rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. Pla-
cówki prześcigały się w mniej lub bardziej konwencjonalnych 
pomysłach, by zachęcić uczniów 19 nie tylko rybnickich gimnazjów 
do związania swojej przyszłości właśnie z ich szkołą. Tym razem 
targi miały charakter ekologiczny. Członkowie młodzieżowej rady 
miasta prowadzili zbiórkę zużytych baterii i zorganizowali happe-
ning ekologiczny. W jego trakcie wybrano najładniejszy ekostrój, 
który przygotowały uczennice I LO. 

— Fajnie studiuje się tutaj socjologię — przekonywał jeden ze 
studentów Uniwersytetu Śląskiego licealistów, którzy wzięli z kolei 
udział w targach na rybnickim kampusie. Oferty dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych przygotowały nie tylko trzy rybnickie uczel-
nie, ale również Młodzieżowe Biuro Pracy i Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej, które podsumowało również dwuletni unijny 
projekt „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość” (więcej obok). 
(Zdjęcia z targów edukacyjnych na stronie 2) 

(S)

Poszerzać horyzonty
— Młode pokolenie musi uświadomić sobie, że praca w jednym zakła-

dzie pracy aż do emerytury staje się coraz mniej realna. Obecnie szacuje 
się, że przeciętny Europejczyk zmieni zawód sześciokrotnie, a miejsce 
pracy – aż trzynastokrotnie. Dlatego należy się ustawicznie kształcić  
i zdobywać nowe umiejętności — przekonuje Tomasz Harsze, kie-
rownik projektu „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość”. 

Dofinansowany przez UE projekt właśnie dobiega końca. Trwał dwa 
lata, a realizowały go wspólnie Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–
CKUoP, Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Usta-
wicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz miasto (o projekcie 
czytaj na www.jasnyhoryzont.pl). Kampania informacyjna prowadzona 
w ramach „Jasnego horyzontu…” miała uświadamiać mieszkańcom, że 
na naukę nigdy nie jest za późno. Szczególnie na Śląsku, gdzie działa 35 
placówek doskonalenia zawodowego, 23 centra kształcenia ustawicznego 
i praktycznego oraz 150 instytucji szkoleniowych, oferujących możliwość 
kształcenia ludziom w każdym wieku. Jest więc w czym wybierać. — Wie-
dza to najlepsza inwestycja —  przekonywał dr Jan Czempas z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, jeden z prelegentów konferencji podsumowującej 
projekt, który odbył się 21 marca w rybnickim ośrodku UE.

•••
Tego samego dnia Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej–

CKUoP, zaprosiło gimnazjalistów na dzień otwarty warsztatów 
szkolnych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą na różnych 
stanowiskach i porozmawiać z nauczycielami oraz uczniami. Poznali m.in. 
tajniki pracy pod ziemią czy projektowania i szycia ubrań. Prawie 500 
gimnazjalistów zobaczyło również film promujący kształcenie ustawiczne 
i poznało ofertę edukacyjną placówki. Dla każdego ucznia i opiekuna 
przygotowano poczęstunek, a wśród uczestników dnia otwartego roz-
losowano MP4.                                                                                       (S)

Dni otwarte warsztatów szkolnych RCEZ-CKUoP
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Elektroniczny nabór do rybnickich szkół ponadgimna-
zjalnych rozpocznie się 14 maja i potrwa do 25 czerwca.

 Plan zakłada otwarcie w nich, podobnie jak we wrześniu 
2011 roku 62 klas pierwszych (do 32 uczniów w klasie), tyle 
że rybnickie gimnazja opuści w czerwcu o siedem klas absol-
wentów mniej niż przed rokiem. Jak zawsze nie wiadomo też, 
ilu młodych rybniczan wybierze szkoły ponadgimnazjalne poza 
Rybnikiem i ilu z kolei mieszkańców ościennych miejscowości 
zdecyduje się na naukę w rybnickich liceach czy technikach. 
Z ubiegłorocznych doświadczeń wynika, że o pierwszokla-
sistów nie muszą się martwić I, II i IV LO oraz Zespół Szkół 
Technicznych. 

Nabór do gimnazjów rozpocznie się natomiast 4 maja  
i potrwa do 11 czerwca, z tym wyjątkiem, że już 16 kwietnia 
rekrutację rozpoczną gimnazja dwujęzyczne działające przy 
I i II LO. W „Powstańcach” otwarte zostaną dwie pierwsze 
klasy dwujęzyczne, we „Fryczu” tylko jedna. W sumie w pro-
wadzonych przez miasto gimnazjach mają zostać otwarte 42 
klasy pierwsze, do których powinno trafić 1176 pierwszokla-
sistów. Rybnickie podstawówki opuści co prawda w czerwcu 
1281 absolwentów, ale część z nich trafi do gimnazjum sióstr 
urszulanek oraz gimnazjum społecznego. Sternicy rybnickiej 
oświaty nie wykluczają też, możliwości otwarcia dodatkowych 
oddziałów. 

Magistracki wydział edukacji rozważa możliwość zorganizo-
wania  naboru do gimnazjów w formie elektronicznej – przez 
internet, ale na ostateczną decyzję w tej sprawie musimy 
jeszcze trochę poczekać.                                               (WaT) 

Nabór 2012

Targowali wiedzą



— Muzyka towarzyszy mi od 
dawna. Mając siedem lat rozpo-
częłam naukę w szkole muzycz-
nej, ale śpiewam od drugiej klasy 
gimnazjum — mówi Monika, 
uczennica I LO. W festiwalu 
reprezentowała Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”, 
a wykonała utwór „Impossible”, 
który przyniósł jej trzecią nagro-
dę. — Fascynują mnie czarne kli-
maty soulowo-jazzowe. Lubię też 
Kubę Badacha i Poluzjantów. To 
właśnie ich utwór „Ona czyli ja” 
wykonała w programie X Factor. 
Udanie zaprezentowała się na 
castingu w Zabrzu i przeszła do 
kolejnego etapu telewizyjnego 
show, ale nie chce zdradzać szcze-
gółów: — Atmosfera w programie 
jest bardzo sympatyczna. Z juro-
rami bywa różnie… najcieplejsza 

wydaje się Tatiana Okupnik — 
mówi rybniczanka.

Festiwal Piosenki Europejskiej 
zorganizowały wspólnie Centrum 
Usług Językowych „Albion”, 
Alliance Francaise w Rybniku 
oraz DK w Chwałowicach. Do 
rywalizacji stanęło 85 młodych 
ludzi m.in. z Katowic, Sosnowca, 
Zabrza, Nowego Sącza, Mikoło-
wa i Rybnika. Jurorzy – muzycy  
i językoznawcy – nagrodzili aż 16 
osób, co tłumaczyli wyjątkowym 
poziomem uczestników. — Jeste-
ście świetni! Macie ogromne talen-
ty i z niecierpliwością czekamy na 
wasze kolejne występy — mówił 
uzdolnionym, młodym ludziom 
przewodniczący jury Michał My-
szor z zespołu wokalnego „6 na 
6”. O wysokim poziomie niech 
świadczy fakt, że przyznano aż 

trzy drugie i dwa pierwsze miej-
sca. Nagrodą dla zwyciężczyń 
jest tygodniowy wyjazd do Belgii 
ufundowany przez europarla-
mentarzystę Bogdana Marcinkie-
wicza, który objął nad festiwalem 
patronat. Na wycieczkę pojadą 
Marta Leksy z Tarnowskich Gór  
i Michalina Wituła z gimna-
zjum w Kryrach, które wykonały 
utwory anglojęzyczne. Oprócz 
książek, nagród ufundowanych 
przez miasto i dyplomów, lau-
reaci festiwalu wezmą również 
udział w kursach językowych. Po 
raz pierwszy jurorzy postanowili 
przyznać również wyróżnienie 
dla najlepszego akompaniatora 
festiwalu, a został nim Bogusław 
Kaczmar z Katowic. W gronie 
wyróżnionych wokalistów znaleźli 
się też m.in. Piotr Tłustochowicz 
z II LO, Dominika Marszolik  
z „Powstańców” i Magdalena Cy-
roń, reprezentująca Dom Kultury 
w Chwałowicach. 

(S)

Około pół tysiąca osób poszukujących pracy stałej  
i krótkoterminowej oraz zainteresowanych rozpoczęciem 
własnej działalności gospodarczej odwiedziło II Targi Pracy 
i Przedsiębiorczości zorganizowane przez filię Młodzieżo-
wego Biura Pracy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Rybniku.

Targi odbyły się 22 marca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby 
Rzemieślniczej, gdzie swoje stoiska zaprezentowały m.in. urzędy 
pracy z Rybnika i Żor, rybnicki Hufiec Pracy 12-20, agencje pracy, 
służby mundurowe, lokalni pracodawcy oraz instytucje zajmujące się 
doradztwem w zakresie zakładania własnej działalności gospodar-
czej – Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku, Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach. 
— Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska z ofertami pracy 
w powstającej w Rybniku restauracji KFC oraz Agencji Max Power, 
prowadzącej rekrutację dla koreańskiej fabryki NIFCO z Żor, która 
będzie produkować plastikowe części wyposażenia samochodów — 
podsumowuje Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy. 

W czasie targów odbyły się również warsztaty przedsiębiorczości 
prowadzone przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum 
Kariery w Pszowie, a chętni mieli możliwość zarejestrowania się  
w filii Młodzieżowego Biura Pracy w Rybniku i w Punkcie Pośred-
nictwa Pracy z Radlina. Uczestnicy targów skorzystali też z indywi-
dualnych konsultacji z doradcą zawodowym z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Rybniku, a szkoła językowa Speak Up English 
School przekazała voucher na bezpłatny trzymiesięczny kurs języka 
angielskiego dla osoby, która zostanie wybrana w drodze losowania. 
Wśród gości targów byli m.in. przedstawiciele Centrum Edukacji  
i Pracy Młodzieży w Katowicach, starostwa powiatowego w Rybniku, 
Izby Rzemieślniczej, Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej  
i Cechu Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości. 

(S)

Dla potrzeb naszego, trzeciego już, dyktanda tak właśnie można 
strawestować tytuł prowadzonego przez popularnego językoznawcę, 
prof. Jerzego Bralczyka bloga, który w oryginale brzmi „Co na języku, 
to w głowie”. Bo niechlujny język mówiony, podobnie jak nieortograficzna 
pisownia, mają swój początek w głowie. Błędy w mowie, podobnie jak błędy 
w pisowni, nie wykluczają wprawdzie zrozumienia drugiego człowieka czy 
tekstu, ale świadczą o poziomie jego kultury językowej, której niedaleko 
do kultury duchowej. Współczesne czasy SMS-ów i e-maili nie sprzyjają 
ani poprawnemu mówieniu, ani pisaniu, często zaburzając komunikacje 
między ludźmi. Chcemy, by nasza zabawa była choć malutką cegiełką w 
procesie obrony naszego narodowego języka przed degradacją. Jeszcze nie 
jest za późno, bo nadzieją są ludzie, którzy wyrażają dezaprobatę wobec 
formy (o treści nie wspominając) czyli składni, słownictwa oraz ortografii i 
interpunkcji właśnie wielu, a nawet większości, internetowych komentarzy. 
Nie pozwólmy, by to one stały się norma językową!  

Biorąc do serca (i umysłu) hasło kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubio-
nych”,  zachęcamy do udziału w dyktandzie i zmierzenia się z ortografią.

Dyktando odbędzie się w piątek 25 maja o godz. 17.00  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego 
Prusa w Rybniku. Zgłoszenia (osobiste, telefoniczne lub mailowe) 
w terminie do 24 maja 2012 r. przyjmują:
• redakcja „Gazety Rybnickiej”, Rynek 13a, tel. 32/4228825; 

32/4260070, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
• informatorium (I p.) Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

ul. Ks.  Szafranka, tel. 32/4221423w. 423, e-mail: sekretariat@
biblioteka.rybnik.pl 

Co na papierze,
to w głowie

Dyktando po raz trzeci!

Najwyżej oceniona przez jurorów rybnicznka 
– Monika Marcol  

Angielski 
śpiewająco

Okazuje się, że piosenka europejska to przede wszystkim ta, wykonywana po angielsku. 
Utwory w tym właśnie języku zdominowały dziesiątą edycję Festiwalu Piosenki Europejskiej 
w Domu Kultury w Chwałowicach. Wśród laureatów imprezy, która nagradza umiejętności 
wokalne i językowe, znalazła się rybniczanka Monika Marcol. Licealistka bierze udział  
w popularnym programie X Factor.

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Chcą pracować w KFC

Regulamin do wglądu w redakcji „GR”, w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz na stronie www.rybnik.eu
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Jest też najlepszym dowodem na to, że 
niepełnosprawność nie musi ograniczać, choć 
wymaga to nie lada wysiłku i konsekwencji. 
Hanna Pasterny rozpoczęła edukację w zakładzie 
dla niewidomych w podwarszawskich Laskach, 
w Rybniku ukończyła urszulańskie liceum,  
a następnie kolegium językowe w Jastrzębiu  
i studia magisterskie na krakowskiej Akademii 
Pedagogicznej. Jest też absolwentką studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Nie 
trzeba dodawać, że trzecim „obcym” językiem, 
który Hania zna i którego uczy innych, jest pismo 
Braille’a. Kiedy dostrzeże gdzieś przysłowiowe 
„trzy schody”, a więc fizyczne, mentalne czy też 
prawne przeszkody utrudniające funkcjonowa-
nie niepełnosprawnym, reaguje i to na różnych 
szczeblach, z ministerialnym włącznie. Kiedy 
usłyszała o warsztatach ekonomicznych organizo-
wanych przez wspomagającą osoby z dysfunkcją 
wzroku fundację Vis Maior, zainteresowała nimi 
zarówno CRIS, jak i rybnickie koło Polskiego 
Związku Niewidomych. Celem finansowanego 
przez Narodowy Bank Polski projektu fundacji 
Vis Maior „Pieniądze oraz usługi bankowe 
wczoraj, dziś i jutro” jest określenie potrzeb osób 
niewidomych i słabo widzących, a w konsekwencji 
dostosowanie oferty bankowej do ich potrzeb. 
Chęć uczestniczenia w dwóch spotkaniach  
w siedzibie organizacji przy ul. Chrobrego wyra-
ziło kilkanaście osób. — Opady śniegu to niezbyt 
sprzyjająca niewidomym aura — tłumaczyła 
prezes koła Wanda Konieczkowicz. — Tak waż-
ne dla osób poruszających się przy pomocy białej 
laski krawężniki są zasypane, a biała powierzchnia 
powoduje, że dla osoby rozróżniającej jedynie jasne 
i ciemne plamy, nie ma punktów odniesienia — 

Osoby, które mimo tych trudności wzięły 
udział w warsztatach nie żałowały. Informacje  
o dziejach pieniądza i ciekawostki z nimi związane, 
które uatrakcyjniły zajęcia, były fascynujące same 
w sobie. Czyż nasi czytelnicy wiedzą na przykład, 
że najmniejszy banknot na świecie o wymiarach 

2,75 na 3,8 cm został wyemitowany w Rumunii  
w 1917 roku? Czy wiedzą, że największa, najcięż-
sza i najbardziej wartościowa moneta powstała 
w Australii z okazji 
ubiegłorocznych 
odwiedzin królo-
wej Elżbiety II? 
Uczestnicy warsz-
tatów dowiedzieli 
się, że wykonana 
ze złotego kruszcu 
moneta o nomina-
le 1 mln dolarów 
australijskich waży 
tonę, ma średnicę 
80 cm i grubość 12 
cm. Dzięki filmowi 
dokumentalnemu z 
komentarzem pro-
wadzącej zajęcia 
Antoniny Rysie-
wicz z fundacji Vis 
Maior „zobaczyli” 
proces powstawania monet w brytyjskiej mennicy  
i wywiad z projektantem polskich banknotów 
artystą-plastykiem Andrzejem Heindrichem.

Jednak najważniejsze były zajęcia praktycz-
ne – rozpoznawanie nominałów banknotów 
i monet oraz informacje dotyczące dostępu 
osób niewidomych do usług bankowych. Wśród 
„pomocy naukowych” były powiększone modele 
aktualnych polskich banknotów z ułatwiającymi 
odróżnienie nominałów wypukłościami, w jakie 
wyposażone są prawdziwe pieniądze, specjalna 
ramka, która dzięki różnicy w wielkości bankno-
tu, pomaga w odróżnieniu jego nominału oraz 
podobny przyrząd przydatny do rozpoznawaniu 
monet. Te można rozróżnić również po wielkości, 
rowkach na obrzeżu czy wadze, ale te sposoby 
nie były warsztatowiczom obce. Podobnie jak 
wypukłości na banknotach, które są już mniej wy-
czuwalne na pieniądzach będących dłuższy czas 

w obiegu. Każda z tych osób wypracowała sobie 
własne metody radzenia z pieniędzmi, ale nowe 
udogodnienia spotkały się z zainteresowaniem.

Jednak zdecydowanie poważniejszym pro-
blemem osób niewidomych i niedowidzących 
jest dostęp do usług bankowych. To właśnie ten 
temat wzbudził najbardziej ożywioną dyskusję. 
Większość z obecnych osób, głównie młodszych, 
korzysta wprawdzie z usług bankowych, niektórzy 
również z konta internetowego, ale podkre-
ślano, że z powodu braku w naszym mieście 
udźwiękowionych bankomatów, użycie karty jest 

bardzo utrudnione. Pojawił się również problem 
podpisu, który na bankowych dokumentach 
powinien być identyczny z wzorcem, co dla osób 
niewidomych nie jest zadaniem prostym. Ale 
ten problem regulują przepisy i zależy to, jak 
zresztą wiele innych kwestii, od dobrej woli i em-
patii pracownika banku. Dzięki prowadzonemu 
projektowi instytucje finansowe, a szczególnie 
sponsor projektu, próbują zebrać opinie swoich 
potencjalnych klientów i, miejmy nadzieję, wyjść 
naprzeciw ich potrzebom. Jedną z inicjatyw 
NBP jest wydanie przewodnika po finansach 
osobistych spisanego alfabetem Braille’a. Jak 
mówiła Hanna Pasterny, jednym z krajów, gdzie 
udogodnień dla niewidzących jest najwięcej jest 
Wielka Brytania. U nas do pokonania „trzech 
schodów” jeszcze daleka droga.

(r)

Warsztaty ekonomiczne dla niewidomych

Pieniądze są dla wszystkich
Hanna Pasterny dojeżdża do pracy w rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych z Jastrzębia, zna biegle angielski i francuski, podróżuje i jest społeczną 
asystentką europosła, prof. Jerzego Buzka. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, ze Hania jest od dziecka... niewidoma.

Seniorom zawsze jest miło
Do sierpnia potrwa projekt 

realizowany przez Miejski Dom 
Pomocy Społecznej pod nazwą 
„Czy mówimy po polsku, czy po 
czesku, razem zawsze jest nam 
miło”. 

Partnerami MDPS są: dom pomocy 
społecznej z Gorzyc oraz domy seniora z Orłowej i Ostrawy. Celem 
projektu jest wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-

edukacyjnych i zacieśnianie kontaktów, a adresatami mieszkańcy  
i pracownicy domów pomocy społecznej po obu stronach polsko-czeskiej 
granicy. W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla pracowników na 
temat stresu i wypalenia zawodowego, a dla wszystkich beneficjentów 
– imprezę plenerową „Noc Świętojańska”. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 
2007-2013 oraz z budżetu państwa. 

(S)

Inicjatorka warsztatów Hanna Pasterny (z lewej) wraz z ich uczestnikami i prowadzącą Antoniną Rysiewicz 
z fundacji Vis Maior (z prawej)
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Jeszcze wszystko przede mną!
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Rozmawiamy tuż po występie w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej z okazji jubileuszu 25-lecia pańskiej pracy 
artystycznej. Gdy patrzy pan na Cezarego Pazurę 
dzisiaj i tego sprzed 25 lat, kogo pan widzi?

Widzę tę samą co przed laty otwartość na życie, większe 
umiejętności i olbrzymi bagaż doświadczeń. Jedno co 
pozostało, to niepewność, gdy wchodzę na scenę. Czy 
dobrze to zagram? Nie potrafię grać technicznie. Każde 
wyjście na scenę jest niepowtarzalne. Tego nauczył mnie 
mój profesor, nieżyjący już Jan Machulski. Twierdził, że 
gra się prawdę danego wieczoru. Nie ma dwóch takich 
samych spektakli. Są to te same teksty, ale energia jest 
inna. Kontakt z publicznością to wymiana energii, nie da 
się tego po prostu „odfajkować”. 

Kiedy pan poczuł, że chce być aktorem?
Już w dzieciństwie interesowały mnie inne rzeczy, niż 

moich kolegów. Słabo grałem w piłkę, na rowerku też 
niespecjalnie jeździłem. Ciągnęło mnie do występowania, 
chciałem prowadzić szkolne akademie. Nie mogłem się 
doczekać, kiedy zobaczą mnie koledzy, no i koleżanki. W 
ten sposób leczyłem jakieś swoje kompleksy. Wolałem po-
wiedzieć wiersz, zaśpiewać piosenkę. Może dlatego, że mój 
tata miał być aktorem, potem prowadził teatr amatorski. W 
domu zawsze mieliśmy dużo sztuk teatralnych. Na lekcjach 
polskiego najbardziej lubiłem czytanie z podziałem na role. 
Uwielbiałem naśladować głosy, kogoś udawać. I niestety, 
wygłupiałem się, za co obniżano mi oceny ze sprawowania. 

Który z filmów był przełomem w pańskiej karierze?
Wszystko zaczęło się od „Krolla”, to był mój pierwszy 

film kinowy. Za rolę kaprala Wiadernego od razu dostałem 
Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Gdyni. Wcześniej, 
przez kilka lat grałem w serialu „Pogranicze w ogniu”. 
Dzięki temu posypały się propozycje, zwłaszcza od kolegów 
ze studiów – choćby od Władysława Pasikowskiego. U 
Marka Koterskiego zagrałem w „Nic śmiesznego” –  to też 
była cezura w mojej karierze. Wreszcie przyszedł „Kiler”, 
a potem „13. Posterunek”, który wszystko zmienił. Nagle 
przestałem otrzymywać propozycje filmowe. Mieli mi 
za złe, że gram w sitcomie, który wtedy po raz pierwszy 
pojawił się w Polsce. 

Lata '90 to szczyt pańskiej kariery. Grał pan w kilku 
filmach rocznie, był niezwykle popularny. Zakręciło 
się wtedy trochę w głowie?

Nie było na to czasu, bo ciągle byłem w pracy. Musiałem 
wiązać koniec z końcem. Miałem trudną sytuację życiową, 
woda sodowa nie miała kiedy uderzyć mi do głowy. Mu-
siałem uporać się z życiem, z tym, żeby wychować dziecko, 
zarobić na dom. Prywatne sprawy mocno trzymały mnie 
na ziemi, zresztą zawsze byłem marzycielem-realistą. 
Chciałem tego, co może się spełnić. Nie zarabialiśmy wtedy 
takich pieniędzy, jakie zarabia się dzisiaj. Musiałem grać w 
filmie, w teatrze, w telewizji i jeszcze dorabiać nagrywając 
dubbingi do bajek. Wolne chwile zarezerwowane były dla 
rodziny. Tak zostałem wychowany. Moi rodzice są skrom-
ni – tata był nauczycielem, mama pracowała w zakładach  
w Niewiadowie. 

Czy w ciągu tych 25 lat był moment, w którym 

poczuł Pan, że te przysłowiowe „pięć minut” już się 
kończy? 

Mam świadomość, że faktycznie kiedyś się skończy. 
Wydawało mi się, że jestem na to gotowy. Otóż nie! Kiedy 
słyszę, że jakiś starszy aktor popada w depresję, czy sięga po 
alkohol, to wcale się nie dziwię... Na szczęście mam żonę, 
dwie córki, wkrótce na świat przyjdzie moje trzecie dziecko. 
Pochłania mnie reżyseria i produkcja filmowa. To wszystko 
rekompensuje mi upływający czas, trzyma przy życiu. Ale 
dzisiaj wiem, że nie ma siłacza, który byłby gotowy na to, 
by usłyszeć, że nie jest już nikomu potrzebny. Na szczęście 
aktorzy mogą wykonywać zawód nawet do sędziwej starości. 

Zaczynał Pan od kabaretu. To chyba nie jest łatwy 
kawałek chleba?

Kabaret spotkałem „po drodze”. Wraz ze Zbyszkiem 
Zamachowskim, Adą Biedrzyńską i Mirkiem Baką 
jeździliśmy na warsztaty, podczas których uczyliśmy się 
kabaretu. Rok po szkole trafiłem do kabaretu Laskowika. 
Przez rok kursowałem między Poznaniem a Warszawą, 
gdzie pracowałem w Teatrze Ochoty w Powszechnym  
i Ateneum. Gościnnie grałem też w musicalu „Metro”. 
Kiedy wystawiano go na Broadwayu, jako członek dru-
giego składu, w Warszawie zagrałem w niemal pięciuset 
przedstawieniach. Mnóstwo tych teatrów zaliczyłem, ale 
przede wszystkim robiłem filmy. 

A propos filmu. Dzisiaj jest Pan głównie kojarzony 
z rolami komediowymi, z filmem sensacyjnym, ale 
przecież ma pan w swoim dorobku również poważne 
role dramatyczne. Czy nie szkoda tego odejścia od 
kina poważnego?

Jeszcze wszystko przede mną! Do komedii trzeba mieć 
niezwykłą energię, być sprawnym fizycznie, mieć refleks. 
Tego uczy kabaret. Wiek służy rolom refleksyjnym, więc 
mam nadzieję, że takie wciąż przede mną. Nigdy nie my-
ślałem o rolach dramatycznych, raczej o tragikomicznych. 
Już wszystkiego w życiu spróbowałem i znów czuję pociąg 
do aktorstwa. 

Ale dzisiaj trochę mało pana w filmach...
Bo mnie nie obsadzają! (śmiech) A jak już proponowano 

mi role, to nie do przyjęcia. Wciąż robię filmy kinowe. W 
najbliższym czasie zagram w „Antyterapii”. Dostałem też 
propozycję zagrania w filmie polsko-czesko-słowackim, 
który reżyseruje Olaf Lubaszenko i będę grał po czesku.  

Czym dla pana jest aktorstwo?
To trudne pytanie. Trzeba mieć do tego serce i tę „iskrę 

bożą”. Ta profesja wciąż się zmienia. Jeszcze przed trzydzie-
stu laty aktorstwo było zupełnie inne – mentalność, technika 
gry. Gdy wiele się zmienia, zmienia się również sztuka 
aktorska. Dla mnie aktorstwo zawsze było sensem życia. 

Dzisiaj czuje się Pan bardziej aktorem, człowiekiem 
kabaretu, reżyserem czy producentem?

Przede wszystkim aktorem. Nawet jako kabareciarz 
jestem na scenie aktorem. Na improwizację zostawiam 
sobie niewielki margines. Nie mam takiego daru, jak Jerzy 
Kryszak, który rano przeczyta gazetę, a wieczorem ma 
gotowy program. Ja tak nie potrafię. Przygotowany tekst 
muszę przeanalizować, przemyśleć, wypróbować kolejne 

gagi. W filmie tej odpowiedzialności nie ma. Jest reżyser, 
który wie, czego chce i jak ma wyglądać moja rola.

Jubileusz to czas podsumowań. Z czego najbardziej 
jest pan dumny?

Przede wszystkim z ilości tego, co zrobiłem. Jest im-
ponująca. Ale najbardziej cieszy mnie to, że jako chłopak  
z małego Niewiadowa mogłem wejść do środowiska, które 
kiedyś istniało tylko za szklanym ekranem. Z czasem stało 
się ono częścią mojego życia, a ci, którzy byli moimi idolami, 
zostali kolegami z pracy. 

A czy coś się nie udało? 
Oczywiście, ale nie chcę o tym myśleć. Czasem wydaje 

mi się, że gdybym nie zagrał tu, to może byłbym w innym 
miejscu. Z powodu pracy na planie „13. Posterunku” 
nie zagrałem u Wajdy i Kawalerowicza. Serial pójdzie 
w zapomnienie, a ich filmy, jako dobro narodowe, będą 
pokazywane do końca świata. Ale nie ma co gdybać... 

Kiedy dzisiaj obserwuje pan młodych aktorów, którzy 
jadą do Hollywood i tam próbują swych sił, nie zazdrości 
im pan? Pana pokolenie nie miało takich możliwości... 

Absolutnie nie. Nie wiem, czy umiałbym się ścigać  
w tempie, w jakim dzisiaj robią to młodzi aktorzy. Ubole-
wam tylko, że życie dzieła sztuki bardzo się skróciło. Film 
przez miesiąc gości na ekranach kin, na chwilę pokazuje 
się na DVD i wkrótce wszyscy o nim zapominają. Wszystko 
dzieje się szybko, nie celebrujemy wyjścia do kina, ściągamy 
pliki z internetu. A przecież nie o to chodzi. Pewnych rzeczy 
trzeba doświadczyć, dotknąć. Książkę trzeba przeczytać; 
dzisiaj młodzież uczy się literatury ze streszczeń i tak traci 
kontakt ze sztuką. Cieszę się, że to nie dzisiaj wchodzę  
w zawód. Nie wiem, czy dałbym radę, czy wytrzymałbym pre-
sję. Gazety, plotkarskie portale potrafią podciąć skrzydła. 

Przed nami Wielkanoc. To czas, który poświęca 
pan bliskim?

Zawsze celebrujemy ten czas rodzinnie. W sobotę lubi-
my spotkać się ze znajomymi. Święcimy potrawy, a potem 
gdzieś siadamy i rozmawiamy. Niedzielę rozpoczynamy 
od rodzinnego śniadania, a w poniedziałek wielkanocny 
jeździmy do bliskich na Dyngusa. W tym roku, razem  
z żoną, zmieniliśmy plany. W lipcu przyjdzie na świat nasze 
kolejne dziecko, dlatego zanim pochłonie nas opieka nad 
maleństwem, postanowiliśmy spędzić święta tam, gdzie 
będzie bardzo ciepło.

Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Przed dwudziestu pięciu laty wkroczył w zawód, który stał się sensem jego życia. 
Cezary Pazura, znany aktor, a ostatnio i reżyser, opowiedział nam o swoich pasjach, 
trudnym życiu aktora i planach na przyszłość.

Rybnik był jednym z kilku miast, w których Cezary Pazura wystąpił 
ze swoim jubileuszowym programem



Zielona szkoła Agnieszki

Mówisz Bali, myślisz – raj na ziemi. Bajeczne plaże  
i beztroskie życie. Jak naprawdę upływa czas na wyspie, wie 
rybniczanka Agnieszka Blazy, która mieszka tam od sierpnia 
ubiegłego roku. Jako stypendystka programu Darmasiswa 
poznaje kulturę Indonezji.  

Tropikalne wysepki Gili – trzy krople piękna  
na oceanie – mówi o nich Agnieszka Blazy

Rybniczanka w Green school
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Program Darmasiswa jest adresowany do młodych 
ludzi z całego świata, chcących studiować kulturę, 
język i sztukę Indonezji w jednej z 49 uczelni tego 
wyspiarskiego kraju. W ubiegłym roku o stypendia 
ubiegało się prawie 2 tys. osób. Otrzymało je 750 mło-
dych ludzi z 73 krajów świata. Wśród szczęśliwców 
jest też rybniczanka Agnieszka Blazy. O dziwo, Po-
lacy stanowią najliczniejszą grupę uczestników – 84; 
wyprzedzają stypendystów z Chin (78) i Japonii (66). 

Z gniazda w daleki świat
Kiedy w 2008 r. Agnieszka stworzyła w Rybniku 

Centrum Kreatywnego Rozwoju Nido, placówka 
była alternatywą dla typowych klubów malucha. Na 
dzieciaki czekały niecodzienne warsztaty artystyczne 
i oryginalne zabawki rozwijające wyobraźnię. W Nido 
(z włoskiego: gniazdo, potocznie: przedszkole) miały 
wykluwać się twórcze umysły. Agnieszka łączyła tę 
pracę ze swoimi artystycznymi zainteresowaniami. 
Na pierwszym roku studiów na Wydziale Edukacji 
Artystycznej Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
pojechała do Rzymu. Trzy lata studiowała na tamtej-
szej Akademii Sztuk Pięknych i pracowała w studio 
designu. Później miała okazję dotrzeć na Filipiny. 
Tam również prowadziła zajęcia artystyczne dla 
dzieci. (O Agnieszce pisaliśmy w styczniu 2009 r.). 
Wiosną ubiegłego roku podjęła bardzo trudną dla 
niej i jej wychowanków decyzję. Zamknęła Nido, 
głównie ze względów finansowych i otworzyła nowy 
rozdział swojego życia. — Oglądam zdjęcia z po-
dróży i przypominam sobie, jak to jest być nieobecną  
w jednym miejscu i odkrywać coś w innym. Żegnam 
się z przedmiotami, które postanowiliśmy sprzedać, by 
móc wyjechać — napisała pół roku temu na blogu 
„WyRUSZAJ” (www.agablazy.com). 

Różne oblicza Bali 
Do Indonezji pojechała ze swoim narzeczonym 

fotografikiem Karolem Mierzejewskim (www.
karolmierzejewski.com). Najpierw dotarli do 
Bangkoku, potem na Bali. Przyjechali w sierpniu, 

miesiąc przed oficjalnym 
rozpoczęciem programu 
stypendialnego. Znaleźli 
mieszkanie, poznawali język i ludzi. Agnieszka opo-
wiada, że zaskoczyły ją potrawy, zapachy, insekty 
oraz ceny. — Szybko przekonaliśmy się, że życie na tej 
rajskiej wyspie, nie zawsze przypomina to z pięknych 
pocztówek i zdjęć. Tym, którzy mówią, że na Bali jest 
tanio, a ludzie zakochują się w wyspie i zostają tutaj 
na zawsze, chętnie pokażę rachunki z supermarketu  
i zdjęcia dzielnic, w których nie ma hoteli i spa, gdzie 
żyją normalni ludzie — mówi Agnieszka, ale zaraz do-
daje: — Jest tutaj jednak coś magicznego, co sprawia, 
że zapominamy o problemach… Moje oczarowanie 
Bali przebiega stopniowo i z dystansem. Czytając bloga 
dowiecie się na czym polega balijska sztuka walki i 
batiku, jak wygląda pora deszczowa i co warto tu 
zobaczyć. Poznacie też życie mieszkańców. Zajrzycie 
na ślub w obrządku buddyjskim, który zaczyna się 
od ceremonii obcinania włosów panu młodemu,  
a kończy zabawą weselną na ok. 700 osób. Przeczy-
tacie też o Denpasar, dokąd Aga i Karol przenieśli 
się, by rozpocząć studenckie życie. 

W japonkach wstęp wzbroniony
Uroczysta inauguracja projektu Darmasiswa 

odbyła się w Dżakarcie, gdzie zaproszono wszystkich 
stypendystów. Mieli kilka dni na zwiedzanie, spotka-
nia z ludźmi z całego świata i poznanie uczelnianych 
zasad. Aga wybrała artystyczny Institut Seni Indo-
nesia Denpasar, w którym studenci poznają kulturę  
i sztukę Indonezji. — W szkole nie wolno pokazywać 
się w japonkach, bluzkach na ramiączkach i w szortach 
— opowiada. O tym, że zasady te są respektowane 
przekonała się, kiedy wspólnie z koleżanką przyszła 
po wypłatę pierwszego stypendium: — Nie pomogły 
tłumaczenia, że mamy tylko jedną parę pełnych butów, 
których nie chciałyśmy zmoczyć w ulewnym deszczu. 
Usłyszałyśmy: „jak chcecie stypendium – wróćcie w 
porządnym obuwiu”. Tym, którzy myślą, że studiowa-
nie na Bali musi być bajką, odpowiadam: owszem, ale  

z wątkami dramatycznymi.

Szkoła Robinsonów
Rybniczanka bardzo 

chciała pracować w Gre-
en school na Bali. „Zie-
lona szkoła” przypomina 
luksusową willę Robin-
sona Crusoe – wszystkie 
pomieszczenia i klasy 
wykonane są z bambusa 

i materiałów „odnawialnych”. Nauczyciele pochodzą 
z różnych stron świata. Podobnie jak dzieci, które 
oprócz podstawowych przedmiotów, rozwijają swoje 
talenty oraz uczą się życia w zgodzie z naturą. Sadzą 
ryż, uprawiają warzywa i owoce. Agnieszka ubiegała 
się o stanowisko wolontariusza-asystenta etatowego 
nauczyciela sztuki lub wychowawcy przedszkolaków. 
Niestety, miesięcznie placówka dostaje około 300 
podań i nie może przyjąć wszystkich chętnych. Na 
szczęście rybniczanka zdobyła stypendium w progra-
mie Darmasiswa i kiedy znalazła się na Bali, wspólnie 
z Karolem dotarli do tej wyjątkowej szkoły na własną 
rękę. — Zaczęłam opowiadać o mojej pracy z dziećmi, 
artystycznych zajęciach, które prowadziłam w Nido, ale 
najbardziej zainteresowało ich moje doświadczenie  
w public relations — wspomina rybniczanka. Dziś jest 
odpowiedzialna za stronę Green School na dwóch 
popularnych portalach internetowych (facebook  
i twitter). Od dwóch miesięcy jest też asystentką 
nauczycielki sztuki w Green School. Karol natomiast 
został szkolnym fotografem. — W zamian za pracę 
dostajemy darmowe obiady, a te zwalają z nóg. W 
szkolnej stołówce są trzy bufety z kuchnią indonezyjską, 
wegetariańską i zachodnią — opowiada rybniczanka. 

Jak wrócimy to zrobię…
Za czym tęskni najbardziej? Oczywiście za 

bliskimi. Najtrudniej było w czasie świąt Bożego 
Narodzenia, pierwszych spędzonych poza domem. 
To nie jedyne tęsknoty: — Po powrocie będę ser za-
gryzać serem. To jedna z tych rzeczy, która potrafi mi 
się przyśnić. Drugie na liście są ziemniaki — wzdycha 
Aga. — Uspokajam rodzinę i wybierających się w te 
strony – ziemniaki można tutaj kupić, ale nie smakują 
jak nasze polskie i nie należą do najtańszych, choć  
i tak są tańsze od horrendalnie drogiego sera — Re-
kompensatą są widoki i przeżycia, których większość 
z nas pewnie nigdy nie doświadczy, jak choćby pobyt 
na rajskiej wysepce Pandan na Filipinach: — Jest 
mała, maleńka, jak u Maluśkiewicza. Chodzi się po 
niej boso, na plaży leżą muszelki w każdym kształcie 
i kolorze, a bambusowe chatki widać dopiero spo-
między liści palm. Za nimi dżungla. Jest tam jeden 
bar, jadalnia, kilka domków i centrum nurkowe. 
Tyle wystarczy, by poczuć się jak w raju — pisze 
zauroczona tym miejscem Aga. Zachęcamy do 
lektury bloga, odkrywania uroków Bali i śledzenia 
losów rybniczanki, która przekonuje, że każdy dzień 
spędzony na wyspie podpowiada jej nowe pomysły 
na pracę i życie. 

Sabina Horzela-Piskula



Co warto wiedzieć o ewangelikach  
w Rybniku?

Parafia ewangelicko-augsburska istnieje 
w Rybniku od 220 lat, należy do niej ok. pół 
tysiąca wiernych (liczba ta nie obejmuje ewan-
gelików z Raciborza i Ściborzyc Wielkich, nad 
którymi opiekę także sprawuje rybnicki pro-
boszcz). Przy parafii działa szkółka niedzielna 
dla dzieci, chór, Koło Pań, co dwa tygodnie 
spotyka się młodzież.

Zbliżają się najważniejsze dla chrze-
ścijan święta. Jak ewangelicy przeżywają 
Wielkanoc?

Historia podzieliła chrześcijaństwo zachod-
nie w XVI wieku, ale rok kościelny mamy po-
dobny. Dla naszego Kościoła bardzo ważny jest 
Wielki Piątek, który obchodzimy w wyciszeniu 
i skupieniu. Z radością oczekujmy wielkanoc-
nego poranka, który rozpoczyna święto wiary, 
nadziei i miłości.

Czy tradycyjne zwyczaje świąteczne są 
uznawane przez ewangelików?

Jak najbardziej. Przysłowiowy zajączek też 
kica w naszych ogródkach. Święta spędzamy na 
rodzinnych spotkaniach, mamy nabożeństwa 
wielkanocne, na których od kilku lat śpiewa 
nasz chór parafialny. W lany poniedziałek czyn-
nie obchodzimy śmigus-dyngus. W tradycjach  
i zwyczajach nie ma większych różnic 

Dlaczego w Wielką Sobotę nie ma „świę-
conki”?

To miły i sympatyczny zwyczaj. Nikt u nas nie 
zakazuje przynoszenia pokarmów do kościoła. 
Jednak reformacja odrzuciła kultowość, więc 
nie święcimy czegoś, co nie jest bliskie du-
chowości i religijności człowieka. Natomiast 
podoba mi się to jako część tradycji i obyczaju.

Katolicy i ewangelicy często zawierają 
małżeństwa mieszane wyznaniowo. Jak 
ksiądz postrzega taki rodzinny, sąsiedzki 
ekumenizm?

Mam wielu takich parafian, sam udzielałem 
ślubu ekumenicznego. Tolerancja i kompro-
mis nadają barw naszemu chrześcijańskiemu 
życiu. Problemy pojawiają się na pewno, ale 
pozostają na dłużej tylko wtedy, gdy nie są 
dyskutowane i nie szuka się porozumienia. 
Od ponad 25 lat wraz z parafią św. Jadwigi 
utrzymujemy kontakty z parafiami katolicką 
i ewangelicką w Niemczech. Wspólne wyjazdy 
bardzo integrują, możemy wtedy porozmawiać, 
poznać się. Z końcem stycznia mieliśmy też 
nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. 

Zaprosiłem do odwiedzenia kościoła różne 
klasy rybnickich szkół, żeby młodzi ludzie mogli 
lepiej poznać życie naszej parafii. Mamy tego 
samego Pana Boga, choć u nas od czasów refor-
macji nie ma kultu świętych, kultu maryjnego, 
prymatu papieża, mamy dwa sakramenty – to 
są podstawowe różnice między ewangelikami 
i katolikami. Marcin Luter też był kiedyś ka-
tolikiem, dążył do zreformowania Kościoła, 
a nie do ustanowienia odrębnej instytucji 

kościelnych. Nie zmienimy podziału chrześci-
jaństwa, lecz możemy szukać dialogu między 
wyznaniami. Pamiętajmy, że w naszym mieście 
i kraju są inne kościoły chrześcijańskie, które 
również obchodzą święta i tak samo cieszą się 
ze zmartwychwstania Chrystusa.

Czego chciałby ksiądz życzyć czytelni-
kom?

Zdrowia, żebyśmy mieli siłę i moc do du-
chowego przygotowania się do świąt. Kilka 
dni wolnego warto wykorzystać na spotkania, 
rozmowy. Spróbujmy wypełnić ten czas czymś 
pozytywnym, żeby to nie były chwile spędzone 
tylko przy stole bądź przed telewizorem, choć 
to oczywiście też jest fajne i ważne. Uczestni-
cząc w nabożeństwie czy mszy wsłuchajmy się  
w słowa Pisma Świętego, zastanówmy, co Bóg 
dla nas uczynił, a co my czynimy dla Boga.

A czego życzyć księdzu?
Każdy ksiądz stoi w tym okresie przed 

dylematem, jak zainteresować wiernych kaza-
niem. Szukamy nowych sposobów, by trafić do 
słuchaczy. Proszę mi i innym księżom życzyć, 
żeby to się udało.

Przed świętami w domach jest wiele krzą-
tania, sprzątania, gotowania. U księdza 
sytuacja jest inna niż u księży katolickich…

No pewnie, że inna… To, że mam żonę  
i dwójkę dzieci, zbliża mnie do ludzi. Dzięki 
życiu rodzinnemu wiem, jak to jest w mał-
żeństwie, jakie trudności i radości towarzyszą 
wychowaniu dzieci, ich kolejnym egzaminom, 
dorastaniu. Życzę każdemu, by był bliżej tych 
spraw od strony praktycznej. Człowiek nie jest 

sam, może się cieszyć rodziną, tym szczególnym 
rodzajem dopingu i wsparcia, jaki otrzymuje 
od najbliższych. Pan Bóg stworzył kobietę  
i mężczyznę, by byli razem, nie osobno. Po 
całym dniu mogę się zastanowić, co dobrego 
zrobiłem dla Kościoła i rodziny. 

Wróćmy jednak do porządków…
Porządki wiosenne jak najbardziej. Wiem 

jak się odkurza i sprząta. Dawno temu udało 
mi się umyć okna. Czasem sobie tłumaczę, że 
może jestem stworzony do innych celów – choć 
chyba nie do końca tak jest… W obowiązkach 
domowych potrzebny jest kompromis. 

Rozmawiała Małgorzata Tytko

Ksiądz Mirosław Sikora jest proboszczem w rybnickiej parafii ewangelickiej od dziesięciu lat
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U nas też  kicają zające
O Wielkanocy, praktycznym ekumenizmie i życiu rodzinnym opowiada 

ks. Mirosław Sikora – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku.

Ks. Mirosław Sikora – „góral nisko-
pienny” z cieszyńskiego. Był ordynowany 
w urząd księdza (odpowiednik święceń 
kapłańskich) w Ustroniu w 1991 roku; 
na pierwszą parafię trafił do Słupska, 
gdzie spędził 12 lat w parafii zborów 
niepolskich (nabożeństwa prowadzone 
w języku niemieckim). W 2002 roku wy-
startował w wyborach na proboszcza w 
Rybniku. W Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim biskup nie ma bezpośredniego 
wpływu na obsadę parafii. Proboszcz 
jest wybierany przez wiernych w demo-
kratycznym głosowaniu, a jego kadencja 
trwa 10 lat. Za zgodą zgromadzenia 
parafialnego kadencja proboszcza może 
zostać przedłużona. 
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Po ponad dwudziestu sześciu latach spra-
wowania funkcji metropolity katowickiego 
przeszedł Ksiądz Arcybiskup na zasłużoną 
emeryturę. Znając jednak przywiązanie Księ-
dza do śląskiego Kościoła, jesteśmy pewni, 
że nie oznacza to stanu spoczynku. Nadzieję 
na dalszą aktywność wyraził zresztą w spe-
cjalnym liście nuncjusz apostolski Celestino 
Migliore: (...) Proszę również, aby Ksiądz Arcy-
biskup – stosownie do sił i zdrowia oraz na prośbę  
i w uzgodnieniu z nowym pasterzem archidiecezji – 
wspomagał swym doświadczeniem, posługą i radą 
Kościół katowicki i Konferencję Episkopatu Polski 
(...) — napisał.

Oczywiście w przypadku kapłana nie ma mowy 
o stanie spoczynku. Zostałem jedynie zwolniony 
ze spraw administracyjnych, ale pozostała mi wła-
dza święceń. Jako biskup – senior nadal udzielam 
sakramentów świętych, biorę udział w pracach 
Episkopatu i wypełniam wszystkie kapłańskie obo-
wiązki oraz te powierzone mi przez mojego następcę,  
a także ucznia i współpracownika, ks. abpa Wiktora 
Skworca. Na razie próbuję się przyzwyczaić do nowej 
sytuacji, ale pracy pastoralnej nie jest wcale mniej. 
Robię to, co pan Bóg zleca mi przez ludzi. Myślę, 
że dzięki odciążeniu od wielu spraw, będę miał 
więcej czasu na lekturę. Benedykt XVI publikuje 
stale nowe dokumenty, zwłaszcza w temacie nowej 
ewangelizacji. Jest co czytać i jest co rozważać.

Wiernych interesuje, czy Ksiądz Arcybiskup 
powróci w rodzinne strony? Mieszkająca w 
Niedobczycach siostra, wyznała, że gdyby tylko 
Ksiądz wyraził taką wolę, drzwi jej domu stoją 
otworem...

Gdzieżbym ich stawiał w takiej sytuacji! Póki 
co, mam gdzie mieszkać. Na Francuskiej w Kato-

wicach mam swoją bibliotekę, swoje środowisko, 
krąg oddanych ludzi i wiele jeszcze obowiązków. 
Mój poprzednik ks. bp Herbert Bednorz mieszkał 
tu aż do śmierci, jeszcze kilka lat po przejściu na 
emeryturę. A moim ostatnim „mieszkaniem” bę-
dzie krypta katowickiej katedry Chrystusa Króla.    

Wróćmy zatem do początków kapłańskiej 
drogi, która rozpoczęła się w Niedobczycach. 
Czy był Ksiądz ministrantem?

Owszem, posługiwałem do Mszy św. w niedo-
beckim kościele, ale wtedy jeszcze o kapłaństwie 
nie myślałem. Pochodzę z tradycyjnej śląskiej, 
wierzącej rodziny, ale powołanie, nie tylko zresztą 
do kapłaństwa, jest sprawą Bożą. Powołaniu po-
mogła zapewne modlitwa babci ze strony matki. 
Babcia bardzo chciała, by któryś z wnuków został 
kapłanem. Była osobą głęboko religijną, a z „sach-
sów” w Niemczech przywiozła m.in. wiele religijnej 
literatury. Szczególną wagę miała również możli-
wość nauki w rybnickim Liceum im. Powstańców 
Śląskich. W czasach mojej młodości młodzi ludzie 
byli jak najwcześniej posyłani do pracy w kopalni. 
To, że ja i moje rodzeństwo, a miałem trzech braci 
i dwie siostry, z których jedna wcześnie zmarła, 
mogliśmy się dalej uczyć, zawdzięczamy ojcu. 
Urodzony w 1906 r. ojciec, po powrocie Śląska do 
Macierzy, wzrastał w atmosferze polskości i kato-
lickości. Należał do Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, gdzie miał kontakt z proboszczem 
niedobeckiej parafii, ks. Alozym Lazarem, który 
uświadomił mu wagę wykształcenia. Ksiądz Lazar 
organizował m.in. wyjazdy do teatru, zachęcał do 
czytania, był wielkim społecznikiem. To musiało 
mieć wpływ na świadomość ojca, który sterował 
naszą edukacją, choć na wywiadówki chodziła 
mama. Ukończyliśmy wszyscy jedyne wówczas 

rybnickie gimnazjum (dziś Liceum im. Powstańców 
Śląskich), którego świetną atmosferę pamiętam do 
dziś. Dyrektorem był wtedy Edward Szymański. 
Pamiętam moich wychowawców np. Kazimierza 
Herza, Wandę Różańską i wielu innych.

Czy wrażliwość społeczna, z jakiej jest 
Ksiądz znany, tkwi w śląskich korzeniach? 

To, że biskup katowicki jest wrażliwy społecznie, 
jest specyfiką tej ziemi. Jest na niej jeszcze wiele 
ubóstwa i choć przemysł daje zarobek, również tę 
ziemię degraduje. Już na początku mojej posługi jako 
ordynariusz katowicki wystosowałem list pasterski 
dotyczący konieczności ochrony śląskiego środowi-
ska naturalnego. Muszę przyznać, że po dwudziestu 
pięciu latach jest lepiej, ale jeszcze wiele zostało do 
zrobienia. Zresztą degradacji ulega nie tylko ziemia, 
woda, powietrze, ale i człowiek, często ofiara prze-
mian gospodarczych, społecznych i politycznych.  
W województwie śląskim jest wiele enklaw ubóstwa, 
również duchowego i w tej sferze Kościół ma do 
wypełnienia ważna rolę. Boga i nadziei potrzebują 
wszyscy. Od wielu lat przed każdymi świętami od-
prawiałem nabożeństwa w katowickim więzieniu, 
tam gdzie tyle przecierpiał twórca ruchu oazowego, 
urodzony i ochrzczony w Rybniku Sługa Boży  
ks. Franciszek Blachnicki. Mówiąc żartem, znam 
to więzienie tak dobrze, że gdyby mnie tam kiedyś 
zamknięto, czułbym się „jak w domu”. Otrzymałem 
nawet odznaczenie za zasługi dla więziennictwa...   

Wiemy jak bardzo bliski jest Ekscelencji 
kult Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Spra-
wiedliwości i Miłości społecznej, który w cza-
sach posługi Księdza jako metropolity nabrał 
wyrazistości.      

Matka Boska Piekarska została orędowniczką 
ludzi pracy w czasie pontyfikatu Jana XXIII, kiedy 

Boga i nadziei potrzebują wszyscy
Rozmowa z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem

W listopadzie ub. roku, po 26 latach 
biskupiej posługi, ksiądz arcybiskup 
Damian Zimoń przekazał kierowanie 
śląskim Kościołem swojemu następcy  
i uczniowi jednocześnie, ks. arcybisku-
powi Wiktorowi Skworcowi. Ksiądz 
arcybiskup senior był nam podwójnie 
bliski: nie tylko jako metropolita ka-
towicki, ale również, a może przede 
wszystkim, jako rybniczanin, mocno 
związany ze swoją małą ojczyzną, cze-
mu wielokrotnie dawał wyraz.

Bywał w naszym mieście bardzo często, 
w rodzinnych Niedobczycach i w swojej 
dawnej szkole. Był obecny zawsze wtedy, 
gdy w mieście działo się coś ważnego. 
Zawsze pogodny, pełen energii, ale i troski 
o śląski Kościół, ludzi pracy i młodzież. 
Rybniczanie odwdzięczyli się mu m.in. 
Honorową Złotą Lampką Górniczą i hono-
rowym obywatelstwem Rybnika.

— Bazylika św. Antoniego to „znak firmowy” i chluba Rybnika — uważa ks. arcybiskup Damian Zimoń. Miniaturki świątyni nie mogło więc 
zabraknąć w jego gabinecie
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biskupem katowickim był ks. biskup Herbert Bednorz. 
Kościołowi zależało, by ludzie pracy mieli swoje miejsce 
i swoje wezwanie związane z walką o prawa człowieka. 
Miejsce pielgrzymek ludzi pracy stało się szczególnie 
wymowne w czasie wybuchu „Solidarności” i po niej. 
Ludzie spoza Polski, również duchowni, są zadziwieni 
zjawiskiem, jakim są tak bardzo liczne pielgrzymki do MB 
Piekarskiej, zwłaszcza mężczyzn. To świadczy o potrzebie 
duchowego wsparcia dla ludzi ciężkiej pracy, którzy, głodni 
słowa Bożego, przychodzą po nadzieję. Wydawało się, 
że po upadku państwa totalitarnego kult osłabnie, na 
szczęście tak się nie stało. Piekary są wielką Bożą łaską  
i kręgosłupem wiary wpisującym się w zwyczaje i historię 
katolicyzmu na Śląsku.

Czy Ksiądz Arcybiskup wie, że uczestnikiem tych 
pielgrzymek jest również burmistrz zaprzyjaźnionego 
z Rybnikiem niemieckiego miasta Dorsten? Lambert 
Lütkenhorst jest z zawodu drukarzem i w czasie 
„Solidarności” oraz później przewoził podobno przez 
granicę w częściach maszynę drukarską z przezna-
czeniem dla drukarni diecezjalnej.

Poznałem kiedyś burmistrza Dorsten i wiem, że uczestni-
czył w pielgrzymkach, ale epizodu z drukarnią nie znałem. 
Uczestnictwo pielgrzymów z innych krajów, ze Wschodu  
i Zachodu, bardzo nas cieszy, ale chcieliśmy charyzmat Mat-
ki Boskiej Piekarskiej jeszcze bardziej upowszechnić. Nie tak 
dawno brałem udział w Rzymie w promocji zbioru przetłu-
maczonych na język włoski, a wygłoszonych w Piekarach lub 
skierowanych do piekarskich pielgrzymów, homilii naszego 
papieża Jana Pawła II, dla którego spotkania z ludźmi pracy 
były bardzo ważne. Do promocji tej książki na Uniwersyte-
cie Gregoriańskim przyczynił się wielki przyjaciel Polaków 
prof. Rocco Buttiglione. Parę lat temu brał on udział  
w majowej pielgrzymce do Piekar.

Patrząc na wspólne zdjęcie Księdza Arcybiskupa  
z Papieżem-Polakiem na ścianie gabinetu, trudno nie 
zapytać o spotkania z Ojcem Świętym...  

Było ich wiele, również przed pontyfikatem bł. Jana 
Pawła II. Prof. Karol Wojtyła był wykładowcą w czasie 
moich studiów seminaryjnych, potem jako wicerektor 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krako-
wie spotykałem się z metropolitą krakowskim, a następnie 
wielokrotnie podczas jego pontyfikatu, kiedy od 1985 roku  
byłem biskupem diecezjalnym i potem metropolitą ka-
towickim. Był bardzo serdeczny, zawsze kojarzył mnie 
z imienia i przynależności do Kościoła śląskiego. Wielu 
Polaków przyznaje, że życie w czasie pontyfikatu bł. Jana 
Pawła II było ogromnym darem losu, zaś dla biskupa 
to rzecz szczególna. Papież był wzorem kapłana, ale  
i człowieka w ogóle.   

Które z pozostawionych po sobie dzieł uważa Eks-
celencja za szczególnie ważne?

Na pewno jednym z nich jest powołanie w listopadzie 
2000 r. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, 
erygowanego przez władze kościelne dekretem z sierpnia 
tegoż roku. W 2003 roku wmurowywałem kamień wę-
gielny pod nową, bardzo architektonicznie nowoczesną, 
siedzibę. Powstanie wydziału jest efektem dwudziesto-
letnich starań władz uniwersyteckich i kościelnych oraz 
pomocy wielu ludzi. Dziś to ważne miejsce pogłębiania 
wiedzy religijnej i wiary, zarówno przez osoby świeckie, 
jak i przyszłych kapłanów. A kandydatów na studia teo-
logiczne jest wielu.

W czasie mojej posługi poświęciłem ponad 120 nowych 

kościołów, w których powstaniu miałem swój udział,  
a dwa kolejne budują się w Rybniku –  oba w sąsiedztwie 
dużych skupisk ludzkich. Bardzo się cieszę z odnowienia 
bazyliki św. Antoniego, „znaku firmowego” i chluby Ryb-
nika, świątyni widocznej ze wszystkich stron. Pozyskanie 
środków na remont było bardzo trudne; dzięki Bogu 
udało się, również za sprawą wsparcia tego dzieła przez 
miasto. To ogromny wysiłek finansowy, dlatego proboszcz  
oczekuje jeszcze większego zaangażowania parafian  
i wszystkich rybniczan. Nadanie kościołowi św. Antoniego 
tytułu bazyliki mniejszej, o co bardzo zabiegałem, było na 
pewno wielką promocją miasta. Ta świątynia, zarówno 
dawniej, jak i dziś, jest naszym wspólnym dobrem i dumą. 
Jestem także honorowym obywatelem Rybnika i kult  
św. Antoniego w Rybniku jest mi bliski.

Myślę, że ważnym działaniem był także udział w pracach 
redakcji „Gościa Niedzielnego”, pisma coraz nowocze-
śniejszego, trafiającego do szerokiego grona odbiorców. 
To jedyny ogólnopolski tygodnik wydawany na Górnym 
Śląsku. Zmieniła się mentalność i percepcja człowieka, 
więcej jest sposobów przekazu. Dziś do wiernych trzeba 
przemawiać innym językiem, również przez media – w spo-
sób ewangeliczny i biblijny. W czasach, kiedy brakowało 
niezawisłej państwowości, homilie miały często patrio-
tyczny charakter. W Rybniku, narażając się ateistycznej 
władzy, z odwagi głoszenia słowa Bożego znani byli m.in. 
księża Sylwester Durczok i Franciszek Pisula; przykład 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki znamy wszyscy. Kiedy 
się mówi prawdę, nie wszyscy chcą słuchać... Wzorem 
kaznodziei jest dla nas bł. Jan Paweł II i należy się cieszyć, 
że jego słowa pozostały.

Naszą rozmowę publikujemy tuż przed Wielkim 
Tygodniem. Czym dla chrześcijanina powinna być 
Wielkanoc?

Czasem wyciszenia, modlitwy i nawrócenia. Triduum 
Paschalne i Wielkanoc to najważniejszy czas w roku ko-
ścielnym, choć w polskiej kulturze, a może raczej obyczaju, 
większą wagę przykłada się do obchodów Bożego Naro-
dzenia. Wielkanoc zawiera największe tajemnice wiary 
chrześcijańskiej – śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Niezwykła miłość Chrystusa objawia się zakodowana  
w wielu obrzędach i zwyczajach, trzeba ją jednak umieć 
odczytać. Wielki Tydzień pokazuje cierpienia, samotność i 
śmierć Chrystusa – aż po Jego zmartwychwstanie. To obraz 
życia każdego człowieka, do tego życia powołał nas Bóg. By 
z tego okresu wyjść odnowionym, pełnym radości i nadziei, 
potrzeba naszego zaangażowania. Zachęcam, by Święta 
Wielkanocne przeżywać bardziej w świetle lektury Pisma 
Świętego. Obrzędy w kościołach są komentowane przez 
słowo Boże. Bóg stale objawia się w swoim słowie. Trzeba 
je przyjmować z wiarą. Jesteśmy w stanie zrozumieć liturgię 
i świadomie brać udział w bogatych ceremoniach. Jeśli się 
do tego duchowo przygotujemy, mamy szansę na  osobowy 
rozwój. Każdy człowiek jest powołany do świętości, by na-
śladować Chrystusa, który cierpi i zmartwychwstaje. Całą 
swoją doczesnością idziemy do zmartwychwstania. To ob-
raz całego życia wierzącego człowieka, a z niewierzącymi, 
jeśli ich wartości są zbieżne z wartościami chrześcijańskimi, 
Pan Bóg się spotka. On wie co robi.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy spokojnych 
radosnych świąt Wielkiej Nocy.

Życzę czytelnikom również radosnych Świąt Wielka-
nocnych.

Rozmawiała Wiesława Różańska

 Ksiądz arcybiskup Damian 
Zimoń urodził się 25 października 
1934 r. w Niedobczycach. Jest ab-
solwentem rybnickiego gimnazjum 
(dziś I Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich), gdzie 
w 1952 r. uzyskał maturę. Ukoń-
czył Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Krakowie i w 1957 
r. otrzymał z rąk biskupa Juliusza 
Bieńka święcenia kapłańskie. Jako 
wikariusz pracował w kilku śląskich 
parafiach, w tym w pobliskim 
Pszowie. W latach 1969-1975 pełnił 
funkcję wicerektora Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w 
Krakowie. Od 1975 r. do nominacji 
na biskupa katowickiego w roku 
1985, był proboszczem parafii 
mariackiej w Katowicach. W latach 
1970-1977 kontynuował studia 
specjalistyczne z zakresu teologii 
pastoralnej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim i historii liturgii 
w Papieskiej Akademii Teologii w 
Krakowie, gdzie uzyskał doktorat. 
Od roku 1970 r. pełnił wiele waż-
nych funkcji w śląskim i polskim 
Kościele. W roku 1974 wszedł w 
skład redakcji „Gościa Niedzielne-
go”. W październiku 1975 r. został 
członkiem Komisji Episkopatu Polski 
do Spraw Duchowieństwa. Wykła-
dał w Wyższym Śląskim Semina-
rium Duchownym w Katowicach, 
Studium Pastoralnym, Studium 
Teologicznym, a obecnie na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

3 czerwca 1985 r. został miano-
wany biskupem diecezjalnym die-
cezji katowickiej. Po reorganizacji 
Kościoła w Polsce, 25 marca 1992 
r. został mianowany arcybiskupem, 
metropolitą katowickim.

Od 1992 r. zasiadał w Radzie 
Stałej Episkopatu Polski, gdzie był 
m.in. przewodniczącym Komisji 
Duszpasterstwa, której teraz jest 
członkiem.

W sierpniu 2009 r. papież Be-
nedykt XVI poprosił arcybiskupa 
Zimonia o pełnienie (mimo wieku 
emerytalnego) funkcji metropolity 
katowickiego jeszcze przez dwa 
lata. Ostatecznie papież przyjął 
jego rezygnację 29 października 
2011 roku. 

W czerwcu 2007 r. ksiądz arcybi-
skup otrzymał tytuł Doctora Hono-
ris Causa Uniwersytetu Śląskiego za 
wkład w kulturę Śląska i propago-
wanie godności ludzi pracy. 



Wystarczyły patyczki do szaszłyków, klej  
i kolorowa bibuła, by wykonać wesołe, wielo-
barwne palmy wielkanocne.  — Chciałyśmy, 
by były to tradycyjne palmy ze świeżych wierz-
bowych gałązek, ale pogoda nam nie sprzyjała, 
dlatego na warsztat wzięłyśmy bibułę — mówi 
Aleksandra Borowska, etnograf z rybnickiego 
Muzeum, która wraz z Martą Paszko popro-
wadziła zajęcia. Zachęcone powodzeniem, 

jakim cieszyły się 
z o r g a n i z o w a n e  
w grudniu ubiegłe-
go roku warsztaty 
bożonarodzenio-
we, postanowiły kontynuować projekt w 
okresie poprzedzającym Wielkanoc. W 
cztery poniedziałki marca najmłodsi nie tylko 
wykonywali palmy wielkanocne, ale poznali 

też zwyczaje związane ze świętami. Dzieci 
miały wielką frajdę i z dumą prezentowały 
wykonane przez siebie prace. 

(D)

Od zawsze marzył, by upo-
minki, jakie przy różnych oka-
zjach wręcza przyjaciołom i bli-
skim były oryginalne, od serca. 
— Kupić prezent w sklepie? To 
banalne. Zrobić coś samemu, to 
dopiero jest wyzwanie — mówi 
Rajmund Kłosek, były nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej nr 11. 
Początki nie były zachęcające. 
Pan Rajmund przyznaje, że 
pierwsze wykonane ze sklejki  
i drewna prace nie były udane. 
Przed osiemnastu laty ofiarował 
teściowej zrobionego przez 
siebie bociana. — Wyglądał jak 
pokraka. Wtedy wydawało mi 
się, że jest niezły, ale gdy dzisiaj 
sobie go przypominam, widzę jak 
nieudolne było to dzieło — wspo-
mina. Mimo to, do wszystkich 
swych prac ma wielki sentyment. 
A zrobił ich już kilka tysięcy. 
Świąteczne ozdoby, dekoracje, 
które można ustawić w miesz-
kaniu i w ogrodzie oraz przed-
mioty użytkowe znalazły miejsce  
w domach przyjaciół, znajo-
mych, a także zupełnie obcych 

mu osób. Niektóre powędro-
wały nawet do Australii, Kanady  
i zaprzyjaźnionego z Rybnikiem 
francuskiego Mazamet. 

Największym wzięciem cie-
szą się dekoracje świąteczne. 
Dwa razy w roku – przed Bo-
żym Narodzeniem i Wielkanocą  
– w panu Rajmundzie na dobre 
budzi się dusza artysty-pasjonata. 
Do pracy zabiera się na długo 
przed świętami. Kupuje sklejkę 
oraz drewno, z którego powstają 
większe, nawet dwumetrowe 
formy. Ma kilkaset szablonów. 
Wyrzyna i wycina wzory, szlifuje, 
nawierca otworki, skleja poszcze-
gólne fragmenty. Tak przygoto-
wane ozdoby pokrywa farbami 
akrylowymi, flamastrem podkre-
śla kontury, a całość wykańcza la-
kierem. Wycinanie, szlifowanie i 
czyszczenie kolejnych elementów 
jest bardzo pracochłonne. Naj-
mniej przyjemny, pierwszy etap 
pracy, to przede wszystkim kurz 
i hałas. Pan Rajmund musi być 
precyzyjny, bo sklejka jest mate-
riałem niezwykle delikatnym. 

— 

Chciałabym mieć wreszcie 
normalne święta — wyznaje  
z uśmiechem jego żona Ewa. Nic 
z tego. Na kilkanaście tygodni 
przed świętami, w całym domu 
panuje artystyczny nieład. Pod 
koniec października mieszkanie 
wypełnia się bożonarodzeniowymi 
ozdobami, a jeszcze w karnawale, 
na meblach i parapetach pojawiają 
się wielkanocne zające i baranki, 
wielobarwne wiosenne kwiaty, 
kolorowe pisanki. Wszędzie pełno 
jest kawałków sklejki, papieru 
ściernego, gotowych szablonów, 
farb, wykałaczek, pędzli i marke-
rów. Na szczęście pani Ewa zara-
ziła się od męża jego artystyczną 
pasją. Sama również projektuje 
nowe wzory i ozdabia wycięte już 
elementy. Pan Rajmund żałuje, 
że tak mało jest literatury poświę-
conej jego pasji, dlatego napisał 
poradnik, w którym szczegółowo 

podpowiada, w jaki sposób 
zwykłą sklejkę zamienić 
w efektowne, świąteczne 
dekoracje. — Mam już 

gotowy projekt książki, 
którą, być może, kiedyś uda 

mi się wydać. Żyjemy 
przecież w dobie kom-
puterów i wszechobec-

nej elektroniki. Powrót 
do tradycji i rękodzieła może 
sprawić, że nasze życie stanie 

się bardziej naturalne. 

Nowe palmy
wprost z Muzeum

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 na Smolnej z zapałem wykonywali wielkanocne palmy

Niemal pięciuset przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych uczestniczyło w warsztatach wielkanocnych 
zorganizowanych w marcu w rybnickim Muzeum.

N a t u r a l n i e  n a  W i e l k a n o c
— Gdy zbliżają się święta, coś się we mnie 

burzy. Nadchodzi chęć, by zrobić coś nowego 
— mówi Rajmund Kłosek, który od nie-
mal dwudziestu lat tworzy pełne uroku 
dekoracje i ozdoby świąteczne z drewna.

Gości, którzy przed świę-
tami odwiedzają dom 
państwa Kłosków wita 
sporych rozmiarów wiel-
kanocny zając
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— Na Wielkanoc nie wydziwiom. 
Musi być swojski chlyb, pyszny świę-
celnik, swojsko szynka i wendzonka, 
kołocz z makiem i syrem, pieczony 
baranek, no i jajka farbione w cebuli.  
Z tym idymy do świencynio — opo-
wiada Remigiusz Rączka. Kucharz 
podaje też królika duszonego na 
maśle, rolady wołowe, ciemne i białe 
kluski oraz kapustę. Czasem na stole 
pojawia się kaczka, zawsze natomiast 
– jajecznica. — To tradycja wynie-
siono z mojego rodzinnego domu.  
W śmiergust, czyli w lany poniedzia-
łek, jemy smażonka ze sznitlochem. 
Na Wielkanoc robia też swój chrzan, 
czasem żurek na chrzanie. Polecom 
też żurek na przednich szłapkach  
z królika; jest bardzo delikatny. Przed-
świąteczna krzątanina w domu 
Rączków rozpoczyna się już w Wielki 
Czwartek od pieczenia chleba. Wiel-
ki Piątek kucharz wypieka kołocze,  
a w Wielką Sobotę szykuje resztę 
świątecznych dań. Pracy jest sporo, 
ale nie może zabraknąć czasu na du-
chowe przygotowanie do świąt: — Nie 
wyobrażom se Wielkanocy bez obcho-
dzynio Triduum Paschalnego — mówi 
i przyznaje, że celebrowanie Wielkie-
go Tygodnia sprawia, że bardziej lubi 
Wielkanoc od Bożego Narodzenia. 
Na świąteczny obiad Rączka poleca 
też dziczyznę lub kaczkę z jabłkami 

w marynowanych pomarańczach, 
podawaną z żurawiną, a także rosół  
w wersji lux, czyli ze swojskimi nudla-
mi (makaronem). Łasuchom propo-
nuje drobne ciasteczka, w tym słodkie, 
adwokatowe ule i pierniczki, które 
można przygotować wcześniej i prze-
chować do świąt w biksie (pudełku). 
— Lubia se pomaszkecić — szczerze 
przyznaje kucharz. Mazurków nie 
piecze, bo nie mają związku ze śląską 
tradycją. Rączka nie przepada też za 
słodkościami z kremem, lubi ciasta 
drożdżowe i cytrynowo zista. Babkę tę 
robi się z sześciu jajek, które najpierw 
się waży i dodaje tyle mąki i cukru ile 
ważyły jajka. — Do tego margaryna  
i pyszno zista gotowo! — przekonuje 
kucharz. 

Sporą popularność przyniósł Re-
migiuszowi Rączce program kuli-
narny „Kuchnia po śląsku”, gdzie 
przybliżał historię i tradycję śląskiej 
kuchni. Obecnie prowadzi program 
„Gotuj z Rączką” w TVP Katowice. 
— Kuchnia śląska jest doskonałym 
ambasadorem naszego regionu. Dzięki 
kuchni i naszyj godce, Śląsk jest coraz 
bardziej rozpoznawalny. Nie wiem, 
czy jest ktoś, kto nie zno choćby jednej 
ślonskiej potrawy — mówi. W swoich 
programach Rączka sięga po stare, 
nawet stuletnie przepisy, ale przygo-
towuje też własne potrawy. — Ludzie 

robią te dania, a potem piszą, jak 
bardzo im smakowało. To miłe 
— stwierdza Rączka. Programy 
nie zyskałyby takiej popularności, 
gdyby nie wyjątkowy dar kucharza 
do ślonskij godki. Na jednym z kon-
kursów gwarowych Rączka poznał 
Józefa Poloka, który zachęcił go 
do wykorzystania swojego talentu. 
Dziś kucharz z Wodzisławia robi 
to, co kocha i łączy dar gawędziarza 
z doświadczeniem zdobytym m.in.  
w hotelowych kuchniach i restau-
racjach. — Popularność jest miła, 
choć czasem robienie zakupów bywa 
uciążliwe, bo ludzie zaglondajom mi 
do koszyka. Ostatnio stoja w sklepie 
z tytkom ogórków, bo, jako porządny 
Hanys mom zegródka, w kieryj byle co 
sieja – marchewka, pietruszka, rozto-
maity grinzojg (warzywa). I podchodzi 
do mnie starszo pani i pyto: — Bydzie 
pan coś teraz z nasion warzyć? 

Rączka nie narzeka na brak zajęć. 
Współpracuje z telewizją, prowadzi 
audycje radiowe, pisze do kilku gazet, 
uczy przyszłych kucharzy w wodzi-
sławskim „ekonomiku” i organizuje 
iwynty, podczas których gotuje „na 
żywo”: — Do warzynio trza wkłodać 
trocha serca, wtedy bydzie smakować 
kożdymu — radzi. Kucharz nie ma 
ulubionego dania. Przynajmniej raz 
w tygodniu jada ryby, często przygo-

towuje polędwicę, cielęcinę, czy woło-
winę. Unika drobiu, stara się nie jeść 
tłusto, a menu wzbogaca warzywami. 
Poleca kuchnię śródziemnomorską. 
Lubi też wołowe rolady, czasem 
przyjdzie mu ochota na flaczki, czy 
galaretę z nóżek. Myśli o otwarciu 
własnej restauracji i wydaniu książki 
kucharskiej, ale nadmiar obowiązków 
nie ułatwia mu realizacji tych planów. 
Dlatego w domu państwa Rączków 
jest dwóch kucharzy – jego żona 
gotuje w tygodniu, a on w niedziele.  

W święta kucharz Rączka będzie 
wypoczywał w gronie najbliższych. 
Nigdy nie spędza Wielkanocy poza 
domem: — Nie wyobrażom se, by 
w śmiergust nie poloć kobiet z mojej 
rodziny. Leja ino wodom, a nie parfina-
mi — zaznacza. Wiadomo: tradycja, 
tradycja i jeszcze raz tradycja. 

Sabina Horzela-Piskula

Tradycja, tradycja i jeszcze raz tradycja – zgodnie z tą zasadą przygotowuje świąteczne 
menu Remigiusz Rączka, znany i lubiany kucharz-gawędziarz. Na wielkanocnym stole  
w jego domu nie zabraknie więc smażonki ze sznitlochem, czyli jajecznicy ze szczypiorkiem 
i święcelnika, wielkanocnego ciasta drożdżowego faszerowanego wędlinami. W pobliskiej 
Połomi wypieka się je od XIII wieku. 

Rączka nie wydziwio

Naszym czytelnikom Remigiusz Rączka poleca na Wielkanoc:

Jaja faszerowane
6 jaj, 50 g szynki, mały majonez, sól, pieprz, szczypior, łyżka chrzanu, 
rzeżucha.

Jaja ugotować i przekroić na pół. Żółtka utrzeć z chrzanem, szynką pokrojoną 
w kosteczkę i majonezem. Przyprawić solą i pieprzem. Wypełnić wgłębienia po 
żółtkach i obrócić wypukłością do góry. Wierzch jaj udekorować majonezem, 
szczypiorem i rzeżuchą.    Smacznego!

Wielkanocny królik, szpikowany czosnkiem i boczkiem
Królik, 5 dag boczku, główka czosnku, 10 dag masła, sól, przyprawa 
warzywna, mąka pszenna. 

Królika podzielić (osobno uda i tuszka z kręgosłupem). Mięso ponacinać 
w różnych miejscach, a w nacięcia powkładać cienkie ząbki czosnku oraz po-
krojony w cienkie słupki boczek. Resztę czosnku rozetrzeć z solą i natrzeć tym 
mięso. Odstawić w chłodne miejsce pod przykryciem na co najmniej 12 godzin. 
Po zamarynowaniu mięso opłukać z soli i włożyć do brytfanki na roztopiony 
tłuszcz. Obsmażyć na złoty kolor, następnie posypać przyprawą warzywną  
i podlać wodą lub wywarem. Dusić do miękkości. Po wyjęciu mięsa, tłuszcz 
przecedzić przez sito i zagęścić lekką zawiesiną z mąki i wody. 

Święcelnik wielkanocny zwany też szołdrą (proporcje na dwie blaszki)
Ciasto: 1 kg mąki pszennej, 4 jaja, 10 dag drożdży, 0,5 litra mleka, 10 dag 
cukru, sól, 20 dag masła lub margaryny. 
Farsz: 80 dag kiełbasy surowej podwędzanej, 50 dag boczku wędzonego, 
40 dag baleronu, 40 dag szynki wiejskiej.

Przygotować zaczyn z lekko podgrzanego mleka (ok. szklanki), drożdży, 
dwóch łyżek cukru i dwóch łyżek mąki. Odstawić go w ciepłe miejsce pod 
przykryciem i poczekać aż drożdże wyrosną. Następnie do 1 kg przesianej mąki 
dodać roztrzepane jajka, resztę mleka, wyrośnięty zaczyn drożdżowy, cukier, 
odrobinę soli i roztopione, ale wystudzone masło (margarynę). Wyrabiamy 
ciasto aż będzie odchodziło od rąk. Następnie oprószamy go mąką i pozo-
stawiamy pod przykryciem w ciepłym miejscu na 20-30 minut. W tym czasie 
przygotowujemy wędliny (kiełbasę zostawiamy w całości, pozostałe wędliny 
kroimy). Po wyrośnięciu ciasto dzielimy na 2 części. Każdą wałkujemy na grubość 
ok. 1-1,5 cm, a na środek kładziemy kiełbasę i pozostałe wędliny i zawijamy  
w roladę. Ciasta wkładamy do wysmarowanych tłuszczem dwóch foremek. 
Górę smarujemy roztrzepanym jajkiem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika 
(220 stopni C) i pieczemy ok. 45 minut. Podajemy dobrze wystudzone.  

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



Ks. Mirosław Janiak, trafił do Rybnika wiosną 
1988 roku tuż po swoich święceniach. Parafianie 
Antoniczka zapamiętali go jako kaznodzieję-po-
etę. Kazania mówił prawie szeptem. Gdy kiedyś 
w czasie grudniowych świąt opowiedział legendę 
o Bożym Narodzeniu, zakończoną wzruszającym 
wierszem Gałczyńskiego i kolędą zagraną po cichu 
przez Mirosława Błaszczyka, który był wtedy u św. 
Antoniego organistą, większość osób, które były  
w kościele miała łzy w oczach. 

Kiedyś na placu budowy kościoła w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski przypadkiem spotkał biskupa 
z Ołomuńca. Kilka tygodni później za zgodą kato-
wickiego ordynariusza ks. abp. Damiana Zimonia, 
był już wikarym parafii Najświętszej Marii Panny 
w czeskiej Opavie; był rok 1991. Pięć lat później 
wylądował w Anapie – kurorcie na południu Rosji. 
Odpowiadając na prośbę biskupa Moskwy o księży, 

wyjazd na misje do Rosji za-
proponował mu wtedy obecny 
ordynariusz katowicki ks. bi-
skup Wiktor Skworc. Za apro-
batą ówczesnego ordynariusza  
ks. abp. Zimonia wyruszył 
więc w kolejną podróż. Dla 
większości swoich rosyjskich 
parafian kapłan z Polski był 
pierwszym księdzem, który 
trafił tam po II wojnie świa-

towej. Z ich pomocą zbudował im kościół.  
W Rosji odwiedził go kiedyś kolega z roku, pracujący  
w Watykanie i przywiózł kolejne zaproszenie. Tym 
razem biskup sycylijskiej diecezji Piazza Armerina 
szukał doświadczonego księdza dla parafii, która 
proboszcza nie miała od blisko pięciu lat. Na Sycylii 
pracuje od 2001 roku.

— W każdym z tych miejsc, od Rybnika po Anapę 
byłem szczęśliwy. Nie uciekałem stamtąd, ale za 
każdym razem ktoś składał mi kuszącą propozycję. 
Za każdym też razem, gdy wyjeżdżałem, myślałem, 
że pęknie mi serce — wspomina ks. Mirosław Ja-
niak. Sycylia, jak mówi to jedno z najpiękniejszych 
miejsc na ziemi. Polubił również samych Sycylij-
czyków, ich pogodę ducha, szczerość, entuzjazm 
i poczucie dumy.

Probostw tu nie ma, bo większość księży pracuje 

tam, gdzie się urodziła i nadal mieszka z rodzicami, 
a czasem i z rodzeństwem. On zamieszkał w małym 
domku z palmą, przyklejonym do najstarszego 
kościoła w Piazza Armerina. To świątynia z 1163 
roku pod wezwaniem św. Marcina, zbudowana 
przez Normanów, którzy w XI wieku wydarli Sy-
cylię arabskim muzułmanom. Głównym kościołem 
jego parafii jest jednak kolegiata pod wezwaniem 

Chrystusa Ukrzyżowanego, który na czas Triduum 
Paschalnego, staje się najważniejszym kościołem 
w mieście. Znajduje się w nim XV-wieczny krzyż z 
figurą Chrystusa. W Wielki Piątek już po ceremo-
niach jest on niesiony w procesji, która przechodzi 
ulicami miasta. Położona w środkowej Sycylii 
Piazza Armerina ma tylko 25 tys. mieszkańców, 
ale jest tu aż dziesięć parafii i aż 38 kościołów. 

Triduum Wielkiego Tygodnia i Wielkanoc są 
na Sycylii o wiele bardziej celebrowane niż Boże 
Narodzenie.

— W Wielki Czwartek wszyscy, nawet niewierzący 
chodzą od kościoła do kościoła i oglądają ołtarze. 
Trwa to właściwie do północy i na ulicach jest wtedy 
mnóstwo ludzi. Z kolei w Wielki Piątek po obrzę-
dach wielkopiątkowych cała Sycylia zmienia się  
w jedną wielką procesję. W mojej parafii rozpoczy-
na się ona po godzinie 20 i trwa zwykle blisko pięć 
godzin — opowiada.

W tym czasie na wyspę przybywają tłumy tury-
stów. Największe wrażenie robią na nich człon-
kowie, istniejących przy parafiach bractw, którzy 
w procesji biorą udział z zasłoniętymi twarzami.

— Brak twarzy to wyraz bólu, cierpienia i dramatu 
przeżywanego wraz z Jezusem. Z tego co się orientuję, 
zasłanianie twarzy to starochrześcijański zwyczaj 
wywodzący się z Hiszpanii, zapożyczony później 
przez członków amerykańskiego, rasistowskiego 
Klu Klux Klanu. Przy mojej parafii jest kilka takich 
bractw, członkowie jednego z nich zajmują się  
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Nasz wikary z Sycylii
Pochodzi z Chorzowa, ale to rybnicka 

parafia św. Antoniego była pierwszą i, 
jak na razie, jedyną polską parafią na 
jego kapłańskiej drodze. Wikarzy co 
trzy, cztery lata zmieniają parafie, on 
robi to znacznie rzadziej, ale jeśli już, to 
zmienia nie tylko parafię, ale i kraj. Jest 
europejskim misjonarzem. Chrystiani-
zował zakątki starego kontynentu, gdzie 
reżim komunistyczny wyplenił wiarę 
prawie do cna.

Ks. Mirosław Janiak w czasie wielkopiątkowej ceremonii

Członkowie jednego 
z bractw z narzędzia-
mi męki Chrystusa

Głównym elementem procesji jest XV-wieczny krzyż z figurą Zbawiciela 
umieszczany na kuli symbolizującej Ziemię
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wyłącznie noszeniem krzyża. Są też lamentatorzy, którzy  
w czasie procesji, w sycylijskim dialekcie śpiewają 
pieśni żałobne na pięć, sześć głosów — wyjaśnia.

Jak mówi, w Wielkim Tygodniu z ogromną siłą 
ujawnia się związek religijnych obrzędów z te-
atrem. — Każdy Sycylijczyk czuje się w tym okresie 
aktorem, który najpierw cierpi, a potem świętuje. 
Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wyraża 
się tu przez formy teatralne, proste gesty zrozumiałe 
dla wszystkich. Ujawniają one nie tylko boską, ale 
też ludzką i ziemską treść tych wydarzeń. Czy to 
miasto, czy maleńka miejscowość w misteriach  
i procesjach uczestniczą wszyscy mieszkańcy, tak 
jakby męka, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela 
było wydarzeniem rodzinnym. Te procesje to nie jest 
przejaw lokalnego folkloru, podsycanego oczekiwa-
niami turystów. Fundamentem tych rytuałów jest 
wiara i wielka pobożność. Wielu moich parafian 
niezbyt gorliwych w ciągu roku, w Wielkim Tygodniu 
przywdziewa habit z kapturem zasłaniającym twarz. 
Podobnie ludzie młodzi, zostawiają zwykłe zajęcia, 
rozrywki i przez całe wieczory uczestniczą w próbach, 
ćwiczą pieśni czy przygotowują stroje — opowiada 
ks. Mirosław Janiak.

Porządek wielkopiątkowej procesji nie zmienia 
się od lat. Wśród okrzyków „Niech żyje Jezus!”, 
niszę, w której jest przechowywany XV-wieczny 
krzyż otwiera rektor Bractwa Chrystusa Ukrzyżo-

wanego. Po wy-
jęciu krucyfiksu 
i długim przeka-
zywaniu go z rąk 
do rąk, już przed 
kościołem zo-
staje on powie-
rzony członkom 
owego bractwa. 
Ci umieszczają 
go na szczycie 
kuli symbolizu-
jącej świat, którą 
oświetla 12 lamp. 
Procesję prze-
chodzącą głów-
nymi  ul icami 
miasta otwierają 
„incappucciati”, 
czyli członkowie 
bractwa w kaptu-
rach na głowie. Za nimi trumnę z figurą zmarłego 
Jezusa niosą wierni w tradycyjnych sycylijskich 
strojach. Potem idą członkowie bractwa niosący 
Chrystusa ukrzyżowanego. Po drodze wierni 
przywiązują do tego krzyża skrawki białego płótna, 
co jest wyrazem czci. Na końcu młode dziewczy-
ny ubrane na czarno niosą figurę Matki Bożej 

Bolesnej. — Może się to wydać komuś dziwne,  
że w tak nowoczesnych czasach tysiące ludzi odczu-
wają jednocześnie gwałtowną potrzebę Boga. A może 
czują potrzebę odzyskania utraconej bądź zagubionej 
wiary? Taki jest Wielki Tydzień na Sycylii — mówi 
nasz sycylijski wikary. 

Wacław Troszka
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— Ja również mam czworo dzieci. Wprawdzie nie 
są to czworaczki, bo przychodziły na świat co kilka lat, 
ale wiem z jak wielkim wysiłkiem wiąże się wychowa-
nie takiej gromadki — mówił prezydent. Aleksandra  
i Wojciech Szułowie przyznają, że posiadanie czwórki 
dzieci to wielkie szczęście, ale również niesamowita 
odpowiedzialność i ogromny wysiłek organizacyjny 
oraz finansowy. Wspominają pierwsze tygodnie po 
narodzinach, kiedy to radość mieszała się z przera-
żeniem, a chwilami skrajnym wyczerpaniem. — Na 
początku dzieci budziły się na karmienie trzy razy  
w nocy. Nieprzytomny z niewyspania stawałem przed 
puszkami z mlekiem i zastanawiałem się co ja tutaj 
robię? Niejednokrotnie musiałem otworzyć szeroko 
okno, by zaczerpnąć świeżego powietrza i całkowicie 
się dobudzić — wspomina tata. Podkreśla, że bez 

wsparcia jakie z żoną uzyskali, byłoby im bardzo 
ciężko: — Gdy dowiedzieliśmy się, że spodziewamy 
się czworaczków, przekazaliśmy tę nowinę m.in. pre-
zydentowi miasta. Nie liczyliśmy na pomoc, po prostu 
chcieliśmy podzielić się naszą radością. Tyle dobra, ile 
nas później spotkało, to było prawdziwe uderzenie młot-
kiem w głowę. Pomoc popłynęła z wielu stron. Miasto 
udzieliło finansowego wsparcia, zorganizowało 
transport maluchów ze szpitala w Bytomiu, zapewniło 
roczną obecność pielęgniarek oraz pomocy domowej. 
Miejscy urzędnicy zabiegali też o sponsorów, którzy 
dodatkowo wsparliby młodych rodziców. Kilka 
rybnickich firm dostarczyło środki pielęgnacyjne, 
ubranka, czujniki oddechu, szczepionki. — Dzięku-
jemy prezydentowi, dzięki któremu ta cała machina 
ruszyła oraz pracownikom urzędu, zaangażowanym  

w organizowanie i koordynowanie pomocy. Dziękujemy 
też wszystkim darczyńcom, m.in. właścicielom apteki 
„Pod Lwem”, którzy sfinansowali zakup szczepionek 
przeciw rotawirusom, Wiesławie Bielawskiej, pediatrze, 
która opiekuje się dziećmi, a przede wszystkim naszym 
bliskim, którzy cały czas angażują się w opiekę nad 
maluchami — wymienia pani Ola.

Wysiłek rodziców nie idzie na marne, bo Zuzia, 
Bartuś, Grześ i Michałek świetnie się rozwijają. Mają 
za sobą specjalistyczne kontrole u okulisty, neuro-
loga, chirurga dziecięcego, urologa i kardiologa. Są 
poddawane zabiegom rehabilitacyjnym, bo podobnie 
jak większość wcześniaków, mają obniżone napięcie 
mięśniowe. Z czasem stały się bardziej ruchliwe  
i żywotne. — Często kładziemy je do jednego łóżecz-
ka, by mogły bawić się grzechotkami, ćwiczyć wzrok.  
W pierwszej chwili byliśmy zaskoczeni ich reakcją na 
dotyk, światło, krzyk i tym w jaki sposób obserwują 
siebie nawzajem — wspomina poczwórna mama. 

Na pierwszą niedzielę kwietnia zaplanowano 
chrzciny czworaczków w kościele Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Zamysłowie. 

(D)  

Prezydent odwiedził czworaczki
Rybnickie czworaczki skończyły już cztery miesiące. Rosną zdrowo i świetnie 

się rozwijają. Są na tyle towarzyskie, że zaczęły przyjmować już pierwszych gości. 
Jednym z nich był prezydent Adam Fudali, który z początkiem marca odwiedził 
Zuzię, Bartka, Grzesia i Michałka. 

J a k  w i d a ć ,  r y b n i c -
kie czworaczki chętnie 
pozowały do zdjęcia  
z prezydentem miasta

Cała konstrukcja, którą w wielkopiątkowej procesji niosą członkowie Bractwa Chrystusa Ukrzyżowanego waży 
blisko pół tony
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Mieszkańcy Niewiadomia mieli niecodzienną okazję, by gotować razem ze znanym i lubianym kucharzem Remigiuszem Rączką 
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— Na langosze gęba skocze — twierdzi Remi-
giusz Rączka, znany i lubiany śląski kucharz  
i gawędziarz. Dlatego też w czasie spotkania  
w Domu Kultury w Niewiadomiu uczył miesz-
kańców okolic Hoym gruby, jak przygotować 
pyszne langosze, czyli placki rodem z Węgier.  

Nie każdy może gotować z samym mistrzem śląskiej 
kuchni. W Domu Kultury w Niewiadomiu nadarzyła się 
taka okazja, a skorzystało z niej sześcioro odważnych, 
którzy pod okiem Remigiusza Rączki przygotowywali 
langosze z sosem czosnkowym. Jak smakowały prze-
konali się wszyscy uczestnicy wieczoru kulinarnego 
„Rączka od kuchni”, czyli ponad 40 uczestników 
imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet. — To 
wprawdzie nie kuchnia ślonsko, ale Ślonzoki bardzo 
lubią langosze — tłumaczył Rączka. Na gości czekały 
nie tylko kulinarne atrakcje, bo zabawne, gwarowe 
opowieści snuła też Anna Stronczek, gawędziarka  
z Kłokocina. Remigiusz Rączka przygotował też dla 
gości poncz pomarańczowy bez alkoholu, za to z grze-
byczkami (goździkami) i skurzycom (cynamonem),  
a wszystko podał z uśmiechem i humorem. Było 
pysznie. 

(S)

18 marca w czasie koncertu jubileuszo-
wego w radiowym studiu im. Agnieszki 
Osieckiej trzeciego programu Polskiego 
Radia, nazywanego popularnie Trójką, 
obchodzący w tym roku 25-lecie swojego 
istnienia rybnicko-żorski zespół folkowy 
Carrantuohill odebrał platynową płytę. 

Otrzymał ją za album „Session Natural 
Irish and Jazz”. Jak podkreślają znawcy rynku 
muzycznego, to pierwsze takie wyróżnienie na 
polskiej scenie folkowej dla płyty wydanej przez 
niezależne wydawnictwo. 

Podwójny album zawiera zapis niezwykłego 
koncertu, który w styczniu 2005 roku odbył się 
w Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Wspólnie 
z Carrantuohillami wystąpiły wtedy gwiazdy 
polskiego jazzu m.in. Urszula Dudziak, Woj-
ciech Karolak, Tomasz Szukalski i Krzysztof 
Ścierański.

(WaT)

Podano z uśmiechem

Dariusz Sojka odbiera z rąk red. Piotra Barona platynową płytę
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Wystarczy przewertować kilka jego stron, by 
przekonać się, że odarcie miasta z barw, wcale 
nie musi oznaczać pozbawienia go uroku i wdzię-
ku. Wręcz przeciwnie; fotografia czarno-biała 
uszlachetnia, przydaje uwiecznionym budynkom 
i krajobrazom powagi i piękna zaczerpniętego 
jakby z minionych epok. — Fotografia czarno-biała 
wymaga zupełnie innego podejścia do samego fo-
tografowania. Trzeba obserwować wybrane obiekty  
i znaleźć porę dnia, gdy ich oświetlenie jest optymal-
ne. Dlatego często chodzę po mieście, obserwuję  
i zapisuję w notatniku informacje dotyczące światła. 
Ale w albumie są też zdjęcia, które powstały wręcz 
przypadkowo — opowiada Zbigniew Solarski. 
Jego przygoda z fotografią rozpoczęła się od 
podpatrywania starszego brata w fotograficznej 
ciemni urządzonej w ich domu rodzinnym.

W albumie zawierającym 90 zdjęć można zoba-
czyć obrazy dokumentalne, ale także fotografie o 
walorach artystycznych – impresje, fotomontaże 
i zdjęcia bardzo poetyckie. Album powstawał de 
facto przez trzy lata. Zbigniew Solarski nie tylko 
wykonał zdjęcia, ale też zaprojektował każdą 
kolejną jego stronę. Jak wspomina, wybór zdjęć 
do albumu nie był łatwy, ale pomogli mu w nim 
pracownicy magistrackiego wydziału promocji i in-
formacji, którzy wraz z Aleksandrą Frydrychowicz, 
miejskim konserwatorem zabytków mieli spory 
wpływ na ostateczny kształt tego wydawnictwa.

„Rybnik w lustrzanym odbiciu” ukazał się  
w nakładzie czterech tysięcy egzemplarzy, ale lwią 

część nakładu wykupił urząd miasta. Ostatnie już 
albumy są jeszcze do kupienia w księgarni Sowa 
(ul. Sobieskiego). — Za każdym razem tworząc 
taką publikację myślałem, że to już ostatni album 
o Rybniku. Potem jednak przychodziły pomysły 
na kolejne. Dziś jest podobnie, mam pomysł na 
dwa następne, które zakończą moją fotograficzną 
opowieść pod hasłem: Czy znasz moje miasto? — 
mówi Zbigniew Solarski. 

(WaT)

Rybnik w światłocieniu

Platyna na
25-lecie

Powrót do źródeł fotografii i spojrzenie na miasto czarno-białym okiem proponuje  
Zbigniew Solarski, autor najnowszego fotograficznego albumu o naszym mieście. „Rybnik 
w lustrzanym odbiciu. Miasto w światłocieniu” to czwarty rybnicki album Solarskiego. 
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358 zdjęć nadesłano na szóstą edycję konkursu fotograficz-
nego zorganizowanego przez Dom Kultury w Niedobczycach  
i działające w placówce Forum Obiektywne. Tegoroczna 
edycja nosiła tytuł „Komórkowce i pstrykacze”.

Tym razem do rywalizacji przystąpiło 92 fotografików z całej 
Polski, którzy mieli udowodnić, że nieważne jest wyłącznie co, ale 
też czym, wykonano dane zdjęcie. Uczestnicy, jak zwykle, stanęli 
na wysokości zadania i pokazali możliwości fotograficzne zwykłych 
telefonów komórkowych, aparatów kompaktowych czy pudełek  
z dziurką, w których gustują miłośnicy tzw. fotografii otworkowej. 
Pomysłodawcą konkursu jest Klaudiusz Mitko, fotograf, przewod-
niczący Klubu Fotograficznego Forum Obiektywne oraz juror, który 
oceniał prace wspólnie z Andrzejem Augustynem, fotografem i po-
dróżnikiem oraz Izabelą Litewką z Domu Kultury w Niedobczycach. 
Najbardziej spodobały im się prace wykonane techniką otworkową, 
a mówiąc precyzyjniej… pudełkiem po herbacie. Na pomysł ich 
wykonania wpadła zafascynowana tą techniką Magdalena Żołędź 
z Opola, która przekonuje, że w dobie aparatów cyfrowych warto 
szukać nowych narzędzi. Stąd camera obscura. Magda fotografuje 
od 2006 r., wykorzystując nie tylko pudełka z dziurką. Fotografia 
daje jej poczucie, że jest coś więcej. — Poza tym lubię się gapić — 
wyjaśnia Magda, autorka zdjęć pt. Grzesiek, Judyta, Dolly, Marta 
i Kasia, które przyniosły jej I miejsce w konkursie i nagrody, m.in. 
ceramikę wykonaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Latarnia z Niedobczyc oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
900 zł. II miejsce zajęła Martyna Woch z Jastrzębia Zdroju za cykl 
„Komórkowiec M. z Witkacym w tle”, a trzecie – Tomasz Jodłowski 
z Katowic za zdjęcia „5 x bez tytułu”. Przyznano też wyróżnienia za 
oryginalne podejście do tematu, a prace nadesłane na konkurs po-
kazano na wystawie w DK. Można ją oglądać do 10 kwietnia.      (S) 

Magdalena Żołędź i jedna z prac, która 
przyniosła jej zwycięstwo w konkursie

Odbyły się spotkania z twórcami fotografii portretowej (Magda Hueckel), reklamowej (Paweł Fabjański) 
czy eksperymentalnej (Georgia Krawiec), ale, jak podkreśla Marcin Giba, jeden z organizatorów festiwalu, 
szczególnie mocno reprezentowana była fotografia reportażowa i dokumentalna. Nie tylko pokazali swoje 
zdjęcia, ale też opowiedzieli o swojej pracy Filip Ćwik z Nesweek Polska, który przyjechał do Rybnika 
właściwie prosto z Rosji, gdzie realizował materiał o tamtejszych wyborach prezydenckich oraz białoruski 
fotoreporter młodego 
pokolenia Andriej Lian-
kevich. Tradycyjne kil-
kugodzinne warsztaty 
fotograficzne poświę-
cone w tym roku „pracy 
ze światłem” poprowa-
dził Andrzej Marczuk 
ze szkoły Blackbook.  
—Właściwie każde spo-
tkanie z zaproszonym fo-
tografikiem było ciekawe 
i inspirujące. Zaskoczył 
mnie też wysoki poziom 
prac prezentowanych  
w Galerii Otwartej — 
komentuje Marcin Giba. 

(WaT)

w  2  marca w Domu Kul tury  
w Chwałowicach odbył się kabare-
ton z udziałem kabaretu Kałaszni-
kow i Marcina Wojciecha. W marcu 
w placówce trwały też tygodniowe 
warsztaty filmu animowanego 
realizowane w ramach projektu 
„Escape Enter Space” – Jugend Me-
dien Kunst – Młodzi Media Sztuka.  
W ramach projektu młodzież  
z Niemiec i Polski pracuje w różnych 
dziedzinach sztuki: performance, 
muzyka, wideo, fotografia oraz 
animacja. Pierwsze zajęcia odbyły 
się na przełomie listopada i grudnia 
ub. roku, kiedy to grupa czterech 
młodych Polaków wspólnie z czwór-
ką swoich niemieckich kolegów pra-
cowała w Wuppertalu pod okiem 
Magdaleny von Rudy nad filmem 
animowanym. Prace kontynuowano 
podczas warsztatów w Chwałowi-
cach. Ich efekty poznamy podczas 
jesiennych Rybnickich Prezentacji 
Filmu Niezależnego. 

w Parafia Św. Barbary w Boguszowi-
cach Osiedlu zaprosiła mieszkańców 
do udziału w koncercie zespołu Love 
Story, który podzielił się „osobistym 
doświadczeniem walki o prawdziwą, 
czystą miłość – czystość przedmał-
żeńską, czystość serca”. Występ 
odbył się 4 marca w Domu Kultury 
w Boguszowicach.

w W mieście nie zapomniano  
o Dniu Kobiet. Rybnickie Centrum 
Kultury zaprosiło panie do udziału 
w „Zumba party”, czyli bezpłatnych 
zajęciach łączących taniec i fit-
ness, a Bushido zaoferowało udział  
w bezpłatnych ćwiczeniach aerobiku 
i zniżkę do sauny oraz tańsze niż 
zwykle masaże gorącymi kamienia-
mi. Do skorzystania z bezpłatnych 
porad i zabiegów zaprosiła również 
Fundacja Elektrowni Rybnik, a panie 
dowiedziały się, jak zadbać o swoje 
ciało, wykonać manicure i makijaż 
czy dobrać biżuterię. 

w Po zajęciach batiku i malowania 
na jedwabiu przyszła pora na kolejne 
warsztatowe atrakcje, jakie przygo-
towało Rybnickie Centrum Kultury. 
Tym razem były to zajęcia graficzne, 
w czasie których uczestnicy tworzyli 
w dwóch technikach – monotypii  
i linorycie. Poprowadziła je Barbara 
Budka, której prace są aktualnie 
prezentowane w galerii TZR. 

Kulturalnym skrótem

W trzeci weekend marca w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik odbył się 
IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii. We wszystkich możliwych wnętrzach prezen-
towano wystawy indywidualne i klubowe, czynna też była Galeria Otwarta, w której 
swoje prace mógł wystawić każdy fotografujący. 

O fotografii wśród fotografii

W czasie festiwalu Klub Energetyka zmienił się w jedną wielką galerię fotografii

Pstrykali, pstrykali i wypstrykali
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— Wyjazdy organizujemy zupełnie sami 
– począwszy od zakupu biletów lotniczych, 
poprzez planowanie trasy, rezerwację hoteli, 
załatwianie szczepień, wyszukiwanie w inter-
necie przydatnych informacji, a na wizach 
kończąc — mówią Ewa i Tadeusz Marcol, 
podróżnicy-amatorzy z Rybnika. 

O swoich podróżach po Tajlandii, Wietnamie, 
Kambodży i Laosie opowiedzą w Domu Kultury 
w Niedobczycach, gdzie pokażą zdjęcia oraz 

film z podróży. Spotkanie odbędzie się w piątek 
13 kwietnia o 18. Z pewnością będzie ciekawie, 
bo jak mówią małżonkowie często docierają  
w miejsca, do których nie zawiozłoby ich żadne 
biuro podróży.                                                     (S)

w Marzec był dobrym miesiącem dla 
miłośników filmu. W ramach „Spotka-
nia z kinem offowym” w Domu Kul-
tury w Boguszowicach gościł Wojtek 
Szwiec, który pokazał swoje najnowsze 
filmy, prezentowane na festiwa-
lach kina niezależnego. Publiczność 
obejrzała też produkcje poświęcone 
najciekawszym postaciom śląskiego 
kina niezależnego oraz dwa filmy  
o rybnickim środowisku filmowym.  
Z kolei w Domu Kultury w Chwało-
wicach w ramach marcowej edycji 
PDF-u, czyli Plejady Dobrych Filmów 
kinomaniacy zobaczyli kilka filmów 
Giuseppe Tornatore. 

w  Koło ceramiki artystycznej działające 
w Domu Kultury w Boguszowicach 
zaprosiło dzieci ze szkół podstawowych 
na wielkanocne warsztaty ceramiczne. 
W ich trakcie malowano świąteczne 
dekoracje z ceramiki. Placówka zorgani-
zowała też konkurs plastyczny dla dzieci 
pt. „Wiosenny świat przyrody – leśne 
tajemnice” (szczegóły na www.dkbo-
guszowice.pl). 

w Stowarzyszenie Humanistyczne 
„Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” 
zorganizowało kolejne spotkanie  
z cyklu „Pomiędzy przeszłością a hi-
storią”, tym razem podsumowujące 
trzyletnią działalność i kolejną w do-
robku publikację pt. „Trudne bogac-
two pogranicza”. Spotkanie odbyło 
się 8 marca w rybnickim Muzeum. 

w Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zorganizowała kolejne spotkanie  
dla miłośników poezji z cyklu „Poetycka 
środa”. Gościem był Mariusz Grzebal-
ski, poeta, redaktor serii Wielkopolska 
Biblioteka Poezji oraz „Dodatku LITE-
RAckiego”. Spotkanie poprowadził inny 
poeta – Robert Rybicki.  

w 9 marca Stowarzyszenie Kibiców Zie-
lono-Czarny ROW Rybnik i Dom Kultury 
w Chwałowicach zorganizowały spo-
tkanie z twórcami filmu „Historia Roja, 
czyli w ziemi lepiej słychać”, którzy opo-
wiadali o problemach, jakie wiążą się 
ze zrealizowaniem filmu o żołnierzach 
wyklętych. Dla nich II wojna światowa 
nie skończyła się w 1945 roku i w wielu 
konspiracyjnych organizacjach walczyli 
z sowietami. Po emisji roboczej wersji 
filmu o losach Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. Rój, młodego działacza 
antykomunistycznego podziemia, nie-
którzy widzowie zamanifestowali swoje 
poglądy wyjmując flagi i transparenty  
z napisami „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Kulturalnym skrótem

24 marca i dzień później zespół prowadzony 
przez Izabelę Karwot wystawił na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej swój premierowy spektakl zaty-
tułowany „Jedna szafa… ubrań wiele”. To sztuka 
w konwencji teatru ruchu czy wręcz pantomimy. 
Młodzi ludzie sami dla siebie są środkiem arty-
stycznego wyrazu. Treść przedstawienia tworzą 
ruchem ciała, gestem i mimiką twarzy, wykorzy-
stując też symbole i metafory.

— To sztuka autorska całego zespołu, jest w nim 
cząstka każdego z nas. Jej tworzenie rozpoczęło się 
od naszej rozmowy na temat tego, o czym oni sami 
chcieliby opowiedzieć w następnym przedstawieniu. 

Wychodząc od sytuacji, z którymi spotykają się  
w szkole i poza nią zaczęli opowiadać o tym, co 
ich dotyka, rani, zdumiewa, śmieszy czy zaskakuje. 
Potem sami wymyślali, w jaki sposób opowiedzą 
o tym wszystkim na scenie, nieużywając słów — 
opowiada Izabela Karwot. W ten sposób powstało 
12 etiud o roboczych tytułach: „Presja”, „Moda”, 
„Kompleksy i lustra”, „Wyścig szczurów” czy 
„Impreza”. Opowiadają m.in. o bezkrytycznemu 
uleganiu modzie, presji wywieranej przez otocze-
nie, funkcjonowaniu na stronach internetowych 
portali społecznościowych czy różnych relacjach 
między ludźmi funkcjonującymi w różnych kon-
figuracjach. — Wymyśliliśmy tą szafę jako wielką 
metaforę. Są w niej nie tylko ubrania, ale też kostiu-
my, w które można się przebrać. Wychodzą też z niej 
różni ludzie, różni na różne okazje — komentuje 
Izabela Karwot.

Przedstawienie kończy nie tak znów jednoznacz-
ny niemy krzyk tych, 
którym tak skrojona 
rzeczywistość nie od-
powiada. Całość do-
pełnia opowiednie 
oświetlenie (Tomasz 
Porembski) i muzy-
ka (Grzegorz Kujda, 
Arkadiusz Faliński).

Jeszcze w kwiet-
niu Izabela Karwot 
chce zaprezentować 
spektakl swoich mło-
dych podopiecznych 
na Wadowickich 
Spotkaniach Teatral-
nych.             (WaT)  

Szafa 
z problemami

Młodzi aktorzy z teatru Tara-Bum pokazali, że by opowiedzieć o rzeczywistości, która 
ich otacza wcale nie potrzebują znakomitego tekstu wybitnego współczesnego drama-
turga. Ba, nie potrzebują nawet słów. Wystarczy im ich własne ciało, by przedstawić 
widzom swoją opowieść o świecie, który ich otocza, o jego dziwactwach, ułomnościach 
i społecznej degrengoladzie. 

Finałowa scena najnowszej sztuki teatru Tara-Bum

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych 
zaprasza na XIII Festiwal Muzyki Instru-
mentalnej, który promuje młode talenty. 
Przesłuchania solistów i zespołów instrumen-
talnych odbędą się 13 i 14 kwietnia (początek 

o 9) w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 
20 kwietnia o 18 wystąpią laureaci festiwalu. 
Impreza organizowana jest co roku, a na 
realizację tegorocznej edycji stowarzyszenie 
pozyskało wsparcie finansowe ze strony 
miasta. Szczegóły związane z festiwalem pod 
numerem tel. 32 42 28 660 i na stronie www.
somrybnik.pl.

(S)

Azja 
okiem rybniczan

Festiwal młodych 
instrumentalistów
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Twoje dziecko lubi muzykę i taniec? Rozpiera 
je energia? Przyprowadź je do nas – zachęcają 
w Dom Kultury w Boguszowicach, gdzie Alek-
sandra Kudyba poprowadzi zajęcia taneczne 
dla maluchów w wieku od 3 do 7 lat oraz 
tańca nowoczesnego dla dzieci od 8 do14 
lat. Zapisy przyjmowane są do 13 kwietnia  
w Domu Kultury (32/4252016).

— Lubię jej groteskowy humor i sposób budo-
wania komizmu. Oczywiście, jak zwykle, orygi-
nalny tekst nieco zmodyfikowałam i tworzyłam to 
przedstawienie razem z moimi małymi aktorami. 
Dzieci najpierw same wymyślały co będą robić 
na scenie, jak pokażą to, co dzieje się w sztuce. 
Samym tekstem zajmujemy się dopiero na koniec, 
ale dzięki temu aktorzy wypowiadają go w sposób 
bardziej wiarygodny — opowiada reżyserka Iza-
bela Karwot. 

Królewna Pięknotka przyciąga zalotników swą 
piękną fizjonomią, ale marzy o kimś, kto poko-
cha ją ze względu na jej pozostałe przymioty. To 
obfitująca w zabawne sytuacje opowieść przypo-
minająca, że piękno wewnętrzne jest ważniejsze 
od przemijającej z wiekiem urody. Zwraca też 
uwagę, że w powierzchownym świecie trudno 
odnaleźć prawdziwe, głębokie uczucie.

Izabela Karwot, jak zawsze zadbała o wizual-

ną stronę przedstawienia. Tym razem głównym 
elementem kostiumów są sporych rozmiarów na-
krycia głowy, charakterystyczne dla konkretnych 
postaci. Głównym elementem scenografii są na-
tomiast wielofunkcyjne skrzynie, które raz pełnią 
rolę tronu, a raz udają zamkowe zabudowania. 
Specjaliści z IKEA lepiej by tego nie wymyślili.

— Pomysły były moje, ale konkretne kształty 
nadał im Bartłomiej Kamiński, reżyser teatralny 
z Wrocławia. To on z pomocą jakiegoś inżynie-

ra zaprojektował te 
bardzo funkcjonalne 
skrzynie — opowiada 
Izabela Karwot.

Obecnie Supełek 
pracuje w 16-oso-
bowym składzie bo 
część aktorów wy-
rosła już z dziecię-
cych ról i stworzyła 
młodzieżowy tetr 
Supeł.  W nowym 
przedstawieniu ma-
łego Supełka zagrali 
i całkiem doświad-
czeni już aktorzy,  
i stawiający na scenie 
pierwsze kroki debiu-
tanci. 
Teraz Supełek będzie 

wystawiał „Pryszczyrycerza” dla zaprzyjaźnio-
nych szkół. Pokaże go też w Raciborzu i w Wo-
dzisławiu Śl., a 15 kwietnia w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej. Izabela Karwot ma nadzieję, że wpływy  
z tych przedstawień pozwolą utytułowanemu już 
Supełkowi wystawić najnowszy spektakl na kilku 
kolejnych festiwalach. 

(WaT)

Miłość w pryszczach

Dziecięcy teatr Supełek prowadzony w Domu Kultury w Boguszowicach przez 
dobrze już znaną naszym czytelnikom Izabelę Karwot ma na swoim koncie kolejną 
udaną premierę. Jeszcze w lutym na tamtejszej scenie mali aktorzy wystawili bajkową 
opowieść „O Pryszczyrycerzu i Królewnie Pięknotce”. Sztuka powstała na podstawie 
tekstu Marty Guśniowskiej. 

Dziecięcej publiczności spodobały się m.in. efektowne kostiumy bohaterów opowieści o Pryszczyrycerzu
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Zespół Cantate z Boguszowic zaprasza 
na swoje zajęcia dziewczynki w wieku 
8-12 lat, które lubią tańczyć i śpiewać. 
Próby odbywają się we wtorki od 16.30 do 
18.00 w Domu Kultury w Boguszowicach. 
Miesięczny koszt zajęć wynosi 10 zł. Więcej 
informacji pod numerami telefonu 604 52 
66 71 oraz 32 4252016 wew. 24.       (S)

w  11 marca, po raz kolejny na 
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, „Na-
bucco”, znakomitą operę Verdiego, 
wystawiła Opera Śląska w Bytomiu. 
Śpiewano w języku oryginału, czyli 
po włosku, ale po raz pierwszy melo-
mani mogli na bieżąco czytać teksty 
arii na elektronicznym wyświetlaczu 
zawieszonym nad sceną.   

w 24 marca na scenie Domu Kultury 
w Boguszowicach odbyły się premiery 
dwóch bajek – „W królestwie króla 
Lula” w wykonaniu dziecięcego te-
atru „Dratewka” oraz „O królewnie 
Śnieżce... i krasnoludkach” teatru „Ci-
cho-sza”. Młodzi aktorzy, pod wodzą 
reżyser Zofii Paszendy, na co dzień pra-
cują w Młodzieżowym Domu Kultury  
i mają już na swoim koncie pierwsze 
sukcesy.

w Słoneczna strona życia – pod takim 
hasłem w Domu Kultury w Chwałowi-
cach odbył się kolejny wieczór sztuk. 
Wystąpił zespół wokalny Moderato 
z rybnickiego uniwersytetu trzecie-
go wieku, a swoje obrazy pokazały 
Krystyna Misala, Anna Cyran-Polnik  
i Elżbieta Prucnal z zespołu „Oblicza” 
(wystawa czynna do 30 kwietnia). 
Uczestnicy zobaczyli też prace Wilhel-
ma Müllera z Niemiec oraz zaskaku-
jące fotografie nowożeńców, autor-
stwa Bartka Wyrobka pt. „Ach, co to 
był za ślub” (www.bartekwyrobek.pl)

w Na 1 kwietnia, w Domu Kultury  
w Boguszowicach zaplanowano pre-
mierę spektaklu pt. „Świat widziany 
z ziarenka maku” na podstawie cyklu 
wierszy Czesława Miłosza „Świat. Po-
ema naiwne”. Przedstawienie teatru 
„Supeł” wyreżyserowała Izabela Kar-
wot we współpracy z Beatą Kupisz.

w 15 marca w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej odbyły się miejskie eliminacje 57 
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Z grona 21 uczestników 
jurorzy – Izabela Karwot, Beata 
Szołtysek i Mieczysław Błaszczyk, 
wybrali i nagrodzili Paulinę Malirz 
i Wojciecha Kowalskiego (kategoria 
recytacja) oraz Lucynę Pawlucy w 
kategorii poezja śpiewana. Trójka 
laureatów wystąpi w eliminacjach 
regionalnych w Katowicach.

w 23 marca w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej wystąpiła ryb-
nicka grupa The Blues Experience.
Był to kolejny z cyklu koncertów 
akustycznych „Bez Prądu”.

Kulturalnym skrótem

Roztańczone 
maluchy

Zaśpiewaj 
z Cantate
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Program zajęć na kwiecień

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

Karnety miesięczne 39 zł, wejściówki na pojedynczy seans 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

2 kwietnia, g. 19
RÓŻA
prod. Polska, 2011 r., 
dramat, czas 98 min., 
reż.: Wojciech Smarzew-
ski; wyk. Marcin Doro-
ciński, Agata Kulesza, 
Marian Dziędziel.
Lato 1945 roku. 
Tadeusz, polski żoł-
nierz, któremu wojna zabrała wszystko, dociera na 
Mazury. Odnajduje wdowę po niemieckim żołnierzu, 
którego śmierci był świadkiem. Mieszkająca sama 
w dużym gospodarstwie Róża przyjmuje Tadeusza 
chłodno, pozwala przenocować, ten odwdzięcza się 
za gościnę pomocą w obejściu. Na tle krajobrazu 
wyniszczonego przez wojnę rodzi się miłość...

16 kwietnia, g. 19
CZŁOWIEK Z HAWRU 
prod. Finlandia/Fran-
cja/Niemcy, 2011 r., 
dramat/komedia, czas 
93 min., scen. i reż.: 
Aki Kaurismäki, wyk.: 
Andre Wilms, Blondin 
Miguel.
Pucybut o złotym 
sercu, jego ukochana żona, ich wyjątkowo inte-
ligentny pies Łajka, a także tajemniczy detektyw  
i dawna gwiazda rock and rolla... Pewnego dnia losy 
postaci z zapomnianego przez świat portowego 
miasta niespodziewanie odmieni uciekinier z dalekiej 
Afryki. Film jest hołdem mistrza czarnego humoru 
dla klasyki czarnego kryminału lat 50. i 60. 

 23 kwietnia, g. 19.
W CIEMNOŚCI
prod. Francja/Kanada/
Niemcy/Polska, 2011 r., 
dramat/wojenny, czas 
145 min., reż.: Agnieszka 
Holland, wyk.: Robert 
Więckiewicz, Kinga Preis, 
Benno Fürmann
Katolik... grzesznik... 
drobny złodziejaszek... Leopold Socha, Polak ze Lwo-
wa – przez ponad rok pomagał i dawał schronienie 
ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. 
Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się okazją do 
zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi 
emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewolu-
ując w heroiczną walkę o ludzkie życie.

30 kwietnia, g. 19
KIEŁ
prod. Grecja, 2009 r., dra-
mat, czas 94 min., reż.: 
Giorgos Lanthimos, Wyk. 
Christos Stergioglou, Mi-
chelle Valley.
Ojciec i matka miesz-
kają wraz z trójką 
dzieci w domu na 
obrzeżach miasta. Dorosłe dzieci nigdy jeszcze nie 
wyszły poza teren posiadłości. Ich edukacja, rozrywka 
i ćwiczenia fizyczne są pod ścisłą kontrolą rodziców, 
bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. 
Jedyną osobą z zewnątrz, która ma prawo wejść 
do tego domu, jest Christina. Ojciec zaprasza ją, by 
poskromić seksualne ciągoty syna. 

Dlaczego kobiety z całego prawie regionu 
zjeżdżają w takiej liczbie do Niedobczyc, by 
bawić się w biesiadnej konwencji we własnym 
gronie? Przecież nie z powodu rolady z kapu-
stą, które to danie serwuje się na wstępie. Nie 
przyciąga ich również żadna supergwiazda 
showbiznesu. A więc co?  Może siła reklamy 
„jedna baba drugiej babie”? Zostawmy to 
badaczom popkultury... 

W tym roku rywalizowały czerwone krasno-
ludy i niebieskie smerfy, a przez scenę (impreza 
miała miejsce w zmodernizowanej już sali 
widowiskowej) przewinęły się bajkowe postaci 
od Gargamela poprzez Wilka z radzieckiej 
jeszcze „dobranocki” Nu pagadi do Żwirka  
i Muchomorka. Coroczna animatorka za-
bawy Aleksandra Harazim-Bąk wcieliła się 
w Królową Śniegu, a jej sceniczny partner 

Czesław Żemła 
straszył w kil-
ku wcieleniach, 
z a ś  w y s o k i e  
w  s p r a w a c h 
babskich zawsze nieomylne prezydium zasiadło  
w chatce z piernika i przeistoczyło się w Baby 
Jagi. Myliłby się jednak ktoś, kto oczekiwałby 
traktowania uczestniczących w imprezie pań 
jak księżniczek, bo przecież bajki bywają 
okrutne. „Wylaszczone” kobitki w szpilkach 
i cekinach, zobowiązane przyrzeczeniem, że 
poddadzą się regułom gry, nie mogły odmówić 
udziału w najbardziej wymyślnych konkursach  
i zabawach. Nie było zmiłuj: za karę trzeba było 
wysiedzieć jajko czy wylądować w chlebowym 
piecu. Rywalizacja w konkursach była ostra, 
a atmosferę podkręcały dodatkowo wspólne 

śpiewy i tańce  oraz owacyjnie przyjęty występ 
skąpo ubranych w damskie ciuszki panów. 

Jak zawsze mocną stroną imprezy była 
scenografia oraz stroje, a ich projektantka 
Michaela Sczansny najbardziej dumna była  
z chatki Baby Jagi, z której komina wydobywał 
się prawdziwy dym, kiedy jakaś delikwentka 
piekła się za karę w chlebowym piecu. Zado-
wolony był również autor scenariusza i reżyser 
całości, dyrektor DK Marian Wolny, bo skoro 
frekwencja była rekordowa, to może już myśleć 
o combrze w roku przyszłym. Może tym razem 
nie w Wielkim Poście?                                (r)

Rekordowy bajkocomber

Kolejny rekord pobity! Sześć babskich wieczorów  
w Domu Kultury w Niedobczycach zgromadziło tysiąc 
dwieście pań, a co najmniej setka odeszła od kasy z kwit-
kiem. Organizowana od prawie piętnastu lat z okazji Dnia 
Kobiet impreza jest prawdziwym fenomenem, wartym 
badań socjologów. 
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• 2.04., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy – mecenas Szczepan 
Balicki;

• 4.04., środa, g. 13 – wykład: „J. Korczak – lekarz i humanista” – 
Grażyna Konieczna

5-10 kwietnia – PRZERWA ŚWIĄTECZNA
• 11.04., środa, g. 13.30 – warsztaty psychologiczne: „Jak skutecznie 

porozumiewać się z innymi” – dr Stanisława Mielimąka (ilość miejsc 
ograniczona);

• 12.04., czwartek, g. 11 – wykład: „Malarstwo polskie XIX wieku” 
cz. I – Helena Kisielewska;

• 18.04., środa, g. 12 – wykład: „Zagrożenia udarem mózgu” – dr 
Piotr Szczepański;

• 19.04., czwartek, g. 11 – wykład: „Trzeba się uczyć upłynął wiek 
złoty” – Jerzy Frelich;

• 23.04., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy – mecenas Ewa Trzcina;
• 25.04., środa – wycieczka do Wrocławia – wyjazd spod kampusu, 

g. 6.00;
• 26.04., czwartek, g. 11 – wykład: „Prof. Adam Szczurowski – stu-

dent i wykładowca Wydziału Technicznego UTW” – Henryk Kaletka
Gimnastyka w pawilonie judo Klubu Polonia – wtorek i czwartek g.14.
Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego w siedzibie UTW.

W tegorocznym combrze rywalizowały czerwone krasnoludki z niebieskimi smerfami
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POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235
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O ks iężniczce P ięknotce  
i Pryszczyrycerzu

Spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru 
dziecięcego „Supełek”, działającego w 
Domu Kultury w Boguszowicach. Przed-
stawienie, którego premiera odbyła się 26 
lutego, wyreżyserowała Izabela Karwot. 

15 kwietnia, g. 16 

Wyzwolenie raz jeszcze
Teatr Rondo, działający pod auspicjami 

Rybnickiego Centrum Kultury, ponownie po-
każe swoją najnowszą sztukę pt. „Nowe wy-
zwolenie” Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

15 kwietnia, g. 19

Kirgizja i góry Tien Szanu 
Miłośnicy fotografii i gór nie mogą 

przegapić otwarcia wystawy dokumen-
tującej wyprawę Klubu Wysokogórskie-
go z Jastrzębia na Chan Tengri (7010 
m.n.p.m.). Piotr Lilla i Darek Mildner, którym 
udało się stanąć na szczycie, zaprezentują 
pokaz slajdów i opowiedzą o zeszłorocznej 
wyprawie oraz o zwiedzaniu Kirgizji. 

19 kwietnia, g. 18 

To nie koniec świata
Pod tym tytułem kryje się projekt mu-

zyczno-taneczny, realizowany z okazji 
setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza. 
Wystąpią: zespół „Zawiało”, Paulina Prze-
niczna, Katarzyna Brzoza, Izabela Barska-
Kaczmarczyk i Artur Stelmaczonek (tancerze 

Studia Tańca Vivero i Teatru Tańca Navras) 
oraz zespół taneczny Formacja Ingenium. 

20 kwietnia, g. 19

Hendrix symfonicznie
Prawdziwa gratka dla wielbicieli chary-

zmatycznego gitarzysty. Zmarły przed 40 
laty Jimi Hendrix nigdy nie zagrał z orkiestrą 
symfoniczną. Tę lukę postanowił wypełnić 
Leszek Cichoński, gitarzysta i animator kul-
tury, który przearanżował dzieła mistrza. 
Usłyszymy najbardziej znane hity Hendrixa 
w nowym, wzbogaconym brzmieniu. Na 
scenie orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod 
dyrekcją Jerzego Koska oraz muzycy od lat 
współpracujący z Leszkiem Cichońskim.

22 kwietnia, g. 18

Kabaret Aloszy Awdiejewa
Stare romanse, piosenki żydowskie 

i rosyjskie oraz songi Włodzimierza 
Wysockiego przeplatane znakomitymi 
anegdotami. Alosza Awdiejew urzeka 
wielką sceniczną charyzmą i bawi wspa-
niałym poczuciem humoru. 

28 kwietnia, g. 19

Noc świętojańska
Lady Pank oraz Grubson wystąpią pod-

czas plenerowego koncertu na stadionie 
miejskim przy ul. Gliwickiej. Do końca 
maja bilety w cenie 10 zł. W czerwcu bilet 
kosztować będzie 15 zł (dzieci w wieku 
6-15 lat – 5 zł, dzieci do 6 lat – bezpłatnie).   

17 czerwca, g.18

Wystawę jej prac pt. „Inspiracje” otwarto 
2 marca w galerii Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Znalazły się na niej najnowsze prace Barbary 
Budki, głównie grafiki. W dniu otwarcia obej-
rzało je wiele osób, a wśród zwiedzających byli 
też podopieczni Zespołu Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Wodzisławia 
Śląskiego, z którymi na co dzień pracuje Barbara 
Budka. Prowadzi zajęcia arteterapii, czyli lecze-
nia przez sztukę. — Nigdzie nie spotykałam tak 
wielu osób, które lubią otaczać się pięknem i mają 
tak bardzo rozwiniętą wrażliwość artystyczną, 
wypływającą z serca i potrzeby tworzenia. Ich za-
angażowanie, emocje i działania zachęcają mnie 
do malowania. Parę lat temu, kiedy moja potrzeba 
tworzenia schowana była głęboko w szufladzie, 
pozwolili mi ją otworzyć — mówiła Barbara 
Budka, a jej podopieczni nie kryli radości i dumy 
ze spotkania. Otwarciu wystawy towarzyszył 
też poetycki mini-koncert duetu „Pieprzyk”, 
czyli Hanny Kaczmarek i Zbigniewa Dobrzań-
skiego. Natomiast Adam Świerczyna, dyrektor 

Rybnickiego Centrum Kultury, w którym Bar-
bara Budka prowadzi zajęcia artystyczne, mówił  
o zainteresowaniu, jakim się cieszą i dziękował 
autorce za jej zaangażowanie. W zajęciach biorą 
udział głównie panie, a odbyły się już warsztaty 
malowania na jedwabiu, tkactwa artystycznego 
i grafiki: — Dla mnie to motywujące, że tyle pań, 
poświęca swój czas i pieniądze, by zrobić coś dla 
ducha i rozwijać swoje zainteresowania oraz 
talenty — mówi Barbara Budka. Rybniczanka 
ukończyła liceum plastyczne w klasie o profilu 
tkactwa artystycznego. Potem, wydział malar-
stwa filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
Sztuka jest jej pasją. Mówi, że do działań arty-
stycznych inspiruje ją codzienne życie, w którym 
stara się dostrzec to, co normalnie uchodzi naszej 
uwadze. Wiele czerpie ze spotkań z ludźmi:  
— Dlatego tytułowych inspiracji nie warto szukać 
na płótnach, ale raczej w was, osobach, które przy-
szły obejrzeć moje prace — mówiła do uczestni-
ków wernisażu Barbara Budka. Wystawę grafik 
można oglądać w TZR do 12 kwietnia.       (S) Barbara Budka wspólnie ze swoimi podopiecznymi

Krakowski teatr Scena STU 
Tego w naszym mieście jeszcze nie było! 

Wszystkich miłośników sztuki teatralnej zapra-
szamy na wyjątkową, artystyczną ucztę. Po raz 
pierwszy, na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej zo-
baczymy dwa spektakle krakowskiego teatru 
Scena STU, w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. 
Patronat nad spektaklami objął Prezydent 
Miasta Rybnika

„Zemsta”
„Zemsta w teatrze STU jest dowodem 

na to, że klasyka może błyszczeć i kusić jak 
szczere złoto” – tak po premierze, w grud-
niu 2004 r., o przedstawieniu pisała „Gazeta 
Krakowska”. Charakterystyczne, barwne 
postacie, bezpretensjonalny i ponadczasowy 
humor, a przede wszystkim wyjątkowe role 
Daniela Olbrychskiego (Cześnik), Jerzego Treli 
(Rejent Milczek), Beaty Rybotyckiej (Podsto-
lina) i grającego w hollywoodzkich produk-
cjach, rybniczanina Olka Krupy (Papkin). Bilety 
w cenie: 140 i 120 zł

25 kwietnia, g. 19

„Król Lear”
Kolejna propozycja teatru Scena STU to 

opowieść o zdradzie, szaleństwie i zrujno-
wanych nadziejach. Oparta na Szekspirze 
refleksja na temat kryzysu władzy w społe-
czeństwie XXI wieku. Nowoczesna insceniza-
cja sztuki angielskiego dramatopisarza oraz 
Daniel Olbrychski jako król Lear i Olek Krupa 
w roli Kenta. Ten spektakl na długo pozostaje 
w pamięci! Bilety w cenie: 140 i 120 zł

26 kwietnia, g. 19  

Nasza Basia 
kochana

Znają ją uczestnicy zajęć arteterapii w wodzisławskiej placówce, działającej 
na rzecz osób niepełnosprawnych. Znają miłośniczki warsztatów artystycznych 
organizowanych w Tatrze Ziemi Rybnickiej. Teraz jednak Barbara Budka dała 
się poznać jako malarka, którą inspirują ludzie. 

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la



Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpili 
znakomici muzycy. Imprezę zainaugurował Blu-
eset, grający bluesa z lekką domieszką fusion  
i jazzu. Po nich zagrał znany z telewizyjnego talent 
show Gienek Loska Band, a wieczór zakończył 
występ grupy weterana Jarka Śmietany, muzyka 
znanego i lubianego w Rybniku. Fani mogli być 
usatysfakcjonowani repertuarem i poziomem. 
Niestety, bluesa za mocno poczuli sąsiedzi Teatru 
Ziemi Rybnickiej. Pierwszy festiwalowy wieczór 
zakończył się interwencją policji, która została 
wezwana w związku z zakłócaniem ciszy nocnej 
(pod koniec występu grupy Jarka Śmietany na 
chwilę otwarto drzwi, kiedy pakował się zespół 
Gienka Loski). Ceniących ponad wszystko spokój 
nie przekonał fakt, że była to planowana od wielu 
miesięcy impreza kulturalna, gromadzącą świet-
nych muzyków i zakochaną w bluesie publiczność, 
której spora część pochodziła spoza regionu.  
A co się będzie działo w lipcu, jeśli „Gansi” zagrają 
naprawdę mocno?

Wydarzenie to, choć komentowane w kulu-
arach następnego dnia, nie przysłoniło jednak 
wspaniałego finału imprezy. W dobry nastrój 
wprowadzał wszystkich Kajetan Drozd Acoustic 
Trio – młodzi muzycy rozpoczęli wieczór w świet-
nym bluesowym stylu. Po nich wystąpił Leszek 
Cichoński z zespołem, promując swoją ostatnią 
płytę „Sobą gram”. 

Na zakończenie śpiewem, osobowością, muzycz-
ną wrażliwością i uśmiechem zachwyciła Wanda 
Johnson. Wokalistce towarzyszyli rewelacyjni 
muzycy z Shrimp City Slim. Pochodząca z Po-
łudniowej Karoliny Johnson szerszej publiczności 
objawiła się dopiero w 2006 roku na Pocono Blues 
Festival i odtąd ma już niepodważalną pozycję  
w świecie bluesa. Od tego czasu jej kariera nabrała 
tempa: uznanie publiczności i recenzentów, coraz 
liczniejsze koncerty, ciekawy repertuar. Dziś miss 
Wanda ma na koncie trzy płyty i opinię, że jej 
głos nie ustępuje najlepszym – Arethcie Franklin, 
Dionne Warwick, Norze Jones… Bisów było kilka, 
koncert – ku radości słuchaczy – się przedłużał, 
wszyscy świetnie się bawili, i tylko organizatorzy 
truchleli, czy aby tym razem rytmów bluesa znów 
nie zakończy wizyta stróżów prawa… Na szczę-
ście stało się inaczej i festiwal, zgodnie z planem, 
zakończył trwający do drugiej w nocy w sali kame-
ralnej jam session.

(m)

VIII Rybnik Blues Festiwal zostanie zapamiętany jako 
seria świetnych koncertów, których jednak pora i decy-
bele nie wszystkim przypadły do gustu.
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Wielu słuchaczom Gienek Loska 
przypomina nieodżałowanego 
Ryśka Riedla i trudno się dziwić

Rybnickie święto blu-
esa było okazją do spo-
tkań wielu muzyków. Na 
zdjęciu od lewej: Andrzej  
Trefon, Jan Cichy i Cze-
sław Gawlik

Zespołowi Lesz-
ka Cichońskiego 
towarzyszył wo-
ka l i s ta  Łukasz  
Łyczkowski

Pierwszego dnia festiwalu wystą-
pił też weteran Jarek Śmietana

Wanda Jonhson zdoby-
ła serca publiczności od 
pierwszego utworu

Bluesowy festiwal zakoń-
czył, jak co roku, nocny jam 
session
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Od klasztoru do paraf i i
90 lat franciszkanów w Rybniku

W tym roku przypada 90. rocznica przybycia do Rybnika franciszkanów. Jeszcze w połowie XX w. prowadzili oni tu niższe 
seminarium duchowne. Peerelowskie władze zamknęły je w 1962 roku.

część 3

* Przed wojną proboszczem rybnickiej parafii był ks. Tomasz Reginek, 
a nie Antoni Reginek, jak napisaliśmy w części 2.

Od 1997 roku proboszczem 
franciszkańskiej parafii na 
Smolnej jest o. Terencjan, 
stały uczestnik rybnickich 
pielgrzymek na Jasną Górę

Praca duszpasterska wykonywana przez zakonników 
miała różny charakter. W latach 1924-26 ojciec Wilhelm 
Rogosz był kapelanem rybnickiego aresztu. Gdy w 1933 
obchodzono 19. stulecie męki, śmierci i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, bracia musieli czasem odmawiać, bo nie 
byli już w stanie zrealizować wszystkich zaproszeń do 
prowadzenia rekolekcji i misji (głosili kazania po polsku i 
niemiecku). Uczyli także religii, np. ojciec Euzebiusz Hu-
chracki w Szkole Rolniczej (1931/32), a ojciec Franciszek 
Potocki w Zakładzie dla Głuchoniemych (1931-33). Ojciec 
Bieniek kierował z kolei w latach 30-tych XX w. Związ-
kiem Misyjnym, wspierającym modlitewnie i finansowo 
misje. W latach 1932-34 w Rybniku mieściła się też redak-
cja jednego z zakonnych pism – „Szkoły Serafickiej”. Jak 
podaje jedna z kronik, 
podczas walk w 1945 
franciszkanie odprawia-
li msze św. w szpitalu 
powiatowym, w piwnicy 
pana Tkocza przy ul. 
Hallera i w schronie 
pana Kopca przy ul. 
Raciborskiej. Jeszcze  
w 1928 roku przy klasz-
torze powstało Kole-
gium Serafickie, czyli 
niższe seminarium. 
Wówczas jeszcze chłop-
cy – przyszli zakonnicy, 
uczyli się w gimnazjum 
państwowym. Już po 
pięciu latach istnienia 
kolegium nie mogło 
pomieścić wszystkich 
chętnych (przecięt-
nie rocznik liczył 30 
uczniów). Zarząd Pro-
wincji podjął więc w 
1933 roku decyzję o budowie kolegium w Jarocinie. Po 
wojnie dopiero w 1950 roku rybnickie kolegium wznowiło 
działalność. Dwa lata później władza ludowa je zamknę-
ła. Pozwoliła je otworzyć w 1957 roku, ale w roku 1962 
zamknęła je na dobre. 

Rybnickie seminarium zakonne do 1932 było konwik-
tem, co znaczy, że mieszkający w nim chłopcy mieli zapew-
niony wikt i opierunek. Od 1932 kolegianci z klas trzecich 
i czwartych uczyli się już na terenie klasztoru. Najwyższą 
władzą dla seminarium był prowincjał, a bezpośrednią 
rektor, odpowiadający za sprawy dydaktyczne i wycho-
wawcze. W tych ostatnich wspomagał go jeszcze prefekt. 
Przed wojną rektorami rybnickiego seminarium francisz-
kańskiego byli: ojcowie: Ansgary 
Malina, Wojciech Kaczmarczyk, 
Franciszek Potocki, Bogusław 
Pala i Rafał Bekiersz.

Program szkolny semina-
rium starano się jak najbardziej 
upodobnić do programu szkół 

publicznych. Od 1932 roku pojawiły się nowe trudności 
– pierwsze i drugie klasy również uczyły się w kolegium, 
a brakowało nauczycieli. W 1936 na zalecenie wizytatora 
utworzono pracownię robót ręcznych i zakupiono do niej 
sprzęt introligatorski. Wciąż brakowało jednak pracowni 
i gabinetów przedmiotowych. Zakonnicy kładli nacisk 
na kulturę fizyczną. Pływania np. uczono w pobliskiej 
Nacynie. Istniał też przyklasztorny ogródek, w którym 
było co robić przy drzewkach owocowych i warzywach. 
Od momentu pobudki o g. 5.20 cały dzień był ściśle 
uregulowany i zagospodarowany. Po 1932 roku pierwsze 
dwie lub trzy klasy uczyły się w Rybniku, ale edukację 
kończyły już w Kobylinie. 

Franciszkańska parafia św. Józefa w 1997 liczyła ok. 12 tys. 

 dusz, obecnie jest ich ok. dziewięciu tysięcy. Rybniccy 
franciszkanie prócz stricte kościelnych zajęć w dalszym 
ciągu podejmują działania zalecone przez ich niezwykłego 
założyciela św. Franciszka. Parafia organizuje co roku 
kolonie charytatywne wspierane przez władze miasta, 
radę dzielnicy Smolna i prywatnych sponsorów, a także 
akcję Lato, czyli półkolonie finansowane m.in. przez 
elektrownię Rybnik. Latem 2011 roku zorganizowano  
w jej ramach kilkanaście wakacyjnych wycieczek, w czasie 
których dziećmi opiekowali się wolontariusze. Wielce za-
służony w organizacji tych półkolonii był zmarły w 2006 roku  
Janusz Popek z elektrowni Rybnik. W domu parafial-
nym chętnie spotykają się seniorzy, a potrzebujący przy 

furcie zakonnej mogą zawsze 
otrzymać chleb i ciepłą zupę. 
Wolontariat parafialny obej-
muje korepetycje dla młodych 
parafian z matematyki, fizyki, 
polskiego i angielskiego. Pod 
opiekę brane są też dzieciaki 

z rodzin zagrożonych 
patologią. Naturalną 
koleją rzeczy w parafii 
przybywa osób star-
szych i schorowanych. 
W 2011 roku czterech 
ojców zakonnych zło-
żyło im ponad 1000 
wizyt. Członkowie 
rady parafialnej i ze-
społu charytatywnego 
przyznają, że w róż-
nego rodzaju przed-
sięwzięciach bardzo 

pomaga im młodzież. 
Obecny proboszcz 

franciszkańskiej pa-
rafii św. Jozefa, ojciec 
Terencjan pierwszy raz 
znalazł się w Rybniku 
jako wikariusz w 1990 r.  
Po t e m  s t u d i o w a ł  
w Opolu i na KUL-u, 
a także był wycho-
wawcą młodych braci  
w klasztorze w Wie-
luniu. W 1997 roku 
ponownie trafił do 
Rybnika. Zwykle na 
proboszczowanie czeka 

się przynajmniej kilkanaście lat; on, wyjątkowo, probosz-
czem został już po upływie siedmiu. W ostatnich latach 
franciszkanie kompleksowo wyremontował klasztor,  
a w oknach kościoła pojawiły witraże związane z życiem 
św. Józefa. W marcu tego roku wnętrze kościoła zostało 
odnowione i pomalowane, wkrótce mają się w nim 
pojawić również nowe ławki. Od 2007 roku gwardianem 
rybnickiego klasztoru franciszkanów jest pochodzący  
z okolic Limanowej ociec Lucjusz. Obecnie przebywa  
w nim 9 ojców i dwóch braci (złożyli śluby wieczyste, ale nie 
mają święceń). Oprócz pracy duszpasterskiej tu na miejscu 
udzielają się również w pobliskich parafiach, gdzie spowiada-
ją, odprawiają msze św. i głoszą kazania. Druga franciszkań-
ska parafia funkcjonuje po sąsiedzku, w dzielnicy Zamysłów.

Nie zapominajmy też, że ze wspaniałej świątyni gó-
rującej nad miastem opiekę nad Rybnikiem sprawuje 
święty franciszkanin, patron miasta św. Antoni Padewski. 

Michał Palica
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Tak dziś wyglądają franciszkańskie zabudowania przy ul. Wodzisławskiej

Główne uroczystości jubileuszowe 
odbędą się 1 maja tego roku,  
w dniu odpustu parafialnego. 
Więcej informacji można znaleźć  
na  s t ron ie  i n te rne towe j :  
www.rybnik.ofm.opoka.org.pl
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Była też naukowym dopeł-
nieniem otwartej wcześniej 
wystawy oraz części tanecz-
no-muzycznej, w czasie któ-
rej izraelski taniec folkowy 
zaprezentowała krakowska 
grupa „Kachol” (Niebieski) 
i wokalno-instrumentalne 
Quartet Klezmer Trio. Wło-
dzimierz Kac dodaje, że 
podjęcie tej tematyki jest 
niezwykle cenne, gdyż dotąd, 
ze względu na geopolityczne 
zaszłości, o śląskich Żydach 
pisano niewiele: — Histo-
rycy niemieccy uważali ich 
za polskich Żydów, nato-
miast Polacy za niemieckich, 
dlatego publikacji było tak 
niewiele. Jak mówił dyrektor 
Muzeum dr Bogdan Kloch, 
zainteresowanie lokalnej 
społeczności tą tematyką 
okazało się zaskakująco 
duże. Barbara Kalinowska-
Wójcik z Uniwersytetu Ślą-
skiego w okolicznościowym 
wydawnictwie pisze: (...) 
zainteresowanie kwestiami 
żydowskimi wykazują coraz 
częściej zwykli mieszkań-
cy Górnego Śląska, którzy 
odkrywają ze zdumieniem,  
że kilkadziesiąt lat wcześniej  
w ich miejscowościach miesz-
kali przedstawiciele innej 
religii, którzy razem z ich 
przodkami budowali i rozwi-
jali gospodarczą, kulturalną  
i społeczną siłę tego regionu — 

Dziejami swoich rodzin 
interesują się również po-
tomni tamtej żydowskiej 
społeczności, żyjący dziś 
w wielu krajach Europy  
i innych kontynentów. Ruth 
Beedle z Londynu, jako 
jedna z prawie pięćdziesięciu 
referentów, przedstawiła na 
konferencji dzieje swojej 
rodziny Aronade, obecnej  
w Rybniku przez blisko dwie-
ście lat. Skoncentrowała się 
szczególnie na losach swojej 
prababki Reginy. Ruth i jej 
siostra Judith Dodds, któ-
re wcześniej z pietyzmem 
odtworzyły swoje drzewo 
genealogiczne, przyjechały 
w marcu do Rybnika wraz 
z rodzinami, by raz jeszcze 
dotknąć własnej historii. Za-
interesowana dziejami ryb-

Pytań jest wiele. Najważniejsze dotyczy przyjętych 
kryteriów, bo nie wiemy, co właściwie uznano za „wy-
zwolenie” miasta.

W najnowszej monografii „Województwo śląskie 1945-
1950” wydanej w 2007 roku przez Uniwersytet Śląski, we 
współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci 

Narodowej (redakcja: R.Kaczmarek, A.Dziurok), Bar-
tłomiej Warzecha za źródłami archiwalnymi podaje, że 
60. Armia Pierwszego Frontu Ukraińskiego zajęła miasto 
31 marca. Wiemy też, że Rybnik mógł być zajęty już  
w końcu stycznia, jednakże 29 stycznia wojska niemieckie 
poprowadziły lokalne kontrnatarcie, w efekcie czego 
front ustabilizował się na dalekich przedpolach Rybnika. 
Niemiecki autor Hans von Ahlfen w swojej książce pisze, 
że strategiczne znaczenie dla III Rzeszy miały rybnickie 
kopalnie i zagłębie ostrawskie. Jego zdaniem, przez cały 
luty i nawet do końca marca 1945 roku, Niemcy wydo-
bywany w rybnickich kopalniach węgiel wywozili koleją 
przez Bohumin i Opawę do swoich fabryk pracujących 
na potrzeby frontu. Pisze też, że jeszcze 26 marca trwała 
wymiana ognia na linii Rybnik – Strumień. Jednakże 
we wspomnieniu jednego z członków peerelowskiego 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację pojawia 
się relacja, według której przybył on do Rybnika już 25 
marca, by organizować pracę wodociągów i ówczesnej 
elektrowni miejskiej. Podaje też, że w mieście było 
wtedy 19 sowieckich szpitali wojskowych, co świadczy,  
o zaciekłości i natężeniu walk w tym rejonie. 

— Tak naprawdę mamy spore zamieszanie. Wszystko 
wskazuje na to, że sytuacja w mieście i w okolicy często 
się zmieniała, jak to na wojnie. Rybnik był miastem po-
wiatowym i był tu ważny węzeł kolejowy. Stąd prowadziła 
też prosta droga do zakładów przemysłowych w zagłębiu 
ostrawskim. Pewnie dlatego lotnictwo radzieckie nie pro-
wadziło w Rybniku uderzeń z powietrza na skalę totalną 
(nocą atakowały punktowo tylko zabójczo skuteczne lekkie 

dwupłatowce Polikarpow Po-2. Być może startowały z po-
lowego lotniska sowieckiego w Leszczynach), nie było też 
artyleryjskiego zmasowanego ostrzału, czego doświadczyły 
sąsiednie Żory i Wodzisław. W centrum miasta (śródmie-
ście i Smolna) było wypalonych lub mocno zniszczonych 
tylko kilkadziesiąt różnych budynków – m.in. kilka szkół, 

a także kościoły, probostwa, obiekty admi-
nistracyjne, przemysłowe, domy mieszkalne 
oraz inne. Jak na miasto, które przez prawie 
dwa miesiące było miastem frontowym to na-
prawdę niewiele. Mieszkańców ewakuowano 
w kierunku Opawy, choć część zawróciła. Nie 
można wykluczyć, że wskazanie konkretnej 
daty zajęcia miasta było decyzją jakiegoś 
urzędnika. Najbliższe prawdy wydaje się być 
stwierdzenie, że Rybnik z przysiółkami i tu-
tejsze zakłady przemysłowe armia czerwona 
zajmowała etapami w okresie od 25 do 31 
marca 1945 roku — mówi dr Bogdan Kloch, 
dyrektor Muzeum w Rybniku. Zwraca uwa-
gę, że nie dysponujemy w pełni wiarygodny-
mi danymi o liczbie cywilów, którzy zginęli 
w Rybniku, gdy przez miasto przetaczał się 
front, a także w czasie pierwszych miesięcy 

po wyzwoleniu.
— Od stycznia, aż do późnej wiosny 1945 roku rozegrało 

się tu wiele tragedii. Ludzie ginęli na polach minowych 
lub w minowych pułapkach zastawianych na sowieckie 
czołgi, jak na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i Dworek 
albo w czasie prac ziemnych, do których zaganiały ich 
oddziały sowieckie. Dzieci rozrywały znalezione pociski 
(m. in. w trakcie zabaw). Zdarzały się też rozstrzeliwania 
cywilów albo palenie domowników żywcem w domach. 
Do zbrodni doszło m. in. w dzielnicach Stodoły i Smol-
na. Nieznaną liczbę (odnajdujemy potwierdzone relacje) 
mieszkańców Rybnika i okolic, deportowano też do pracy  
w Związku Radzieckim (górnictwo) lub zamknięto w obo-
zach pracy. Wiemy przecież, że już w marcu 1945 roku po-
jawili się w Rybniku funkcjonariusze radzieckiego NKWD, 
którzy swoją bezwzględnością siali postrach w całym kraju. 
Armia czerwona na pewno nie dla wszystkich była armią 
wyzwoleńczą. Choć uwalniała od nazizmu, to niosła ze sobą 
inny aparat zniewolenia i terroru. Często działania wojenne 
na obszarze Śląska czerwonoarmiści traktowali jako odwet 
za zbrodnie i zniszczenia dokonane w latach 1941-1944 na 
terenach sowieckich. Trzeba pamiętać, że każda wojna niesie 
ze sobą zdziczenie zachowań i upadek moralny człowieka. 
Ludzkie życie staje się wtedy tylko pyłkiem na planach 
wojennych strategów. Tak też było i tu wiosną 1945 roku 
— komentuje dyrektor Muzeum w Rybniku. 

Czy to wystarczający powód, by porzucić praktykowane 
w PRL-u celebrowanie kolejnych rocznic wyzwolenia 
miasta? 

(WaT) 

Kiedy „wyzwolono” Rybnik?

Według dawnych ustaleń, a może decyzji politycznych, przyjmuje się, że armia czerwona wy-
zwoliła Rybnik 26 marca 1945. Stąd w dzielnicy Północ ul. 26 Marca (łączy ulice Karłowicza  
i Żużlową). Dziś jednak, gdy znanych jest znacznie więcej źródeł historycznych wiadomo już, że 
jeśli nie jest to data zupełnie nieprawdziwa to na pewno bardzo, bardzo umowna. Zresztą pierwsze 
wątpliwości budzi już fakt, że sąsiedni, ale jednak odległy od Rybnika Wodzisław Śl., również 
wyzwolono rzekomo 26 marca 1945 roku.

Nawet tabliczka z nazwą ulicy świadczy o tym, że o rocznicy wyzwolenia Rybnika nieco zapomniano
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nickich Żydów Małgorzata Płoszaj 
(która na konferencji przedstawiła 
historię rodziny Haase) umożliwiła 
gościom z Londynu wejście do ka-
mienicy przy ul. Zamkowej, gdzie 
niegdyś rodzina Aronade mieszkała. 
Ruth Beedle, która po raz pierwszy 
odwiedziła Rybnik sześć lat temu, 
zna nasze miasto z opowieści swoich 
przodków i darzy je wielkim senty-
mentem. — Dla mojej rodziny czasy 
spędzone w Rybniku były bardzo 
szczęśliwe i mam z tym miastem tylko 
dobre skojarzenia — mówiła. Wystą-
pienie Ruth Beedle na konferencji, 
której druga odsłona miała miejsce 
w Ośrodku Dydaktycznym UŚl.,  
a także wszystkie pozostałe referaty 
opublikowane zostaną w muzeal-
nym wydawnictwie. Wywiad na tle 
muzealnej ekspozycji „Rybniccy Ży-
dzi”, przeprowadził z Ruth również 
przedstawiciel portalu „Wirtualny 
sztetl”(www.sztetl.org.pl), zajmują-
cego się upowszechnianiem wiedzy 
i upamiętnianiem historii polskich 
Żydów. A podkreślić trzeba, że 
część eksponatów, prezentowanych 
na wystawie, głównie rodzinne 
fotografie, udostępniła jej autorom 
właśnie Ruth Beedle. 

Bogate treściowo były także po-
zostałe prezentacje, przygotowane 
głównie przez pracowników wyż-
szych uczelni, archiwów, muzeów, 
stowarzyszeń,  Instytutu Pamięci 
Narodowej i innych placówek,  
w tym również z zagranicy. Referaty 
pokazały śląskich Żydów w XIX  

i XX w. w wielu aspektach: kultu-
rowym, ekonomicznym, religijnym, 
społecznym i kulturalnym. Ukazały 
ich relacje z innymi mieszkańcami,  
a także przez pryzmat wielkiej 
historii, w tym holocaustu w czasie 
II wojny światowej. W szerszym 
kontekście historycznym zaprezen-
towano też dzieje kilku żydowskich 
rodzin. 

— Powodów, dla których podję-
liśmy temat Żydów na Śląsku było 
kilka — mówi dyrektor Muzeum 
Bogdan Kloch. — Po pierwsze, w tym 
roku mija dwusetna rocznica przy-
znania praw obywatelskich Żydom  
w Prusach, a więc również na Śląsku, 
który w czasie obejmującym projekt, 
był częścią tego państwa. Po drugie, 
mieliśmy sygnały od mieszkańców, że 
wielu z nich ta tematyka interesuje, 
choćby ze względu na przodków lub 
prostego zainteresowania dziejami 
społeczności żydowskiej. Po trzecie 
wreszcie, za sprawą osób zaintereso-
wanych bogatą i tajemniczą historią 
rybnickich Żydów, ostatnie lata 
obfitowały w materialne znalezi-

ska świadczące o obecności miesz-
kańców wyznania mojżeszowego  
w mieście, w postaci macew czyli 
płyt nagrobnych. Nawiązane zostały 
też kontakty z rozsianymi po świecie 
potomkami kilku rybnickich rodzin 
żydowskich. Są jeszcze w Rybniku 
ludzie, którzy pamiętają synagogę, 
cmentarz żydowski, ochronkę w miej-
scu dzisiejszego sądu rejonowego czy 

tzw. „rabinówkę” przy ul. Miejskiej. 
Dziś nie pozostało po nich śladu, ale 
dzięki konferencji wiemy np., że syna-
goga została zniszczona w dwu eta-
pach – spalona we wrześniu 1939 r.,  
a rozebrana wiosną roku następne-
go. Z materiałów konferencyjnych 
wynika też, że po związanym z anty-
semicką postawą dramacie Żydów  
i ich mienia w latach 30. ub. wieku  
i w okresie okupacji niemieckiej, 
„gwoździem do trumny” tej społecz-
ności był okres PRL-u. 

Wielka frekwencja na wernisa-
żu, duże zainteresowanie wystawą,  
a także konferencją świadczą, że 
trafiliśmy z tematyką w potrzeby spo-
łeczne. Pokłosiem projektu będzie ob-

szerna 
publi-

kacja, a on sam chcemy zgłosić do 
nagrody muzealnej marszałka woj. 
śląskiego. W perspektywie chcemy 
zająć się dziejami Rybnika w okresie 
Reformacji. Cieszy też fakt, że Mu-
zeum w działalności naukowej jest 
pełnoprawnym partnerem takich 
instytucji jak Uniwersytet Śl. czy IPN.

Współorganizatorem projek-
tu „Żydzi na Górnym Śląsku” był 

Uniwersytet Śląski, zaś partnera-
mi Oberschlesisches Landsmuseum  
i Stowarzyszenie Humanistyczne Euro-
pa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Przedsię-
wzięciu patronowali prezydent Rybni-
ka, marszałek województwa Śląskiego, 
a także Żydowski Instytut Historyczny  
i  im. Emanuela Ringelbluma i Mu-
zeum Historii Żydów Polskich. 

Każde działanie pozwalające 
przywrócić pamięci nieliczną na 
Śląsku, lecz ważną społecznie gru-
pę narodowościową prowadzi do 
lepszego poznania i zrozumienia 
tematyki żydowskiej, a tym samym 
odrzucenia uprzedzeń, od których 
nasze społeczeństwo nie jest wolne 
do dziś. I takim działaniem był na 
pewno projekt „Żydzi na Górnym 
Śląsku”.                                        (r)

Żydz i  na  Ś ląsku
– wielka historia małego narodu

— Poznaliśmy mnóstwo faktów z przeszłości społeczności żydowskiej na Śląsku — mówił o kon-
ferencji naukowej „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” jej gość, Włodzimierz Kac, 
przewodniczący żydowskiej gminy wyznaniowej w Katowicach. Konferencja była trzecią  
i ostatnią odsłoną realizowanego przez rybnickie Muzeum projektu „Żydzi na Górnym Śląsku”.

Potomkinie rodu Aronade Ruth Beedle i Judith Dodds wraz z Mał-
gorzatą Płoszaj (z lewej) przed budynkiem, który kiedyś był wła-
snością rodziny Aronade

Dyrektor Muzeum Bogdan Kloch (z lewej) oraz kurator wystawy 
Dawid Keller z przewodniczącym katowickiej żydowskiej gminy 
wyznaniowej Włodzimierzem Kacem
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Korona była inna
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Pierwszy Wielki Piątek w dziejach świata był wówczas, gdy w okupowanej Jerozolimie rzymscy żołnierze katowali Je-
zusa z Nazaretu. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii według św. Jana: „A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu 
ją na głowę (…)”. Wyobrażamy sobie tę koronę jako splecione w formie wieńca gałązki jakiejś rośliny z kolcami. Tylko  
w kościołach na terenie Rybnika jest łącznie ponad trzysta wizerunków ukoronowanego cierniem Chrystusa. Przedstawiają 
one tradycyjny jej kształt, bo w rzeczywistości korona cierniowa wyglądała inaczej. Jak?

Dwa tysiące lat temu sadystyczni 
oprawcy postanowili zażartować z Na-
zarejczyka jako „króla żydowskiego”. 
W tym celu wzięli jakąś starą słomianą 
czapkę, którą być może żołnierze zasła-
niali głowy podczas upałów. Był to taki 
starożytny rodzaj słomkowego kapelu-
sza. Otóż wokół tej czapki łatwiej było 
owinąć kolczaste gałązki popularnej  
w Jerozolimie rośliny – przypominającej 
odmiany naszej głożyny czy akacji. Z tą 
tylko różnicą, że akacja ma kolce mak-
symalnej długości 2 cm, zaś owa jero-
zolimska roślina ma kolce gigantyczne, 
przekraczające 5 cm. Tak oto rzymscy 
sadyści zrobili rodzaj śmiesznej czapy 
najeżonej kolcami, którą wciśnięto 
ubiczowanemu na głowę. 

Skąd jednak wiemy, że tak właśnie 
wyglądała korona cierniowa? Bo ona się 
częściowo zachowała do dziś. Wszyst-
ko wskazuje na to, że w Jerozolimie  
w 325 roku cesarzowa Helena odkryła 
ją wraz z relikwiami drzewa Krzyża 
i innymi narzędziami męki Jezusa. 
Czczono te relikwie jako wielki skarb 
chrześcijaństwa. Podzielono je więc na 
wiele cząsteczek i zaczęto rozwozić po 
świecie. Największa część tej korony 
pozostała w cesarskim pałacu w Kon-
stantynopolu. Jednak później ubożejące 
cesarstwo pożyczało u bogatych wene-
cjan pieniądze pod zastaw tych relikwii.  
A kiedy potem cesarze byli niewypła-
calni, relikwie sprzedawano tym, którzy 
dali wyższą sumę. I tak oto za kosmicz-
nie wysoką kwotę król Francji Ludwik 
IX kupił w 1239 roku dużą cząstkę 
korony cierniowej Jezusa. Jednak to 
co otrzymał i przywiózł do Francji 
zszokowało wszystkich. Było to kilka 
tylko gałązek i to prawie bez kolców 
oraz trochę słomy z owej słomianej 
czapki. Paradoksalnie jednak świadczy 
to o autentyczności korony cierniowej 
zakupionej przez Ludwika. Gdyby bo-
wiem Wenecjanie dokonali fałszerstwa, 
to zrobiliby koronę zgodną z wyobraże-
niami średniowiecza i oczekiwaniami 
kupującego króla. Do dzisiaj kupiona 
wówczas korona jest w skarbcu katedry 
Notre Dame w Paryżu. Sam widziałem.

Paryska relikwia korony to tylko 
fragment większej całości. Na świecie 
posiadaniem pojedynczych kolców  
z tej korony szczyci się dzisiaj około 
60 miejscowości w Europie. Tak, 60(!).  
Z pewnością niektóre z nich to falsy-
fikaty, ale wśród nich niewątpliwym 
oryginałem jest kawałek gałązki cier-
niowej z kościoła św. Klary we włoskiej 
Pizie. Ta gałązka pochodzi z jakiegoś 
konstantynopolitańskiego relikwiarza, 
który drogą kupna, kradzieży lub łupu 
wojennego dostał się w ręce pizańskie-
go kupca. Gałązka ta o długości 8 cm 
ma trzy całe kolce i czwarty złamany 
u nasady. 

Można się na koniec zapytać, czy kie-
dykolwiek uda się naukowo potwierdzić 
autentyczności owych zachowanych 
we Włoszech i Francji fragmentów 
korony cierniowej Jezusa? Uważam że 
tak, tylko takie badania porównawcze 
wymagają zgody wszystkich posiadaczy 
resztek korony cierniowej. Do tego 
jeszcze trzeba dostosować metodę ba-
dawczą, która nie niszczy owej korony.  
A badać można ewentualne pozo-
stałości krwi czy innych substancji, 
jak to się robi w przypadku całunu 
turyńskiego. Tymczasem już sprawę 
przebadali nieco botanicy i stwierdzili, 
że trawiasta część korony cierniowej 
to rodzaj sitowia rosnącego w basenie 
Morza Śródziemnego o nazwie – juncus 
balticus. Natomiast kolczasta część ko-
rony cierniowej pochodzi z popularnej  
w Ziemi Świętej i Afryce północnej 
rośliny o nazwie – ziziphus vulgaris lam, 
zwanej też ziziphus spina Christi. Roślina 
ta ma szerokie zastosowanie przy pro-
dukcji odżywek do włosów oraz leków 
na cukrzycę i nerwobóle, natomiast 
jesienią owocuje małymi jabłuszkami,  
z których robi się bardzo słodkie konfi-
tury. Przede wszystkim jednak podczas 
obfitego kwitnięcia pszczoły w oparciu 
o ten kwiatowy nektar produkują po-
pularny na Bliskim Wschodzie miód 
o nazwie – sidr. I kto by pomyślał, że 
korona cierniowa może mieć jakikolwiek 
związek ze słodyczą miodu? 

Teskt i zdjęcia: Marek SzołtysekPrzechowywana we Francji słomiana część korony cierniowej Chrystusa 

Tradycyjnie koronę cierniową Chrystusa wyobrażamy sobie jako splot tylko kilku gałą-
zek kolczastej rośliny 

Kolczasty fragment korony cierniowej Chrystusa. Gałązka z kolcem z kościoła św. Kla-
ry w Pizie we Włoszech



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! 

(cz. 96)Wielki album Rybnika
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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

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

96/1

96/2

Zdjęcie 96/2
Oto zdjęcie z wiosny 1947 roku.  

Zrobiono je nie na jakimś śląskim 
odpuście, ale na jednym z bulwa-
rów Paryża. Z lewej w mundurze 
legionisty stoi Wincenty Szy-
mura, rocznik 1902. Pochodził  
z Jejkowic, ale ostatnie lata życia 
spędził w Chwałowicach, gdzie 
również pracował na kopalni. 
Jednak w młodości przez 20 lat 
służył w słynnej francuskiej Legii 
Cudzoziemskiej. To ciekawa hi-
storia, bo przyzwyczailiśmy się, 
że Ślązacy służyli albo w armii 
pruskiej, niemieckiej, austriackiej 
czy polskiej. A tu zupełnie inna 
historia. Prosimy o podobne cie-
kawe informacje!

Zdjęcie 96/1
To zdjęcie jest ciekawe z kilku po-

wodów. Przedstawia jakiś festyn, 
jakąś paradę piwną. Otóż na wozie 
siedzi brzuchaty i brodaty piwosz. 
Czy to sam właściciel rybnickiego 
browaru – Herman Mueller?  A może 
ktoś wie, w jakich okolicznościach 
zrobiono to zdjęcie. Było to z pew-
nością w latach międzywojennych,  
bo napis za beczką nad bramą wjazdo-
wą jest po polsku. To co z niego widać, 
brzmi: „BROWAR RYBNICKI. Hermann 
Muller, …-iał Wodzisław.” Czy należy 
brakujący fragment wyrazu odczytać 
jako „wydział”? Czy zatem zdjęcie 
nie jest zrobione w Rybniku, a tylko  
w jakimś rybnickim oddziale browaru 
w Wodzisławiu? 

W nawiązaniu do zdjęcia 95/1 zamieszczonego w poprzednim numerze „Wielkiego Albumu Rybnika” doprecyzowujemy, że Alfred 
Kornas, teść Wandy Kornas, która udostępniła fotografię, stoi z prawej strony w górnym rzędzie (w czapce). 



Koszykarki KK ROW Rybnik na kolejkę przed zakończeniem run-
dy rewanżowej w Ford Germaz Ekstraklasie, zapewniły sobie piąte 
miejsce w ligowej tabeli i utrzymanie w ekstraklasie. Teraz w pierwszej 
rundzie play – offów rywalizują z czwartą Energą Toruń. Ekipa, która wygra 
dwa spotkania awansuje do półfinału i zagra z mistrzem Polski Wisłą Kra-
ków, przegrany zaś grać będzie o miejsca od piątego do ósmego. Po dwóch 
spotkaniach jest remis 1:1 i o wszystkim zadecyduje trzeci mecz, który 
zostanie rozegrany 4 kwietnia w Toruniu, co w roli faworyta stawia Energę.  
W sezonie zasadniczym w Toruniu zwyciężyły  rybniczanki, ale pierwszy mecz 
play-offów zdecydowanie 70:50 wygrały torunianki. Trzy dni później te same 
zespoły spotkały się w Rybniku. Po pierwszej połowie Energa prowadziła 
36:31. W trzeciej kwarcie przewaga wynosiła już 9 punktów, ale wtedy sygnał 
do odrabiania strat dała najlepsza w tym dniu w rybnickim zespole Rebecca 
Harris (21 pkt), która dwukrotnie trafiła za 3 punkty. Pierwsze pięć minut 
ostatniej kwarty to popisowa gra 
ROW-u i 10 punktów z rzędu. 
Po emocjonującej końcówce 
rybniczanki wygrały całe spo-
tkanie 64:59. — Chciałem żeby 
ten mecz dla rybnickiej widowni 
był wspaniałym widowiskiem i 
tak też się stało o czym świadczą 
reakcje publiczności przez całe 
spotkanie. Gramy dalej. Toruń 
jest faworytem, ma przewagę wła-
snego parkietu, ale my będziemy 
się bić dalej — mówił po meczu 
trener rybniczanek Kazimierz 
Mikołajec. Przebieg spotkania 
w Toruniu można będzie śledzić 
na stronie internetowej PLKK 
(www.plkk.pl).  

W wielkanocny poniedziałek, 9 kwietnia, od meczu wyjazdowego 
w Opolu z Kolejarzem II-ligowa drużyna rybnickich żużlowców roz-
pocznie walkę o ligowe punkty. Pierwszy mecz ligowy w Rybniku – 15 
kwietnia z nieoglądaną tu dotąd Wandą Kraków. Celem stawianym przed 
drużyną jest awans, czyli powrót do I ligi.

Przed nami kolejne sparingi drużyny „rekinów”na rybnickim torze:  
1 kwietnia o 16 z ekstraligowym Włókniarzem Częstochowa i 5 kwietnia  
z I-ligowym Lokomotiwem Daugavpils.

Skład ROW-u Rybnik: R. Chromik (’81), P. Pawlaszczyk (’88), B. Szymura 
(’89), Ł. Piecha (’91), M. Domański (’92), O. Allen (’82, Anglia), A. Charczen-
ko (’85, Rosja), K. Larsen (’88, Dania), L.Eklöf (’89, Szwecja), M. Thörnblom 
(’92, Szwecja), 
M .  R a n d r u p 
( ’93,  Dania) , 
M . B .  J e n s e n 
(’94, Dania).

Szybko i krótko
Mateusz Mazik z RMKS-u Rybnik, który wrócił na ring po bli-

sko ośmiomiesięcznej dyskwalifikacji, na poznańskich mistrzo-
stwach Polski w boksie wywalczył w swojej kategorii wagowej 
– 56 kg tytuł mistrzowski. W finale 5:0 pokonał M. Burzyńskiego 
z Wałbrzycha. W ostatnim tygodniu marca Mazik boksował 
w Warszawie w 29. Turnieju im. F. Stamma. Tam w półfinale 
przegrał 6:14 z utytułowanym Rosjaninem S. Wodopianowem, 
który w finale 18:10 pokonał konkurenta Mazika Mateusza 
Polskiego (Róża Karlino). Który z nich pojedzie do tureckiego 
Trabzonu na przedolimpijski turniej kwalifikacyjny (14-22 
kwietnia) trener kadry Wiesław Rudkowski ma zdecydować po 
zakończeniu przedświątecznego zgrupowania kadry w Wiśle.

w 
Koszykarze MKKS-u Rybnik zwycięstwem 75:69 nad wy-

żej notowanym w tabeli Zagłębiem Sosnowiec zakończyli 
tegoroczne występy w III lidze. Z bilansem dziesięciu zwy-
cięstw i tylu  porażek podopieczni grającego trenera Stani-
sława Grabca zajęli siódme miejsce w finałowej rozgrywce  
o prawo walki o II ligę. W grupie eliminacyjnej z siedmioma 
zwycięstwami i pięcioma porażkami zajęli czwarte miej-
sce, ostatnie premiowane awansem do najlepszej ósemki 
rozgrywek, w których prym wiodły drużyny GKS-u Tychy 
i Rudy Śląskiej. W grupie finałowej rybniccy koszykarze 
poza zwycięstwem nad Sosnowcem dwukrotnie pokonali 
Mickiewicza Katowice: 93:83 i 85:64.

w 
II-ligowi siatkarze Volley’a Rybnik zakończyli sezon na 

ósmym miejscu, gwarantującym utrzymanie. W ostatnim 
meczu przegrali u siebie 0:3 z Delic-Polem Częstochowa. 
Podopieczni trenera Włodzimierza Madeja udanie rozpoczę-
li sezon, ale w drugiej jego części nękani kontuzjami grali 
dużo słabiej, tracąc szanse na miejsce w pierwszej czwórce, 
która w play-offach będzie walczyć o awans do I ligi.

w 
W dniach od 20 do 22 kwietnia na pływalni MOSiR-u 

w Boguszowicach odbędzie się VII Ogólnopolski Mityng 
Pływacki Olimpiad Specjalnych, organizowany przez 
sekcję terenową OS Promyk Rybnik. Wystąpi w nim 120 
zawodników ze wszystkich 18 oddziałów regionalnych OS.  
W reprezentacji śląskiego oddziału po losowaniu znalazło 
się czterech pływaków Promyka. W piątek 20 kwietnia w 
południe rozpoczną się preeliminacje.Natomiast wieczorem 
w sąsiedniej hali widowiskowo-sportowej odbędzie się 
ceremonia otwarcia mityngu.

1% z PIT-u: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska-Śląskie (Sekcja Terenowa PROMYK); numer KRS: 
0000190280

w  
Przypominamy, że w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej można oglądać wystawę ilustrującą 80-letnią 
historię rybnickiego żużla.

w 
Po cięciach finansowych dokonanych przez grecką fe-

derację piłkarską, kierownictwo greckiej kadry zrezygno-
wało z luksusowego ośrodka w Krakowie i zdecydowało,  
że bazą tej reprezentacji w czasie czerwcowych mistrzostw 
Europy będzie ośrodek w Rybniku-Kamieniu. Nie ma go, co 
prawda na liście centrów pobytowych zaakceptowanych 
przez UEFA, ale dla Greków dużo ważniejsza okazała się re-
komendacja szanowanego przez nich Jacka Gmocha, który 
pamięta nasz ośrodek z czasów jego piłkarskiej świetności.

Decydujące starcie

Marcowy pojedynek rybniczanek z Energą Toruń był 
jednym z najbardziej emocjonujących meczów w ca-
łym sezonie

Żużlowcy rozpoczęli sezon

O sile drużyny mają 
decydować m.in. wy-
chowankowie rybnic-
kiego klubu, od lewej: 
Pawlaszczyk, Chromik 
i Szymura  
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29 lutego w Szkole Podstawowej nr 21 w Niedobczy-
cach odbył się finał turnieju piłkarskiego o puchar 
dyrektora szkoły. W samym finale wystąpiło sześć drużyn, 
ale we wcze-
ś n i e j s z y c h 
el iminacjach 
grupowych ry-
walizowało aż 
21  zespołów  
z  R y b n i k a , 
Wodzis ławia 
Śl., Rydułtów 
i  Świerk lan . 
W  m e c z a c h 
rozgrywanych 
na sali gimna-
stycznej występowały drużyny tworzone przez bramka-
rza i trzech piłkarzy grających w polu (czas: 2 x 5 min.).  
Po zaciętych półfinałach, w finale spotkały się drużyny dwóch 
sąsiadujących ze sobą szkół – SP-5 z dzielnicy Północ i SP-3 
z Paruszowca-Piasków. Lepsi okazali się piłkarze „trójki”, 
którzy wygrali ten najważniejszy mecz 3:0. W meczu o trzecie 
miejsce SP-6 z Zamysłowa wygrała 5:3 z SP-16 z Boguszowic 
Starych. Po turnieju oprócz nagród zespołowych wręczono 
również wyróżnienia indywidualne.

Udanie rozpoczęli piłkarską wiosnę walczący o utrzymanie w II lidze pił-
karze Energetyka ROW-u Rybnik, zdobywając w pierwszych dwóch meczach 
cztery punkty. W pierwszym meczu, 18 marca na Stadionie Miejskim przy Gliwic-
kiej pokonali 3:2 sąsiada z tabeli Bałtyka Gdynia. Mecz miał swoją dramaturgię; 
po 13 minutach rybniczanie przegrywali co prawda 0:1, a chwilę później o mało co 
nie stracili drugiej bramki. Na szczęście w drugiej połowie zagrali o niebo lepiej  
i strzelili trzy gole. Gdy pewni swego prowadzili 3:1, na kilka chwil przed końcowym 
gwizdkiem portowcy zdobyli jeszcze drugą bramkę. 

W pierwszym wiosennym meczu wyjazdowym podopieczni trenera Ryszarda 
Wieczorka zdobyli jeden punkt, remisując bezbramkowo z Kluczborkiem ze środka 
tabeli 0:0. W ten sposób po 22 z 34 ligowych kolejek Energetyk ROW zajmował  
z dorobkiem 23 pkt 14. miejsce. Najbliżsi sąsiedzi z tabeli, drużyny z Kalisza i Turka, 
z którymi rybniczanie zmierzą się w rundzie wiosennej też mają po 23 punkty.

Kolejne mecze Eneretyk ROW Rybnik rozegra w Rybniku: w niedzielę 1 kwietnia 
o 11 z Turem Turek (15 m. 23 pkt) ; w piątek 13 kwietnia o 18 z Elaną Toruń (7 m. 
33 pkt) i w piątek 27 kwietnia z Chrobrym Głogów (2 m. 40 pkt). Piłkarzy czekają 

też mecze wyjazdowe: 
7 kwietnia z Ruchem 
Zdzieszowice (6 m. 
35 pkt); 18 kwietnia  
z Czarnymi Żagań (12 
m. 26 pkt) i 21 kwietnia 
z Calisią Kalisz (13 m. 
23 pkt).      

Kadeci TS Volley Rybnik po raz pierwszy w historii zostali mi-
strzami Śląska w siatkówce. Podczas turnieju finałowego, który odbył się  
w hali naszego „ekonomika”, pokonali kolejno: MCKiS Jaworzno 3:1, MKS 
MOS Będzin 3:0, Jastrzębie Borynia 3:0 i na koniec Delic – Pol Norwid 
Częstochowę 3:1. To właśnie wygrana z Częstochową dała podopiecznym 
Wojciecha Kasperskiego mistrzostwo Śląska i przepustkę do ćwierćfinału 
mistrzostw Polski, który odbędzie się również w Rybniku w dniach od 22 – 
24 kwietnia; rywalami Volleya będą: AZS UWM Olsztyn, TPS Lublin i STS 
Skarżysko Kamienna. 

Najlepszym graczem turnieju został Rafał Szymura, najlepszym obrońcą 
Wojtek Wowra, a najlepszym rozgrywającym Błażej Podleśny (wszyscy Volley 
Rybnik). Świetne zawody rozegrał także Michał Szmajduch oraz środkowi: 
Marcin Harazim i Kacper Lepiocha. Cichym bohaterem był Radek Niestrój 
trzymający wysoki poziom przyjęcia i skutecznie atakujący.

Siatkarze TS Volley rozwijają swój talent w klasach sportowych Gimna-
zjum nr 2, z którym klub ściśle współpracuje. 

Najbardziej widowiskową konkurencją mityngu były, jak co roku, pływackie sztafety

TS Volley Rybnik, czyli najlepsza na Śląsku siatkarska drużyna kadetów

Zwycięska drużyna SP 3 i jej opiekun, wuefista Krzysztof Kucjas

Pierwszy wiosenny mecz pił-
karzy Energetyka z Bałtykiem 
obejrzało blisko 1.500 widzów
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Pływacki mityng budowlany

TS Volley Mistrzem Śląska

Wiosenne punkty Piłkarze na parkiecie
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Na basenie Zespołu Szkół Budowlanych 
odbył się 19. Mityng pływacki o puchar 
dyrektora popularnej „budowlanki”. Wzię-
ło w nim udział 78 uczniów (52 chłopców i 26 
dziewcząt) z ośmiu rybnickich szkół ponadgim-
nazjalnych. Na 25 metrowym basenie rozegrano 
w sumie 14 wyścigów z udziałem chłopców i 9 z 
udziałem dziewcząt. Najbardziej widowiskową 
częścią zawodów były sztafety, w których wystą-
piło sześć drużyn chłopięcych i cztery dziewczęce.

Wśród chłopców zwyciężyła ekipa Zespołu 
Szkół Technicznych przed II LO i sztafetą „bu-
dowlanki”. Wśród dziewcząt najlepsza okazała 
się sztafeta Frycza, czyli II LO. Drugie miejsce 

zajęły uczennice I LO im. 
Powstańców Śl., a trzecie 
IV LO z Chwałowic.

W klasyfikacji general-
nej mityngu podobnie, 
jak w ubiegłym roku zwy-
ciężyli pływacy II LO im. 
A.F. Modrzewskiego i to 
oni z rąk Marka Florczyka 
odebrali główne trofeum – 
puchar dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych 
w Rybniku. To trofeum przechodnie, ale jeśli 
w przyszłorocznym, jubileuszowym 20. mityngu 
znów zwycięży reprezentacja Frycza puchar 

przejdzie na własność II LO i wtedy dyrektor 
„budowlanki” będzie musiał postarać się o nowy 
puchar.   



Sonia  Karwot ,  powia towy 
rzecznik konsumentów prze-
strzega przed agresywną poli-
tyką firm telekomunikacyjnych 
i lekkomyślnym podpisywaniem 
jakichkolwiek umów.

— Osoby pracujące na rzecz takich 
spółek i próbujące zdobyć dla nich 
nowych klientów są często nierze-
telne, a nawet nieuczciwe. Chytrze 
podszywają się pod potentata – Te-
l ekomunikac j ę  Po l ską .  N iek tó re  
z nich mają takie nazwy, że gdy od-
powiednio się je wypowie, większość 
rozmówców jest przekonana, że ma 
do  czyn ien ia  z  p rzeds tawic ie l em  
TP S.A. i nieopacznie podpisuje umo-
wę z nowym operatorem. Potem oka-
zuje się, że abonament, który miał być 
niższy wcale nie jest niższy, a odstą-
pienie od umowy z dotychczasowym 
operatorem też może mieć kosztowne 
konsekwencje — mówi Sonia Karwot 
i apeluje, by nie podpisywać umowy 
jeśli nie znamy dokładnie jej treści. 
Radzi, by w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości poradzić się bliskich 
bądź znajomych, a najlepiej rzecz-
nika konsumentów. 

— Opera torzy  s zukają  nowych 
abonentów za wszelką cenę i stosują 
niedozwolone praktyki rynkowe pro-
wadzące do oszukania klienta. Co 
gorsza, docierają zazwyczaj do ludzi 
starszych, którzy nie podejrzewają 
nawet, że ktoś może chcieć ich oszu-
kać. Dlatego wszystkich przedstawi-
cieli firm telekomunikacyjnych trzeba 
traktować z dużą rezerwą i broń Boże, 
nie można ulegać ich naleganiom — 
przekonuje pani rzecznik.

Przypomina, że każdą umowę za-
wartą na odległość i poza siedzibą 
firmy w terminie dziesięciu dni od 
jej podpisania można wypowiedzieć 
bez podawania przyczyny. Trzeba 
to jednak zrobić w odpowiedniej 
formie, powołując się na konkretne 
paragrafy ustawy O ochronie niektó-
rych praw konsumentów. 

Ostatnio niektóre firmy wzięły się 
jednak na sposób. Podpisaną przez 
klienta umowę przedstawiciel spółki 
zabiera ze sobą i odsyła dopiero kil-
kanaście dni później, już po upływie 
owego dziesięciodniowego terminu. 
Jeśli  już podpiszemy umowę, nie 
możemy do tego dopuścić. 

(WaT)
Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od poniedziałku 2 kwietnia w ciągu miesiąca.

Rozwiązanie foto-zagadki z numeru 2/2012
Zdjęcie przedstawia fragment mozaiki na ścianie krytej pływalni przy ul. Powstańców Śl. 

Tym razem nadesłano tylko osiem poprawnych odpowiedzi, a szczęście w losowaniu mieli: 
Małgorzata Depta i Jan Mazur (Empik) oraz Iwona Branc (woda).  

Przestroga!

2 pozycje książkowe 
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Jak co roku w marcu leśnicy z Nadle-
śnictwa Rybnik i myśliwi z kół łowieckich 
działających na jego terenie policzyli ile 
jest zwierzyny w rybnickich lasach. 

Wyliczeń tych dokonano na podstawie cało-
rocznych obserwacji i tzw. pędzeń próbnych (z na-
gonką), które przeprowadzono 12, 13 i 14 marca.  
Z wyliczeń wynika, że obecnie w lasach nadle-
śnictwa żyje: 630 jeleni, 3140 saren, 980 dzików, 
140 danieli (głównie okolice Książenic, Ochojca  
i Baranowic koło Żor), a także ponad 1000 lisów 
i ok. 1400 zajęcy. Liczba zwierzyny generalnie nie 
zmieniła się, jedynie dzików doliczono się o blisko 
100 osobników mniej niż przed rokiem. 

Nadleśniczy Janusz Fidyk zatwierdził też 
plany hodowlane działających tu kół łowieckich 

na najbliższy rok (do marca 2013 r.). Obejmują 
one nie tylko plan odstrzału, ale również zakres 
zimowego dokarmiania zwierzyny oraz stan 
urządzeń łowieckich takich jak paśniki i ambony, 
służące nie tylko do polowań, ale i do obserwo-
wania zwierzyny. Myśliwi z koła Pod Bukiem 
zgodnie z zatwierdzonym planem powinni np. 
w ciągu roku ustrzelić: 108 jeleni, 97 saren,  
143 dziki, 128 lisów, dziesięć jenotów, dziesięć 
kun, sześć tchórzy, 12 piżmaków, 120 bażantów, 
150 dzikich kaczek i dziesięć dzikich gęsi.

Jak mówi nadleśniczy Janusz Fidyk, miniona 
zima była dla zwierzyny leśnej względnie łagod-
na, a szkody poczynione przez nią w uprawach 
leśnych też nie są zbyt duże. 

(WaT)

Spis zwierzyny nie objął żyjących w naszych lasach bobrów, których policzyć zwyczajnie nie sposób. To obrobione przez nie drzewo sfotografo-
waliśmy nad Rudą, kilkadziesiąt metrów od ruchliwej ul. Gliwickiej

Prawie sprostowanie
Chyba po raz pierwszy nasz miesięcznik ukazuje się w dniu 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. 

Warto więc wziąć poprawkę na naszą „rzetelność” dziennikarską i potraktować niektóre 
informacje zawarte w tym wydaniu „GR” z przymrużeniem oka!

Policzyli zwierzynę
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Giełda czeka 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania  

mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej  
w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2012.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 
ze zm.) informuję, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 
25 w roku 2012 wynosi 2.759,91 zł.

Posprzątajmy nasze miasto
Jak co roku o tej porze funkcjonariusze 

ze wzmożoną siłą walczą z dzikimi wysypi-
skami śmieci. Jeśli masz dość spacerowania 
po zaśmieconych ścieżkach lub w okolicy,  
w której mieszkasz, ktoś zostawił nieporządek, 
zadzwoń pod numer 986 (połączenie bezpłat-
ne). Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone,  
a strażnicy dołożą wszelkich starań, by odnaleźć 
właściciela śmieci i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. Zadbajmy razem o nasze miasto!

Szczekania nie stwierdzono
Podobno pies to najlepszy przyjaciel 

człowieka, ale niekoniecznie sąsiada… 26 
lutego straż miejska interweniowała po skar-
dze anonimowej osoby, która zgłaszała uja-
danie psów na jednej z posesji. Jednak mimo 
trzykrotnych wizyt na miejscu, zgłoszenia nie 
potwierdzono. Pech funkcjonariuszy czy spryt 
czworonogów?

Zasnął w kościele
27 lutego w dzielnicy Smolna nietrzeźwy 

mężczyzna uciął sobie drzemkę w przed-
sionku kościoła przy ul. Wodzisławskiej. 
Po przybyciu na miejsce strażników miejskich 
okazało się, że jest to osoba bezdomna. Po 
krótkiej rozmowie wyszedł na jaw fakt, że 
również nietrzeźwa. W efekcie mężczyzna 
wprost z kościoła trafił do izby wytrzeźwień 
w Bielsku-Białej. 

Tęczowa młodzież
29 lutego anonimowa osoba poprosiła  

o interwencję w sprawie młodzieży groma-
dzącej się między garażami przy ul. Tęczowej.  
Teren spotkań był zaśmiecony, a niepokorny-
mi nastolatkami zajmuje się już dzielnicowy. 
Wiosny coraz więcej, więc przypominamy 
amatorom spotkań w plenerze, że tam także 
obowiązują zasady porządku i dobrego wy-
chowania. Trzeba też dba o porządek.

Zaśmiecanie obornikiem
14 marca anonimowa osoba zgłosiła za-

śmiecanie ul. Łanowej obornikiem. Miejsce 
zanieczyszczenia znajdowało się przy korycie 
rzeki. Może cały problem wyniknął z termi-
nologii? Bo jeśli to nie było „zaśmiecanie”,  
a „nawożenie w czynie społecznym”, to mamy 
do czynienia z całkiem inną sytuacją… Aktual-
nie sprawą zajmuje się dzielnicowy.

Wiosna i promile
Coraz lepsza pogoda i coraz więcej 

zatrzymań za spożywanie alkoholu  
w miejscach publicznych. Amatorzy degu-
stowania trunków w plenerze już przebudzili 
się z zimowego snu. Podczas weekendu 17 
i 18 marca strażnicy przyjęli aż 10 takich 
zgłoszeń. Najwięcej tego typu wykroczeń po-
pełniono w Śródmieściu. Trzy osoby do ceny 
napojów muszą doliczyć kwotę mandatu…

(m)

W piątek 20 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych rozpocznie się 17. Edycja Giełdy Budownictwa  
i Wyposażenia DOM, organizowana przez Izbę Przemysło-
wo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wespół  
z miastem Rybnik.

Uroczyste otwarcie giełdy zaplanowano na godzinę 10. W piątek, 
sobotę i niedzielę stoiska będą czynne od 10 do 18. Już pierwszego 
dnia ok. 11 zostaną ogłoszone wyniki dorocznego konkursu dla wy-
stawców, na najlepszy produkt, usługę i technologię prezentowaną na 
tegorocznej giełdzie. Z kolei w niedzielę o 15 ogłoszone zostaną wyniki 
loterii dla osób zwiedzających. Każdy kto kupi bilet (2 zł) weźmie udział 
w losowaniu artykułów gospodarstwa domowego. 

Szczegółowe informacje na temat giełdy Dom można znaleźć na 
stronie internetowej izby (www.izbaph.rybnik.pl)
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Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje w sprzedaży całkowicie 
ekologiczny nawóz organiczny „Lepszy plon”, zwany potocznie 
ziemią kompostową.

Uzyskał on pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i został do-
puszczony do sprzedaży i do stosowania w uprawach ogrodniczych. 
Nawóz wytwarzany w rybnickiej kompostowni poprawia właściwości 
fizyko-chemiczne gleby i wzbogaca ją w próchnicę i podstawowe 
składniki mineralne. Sypki nawóz jest sprzedawany luzem; odbiór 
wyłącznie transportem własnym. Cena: 78,06 zł za tonę.

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, Rybnik Zamy-
słów (tel. 32 42 48 838)   

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

Z notatnika strażnika miejskiego

DYREKTOR RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY
Ogłasza otwarty konkurs ofert na stawkę miesięczną czynszu 

z tytułu dzierżawy kompleksu gastronomicznego w budynku 
Rybnickiego Centrum Kultury w Rybniku przy ul. Saint Vallier 1.

Termin składania ofert konkursowych: do 3 kwietnia 2012 r.  
do godz. 10.00. Informacje szczegółowe:  www.bip.kultura.
rybnik.pl 

Lepszy plon! 
Piękniejsze kwiaty! W połowie kwietnia rybnicka Rodzina Katyńska zaprasza 

mieszkańców na uroczystości z okazji 72. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej, której radzieckie NKWD dokonało w 1940 roku 
głównie na polskich żołnierzach i policjantach. 

Pierwsze uroczystości odbędą się 13 kwietnia o 13.30 w Gim-
nazjum nr 1 (obok „starego” kościoła) w centrum miasta, gdzie 
w kwietniu 2004 roku odsłonięto pamiątkową tablicę poświęco-
ną nauczycielom tej szkoły zamordowanym w Katyniu. Dwa dni 
później, 15 kwietnia o 10.30 w bazylice św. Antoniego zostanie 
odprawiona uroczysta msza w intencji ofiar Golgoty Wschodu. 
Po jej zakończeniu pod znajdującą się w przedsionku kościoła 
płaskorzeźbą przedstawiającą Matkę Boską Katyńską uczestnicy 
rocznicowych uroczystości złożą wiązanki kwiatów.            (WaT)

W rocznicę Katynia
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Zaproszenie do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Hanna Grykałowska
„Smakowita kolekcja przysmaków”

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

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

3 zestawy kosmetyków

ul. Powstańców 6, Rybnik

Porcelanowy kubek z kalkomanią
wyprodukowany w Niemczech

w okresie międzywojennym

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorzy nagród 
w Świątecznym Konkursie 

„Gazety Rybnickiej”:

Pamiątki z Rybnika

Czas szybko płynie i przed nami kolejne święta i kolejny świąteczny konkurs autor-
stwa Kazimiery Drewniok. Jego rozwiązaniem jest hasło ukryte w wielkanocnych jajach na 
dole strony. By je odgadnąć, trzeba najpierw uzupełnić zdania zapisane na ośmiu płatkach 
kwiatu znajdującego się w centralnej części rysunku. Następnie litery z pól oznaczonych liczbami 
należy wpisać do jajecznego diagramu i powstałe w ten sposób hasło wysłać do naszej redakcji. 

Autorom poprawnych odpowiedzi, do których w losowaniu uśmiechnie się szczęście, przeka-
żemy prezentowane poniżej nagrody. Ich fundatorom Redakcja składa gorące podziękowania. 

Na odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia 2012 roku. Należy je dostarczyć do redakcji na 
kartkach pocztowych, osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można też wy-
słać drogą mailową (nasz adres: gazeta@um.rybnik.pl). Prosimy o podanie w nich również 
swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego, a także o wskazanie 
preferowanych przez państwa nagród.   

3 rośliny ozdobne w pojemnikach

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

Diane Ducret, Kobiety dyktato-
rów, tłum. Maria Rostworowska, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2012

O życiu zbrodniarzy i tyranów 
wiemy prawie wszystko, lecz bardzo 
niewiele o kobietach, które ich poko-
chały. Czy były to prawdziwe, szczere 
uczucia czy wyrachowanie, żądza 
przywilejów i władzy? Książka Diane 

Ducret szybko stała się bestsellerem. Portrety żon, kochanek i towa-
rzyszek najmroczniejszych postaci XX wieku są skreślone w przystępny 
i wciągający sposób. Ich życie w cieniu okrucieństw i zbrodni bywało 
ciekawe, ekstrawaganckie, czasem trudne, często tragiczne. 

„21. wiek”, kwiecień 2012, wyd. 
Amconex sp. z o.o.

Nauka wciąż się rozwija – to, co 
kiedyś było wymysłem pisarzy fan-
tastyki, na naszych oczach staje się 
możliwością, prawdopodobieństwem, 
faktem. Złudne poczucie, że ludzkość 
osiągnęła już (prawie) wszystko, roz-
wieje najnowszy numer magazynu  
o nauce, technice, ludziach i odkryciach „21. wiek”. Jednym z najbardziej 
fascynujących i tajemniczych obiektów jest mózg człowieka – temat 
wiodący tego miesiąca.

Sinéad O’Connor, How About 
I Be Me (And You Be You), Sonic 
Distribution 2012 

Najnowsza płyta Sinead O’Connor 
to muzyka po przejściach. Konse-
kwentnie rockowa forma świetnie 
pasuje do treści, a w zasadzie obsesji, 

wokół których Irlandzka wokalistka żyje i tworzy od lat: buntu, chęci 
zmiany świata, religii, inności, gniewu… Jej głos niezmiennie intryguje, 
w każdym utworze jest szczery i poruszający. Choć w życiu samej  
O’Connor dzieje się ostatnio nienajlepiej, tą płytą udowadnia, że wciąż 
jest wspaniałą, ciekawą artystką. Warto dodać, że już 19 czerwca zagra 
koncert na wrocławskiej Wyspie Słodowej. 

DVD Służące, reż. Taylor Tate, CD 
Projekt 2012

Wielokrotnie nagradzany film Tay-
lora Tate’a porusza problem segregacji 
rasowej w Ameryce lat 60. Początkująca 
dziennikarka wraca po studiach do 
rodzinnego miasteczka i postanawia 
spisać opowieści służących. Czarnoskóre 
kobiety prowadzą domy, wychowują 
dzieci, a ich najczęściej wypowiadane 
zdanie brzmi „Tak, proszę pani”. Po latach poniżeń wreszcie udaje im 
się dojść do głosu. Opowiadane historie nie tylko wywołają skandal 
tym, że obnażają okrucieństwo i hipokryzję białych, ale też rozbawią, 
wzruszą i pokażą, co naprawdę kryje się za kulisami pięknych domów 
z ogródkiem…

Konkurs wielkanocny

Aleksander Żukowski

„Sławne drzewa
województwa 

Śląskiego”

Marek Szołtysek

„Godki śląskie 
fest ucieszne”

 z audiobookiem 
na CD”
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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

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, 

audiometria, tympanometria

tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

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. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. Adam Sarzyński
Specjalista

Chorób Oczu

tel. 32 432 77 94 od 14.00

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



Legra Sp z.o.o. 
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c

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. 324 260 070, fax 324 332 160

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

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

Z A R Z Ą D  Z I E L E N I  M I E J S K I E J

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

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

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

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

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

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

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

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

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 

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

Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. Kościuszki 17, tel. 694 978 123 – 

spotkania wtorki 11-13, czwartki 16-17.30) 
• 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
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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.

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

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
Dyżury w czwar tki (16-17), ul. Kościuszki 23 (ZSM-E), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie  
dyżurów). W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym.





rabat
100 zł

www.artdent.org

Oddziały gabinetów stomatologicznych:
ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99
ul. Raciborska 175, 44-285 Kornowac
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

FAKTY:
w bezpłatne konsultacje
w protezy bezpośrednio 

po usunięciu zębów
w niskie ceny
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

Wesołych
Świąt!

na uzupełnienia
protetyczne

(z tym
 kuponem

)


