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Przed
świętami...

Hania i Marta ze Społecznej Szkoły Podstawowej wzięły udział w warsztatach ceramicznych w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
W lepieniu glinianego baranka pomagały Karinie Worynie, nauczycielce rybnickiego gimnazjum
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Na rybnickim wielkanoc-
nym jarmarku można się 
zaopatrzyć m.in. w świą-
teczne wędliny, pieczy-
wo, słodkie wypieki, a 
nawet trunki, ale najbar-
dziej rzucają się w oczy 
wypchane sianem wiel-
kanocne zające 

Do 29 marca, czyli do Wielkiego Piątku na rynku będzie trwać jarmark wielkanocny. Stoiska są czynne 
od 10 do 18 i kuszą wieloma, nie tylko świątecznymi, przysmakami

Dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej okres przedświąteczny to czas wytężonej pracy.  
To wtedy powstają świąteczne ozdoby i upominki, sprzedawane później na cieszących się coraz większą 
popularnością kiermaszach

Dla osób niepełnosprawnych praca, której efekty ktoś później doceni i pochwali to 
najlepsza forma terapii

Przyozdobienie styropiano-
wych jaj dziesiątkami ce-
kinów mocowanych przy 
użyciu szpilek wymaga od 
warsztatowiczów nie lada 
precyzji i cierpliwości
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Drodzy Rybniczanie!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 

składamy najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności. 

Niech ten wyjątkowy czas obfituje 

w spokój i radość dzieloną z najbliższymi. 

Oby Zmartwychwstały Chrystus 

wlał w nasze serca ufność i wiarę, 

które pomogą podejmować wyzwania codzienności. 

Niech wraz z kalendarzową wiosną 

symbolicznej odnowie ulegnie nasze spojrzenie 

na wiele spraw, tak byśmy mogli zawsze odczuwać 

satysfakcję ze swoich działań, 

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Wesołego Alleluja życzą 

 Adam Fudali Andrzej Wojaczek 
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący 
 pracownicy Rady Miasta Rybnika 
 Urzędu Miasta Rybnika i radni 
 i jednostek miejskich 
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 3

Kolejny numer „GR” ukaże się 28 kwietnia



Sesja Rady Miasta – 27 lutego

Sesja bez wody

Ze względu na chorobową absencję przewodniczą-
cego rady miasta Andrzeja Wojaczka w czasie luto-
wej sesji obrady prowadził wiceprzewodniczący Sta-
nisław Jaszczuk. 

Wycofanie z porządku obrad wspomnianego już 
punktu przewidującego podjęcie uchwały w spra-
wie nowych taryf cen wody i odbioru ścieków zapro-
ponował Jan Mura, przewodniczący klubu radnych 
BSR-u. Jak uzasadnił, poprawność merytoryczną wy-
liczenia nowych taryf PWiK sprawdził wcześniej pre-
zydent miasta, a decyzja radnych i tak nie miałaby już 
żadnego praktycznego wpływu na wprowadzenie ich 
w życie. Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę, jeśli nowe taryfy zostały wyliczone 
zgodnie z prawem, radni mają tylko dwie możliwości: 
mogą albo przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu nowych 
taryf, albo wycofać ją z porządku obrad. I w jednym,  
i w drugim przypadku nowe taryfy obowiązywałyby od 
1 kwietnia. Na dobrą sprawę ustawa nie przewiduje 
nawet możliwości odrzucenia w głosowaniu uchwa-
ły w sprawie prawidłowo wyliczonych nowych stawek 
cen wody i ścieków. Gdyby radni taką uchwałę jednak 
w głosowaniu odrzucili, organ nadzorczy, czyli woje-
woda, musiałby ją unieważnić.

Piotr Kuczera, szef klubu radnych PO, wyraził swoje 
rozczarowanie wnioskiem BSR-u o wycofanie uchwa-
ły, której projekt złożył prezydent miasta. — Szkoda,  
że koalicja rządząca nie chce na ten temat dyskutować. 
Mieszkańców na pewno zainteresowałaby sytuacja na 
rynku cen wody. Moglibyśmy podyskutować, a w gło-
sowaniu każdy z klubów zająłby swoje stanowisko. Nie 
wierzę, by rządząca koalicja odrzuciła uchwałę wnie-
sioną przez swojego prezydenta — mówił Piotr Ku-
czera. Gdy radna Krystyna Stokłosa (PO) spytała o 
to, gdzie może się zapoznać z wynikami kontroli po-
prawności wyliczenia stawek, prezydent Adam Fuda-
li odpowiedział, że poprawność tę sprawdzili pracow-
nicy magistratu z biura audytu i kontroli wewnętrz-
nej.  — Gdyby takiej kontroli nie było albo jej wyniki 
były negatywne, projekt uchwały w ogóle nie znalazłby 
się w porządku obrad — wyjaśnił prezydent i zapew-
nił, że z wynikami owej kontroli radna Stokłosa bę-
dzie się mogła zapoznać zaraz po zakończeniu sesji. 
W głosowaniu skorygowany porządek sesji poparło 
14 radnych, a ośmiu radnych PO głosowało przeciw.

Samorządowcy alarmują
Prezydent Adam Fudali w swoim tradycyjnym 

wystąpieniu poinformował radnych m.in. o od-
powiedzi wicepremiera Janusza Piechocińskie-
go na apel prezydenta i rady miasta w sprawie 
niekorzystnego dla Rybnika i polskiej gospodar-
ki wstrzymania inwestycji francuskiego EDF-u,  
który miał modernizować swoją elektrownię  
w Rybniku. 

Kolejną kwestią, poruszoną przez prezydenta, 
była trudna sytuacja finansowa samorządów wyni-
kająca z nowelizacji artykułu 243. ustawy o finan-
sach publicznych, która obliguje samorządy miast 
i gmin do uchwalania zrównoważonych budżetów 
rocznych (bez deficytu). — Z analizy przeprowadzo-
nej przez Związek Miast Polskich wynika, że w końcu 
tego roku 236 samorządów w Polsce nie będzie w sta-
nie uchwalić przyszłorocznych budżetów. W czasie dal-
szych prac nad finansami miasta w trakcie sesji mu-
simy sobie zdawać sprawę, że sytuacja gospodarcza  
w naszym kraju jest bardzo poważna. Musimy w porę 
reagować na każdą próbę zwiększenia deficytu czy po-
psucia finansów naszego miasta, by w przyszłości star-
czyło nam pieniędzy na realizowanie projektów z finan-
sowym wspomaganiem Unii Europejskiej. Prezydent 
wyraził też nadzieję, że w nowej perspektywie finan-
sowej UE (lata 2014-2020) część funduszy unijnych 
w Polsce zostanie przeznaczona na kontynuowanie 
Programu Rozwoju Subregionów, by o przeznacze-
niu dużych kwot na konkretne inwestycje mogły de-
cydować gminy tworzące subregiony. W naszym ryb-
nickim subregionie kluczową inwestycją ma być bu-
dowa drogi Pszczyna–Racibórz. 

Adam Fudali podsumował też niedawną debatę 
„Skąd się bierze smog w Rybniku?”, która jeszcze  
w styczniu odbyła się w magistracie, i przybliżył rad-
nym zasady, które będą obowiązywać przy elektro-
nicznym naborze do rybnickich przedszkoli (4354 
miejsca w 36 przedszkolach).

Radni otrzymali też informację o rozstrzygnię-
tych w ostatnim czasie w urzędzie miasta przetar-
gach, m.in. na termomodernizację Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Ochojcu, i dowiedzieli 
się o rozpoczynających się pozimowych remontach 
uszkodzonych nawierzchni dróg (m.in. ul. Racibor-
ska, 1 Maja, Śląska, Podmiejska, Budowlanych, Jan-
kowicka, Rudzka).

Swoje wystąpienie prezydent zakończył zaskakują-
cą informacją o zestawieniu, jakiego dokonało Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych. Na dwóch 
pierwszych miejscach listy obejmującej najsprawniej 
zorganizowane inwestycje drogowe z unijnym wspo-
maganiem znalazły się przedsięwzięcia zrealizowane 
w Bydgoszczy i w Rybniku. W tym drugim przypadku 
chodziło o modernizację drogi krajowej 78. Jej częścią 
jest ul. Wodzisławska, której przewlekły remont jesz-
cze się nie skończył. — Radny Franciszek Kurpanik  
(z Zamysłowa) na pewno w to nie uwierzy — skonsta-
tował prowadzący obrady Stanisław Jaszczuk (PiS). 

Czekając na nadwyżkę
Zgodnie z sesyjnym rytuałem projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawił 
Bogusław Paszenda, skarbnik miasta. W głosowa-

niu poparło ją 14 radnych, a ośmiu zagłosowało prze-
ciw. Planowane dochody i wydatki zwiększono o ponad 
572 tys. zł, w tym dochody bieżące o blisko 570 tys. zł,  
a dochody majątkowe o 3 tys. zł. Było to konieczne 
m.in. ze względu na projekty realizowane z pomo-
cą finansową Unii Europejskiej, np. przez placów-
ki oświatowe, i przeniesieniem na ten rok pieniędzy 
niewykorzystanych w roku 2012. Planowane dochody 
miasta zwiększono też o odsetki z lokat bankowych i 
do zaplanowanej pierwotnie kwoty 500 tys. zł doda-
no kolejnych 300 tys.

Wydatki bieżące zwiększono per saldo o 541.500 zł,  
zaś wydatki majątkowe o 30.750 zł. Dokonano rów-
nież przesunięć wydatków między poszczególny-
mi działami budżetu na ogólną kwotę 4,595 mln zł. 
Główną część tej kwoty – 4,5 mln oddano do dyspo-
zycji magistrackiego wydziału dróg, który w ramach 
rewitalizacji ulic Powstańców Śl. i Sobieskiego ma 
przygotować koncepcję nowego układu komunika-
cyjnego w rejonie bazyliki św. Antoniego. Skorygo-
wano również treść paragrafu szóstego uchwały bu-
dżetowej, zawierającego kwoty będące do dyspozy-
cji 27 rybnickich dzielnic. Zapisane tam pierwotnie 
kwoty zwiększono o sumy niewykorzystane w dziel-
nicach w ubiegłym roku.

Za odrzuceniem uchwały w sprawie korekty budże-
tu miasta opowiedziała się Krystyna Stokłosa. — Nie-
pokoi mnie, że zamiast nadwyżki operacyjnej mamy 
niedobór, co znaczy, że wydatki bieżące nie mają po-
krycia w dochodach — argumentowała. — To są 
kwestie właściwie techniczne. Są środki, które wpłyną 
wkrótce do miasta i sytuacja zdecydowanie się popra-
wi. Stosowne uchwały w tej sprawie znajdą się w po-
rządku marcowej lub kwietniowej sesji — przekony-
wał prezydent Adam Fudali.  

Konsekwencją zmian wprowadzonych w budże-
cie miasta była, jak na każdej sesji, uchwała w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta. 
Tu konieczna okazała się poważniejsza korekta, gdyż 
10 stycznia tego roku minister finansów wydał spe-
cjalne rozporządzenie określające kształt, treść i ro-
dzaje załączników takiej uchwały. Ze względu na spo-
re rozbieżności z dotychczasową praktyką, rozporzą-
dzenie przysporzyło samorządowcom w całej Polsce 
sporo kłopotów. Są i tacy, którzy twierdzą wręcz, że 
rozporządzenie ministra jest niekonstytucyjne, gdyż 
kłóci się z zapisami ustawy o finansach publicznych. 
Bogusław Paszenda zapewnił radnych, że jeśli cho-
dzi o kwoty główne uwzględnionych w prognozie za-
dań inwestycyjnych, nic się nie zmieniło. Zachowa-
no również obowiązujące wskaźniki poziomu zadłu-
żenia i wysokości środków przeznaczanych w kolej-
nych latach na spłatę zobowiązań miasta. 

Mniej z PFRON-u
Pierwsza merytoryczna uchwała podjęta przez 

radnych na lutowej sesji, i to jednogłośnie, doty-
czyła określenia zadań z zakresu zatrudniania 
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, na które mogą być prze-
znaczone pieniądze z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które 
trafią w tym roku do miasta. Jak wyjaśniła Ewa 
Ryszka, zastępczyni prezydenta prezentująca pro-
jekt uchwały, jej treść jest bardzo podobna do ubie-

W czasie lutowej sesji rady miasta ożywioną zapewne dyskusję wywołałaby 
uchwała w sprawie zatwierdzenia nowych, wyższych taryf wodociągowych 
i kanalizacyjnych zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji, ale zgodnie z kilkuletnią już praktyką, głosami rządzącej koalicji 
BSR-PiS, uchwałę tę wycofano z porządku obrad.
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głorocznej uchwały w tej sprawie. Wprowadzono je-
dynie dwie poprawki. Wykreślono możliwość 50-pro-
centowego dofinansowania kredytów bankowych za-
ciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynu-
owanie działalności gospodarczej (nie było chętnych, 
którzy chcieliby skorzystać z tej formy pomocy), a do-
pisano możliwość sfinansowania tłumacza języka mi-
gowego bądź zabezpieczenia grupy tłumaczy, zaanga-
żowanych do przeprowadzenia spotkań w szerszym 
gronie bądź konferencji. Ewa Ryszka poinformowa-
ła też radnych, że kwota, którą w tym roku Rybnik 
ma otrzymać z PFRON-u, jest o 575 tys. zł niższa od 
ubiegłorocznej. Dlatego wkrótce, podobnie jak było 
to w latach minionych, prezydent miasta wyśle do 
kierownictwa PFRON-u pismo, w którym poprosi  
o przekazanie miastu ewentualnych wolnych środ-
ków, gdyby takowe w ciągu roku w funduszu się poja-
wiły. Miasto będzie mieć wtedy gotowe projekty zwią-
zane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób nie-
pełnosprawnych, na których realizację takie dodat-
kowe pieniądze mogłoby przeznaczyć. Jak zaznaczyła 
Ewa Ryszka, nie zmieni się kwota 1,242 mln zł, która 
zostanie w tym roku przeznaczona na funkcjonowa-
nie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 i 2 w Rybniku. 

Przywołując jedną z publikacji prasowych sprzed 
trzech lat radny Dariusz Laska (PO) zapytał o ewen-
tualne kary, które miałoby zapłacić miasto za to,  
że nie zatrudnia odpowiedniej liczby osób niepełno-
sprawnych. Zastępczyni prezydenta odpowiedziała, 
że chodzi o ustawową składkę na PEFRON odpro-
wadzaną przez wszystkie przedsiębiorstwa, której  
w żadnym wypadku nie można uznać za karę, bo wła-
śnie w ten sposób gromadzi się środki, które później 
trafiają do gmin, by wspierać rehabilitację osób nie-
pełnosprawnych. Zapewniła też, że te jednostki miej-
skie, które mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne, 
takie osoby zatrudniają.

Scalania ciąg dalszy
Sześć kolejnych uchwał dotyczyło zmian w ryb-

nickiej oświacie. Dwie dotyczyły likwidacji niefunk-
cjonującego już w praktyce Technikum Uzupełniają-
cego dla Dorosłych nr 6, które wchodziło w skład Ze-
społu Szkół nr 5 w Niedobczycach. Uchwałę intencyj-
ną w sprawie likwidacji tej szkoły rybniccy radni pod-
jęli już w styczniu tego roku, a Kuratorium Oświaty 
w Katowicach zamiar ten poparło. Na mocy czterech 
kolejnych uchwał z początkiem września rozpoczną 
działalność cztery nowe zespoły szkolno-przedszkol-
ne. Scalono w nie położone blisko siebie podstawów-
ki i przedszkola w dzielnicach: Zamysłów, Zebrzydo-
wice, Smolna i Rybnicka Kuźnia.

Edukacji, tyle że wyższego szczebla, dotyczyła rów-
nież kolejna uchwała podjęta na lutowej sesji. Jak 
co roku radni uchwalili dotacje dla trzech śląskich 
uczelni tworzących rybnicki kampus, nazywany nie-
formalnie zespołem szkół wyższych. Dla Politechni-
ki Śl. w Gliwicach przeznaczono 147 tys. zł, dla Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 156 tys. zł, 
zaś dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 242 tys. 
zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na opła-
cenie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ście-
ki) oraz na pokrycie kosztów niezbędnych remontów 
bieżących i napraw. 

I edukacja po raz ostatni…, czyli niezbędne for-

malności. Radni podjęli uchwałę, na mocy której 
ogłoszony zostanie jednolity tekst uchwały rady mia-
sta z listopada 2011 roku w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepu-
blicznych i innych niepublicznych placówek oświato-
wych. W marcu i w listopadzie ubiegłego roku osob-
nymi uchwałami wprowadzono do niej poprawki, stąd 
konieczność ogłoszenia teraz jej tekstu jednolitego.

 

Pomoc czy precedens?
Osoby, które kupiły od miasta mieszkania ze 

zniżką, muszą oddać bonifikatę, gdy okazuje się, 
że naruszyły zasady jej przyznania. W uzasad-
nionych przypadkach radni mogą jednak zde-
cydować inaczej. Tak było tym razem. W pierw-
szym przypadku odstąpiono od żądania zwrotu boni-
fikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania małżeń-
stwu, którego córka rozpoczęła w tym lokalu działal-
ność gospodarczą, co jest sprzeczne z ustawą (miesz-
kanie wykorzystano na inny cel przed upływem pię-
ciu lat od jego sprzedaży). Jednak małżonkowie argu-
mentowali, że córka (zameldowana w tym mieszka-
niu), prowadzi jednoosobową firmę artystyczną, nie 
zatrudniania pracowników, nie przyjmuje klientów,  
a w mieszkaniu nie wykonano żadnych przeróbek bu-
dowlanych i remontowych. Jak wyjaśnił radnym Mi-
chał Śmigielski, właścicielka firmy wykonującej ikony, 
wcześniej była bezrobotna i skorzystała z pomocy Po-
wiatowego Urzędu Pracy, a jednym z warunków uzy-
skania dotacji było posiadanie lokalu na prowadzenie 
takiej działalności. — Mieszkanie nie straciło swojego 
charakteru i nadal pełni funkcję mieszkaniową, co po-
twierdziła kontrola przeprowadzona przez przedstawi-
cieli urzędu miasta i powiatowego urzędu pracy — tłu-
maczył wiceprezydent. 

W drugim przypadku, choć sprzedano mieszka-
nie przed upływem regulaminowych pięciu lat, ma-
gistrat również nie będzie się domagać zwrotu boni-
fikaty. Sprawa dotyczy mieszkanki Boguszowic Osie-
dla, która uległa ciężkiemu wypadkowi i w związku 
z tym musiała kupić mieszkanie o wyższym standar-
dzie, w centrum miasta. Przypomnijmy: bonifikaty 
nie trzeba zwracać, gdy środki uzyskane ze sprzeda-
ży mieszkania, w ciągu 12 miesięcy, przeznaczone zo-
staną na nabycie innego mieszkania, domu lub dział-
ki budowlanej. W tym przypadku środki ze sprzeda-
ży mieszkania okazały się niewystarczające. Potrzeb-
ny był kredyt, który mógł zaciągnąć tylko syn rybni-
czanki. I to właśnie on nabył lokal w Śródmieściu,  
w którym mieszkają razem, bo rybniczanka potrzebu-
je stałej opieki. — Mam mieszane uczucia, bo chce-
my zastosować niebezpieczny precedens — mówił Bro-
nisław Drabiniok (PO), zachęcając do rozwagi i ar-
gumentując, że takie wyjątki mogą rozpocząć lawinę 
podobnych wniosków. — Musimy okazać przychyl-
ność, kiedy zdarzają się ludzkie tragedie — zwrócił 
uwagę Henryk Frystacki (BSR). Obie uchwały przy-
jęto jednogłośnie. 

Nieruchomości 
rozdysponowane

Cztery kolejne uchwały dotyczyły nieruchomo-
ści. Zreferował je wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski, a zaczął od wniosków do wojewody o komu-

nalizację. Dwie przyjęte jednogłośnie uchwały doty-
czyły skomunalizowania m.in. niezabudowanych dzia-
łek położonych w pasie drogowym ul. Staszica i bocz-
nej ul. Kożdoniów, terenów przemysłowych, położo-
nych w pobliżu ul. Sportowej w Niewiadomiu, a tak-
że dziesięciu niezabudowanych działek położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów 
komunalnych przy ul. Kolberga. Jeżeli wojewoda 
wniosek uwzględni, Rybnik stanie się właścicielem 
nieruchomości i nie będzie musiał płacić za użyt-
kowanie wieczyste gruntu na rzecz skarbu państwa. 

Radni poparli też propozycję sprzedaży w przetar-
gu pięciu lokali (czterech garaży, m.in. przy ul. Ślą-
skiej i Borki oraz jednego mieszkania przy ul. Matejki 
w budynku wspólnoty mieszkaniowej), a także sied-
miu nieruchomości gruntowych. Trzy niezabudowa-
ne działki znajdują się przy ul.  Boguszowickiej i prze-
znaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, jedna, o powierzchni 3,48 ha, położona jest 
przy Obwiedni Północnej, pomiędzy Carrefourem  
i Castoramą. — Potencjalni nabywcy argumentowa-
li, że nie są w stanie utrzymać lasu. Obszar leśny został 
więc wydzielony i działka ma szansę na znalezienie na-
bywcy jeszcze w tym roku — wyjaśniał wiceprezydent. 
Natomiast bezprzetargowo sprzedana zostanie zbęd-
na miastu niezabudowana nieruchomość przy skrzy-
żowaniu ul. Wodzisławskiej, Woronicza i Konarskie-
go, co ma poprawić zagospodarowanie przyległej 
działki. Jednogłośnie przyjęto też uchwałę w sprawie 
ustanowienia służebności gruntowej, która zapewni 
prywatnym właścicielom dostęp do drogi publicznej 
przy ul. Pojdy w Kamieniu. 

Z myślą o zwierzętach
Rok temu radni po raz pierwszy przyjęli pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi i za-
pobiegania bezdomności zwierząt. — Jeżeli idzie 
o zasady niewiele się zmieniło — wyjaśniał Janusz Ko-
per, pełnomocnik prezydenta miasta ds. dróg i go-
spodarki komunalnej. Miasto jest jednak bogatsze 
o doświadczenia, dlatego postanowiło zmienić wy-
sokość środków na poszczególne zadania programu, 
który obejmuje zwierzęta gospodarskie oraz domo-
we, a w szczególności psy i koty. Program zapewnia 
bezdomnym zwierzętom miejsce w rybnickim schro-
nisku, sfinansowanie ich sterylizacji i kastracji. Mia-
sto pokryje też koszty dokarmiania przez społecz-
nych opiekunów wolno żyjących kotów i zabiegi ich 
kastracji lub sterylizacji. — Były obawy, że nie starczy 
pieniędzy na karmę dla bezpańskich kotów, ale oka-
zało się, że środków założyliśmy zbyt dużo. Dlatego  
w tym programie zmniejszamy nakłady na dokarmia-
nie kotów, za to musimy zwiększyć środki na zabiegi wy-
konywane przez weterynarzy — tłumaczył Janusz Ko-
per. Tym razem na realizację programu miasto prze-
znaczy 407.200 zł, w tym 382.500 zł – na opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami w schronisku (również ich 
wyłapywanie, obligatoryjną kastrację lub steryliza-
cję, szukanie nowych właścicieli), 16.000 zł – na ste-
rylizację albo kastrację kotów wolno żyjących i usy-
pianie ślepych miotów (także na opiekę weterynaryj-
ną w przypadku zdarzeń na drogach z udziałem bez-
domnych zwierząt), 4.000 zł – na zapewnienie miejsca 
zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym  
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Miasto w skrócie
w Stowarzyszenie 17-ka z Boguszowic otrzymało 2,3 mln zł  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na realiza-
cję dwóch projektów. Pierwszy, który nosi nazwę Mis-
sion Possible II, adresowany jest do młodych ludzi  
w wieku od 15 do 27 lat i ma im pomóc w aktywiza-
cji społecznej i zawodowej. Z drugiego projektu pt. 
Klub Integracji Społecznej będą mogły skorzystać oso-
by po 45. roku życia. Dzięki unijnemu wsparciu sta-
ną one przed szansą zdobywania nowych kwalifikacji  
i dokształcenia się oraz otrzymają wsparcie doradców za-
wodowych i terapeutów. Projekty ruszą w maju.  

w Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego po raz ko-
lejny została laureatem Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery. Platformę tworzy 13 instytucji (m.in. Powiatowy 
Urząd Pracy, Cech Rzemiosł, Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej, Filia Młodzieżowego Biura Pracy oraz ryb-
nickie szkoły ponadgimnazjalne) propaguje ona porad-
nictwo zawodowe i działa na rzecz świadomego wybo-
ru zawodu. Jest też organizatorem Rybnickich Dni Karie-
ry, za które została nagrodzona. Doceniono różnorod-
ność ostatniej edycji tej imprezy, w trakcie której od-
był się m.in. kiermasz ofert pracy, debata o kompeten-
cjach zawodowych i festyn pn. „Turniej zawodowców”. 

w Fundacja Miasto dla Mieszkańców podsumowała konkurs 
fotograficzny „Kochasz dzieci – nie pal śmieci. Palenie 
śmieci zabija”. Za najlepsze zdjęcie dymu z komina na-
grodzono Mirosława Płotkę, który w nagrodę otrzymał 
aparat fotograficzny. Nagrodzone zdjęcia można obej-
rzeć na stronie internetowej www.fundacjamdm.org.pl 

w Ruszyła komercyjna strona internetowa rybnikowo.pl – 
wszystko pod ręką. Swoje usługi będą tam oferować fir-
my z wielu branż. Szukasz lekarza, mieszkania, stolarza, 
czy odzieży dziecięcej? Zajrzyj na tę stronę. 

w Po raz czwarty wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk przy-
znał nagrody „Śląskie na 5”. Tym razem inspiracją były 
obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Star-
szych i Solidarności Międzypokoleniowej. W kategorii 
„osobowość” laureatką została dobrze już znana na-
szym czytelnikom emerytowana nauczycielka I LO Mał-
gorzata Gruczelak, wolontariuszka w rybnickim stowa-
rzyszeniu Oligos. Wyróżnienie za projekt ułatwiający co-
dzienne życie seniorów otrzymał Dom Kultury w Bogu-
szowicach, gdzie działa klub komputerowy Enter pro-
wadzony przez Marcina Bacławskiego. W kategorii „wo-
lontariat” wyróżnienie otrzymało stowarzyszenie Oligos 
na rzecz dzieci, młodzieży oraz absolwentów Specjalne-
go Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku. Nagro-
dy wręczono 15 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Katowicach.

w W środę, 20 marca miał się odbyć XX zjazd delegatów 
rybnickiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów. W programie obrad zaplanowano 
sprawozdanie z pięcioletniej kadencji ustępującego pre-
zydium oraz wybory nowych władz oddziału zrzeszają-
cego 21 kół z Rybnika i okolic. Obecni na spotkaniu de-
legaci reprezentowali 2.200 członków. Jeszcze przed 
rozpoczęciem obrad Henryk Wowra, prezes rybnickie-
go oddziału od dwóch kadencji, zapowiedział, że nie 
będzie kandydował.  

przy ul. Niedobczyckiej, 2.000 zł – na dokarmianie ko-
tów wolno żyjących i 2.700 zł – na dodatkowe wydat-
ki. W czasie dyskusji radny Drabiniok zauważył, że 
trudno ustalić, które koty są bezpańskie, bo chodzą 
swoimi ścieżkami, a Benedykt Kołodziejczyk (PO),  
że zwierzęta bezdomne mają zapewnioną lepszą opie-
kę niż bezdomni ludzie. Henryk Ryszka (BSR) do-
wiedział się, że nie wzrosła liczba bezpańskich psów, 
po tym, jak miasto zrezygnowało z opłat za czworo-
nogi, a Jan Mura zachęcał, by gospodarze dobrze 
pilnowali swoich zwierząt domowych, by w Rybniku 
nie zdarzyła się historia z Sokółki, gdzie mundurowi 
bez powodzenia próbowali złapać świnię o imieniu 
„Blondynka” i stali się „bohaterami” mediów i inter-
netu. Program przyjęto jednogłośnie. 

Wybory tuż, tuż
Dwie kolejne uchwały związane były ze zbli-

żającymi się wyborami uzupełniającymi do se-
natu, które odbędą się 21 kwietnia. Pierwsza do-
tyczyła podziału miasta na stałe obwody głosowania, 
a w szczególności uwzględnienia w uchwale nowych 
nazw placówek oświatowych, które są siedzibami ob-
wodowych komisji wyborczych. Dotyczy to obecnych 
gimnazjów sportowych nr 1 i 2, które od stycznia br. 
funkcjonują pod zmienionymi nazwami oraz Gim-
nazjum nr 5, które z początkiem roku ma nowy ad-
res. Druga uchwała pozwoli na zorganizowanie gło-
sowania w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych, Miejskim Domu Pomocy Społecz-
nej oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3. Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Poskarżyli się na ZGM 
Radni przychylili się do opinii Komisji rewizyj-

nej i zdecydowali się odrzucić skargę na dyrekto-
ra Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Złożyli 
ją małżonkowie mieszkający w budynku ZGM przy 
ul. Rudzkiej, w którym PWiK wymieniło wodomierz 
główny, co powinno zmniejszyć opłaty, jednak „Wo-
dociągi” o wymianie nie poinformowały i nie zmie-
niły parametrów naliczeń. Ostatecznie jednak ZGM 
otrzymał (19 sierpnia 2011 r.) od PWiK faktury ko-
rygujące z łączną kwotą nadpłaty i na tej podstawie 
wypłacił mieszkańcom budynku przy ul. Rudzkiej na-
leżne środki. Jednak w marcu ubiegłego roku skar-
żący zwrócili się do ZGM-u o zwrot odsetek od nad-
płaty i zażądali wystąpienia dyrekcji z pozwem sądo-
wym przeciwko PWiK. ZGM napisało do „Wodocią-
gów”, a te wyjaśniły, że zgodnie z dwustronną umo-
wą o zaopatrzeniu w wodę, roszczenie lokatorów  
o zapłatę odsetek jest nieuzasadnione, bo w przy-
padku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych 
należności lub zwraca w terminie siedmiu dni. Skar-
żący otrzymali w tej sprawie stosowną informację od 
ZGM-u, na co zwrócił uwagę szef Komisji rewizyjnej 
Leszek Kuśka (Samorządny Rybnik). Radny podkre-
ślił, że korespondencja była prawidłowa, a kwestie do-
chodzenia odsetek reguluje umowa pomiędzy ZGM 
a PWiK. — W tej sprawie nadpłata została zaliczona 
na poczet bieżących należności, więc nie było podstaw 
do naliczania i pobierania odsetek — wyjaśnił. W gło-
sowaniu dwóch radnych wstrzymało się od głosu. 

Wolnym głosem
Tradycyjnie ostatni punkt sesji zajął prawie 

jedną trzecią czasu trwania całego posiedzenia, 
co może znaczyć, że mówienie „wolnym głosem” 
jest ulubioną formą wypowiedzi radnych. Obok 
pytań, wniosków czy interpelacji punkt ten wy-
korzystywany jest przez radnych do polemik, 
często o zabarwieniu politycznym.  

Henryk Ryszka zwrócił uwagę na pozimowe dziu-
ry na swojej ulubionej ulicy, czyli Jagodowej w Niedo-
bczycach, a także „załamanie obrzeża” na skrzyżowa-
niu ulic Niepodległości i Wiosny Ludów. Zasygnali-
zował także brak świateł na skrzyżowaniu ulic Wodzi-
sławskiej i Konarskiego, co wpływa negatywnie na 
płynność ruchu, podobnie jak źle, według radnego, 
wyregulowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
Wodzisławskiej i Hetmańskiej. Pełnomocnik Janusz 
Koper przypomniał, że ul. Wodzisławska to nadal dro-
ga w budowie i prawidłowo wyregulowane światła uza-
leżnione od ruchu pojazdów zostaną uruchomione 
dopiero po zakończeniu prac i wydzieleniu pasów ru-
chu, co problem zlikwiduje * Radny Kurpanik (PO) 
krytycznie ocenił fakt podwyżki cen wody, obarczając 
winą władze miasta i PWiK. Prezydent przypomniał, 
że miesięczny wzrost cen dla statystycznego gospodar-
stwa domowego w Rybniku jest bardzo niewielki  
i nowe taryfy plasują miasto pod względem cen wody 
na 40 miejscu, a odbioru ścieków na 32 miejscu w kra-
ju. Franciszek Kurpanik złożył też wniosek o ponow-
ne procedowanie uchwały dotyczącej nowej „ustawy 
śmieciowej” i dokonanie zmian w zasadach wyboru 
metody obliczania opłaty oraz stawek, które uważa za 
wysokie. Prezydent przypomniał, że ruszyły już pro-
cedury związane z przetargiem na wywóz śmieci i ta-
kie zmiany będą możliwe, ale już po wejściu w życie 
uchwały. Wypowiedzi radnego Kurpanika ocenił jako 
demagogiczne i zdecydowanie populistyczne * Do 
opinii radego Kurpanika o cenach wody odniósł się 
radny Jan Mura, dając przykłady pozytywnych dzia-
łań PWiK, zaś wiceprzewodniczący Jaszczuk, dziwiąc 
się trosce radnego Kurpanika o grosze, wypomniał 
mu, że nie widzi on problemu w tysiącach złotych, któ-
re, jego zdaniem, odbiera ludziom polityka partii rzą-
dzącej. Przypomniał też, że w odróżnieniu od radne-
go Kurpanika, sam wstrzymał się od głosu przy przy-
jęciu „uchwały śmieciowej”, bo jest zwolennikiem 
opłat związanych z powierzchnią lokalu mieszkalne-
go, co proponują spółdzielcy * Monika Krakow-
czyk-Piotrowska (PO) krytycznie oceniła opłaty od 
wpłat gotówkowych z tytułu podatku od nieruchomo-
ści w kasach Banku Spółdzielczego w magistracie, co 
znalazło się w warunkach specyfikacji przetargowej 
na ich prowadzenie. Pytała też o rażąco, jej zdaniem, 
niski czynsz za wynajem tych pomieszczeń oraz umo-
wy wykraczające poza termin końca bieżącej kaden-
cji. Prezydent Fudali zapewnił, że działania te były 
zgodne z prawem oraz interesem miasta * Do „usta-
wy śmieciowej” wrócił radny Andrzej Oświecimski 
(BSR), sugerując wykorzystanie możliwości ulg i bo-
nifikat dla najbiedniejszych środowisk. Prosił też o in-
terwencję w sprawie pociągów relacji Rybnik–Żory–
Pszczyna, które nie zatrzymują się już na stacjach Pia-
ski i Gotartowice. Choć to sprawa kolei, prezydent 
jest skłonny do przekazania tej sugestii organizato-
rom transportu kolejowego * Dariusz Laska wniosko-
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Miasto w skrócie
w 17 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizu-

je XIV Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy. Odbędą się one w Cechu Rzemiosł przy ul. Wyso-
kiej (Okrąglak) od 10 do 12. Targi adresowane są do bez-
robotnych i poszukujących pracy, a także do pracodaw-
ców, którzy chcą pozyskać odpowiednich pracowników. 
Zgłoszenia tych ostatnich PUP przyjmuje do 10 kwietnia.

w 18 marca ruszył elektroniczny nabór do szkół podstawo-
wych. Potrwa do 12 kwietnia do g. 13. Rodzice mogą 
logować się poprzez witrynę www.rybnik.podstawo-
we.vnabor.pl. Jeśli wybierają dla swojego dziecka szko-
łę, w obwodzie której zamieszkują, wystarczy, że wy-
pełnią skrócony formularz. Decydując się na placówkę 
inną niż obwodowa, muszą przejść rekrutację zbliżoną 
do tej, która obowiązuje w przedszkolach. W obu przy-
padkach, wypełnione elektronicznie formularze należy 
wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej lub szko-
ły wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

w 9 kwietnia o 9 w szkole muzycznej rozpocznie się mię-
dzynarodowa konferencja „Zdrowe bicie serca”; orga-
nizowana przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemio-
logiczną w Rybniku i Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej. W jej trakcie zaplanowano prelekcje m.in. 
na temat postępowania w przypadku schorzeń krąże-
nia, walki z czerniakiem, profilaktyki bólów kręgosłu-
pa, czy seksualności młodzieży. Warsztaty dla pedago-
gów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych popro-
wadzi psychoterapeuta i seksuolog Wiesław Sokoluk.

w 27 lutego, w 26. rocznicę śmierci urodzonego w Rybniku 
ks. Franciszka Blachnickiego zakończył się ważny etap jego 
procesu beatyfikacyjnego (trwa od grudnia 1995 roku). W 
Rzymie ordynariusz katowicki ks. abp. Wiktor Skworc prze-
kazał kard. Angelo Amato, prefektowi Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych liczące blisko 1000 stron tzw. positio, czy-
li opis życia ks. Blachnickiego, założyciela młodzieżowego 
Ruchu Światło-Życie, nazywanego popularnie Oazą. Teraz 
positio zbadają konsultorzy wspomnianej kongregacji. Je-
śli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, efek-
tem ich pracy będzie dekret nowo wybranego papieża O 
heroiczności cnót sługi bożego ks. Franciszka Blachnickie-
go. W pierwszą niedzielę marca ks. abp. Skworc wezwał 
wiernych diecezji katowickiej do modlitwy w intencji ry-
chłej beatyfikacji śląskiego kapłana. 

w W pierwszy weekend marca w wyniku poważnej awa-
rii magistrali ciepłowniczej w rejonie zbiegu ulic 3 Maja  
i Obwiedni Południowej ogrzewania pozbawionych zo-
stało blisko 11 tys. mieszkań na osiedlu Nowiny, ale też 
przy ulicach Wyzwolenia, Reymonta i Dworek. 2 marca ok. 
9.30 rybnicki oddział Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej zaalarmował pracownik elektrociepłowni Chwałowi-
ce. Jak się okazało, ciśnienia wody i naporu rosnących na 
powierzchni ziemi topoli (teren PKP) nie wytrzymała jed-
na ze skorodowanych rur (ten odcinek magistrali powstał 
w 1977 roku). Prace przy usuwaniu awarii zakończono po 
32 godzinach w niedzielę 3 marca ok.9. Jak informuje An-
drzej Waliszewski, szef rybnickiego PEC-u, kompleksowa 
wymiana najstarszych ciepłociągów w Rybniku rozpocznie 
się w 2014 roku. Ciepłownicy podkreślają, że ich martwy 
sezon, w którym mogą prowadzić prace modernizacyjne 
jest krótki – trwa od maja do października. 

wał o zniesienie opłaty na parkingu kampusu dla pra-
cowników naukowych i studentów, jednak prezydent 
zauważył, że dzienna opłata wynosząca 1 zł (abona-
ment miesięczny) jest symboliczna, a młodzież powin-
na się przyzwyczajać do rynkowej zasady, że nic nie 
jest za darmo. Radny Laska prosił też o zamontowa-
nie znaku STOP na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego  
i Jankowickiej, gdzie dochodzi do drogowych incyden-
tów. Radny chwalił z kolei inicjatywę współpracy z me-
diami w zakresie  informowania o nowych zasadach 
gospodarki odpadami. Pytał również o ewentualne 
poszerzenie parkingu dla sądu okręgowego, co pre-
zydent wykluczył, bo teren za Biedronką to ślad pla-
nowanej drogi. Przypomniał za to o parkingu przy ul. 
Reymonta, na którym jest wiele wolnych miejsc. Do 
tego tematu nawiązał później również radny Broni-
sław Drabiniok, sugerując, by pracownicy okolicznych 
instytucji publicznych mogli korzystać z tego parkin-
gu poprzez wykupienie abonamentu. Jak odpowie-
dział prezydent Fudali, taka możliwość istnieje * Rad-
na Krystyna Stokłosa mówiła krytycznie o podejściu 
do problemu ochrony powietrza przez pracowników 
wydziału ekologii UM – nikt nie zareagował na jej in-
formację o kilkudziesięciu autobusach stojących na 
dworcu komunikacji miejskiej z zapalonymi silnika-
mi, odsyłając ją do innych jednostek miejskich. Z nie-
pokojem zauważyła też oddalające się w czasie szan-
se mieszkańców na dotacje dla solarów, skoro pierw-
szeństwo wciąż mają wnioski z lat poprzednich. Pre-
zydent uznał zachowanie urzędników wydziału eko-
logii za naganne, uspokoił też radną, że program do-
tacji dla solarów będzie prowadzony tak długo, jak to 
będzie możliwe, i będą ogłaszane kolejne edycje. Na 
pytanie o sposób zagospodarowania budynku po fun-
dacji Signum Magnum odpowiedział, że po oszaco-
waniu kosztów remontu, zostanie on sprzedany * Be-
nedykt Kołodziejczyk pytał o mające się wkrótce od-
być spotkanie przedstawicieli Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów z nowym marszałkiem wojewódz-
twa śląskiego na temat planowanej drogi regionalnej 
Pszczyna – Racibórz, a prezydent takie spotkanie po-
twierdził * Zygmunt Gajda (BSR) przywołał problem 
zapadniętej i zalewanej z powodu szkód górniczych 
kop. Chwałowice ul. Popielowskiej, gruntowej drogi, 
która stanowi dla mieszkańców ważny skrót, a która 
od  jakiegoś czasu nie jest nadsypywana, choć kopal-
nia składuje kamień kilkadziesiąt metrów dalej; w kon-
tekście planowanej rewitalizacji ciągu ulic Sobieskie-
go i Powstańców radny zasugerował podniesienie do 
wysokości okolicznych kamienic kilku budynków par-
terowych, pytał też o szczegóły remonty mostu na ul. 
Okulickiego * Józef Skrzypiec (BSR) podziękował za 
utwardzenie parkingu przy ul. Jaskółczej i pytał czy 
istnieje możliwość udostępniania za darmo parkingu 
przy ul. Skłodowskiej-Curie w weekendy i przy innych, 
specjalnych okazjach, jak np. Dni Rybnika. Takiego 
rozwiązania miasto jednak nie przewiduje * Broni-
sław Drabiniok krytycznie ocenił polityczne wątki w 
wypowiedziach Stanisława Jaszczuka, a przywołany 
stwierdził, że jest do nich prowokowany. Radny Dra-
biniok wnioskował też o przebudowę utwardzonego 
boiska przy szkole w Zebrzydowicach na boisko do 
siatkówki plażowej, bo ten sport, za sprawą wywodzą-
cego się z tej dzielnicy olimpijczyka Mariusza Prudla, 
stał się w niej bardzo popularny. Prosił też o remont 
ul. Zebrzydowickiej, a z udzielonej odpowiedzi wyni-

kało, że i ta droga w odpowiednim czasie zostanie 
przebudowana. Radny nawiązał również do artykułu 
prasowego, w którym prezydent Fudali mówił o zmia-
nach kryteriów w przetargach na roboty drogowe i py-
tał czy tekst był autoryzowany, bo określenie czasu ro-
bót w specyfikacji powinno być normą * Przewodni-
czący komisji rewizyjnej Leszek Kuśka poinformował, 
że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
umorzył sprawę skargi na bezczynność komisji rewi-
zyjnej RM, powołując się na jej wycofanie przez skar-
żącą, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Obrońców 
Praw Lokatorów * Radny Krzysztof Szafraniec poru-
szył sprawę braku planów zagospodarowania prze-
strzennego dla północno-wschodniej części Rybnika, 
w tym dla dzielnicy Ochojec. Z wyjaśnień wiceprezy-
denta Michała Śmigielskiego wynika, że zawiodła ka-
towicka firma, która nie wywiązała się z zadania, za 
co poniesie przewidziane przepisami konsekwencje, 
a prezydent Fudali dodał, że należy w pilnym trybie 
wybrać kolejnego wykonawcę. Radny Szafraniec (PO) 
zasygnalizował też trudności, jakie dzielnicowi samo-
rządowcy napotykają w UM przy okazji załatwiania 
spraw związanych z utwardzaniem dróg systemem go-
spodarczym. Pełnomocnik Janusz Koper stwierdził, 
że zasady się nie zmieniły, ale zdarza się,  że to dziel-
nice unikają ich stosowania * Brak planów przestrzen-
nego zagospodarowania dla dzielnicy Kamień zanie-
pokoił też Józefa Piontka (BSR). Radny prosił rów-
nież o przyspieszenie remontu ulicy Teofila Bieli oraz 
o zaplanowanie chodnika przy ul. Brzozy * Do opłat 
za gotówkowe wpłaty podatku w okienkach kasowych 
UM wrócił radny Henryk Cebula (PiS), zwracając 
uwagę na – jak mu zasugerowano – pobieranie po-
czwórnej opłaty, osobnej za każdy kwartał, w przypad-
ku jednorazowej płatności; pytał też o ulgi dla rodzin 
wielodzietnych. Prezydent obiecał sprawę wyjaśnić, 
apelując jednocześnie o uiszczanie należności poprzez 
korzystniejszą dla wpłacających bankowość interne-
tową. Radny zwrócił też uwagę na głęboką dziurę na 
skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Plebiscytowej  
i jeszcze raz poruszył temat sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu remontowanej ulicy z Hetmańską, a Ja-
nusz Koper jeszcze raz wyjaśnił, że sygnalizacja dzia-
łająca obecnie w trybie tymczasowym jest dostosowa-
na do sytuacji, kiedy po zakończeniu remontu przy-
wrócone zostaną prawo- i lewoskręty.

Gorąca wymiana zdań, wynikła głównie z wypo-
wiedzi radnego Kurpanika dotyczących zasad re-
alizacji nowej „ustawy śmieciowej”, słyszalna była 
jeszcze dobrych kilka chwil po oficjalnym zamknię-
ciu sesji, aż do momentu wyłączenia mikrofonów.  

(WaT), (S), (r) 

Kolejna sesja rady miasta miała odbyć się 20 mar-
ca, już po zamknięciu tego numeru „GR”. Zaplano-
wano m.in. głosowania nad miejscowym planem za-
gospodarowania dla terenów położonych w Śród-
mieściu, Popielowie i Radziejowie. Radni mieli też 
zmienić statuty rybnickich dzielnic i utrzymać na do-
tychczasowym poziomie miesięczne wynagrodzenie 
prezydenta miasta. Relację z marcowej sesji opubli-
kujemy w kwietniowym wydaniu „GR”.

Następna sesja odbędzie się 
24 kwietnia o g. 16.
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Wespół z metropolitą katowickim ks. abp. Wikto-
rem Skworcem przygotowano już program obcho-
dów, który ma, jak to określono, dwie płaszczyzny 
– śląską i warszawską. — Chcemy przypomnieć kogo 
Śląsk ofiarował naszej ojczyźnie — mówił Andrzej Go-
ściniak. 25 i 26 maja, w czasie dorocznej pielgrzymki 
mężczyzn do Piekar odbędzie się tam seminarium na-
ukowe poświęcone osobie i dokonaniom kard. Hlon-
da. Z kolei 9 czerwca w katedrze Chrystusa Króla  
w Katowicach oprawiona zostanie uroczysta msza 
połączona z koncertem Filharmonii Śląskiej. Zapla-
nowano również biegi sztafetowe, sesje naukowe, 

wystawy i kolejne uroczyste msze, również w stolicy. 
Sejmik czyni starania, by jeszcze przed końcem roku 
pomnik kardynała Hlonda stanął przed Wydziałem 
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Na zakończenie swego wystąpienia w imieniu Sej-
miku i marszałka województwa Mirosława Seku-
ły, Andrzej Gościniak zaapelował o zorganizowanie 
obchodów Roku Kard. Augusta Hlonda w Rybniku  
i przekazał prezydentowi  oraz prowadzącemu obrady 
Stanisławowi Jaszczukowi pamiątkową wersję uchwa-
ły Sejmiku w sprawie Roku Kard. Augusta Hlonda. 

(WaT)

Rok śląskiego prymasa
Na lutowej sesji pojawił się urodzony w Rybniku Andrzej Gościniak, 

przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który poinformował radnych,  
a także prezydenta Rybnika i jego zastępców o tym, że w październiku sejmik 
podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Prymasa Polski ks. kard. Augusta 
Hlonda.  Biskupa, który stworzył diecezję katowicką i „Gościa Niedzielnego”,  
a potem decyzją papieża przez 22 lata, do roku 1948 był prymasem Polski. 

68-letni artysta, o charakterystycznie zachryp-
niętym głosie, znany z przebojów „Sailing”, „Baby 
Jane”, czy „Rythm of my heart” występował w Pol-
sce już dwukrotnie; zawsze oklaskiwały go tłumy.  
W 2007 w Gdańsku dał koncert dla 30 tys. fanów, dwa 
lata temu na Motoarenie w Toruniu – dla ponad 16 
tys. — Podobnej frekwencji spodziewamy się w Ryb-
niku. Będzie to kolejne, wielkie wydarzenie muzyczne  
w tym mieście — przekonuje Stefański. W ramach 
międzynarodowej trasy wokalista wystąpi też m.in.  
w Nowym Yorku, Londynie, Amsterdamie, Sztokhol-
mie, czy w Dublinie, więc Rybnik znajdzie się w dobo-
rowym towarzystwie. Rod Stewart zaśpiewa na stadio-
nie miejskim swoje największe przeboje, ale i piosen-
ki z nowej płyty, która ma się ukazać w maju. — Ar-
tysta nie odcina kuponów od sławy i cały czas tworzy, 

a jego płyty świetnie się sprzedają — mówi Stefański. 
Bilety na rybnicki koncert można kupić m.in. za 

pośrednictwem stron: www.imprezyprestige.com  
i www.eventim.pl oraz w punktach sprzedaży Empik, 
Media Markt i Saturn. Najtańszy kosztuje 99 zł (sto-
jące na murawie), najdroższy tzw. VIP-owski – 699 zł.  
Nowością będą bilety w cenie 450 zł (przed samą sce-
ną), dla osób, które są gotowe zapłacić więcej za bez-
pośredni kontakt z artystą. 

— To duże wyzwanie organizacyjne, ale warto je pod-
jąć — mówi wiceprezydent Ewa Ryszka. Z Rodem Ste-
wartem przyjedzie ok. 70 osób ekipy odpowiedzial-
nej za produkcję koncertu, a to więcej niż w przypad-
ku Bryana Adamsa czy Guns N’ Roses. — Bez udzia-
łu miasta nie byłoby tego koncertu. Potwierdza się ha-
sło, że Rybnik to miasto z ikrą — mówi Stefański.  (S)

Rod Stewart w Rybniku

— Mogę zagwarantować wszystkim uczestnikom koncertu, że będzie to wielkie amerykań-
skie show — mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która wspólnie z mia-
stem i Radiem Złote Przeboje, 14 września na stadionie miejskim zorganizuje kon-
cert Roda Stewarta. Sprzedaż biletów ruszyła 19 marca. 

w Na początku lutego w Pszczynie odbyło się referendum 
w sprawie likwidacji tamtejszej straży miejskiej, do któ-
rego  doprowadzili działacze Kongresu Nowej Prawicy, 
którzy wcześniej bez powodzenia próbowali zorgani-
zować takie referendum w Rybniku. Na 40.379 upraw-
nionych do głosowania mieszkańców wzięło w nim 
udział 5.838 osób (14,46 proc.). Jako, że nie osiągnięto 
wymaganej 30-procentowej frekwencji, jest ono nie-
ważne. Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny miał okre-
ślić referendum jako akcję marketingową KNP, prze-
prowadzoną za publiczne pieniądze. 

w Na niedzielę, 24 marca zaplanowano kolejny, piąty 
rybnicki spacer z przewodnikiem (początek o g. 12). 
Tym razem Piotr Polak, przewodnik PTTK, miał po-
prowadzić rybniczan po miejscach związanych z wy-
zwoleniem Rybnika, w marcu 1945 roku. Wspólne, 
trzygodzinne wędrowanie zaplanowano ulicami: Gli-
wicką, Janiego przez cmentarz komunalny, aż do ko-
ścioła Matki Boskiej Bolesnej. 

w Szósta już próba sprzedaży rozległej działki inwesty-
cyjnej przy ul. Hallera w samym centrum miasta rów-
nież zakończyła się niepowodzeniem. Do ogłoszone-
go przez magistrat przetargu nikt nie przystąpił. Obni-
żona po raz kolejny cena wywoławcza wynosiła tym 
razem 9,999 mln zł. Prezydent Adam Fudali zapowie-
dział, że przy kolejnym przetargu zostaną zmniejszo-
ne zobowiązania inwestycyjne, które miałby przyjąć 
na siebie potencjalny nabywca gruntu. Chodzi m.in. 
o obowiązek wybudowania wespół z miastem (po 
50 proc. kosztów) dwóch rond i łączącej je drogi.

w Na przełomie lutego i marca złomiarze okradli kapli-
cę św. Juliusza na terenie dawnego kompleksu szpi-
talnego u zbiegu ulic 3 Maja i Klasztornej. Z dachu 
kaplicy (boczne skrzydła) zerwali miedzianą blachę,  
a z jej wnętrza wynieśli świeczniki ołtarzowe, główny 
żyrandol oraz kinkiety. Tabernakulum wyjęli z ołtarza, 
ale go nie wynieśli. 15 grudnia marszałek wojewódz-
twa przekazał kaplicę katowickiej kurii.  

w W czasie tegorocznych ferii w domu zucha w ośrodku 
obozowym hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsku-Bia-
łej Wapienicy wypoczywało 106 dzieci i młodzie-
ży. Podczas zimowiska realizowano program „Czas 
na zdrowy styl życia bez nałogów”, dofinansowany 
przez urząd miasta Rybnika oraz zadania tematyczne 
adresowane do zuchów, harcerzy oraz dzieci niezrze-
szonych z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Za-
mysłowie. Zorganizowano również wycieczki w góry, 
zabawy na śniegu, zjazdy torem saneczkowym, zaję-
cia na ścianie wspinaczkowej oraz szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy. 

w Urząd Marszałkowski w Katowicach ogłosił konkurs na 
dyrektora szpitala wojewódzkiego w Rybniku Orze-
powicach. Obecny dyrektor Jerzy Kasprzak został po-
wołany na to stanowisko w lutym ubiegłego roku  
i miał kierować lecznicą do czasu rozstrzygnięcia kon-
kursu. Ten ogłoszono dopiero teraz, gdy domaga się 
go rada społeczna rybnickiego szpitala, chcąca też 
odwołania dyrektora Kasprzaka. Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń do udziału w konkursie mija 28 marca.
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Podwyżka nie jest drastyczna – ci, którzy korzystają  
z kanalizacji sanitarnej za metr sześcienny zużytej wody za-
płacą o 22 grosze więcej. Woda zdrożeje o 15 gr (z 5,23 zł 
brutto na 5,38), a ścieki o siedem (z 8,15 zł brutto na 8,22 zł). 
O 3 proc. do kwoty 3,80 zł netto wzrośnie też opłata abona-
mentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągo-
wych. Analogiczna opłata dotycząca urządzeń kanalizacyj-
nych oraz opłaty za odczyt wodomierzy i rozliczenie należ-
ności pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nowe staw-
ki będą obowiązywać do końca marca 2014 roku. Jak tłuma-
czą przedstawiciele popularnych „Wodociągów”, podwyżki 
są podyktowane wzrostem łącznych kosztów dostarczania 
wody i odbioru ścieków, na co wpływ ma głównie poziom 
inflacji. Wzrosła m.in. cena wody kupowanej w większo-
ści od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.  
W związku z budową i modernizacją zarówno sieci wodo-
ciągowej jak i kanalizacyjnej wzrosły też koszty utrzymania 
całej tej technicznej infrastruktury. Trzeba też pamiętać, 
że mimo rozbudowy sieci wodociągowej, co roku ilość do-
starczanej klientom przez „Wodociągi” wody spada. Jedną 
z przyczyn tej stałej spadkowej tendencji jest oszczędzanie 
wody przez mieszkańców, do czego skłania jej stosunkowo 
wysoka cena, zwłaszcza dla osób korzystających z kanaliza-
cji sanitarnej. Karolina Wacławiec, rzecznik prasowy PWiK 
zwraca uwagę, że od roku 2010 cena odbioru ścieków oraz 
opłaty abonamentowe nie były podnoszone.

Bieżący ranking cen wody i odbioru ścieków można 
sprawdzić na specjalistycznym portalu www.cena-wody.
pl . Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, w rankingu miast 
mających powyżej 50 tys. mieszkańców i najwyższą łącz-
ną cenę brutto kubika wody i odbioru ścieków, Rybnik  
z kwotą 13,60 zł plasował się na miejscu siódmym. Pierw-
sze miejsce zajmowały Mysłowice (19 zł), drugie Tarnow-
skie Góry (14,98 zł ), a trzecie Ruda Śl. (14,47 zł). Miej-
sca od czwartego do szóstego zajmowały inne śląskie mia-
sta, odpowiednio: Chorzów i Świętochłowice (po 13,94 zł) 
oraz Bytom (13,80 zł).   

Z wyliczeń skutków finansowych podwyżki przedsta-
wionych przez rybnickie „Wodociągi” wynika, że rodzina 
zużywająca w miesiącu średnio 6,5 m3 wody i korzystająca 
z kanalizacji zapłaci miesięczny rachunek wyższy o 1,53 
zł. Gdyby jednak rozliczała się z PWiK poprzez znacznie 
korzystniejszą dla klientów e-fakturę, jej koszty wzrosną 
jedynie o 20 gr na miesiąc.

Jak podkreśla Karolina Wacławiec, wciąż stosunko-
wo nieliczna grupa klientów (1600 na 20.000 odbiorców 
indywidualnych) korzysta z możliwości rozliczania się  
z PWiK za pomocą e-faktury, a to najtańsza forma regu-
lowania należności za wodę i ścieki. Tu warto zauważyć, 
że nie chodzi jedynie o korzystanie z przelewów interne-
towych, ale przede wszystkim o zrezygnowanie z papie-
rowych faktur dostarczanych pocztą i przejście na faktury 
przesyłane tzw. pocztą elektroniczną na wskazaną skrzyn-
kę mailową. By korzystać z dobrodziejstw e-faktury trze-
ba na stronie przedsiębiorstwa (www.pwik-rybnik.pl) wy-
pełnić formularz akceptacji, bądź wydrukować go ze stro-
ny i wypełniony wysłać do PWiK pocztą.

Jednym z plusów e-faktury i przelewów internetowych 
jest też możliwość szybkiego i łatwego kopiowania nu-
meru rachunku bankowego, na który trzeba przelać na-
leżności za wodę i ścieki. Jak klienci PWiK dobrze wie-
dzą, w związku z funkcjonowaniem systemu identyfikacji 
płatności masowych, kolejne rachunki za wodę reguluje 
się wpłacając pieniądze za każdym razem na inne konto,  
a ręczne wpisywanie zmieniających się numerów kont 
bywa kłopotliwe. Otrzymując e-fakturę możemy też sko-
rzystać z szybkiej ścieżki przelewu elektronicznego (osob-
na ikona na fakturze – opłata wynosi 1 zł).

Od stycznia rybnickie „Wodociągi”, jako pierwsze 
przedsiębiorstwo wodociągowe w Polsce, wskazania 
wszystkich swoich wodomierzy odczytują już wyłącznie 
drogą radiową.

I jeszcze jedna ważna informacja: od 1 kwietnia 2013 
roku kasa w siedzibie PWiK przy ul. Pod Lasem 62 bę-
dzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 
do 14:30. Przypominamy też, że wpłaty za usługi PWiK 
Rybnik mogą być również dokonywane codziennie i przez 
całą dobę za pośrednictwem wpłatomatu znajdującego się  
w siedzibie „Wodociągów” (hol główny na parterze bu-
dynku administracyjnego). Trzeba pamiętać, że do reali-
zacji transakcji niezbędny jest blankiet do zapłaty kon-
kretnej faktury lub znajomość kodu nabywcy, znajdujące-
go się na wszystkich fakturach PWiK. Urządzenie przyj-
muje banknoty i monety, a wpłacana suma nie musi być 
„odliczona”, bo wpłatomat wydaje resztę oraz potwier-
dzenie zrealizowania transakcji.   

(WaT) 

Podwyżka wodno-kanalizacyjna
Z początkiem kwietnia zaczną obowiązywać nowe, wyższe ceny wody dostarczanej przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, nieco więcej zapłacimy również za 
odbiór ścieków. 

Uzupełnimy senat
w Rybnickie „Wodociągi” znalazły się na dziewiątym 

miejscu ogólnopolskiego rankingu najlepszych przed-
siębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych za rok 
2012, opracowanego przez redakcję „Strefy Go-
spodarki”, która jest dodatkiem dziennika „Gazeta 
Prawna”. Autorzy zestawienia przeanalizowali m.in.  
kwestie techniczne, finansowe, politykę jakości, jak 
i skuteczność przedsiębiorstw w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych. 

w W czwartek 18 kwietnia (g. 16.30, salka nr 3) Klub 
Inteligencji Katolickiej działający przy parafii św. Ja-
dwigi  Śląskiej na osiedlu Nowiny zaprasza na kolej-
ny wykład otwarty. O religiach pierwotnych opowie  
ks. dr Witold Psurek, opiekun rybnickiego KIK-u. 

w Magistrat ogłosił przetarg na modernizację i przebu-
dowę targowiska miejskiego przy ul. Hallera w cen-
trum miasta. Termin składania ofert mija 27 mar-
ca o 11. 

w 1 marca w magistracie prezydent Adam Fudali spo-
tkał się z następcą Jerzego Chachuły, nowym dyrek-
torem generalnym EDF Rybnik, czyli rybnickiej elek-
trowni, Robertem Gałązką (54 l.). Głównym tematem 
rozmowy była dalsza współpraca miasta i elektrowni. 
Niewielkie grono rybniczan miało okazję poznać no-
wego szefa elektrowni w czasie lutowego koncertu 
finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ar-
tystycznej w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zanim wręczył 
on grand prix jego zwycięzcy, zapowiedział, że kon-
tynuując dzieło swego poprzednika, będzie wspierał 
organizatorów festiwalu.

w 20 lutego odbył się drugi przetarg na dzierżawę miej-
skiego lokalu użytkowego (111 m kw) przy ul. Sobie-
skiego 20, w którym do niedawna funkcjonowała Ce-
pelia. Faktycznej licytacji nie było, bo zgłosił się tyl-
ko jeden zainteresowany – przedstawiciel firmy pro-
wadzącej działalność medyczną. Stawkę wywoław-
czą czynszu – 36 zł za 1 m kw podbito tylko o jedno 
obowiązkowe postąpienie do 40 zł za metr.

w Na 3 kwietnia na g. 7 zaplanowano otwarcie rybnic-
kiej Castoramy, supermarketu technicznego, który 
jeszcze w ubiegłym roku zbudowano przy północ-
nej obwodnicy w sąsiedztwie Carrefoura.

w 12 marca w jednym z mieszkań budynku komunal-
nego przy ul. Astronautów w Boguszowicach Osie-
dlu śmiertelnie zatruli się tlenkiem węgla 14-latek  
i jego 25-letnia siostra, która była w ciąży. Ich 43-let-
nia matka w stanie ciężkim trafiła do ośrodka leczenia 
ostrych zatruć w Sosnowcu. W mieszkaniu był piec ka-
flowy, a w łazience piec junkers (ciało chłopca znale-
ziono w wannie). Klatka wentylacyjna w kuchni była 
szczelnie zasłonięta papierem. Prowadząca docho-
dzenie rybnicka prokuratura rejonowa czeka na eks-
pertyzę biegłego i szczegółowe wyniki sekcji zwłok. 

w 17 marca wieczorem po ugaszeniu pożaru jednoro-
dzinnego domu przy ul. Mruli w Niewiadomiu, stra-
żacy znaleźli zwęglone zwłoki 91-letniej kobiety. 

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

W niedzielę 21 kwietnia odbędą się w Rybniku wybory uzupełniające do senatu. Ra-
zem z mieszkańcami ziemskiego powiatu rybnickiego oraz powiatu mikołowskiego 
(okręg 73) wybierzemy senatora, który zastąpi zmarłego niedawno Antoniego Motyczkę. 

Jako, że wybory do senatu odbywają się w okręgach jednomandatowych, kodeks wyborczy jest bardzo 
prosty. Głosując, swego poparcia możemy udzielić tylko jednemu kandydatowi. Senatorem zostanie ten 
z grona ośmiu kandydatów, który niezależnie od frekwencji, czyli liczby głosujących, zdobędzie najwięcej 
głosów. Gdyby okazało się, że tę samą największą liczbę głosów otrzymało dwóch albo trzech kandydatów, 
senatorem zostanie ten z nich, który zwyciężył w większej liczbie obwodów głosowania. Gdyby i te były rów-
ne, o tym kto zdobędzie senatorski mandat zdecyduje losowanie. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 
Specjalną wkładkę z informacjami dotyczącymi wyborów uzupełniających do senatu publikujemy na środ-
kowych kartkach tego wydania „Gazety Rybnickiej” (strony 27-30).                                                   (WaT)



Boguszowice Osiedle
— Mieszkańcy osiedli nie są nauczeni segrego-

wania śmieci. Nawet tam, gdzie są specjalne pojem-
niki i tak wrzucają plastikowe butelki do wspólne-
go kubła — żaliła się jedna z uczestniczek spo-
tkania, jakie 4 marca odbyło się w Domu Kul-
tury w Boguszowicach. 

Wiceprezydent Michał Śmigielski przekonywał, 
że segregacja to obowiązek, a śmieciowa rewolucja 
wymaga czasu i wzajemnej edukacji. — W Europie 
początki też były trudne, ale dziś nikomu nie przyjdzie 
nawet do głowy żeby nie segregować śmieci. My rów-
nież się dostosujemy — mówił. — Musimy się tego 
nauczyć — dodawał Grzegorz Nowak z wydzia-
łu gospodarki komunalnej, który odpowiadał na 
pytania zebranych. Jedno z nich dotyczyło stawki 
za wywóz śmieci z ogródków działkowych. — Tu-
taj się nic nie zmienia. Opłata nie będzie ponoszo-
na od mieszkańca, tylko od ilości wywożonych ku-
błów — wyjaśnił Nowak. Temat śmieci zdominował 
spotkanie, jednak mieszkańcy poruszali też inne 
kwestie; począwszy od konieczności łatania dziur w 
drogach i wycinania topoli, przez niewystarczające 
patrole policji i problemy z wałęsającymi się psa-
mi, po możliwość skorzystania z unijnych środków 
na remont familoków. Mówili też o konieczności 
montowania na klatkach schodowych pojemników 
na suchy chleb i pytali o sprzedaż mieszkań komu-
nalnych. — Sporo wniosków składają osoby, któ-
re mieszkają w zadłużonych budynkach, a to unie-
możliwia sprzedaż — tłumaczył wiceprezydent. Po-
nad trzydziestu uczestników spotkania wysłuchało 
też sprawozdania przewodniczącego zarządu RD 
Mirosława Moszczyńskiego. W 2012 r. rada dziel-
nicy spotykała się osiem razy i skierowała do mia-
sta 54 pisma. Dysponowała ponad 19 tys. zł, wy-
korzystała ponad 12 tys. zł (najwięcej – 5 tys. zł na 
organizację letniego festynu). Moszczyński mówił 
o ubiegłorocznych inwestycjach w Boguszowicach 
Osiedlu, gdzie wyremontowano m.in. ul. Drobne-
go i ul. Jastrzębską, a wykorzystując betonity i za-
angażowanie wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wej Południe, systemem gospodarczym wykonano 
m.in. drogę dojazdową i parking przy ul. Jastrzęb-
skiej 7, chodniki na os. Południe, przy ulicach Pa-
triotów i Lompy. Przewodniczący wspomniał też 

o pracach wykonanych w dzielnicy przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej, o remontach w budynkach ZGM
-u (dachy – m.in. ul. Astronautów, Lompy, Patrio-
tów, Kadetów, Wazów, malowanie klatek schodo-
wych, wymiana okien) oraz w placówkach oświa-
towych, kulturalnych i sportowych. W Boguszowi-
cach Osiedlu mieszka 11.400 osób. 526 rodzin ob-
jętych jest opieką pomocy społecznej. W ubiegło-
rocznym piłkarskim turnieju dzielnic, Boguszo-
wice Os. zajęły II miejsce. RD współorganizowa-
ła też wyjazd uczniów SP nr 18 do Sejmu. W 2012 
wykonano również drogę dojazdową do ogród-
ków działkowych, wyznaczono przejście dla pie-
szych przy Domu Górnika, a przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 8 powstał plac zabaw.    (S) 

Smolna
Na spotkanie w Szkole Podstawowej nr 34 

przyszło prawie 50 mieszkańców Smolnej. 
Na smolnioków czekali m.in.: wiceprezydent Mi-

chał Śmigielski, Janusz Koper, pełnomocnik ds. 
dróg i gospodarki komunalnej, Krzysztof Pach z 
rybnickiej policji oraz przedstawiciele władz dziel-
nicowych. W swoim sprawozdaniu Ryszard Ma-
zurek, przewodniczący zarządu dzielnicy, omó-
wił najważniejsze sprawy, którymi w ostatnich 12 
miesiącach żyła Smolna. W ubiegłym roku dziel-
nica dysponowała kwotą 18.630 zł, z czego ponad 
92% wykorzystano. Środki te, powiększone o do-
tacje sponsorów, zostały przeznaczone głównie na 
przygotowanie dzielnicowych imprez (m.in. spo-
tkania Smolnioków, turniejów sportowych, festy-
nu rodzinnego, udział przedstawicieli dzielnicy  
w Dniach Rybnika) oraz upominki dla młodszych 
i starszych mieszkańców Smolnej. Ryszard Mazu-
rek mówił również o ostatnich inwestycjach. Przy 
SP nr 34 powstało boisko o sztucznej nawierzchni, 
w SP nr 2 pomalowano ściany korytarzy, a w przed-
szkolu nr 2 wymieniono drzwi wejściowe. Wzdłuż 
ulicy Wodzisławskiej (na odcinku od ronda Wodzi-
sławskiego do ronda Północnoirlandzkiego) uło-
żono nowy chodnik, wykonano też zjazd z kostki 
do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 
36 oraz parking przy Kilińskiego 30. Ponadto za-
asfaltowano zniszczoną dotąd ul. Szkolną u wylo-
tu z ul. Krzyżowej. Wkrótce zostanie tam zamon-

towane oświetlenie. 
O problemy dotyczące bezpie-

czeństwa w dzielnicy pytał zebra-
nych Krzysztof Pach z komendy 
policji, zaś Grzegorz Nowak, szef 
wydziału gospodarki komunal-
nej w urzędzie miasta, przedstawił 
prezentację, w której szczegółowo 
omówił zasady gospodarowania od-

padami komunalnymi, jakie obowiązywać będą od 
lipca tego roku. Śmieciowe wątpliwości zebranych 
rozwiewał również Janusz Koper: — Od lipca od-
bierzemy każdą ilość odpadów, dlatego nikomu nie 
będzie się opłacało podrzucać worków na przykład 
do lasu — przekonywał. Mieszkańców interesowa-
ły także sprawy dotyczące samej dzielnicy. Pytano 
o dalsze losy parku obok Domusu, którego próba 
sprzedaży przez miasto w ubiegłym roku wzbudzi-
ła wiele kontrowersji i protestów. — Sprzedaż zo-
stała wstrzymana. Park pozostanie. Wkrótce miasto 
wprowadzi opłaty za część przeznaczoną na parking. 
Jego nawierzchnia zostanie wyremontowana — za-
pewnił wiceprezydent Śmigielski. Kilku mieszkań-
ców zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie statusu jed-
nej z dzielnicowych dróg, pozbawionej nazwy. Dro-
ga położona w sąsiedztwie ulic: Poprzecznej, Szkol-
nej i Krzyżowej, przy której znajdują się prywatne 
domy i powstają nowe, ma nieuregulowane sprawy 
własnościowe. Ta kwestia będzie wyjaśniana za po-
średnictwem rady dzielnicy. Jedno z ostatnich py-
tań zdziwiło część zebranych. — Czy działa jeszcze 
straż miejska? — zastanawiał się jeden z mieszkań-
ców. — Jeśli tak, to dlaczego nie kontrolują parkowa-
nia na miejscach przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych? — Zapewniam, że na tę kwestię strażni-
cy zwracają szczególną uwagę. Tak to już jest, że jed-
ni krytykują straż miejską za zbyt częste kontrole par-
kingów, inni narzekają, że robi to zbyt rzadko — za-
kończył Michał Śmigielski.                                  (D)

  
Zamysłów
Blisko 80 mieszkańców Zamysłowa wybra-

ło się na zebranie sprawozdawcze tamtejszej 
rady dzielnicy, które 6 marca odbyło się w 
Szkole Podstawowej nr 6.

Jak informowaliśmy na naszych łamach, z funk-
cji przewodniczącego rady dzielnicy już jakiś czas 
temu zrezygnował Michał Wojaczek, sprawozda-
nie za 2012 rok odczytał przewodniczący zarzą-
du dzielnicy Ireneusz Jajko. Uczestnicy zebrania 
usłyszeli też sprawozdania samorządowców szefu-
jących kilku komisjom branżowym działającym w 
radzie dzielnicy. Ta zebrała się w ciągu roku dzie-
sięć razy, a zarząd dzielnicy 11. Efektem tych po-
siedzeń było 16 podjętych uchwał. Najwięcej czasu i 
energii dzielnicowi radni poświęcili stanowi, a głów-
nie remontom dróg. Trudno się temu dziwić, skoro 
główną arterią Zamysłowa jest remontowana prze-
wlekle i ze sporymi problemami ul. Wodzisławska. 

Podobnie jak w czasie innych dzielnicowych 
spotkań, najwięcej czasu poświęcono nowym 
porządkom w gospodarowaniu śmieciami, które 
będę obowiązywać od początku lipca. Mieszkań-
cy pytali m.in. o częstotliwość wywozu w okresie 
letnim worków do selektywnej zbiórki odpadów 
przeznaczonych na odpady organiczne, czyli m.in. 
skoszoną trawę. Jak odpowiedział Grzegorz No-
wak z urzędu miasta, będą one wywożone według 
harmonogramu, raz na dwa tygodnie. Jeśli ktoś 
będzie chciał, by wywożono je częściej, będzie je 
musiał wywieść samemu. Jeden z dociekliwych 
mieszkańców pytał, czy przy ogródkach dział-
kowych pojawią się wreszcie kubły na odpadki.  

Zebrania w dzielnicach

Od czwartego marca w kolejnych dzielnicach z udziałem mieszkańców  
i przedstawicieli urzędu miasta odbywają się zebrania sprawozdawcze rad dzielnic. 
Oto relacje z kilku z nich. Harmonogram kolejnych spotkań na sąsiedniej stronie.
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W spotkaniu w szkole podstawowej w dzielni-
cy Zamysłów wzięło udział blisko 80 mieszkań-
ców tej dzielnicy
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Muszą je złożyć mieszkańcy domów jednorodzin-
nych i ci wszyscy, których w kwestii organizowania wy-
wozu śmieci nie wyręczały dotąd spółdzielnie miesz-
kaniowe, administracje czy zarządcy. Do końca mar-
ca osoby te powinny również wypowiedzieć umo-
wy wiążące ich z firmami, które obecnie wywożą im 
śmieci, o ile umowy te przewidują trzymiesięczny  
okres wypowiedzenia. Wzór takiego wypowiedze-
nia można znaleźć na stronie internetowej (www.
segreguj.rybnik.eu), gdzie można znaleźć całe kom-
pendium wiedzy na temat nowych zasad gospodaro-
wania odpadami przez mieszkańców.

Przypominamy, że deklaracje można składać  
w kancelarii w nowej części urzędu miasta przy ul. 
Chrobrego 2 (wejście od strony pl. Kopernika), a tak-
że w biurze targowiska przy ul. Hallera. W kancelarii 
magistratu, a także w budynku urzędu przy ul. Zamko-
wej 5 można również uzyskać niezbędne informacje. 
Jednymi z najczęściej zadawanych pytań są zapyta-
nia o to, czy w deklaracji śmieciowej uwzględniać stu-
dentów, którzy mieszkają w akademiku czy na stancji,  

a do domu zjeżdżają na weekendy i wakacje. Jako, 
że śmieciowa rewolucja wchodzi w życie prawie rów-
no z początkiem wakacji, Grzegorz Nowak, naczel-
nik magistrackiego wydziału gospodarki komunal-
nej radzi, by składając teraz deklarację uwzględnić 
takich studentów i zaliczyć ich do grona domowni-
ków, ale z początkiem października, gdy wracają na 
studia, złożyć deklarację korygującą, zmniejszając 
liczbę osób, za które będziemy płacić opłatę śmie-
ciową. Często mieszkańcy pytają też o to, jaka bę-
dzie od lipca cenę worków do selektywnej zbiórki 
odpadów. Na razie wiadomo tylko tyle, że będą one 
dużo niższe od dotychczasowych (koszt wyprodu-
kowania). Szczegóły poznamy dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu na wywóz odpadów z terenu mia-
sta, gdy już będzie wiadomo kto się będzie tym zaj-
mować. Zwycięzca bądź zwycięzcy przetargu dostar-
czą też mieszkańcom harmonogram wywozu śmieci. 

Termin składania ofert w tym śmieciowym prze-
targu mija 2 kwietnia, czyli w poświąteczny wtorek.

(WaT)

Lp. Dzielnica Budynek Adres Data i godzina

13 PARUSZOWIEC-PIASKI Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 17 
3 kwietnia

(środa) 18:00

14 KAMIEŃ Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szewczyka 6  
3 kwietnia

(środa) 16:00

15 ORZEPOWICE Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Borki 37d
4 kwietnia
(czwartek) 18:00

16 RYBNICKA KUŹNIA Gimnazjum nr 4 ul. Rybacka 55 
4 kwietnia
(czwartek) 16:00

17 RYBNIK-PÓŁNOC Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Różańskiego 14 A 
8 kwietnia

(poniedziałek) 18:00

18 ZEBRZYDOWICE Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Buhla 3
8 kwietnia

(poniedziałek) 16:00

19 CHWAŁOWICE Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach ul. 1 Maja 95 
9 kwietnia
(wtorek) 18:00

20 MEKSYK Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 
9 kwietnia
(wtorek) 16:00

21 MAROKO-NOWINY Zespół Szkół  nr 3 ul. Orzepowicka 15 A 
10 kwietnia

(środa) 17:00

22 NIEWIADOM Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu ul. Mościckiego 15 
11 kwietnia
(czwartek) 18:00

23 NIEDOBCZYCE Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach ul. Barbary 23 
11 kwietnia
(czwartek) 16:00

24 POPIELÓW Szkoła Podstawowa nr 24 ul. L. Staffa 42 A 
15 kwietnia

(poniedziałek) 18:00

25 RADZIEJÓW Gimnazjum nr 13 ul. Kręta 20 
15 kwietnia

(poniedziałek) 16:00

26 WIELOPOLE Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105 
16 kwietnia

(wtorek) 18:00

27 GRABOWNIA Remiza OSP Grabownia ul. Poloczka 76 c 
16 kwietnia

(wtorek) 16:00

Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Jak mówił, obecnie działkowcy często podrzuca-
ją śmieci, gdzie się tylko da. W odpowiedzi usły-
szał, że przy działkach powinny się one pojawić, 
a zarządy ogródków działkowych również mają 
obowiązek złożyć w urzędzie stosowne deklara-
cje. Pytano też o kilka innych spraw m.in. o pla-

nowany remont, a raczej modernizację ul. Pod 
Lasem. Jak poinformował Janusz Koper, pełno-
mocnik prezydenta miasta, rozpocznie się on wte-
dy, gdy zakończy się modernizacja ul. Wodzisław-
skiej. Droga zostanie praktycznie zbudowana od 
podstaw i będzie miała kanalizację deszczową, a 

także oświetlenie i tam, gdzie będzie to możliwe, 
chodniki po obu stronach. 

Jeden z mieszkańców przypomniał też ciągnący 
się już rzekomo od trzech lat problem śmierdzą-
cej kanalizacji w okolicy ul. Dolnej i rzeki Nacyny. 

(WaT) 

Ś m i e c i o w e  o s t a t k i
Przypominamy, że z końcem marca mija termin składania śmieciowych deklaracji 

zawierających informacje o ilości osób mieszkających w danym budynku lub mieszkaniu. 
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Kancelaria urzędu miasta przy ul. Chrobrego, główny punkt 
przyjmowania śmieciowych deklaracji



Życzyć bliskim niespokojnych świąt? To 
dość ryzykowne…

Świąteczny spokój może oznaczać zagłaskanie 
siebie i próbę ukrycia wszystkiego, co nas gryzie. 
Nie powinniśmy po świętach wrócić do codzienno-
ści bez głębokiej autorefleksji. Wielkanoc nie po-
winna być więc czasem spokoju. To moment, kie-
dy Chrystus powinien wyrwać nas z uśpionego su-
mienia. Prawda, za którą apostołowie oddali ży-
cie nie jest jedynie kwestią spokojnego przeżycia 
uroczystości z rodziną, zjedzenia dobrego obiadu, 
pośmiania się przy telewizorze. Chodzi o przebu-
dzenie i pozwolenie Chrystusowi na wejście do 
naszego życia. 

Wielkanoc to dla chrześcijan święta najważ-
niejsze. Tymczasem bardziej przeżywamy i ce-
lebrujemy Boże Narodzenie. Dlaczego?

Boże Narodzenie jest bardziej radosne, bo 
chyba każdym narodzinom towarzyszy szczęście. 
Śmierć, a z tą mamy do czynienia w okresie Wiel-
kiej Nocy, jest z ludzkiego punktu widzenia mo-
mentem trudnym. Jednak to do tych świąt po-
winniśmy przykładać większą wagę. Chrystus ow-
szem, umarł, ale powrócił do życia. 

Przedświąteczna krzątanina, suto zastawio-
ny stół i wymarzone prezenty od zajączka to 
dla większości z nas synonim udanych świąt. 
A chyba nie o to chodzi w przeżywaniu zmar-
twychwstania Chrystusa?

W życiu szukamy zabezpieczeń. Poczucie bez-
pieczeństwa daje nam wyłącznie to, co sami może-
my zagwarantować sobie i bliskim – wystrój domu, 
posiłki, domowa radość. Tymczasem św. Paweł 
mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, da-
remna byłaby nasza wiara. A więc daremne byłyby 
uroczystości, które przeżywamy w gronie rodzin-
nym. Nie możemy poprzestać wyłącznie na świę-
towaniu w domu, ograniczać się do najbliższych 
nam osób. Powinniśmy otworzyć się na rzeczywi-
stość, do której przygotowuje nas Bóg. 

W jaki sposób możemy to zrobić?
Miłość duchowa, a z taką mamy do czynienia  

w Kościele, powinna nas otworzyć na ludzi spo-
za grona osób bliskich. Dlatego w Wielkim Poście 
podkreśla się trzy uczynki pokutne: modlitwę, post 
i jałmużnę. To poprzez nie w Ewangelii środy po-
pielcowej Chrystus wprowadza nas w ducha pokuty, 
przemiany i przygotowania do świąt. Podczas Wiel-
kiego Postu w kościołach zbierana jest kolekta zwa-
na jałmużną wielkopostną, która przeznaczona jest 
na potrzeby ludzi, którym żyje się gorzej. Dbamy w 
ten sposób o osoby opuszczone, samotne i słabe. 

Jak zatem dobrze przygotować się do świąt 
Wielkiej Nocy?

Potrzebne jest wewnętrzne nawrócenie, to fun-
dament życia chrześcijańskiego. Zawsze możemy 
w swoim życiu coś zmienić, poprawić. Wielcy świę-
ci czuli się największymi grzesznikami. Nie było to 
wypaczenie sumienia, ale właściwe pojęcie swojej 
roli. W życiu ważna jest pokora. Podejdźmy szcze-
rze do własnego życia. Jeśli poczujemy, że powin-
niśmy w nim coś zmienić, zróbmy to. Ale nie mogą 
to być ogólne tezy typu „chcę być lepszym człowie-
kiem”. Musimy pomyśleć o czymś konkretnym, o 
zapanowaniu nad jakąś słabością. Duchowym przy-
gotowaniem do Wielkanocy są rekolekcje. To czas, 
w którym możemy posłuchać co Bóg ma nam do 
powiedzenia. Zapominamy, że Wielkanoc to nie 
tylko niedziela zmartwychwstania, ale również Tri-
duum Paschalne. Do spowiedzi idziemy w ostat-
nim momencie, a powinniśmy to zrobić najpóźniej 
w Wielką Środę, by już w Wielki Czwartek rozpo-
cząć przeżywanie świąt i uczestniczyć we Mszy św. 
Wieczerzy Pańskiej. Przeżyjmy te święta z Chry-
stusem, po prostu, nie komplikujmy sobie życia.

Niedawno świat powitał nowego papieża. 
Wywodzący się z zakonu jezuitów kardynał 
Jorge Bergoglio przyjął imię Franciszka, któ-
ry patronuje waszemu zakonowi. Jak Ojciec, 
jako franciszkanin przyjął ten wybór?

Niektórzy mówią o wzajemnej niechęci jezuitów 
i franciszkanów. Może dlatego, że jeden z papieży, 
będący franciszkaninem, dokonał rozwiązania za-
konu jezuickiego. Wybierając imię Franciszka Oj-
ciec Święty pokazał, że tej niechęci nie ma. Oczy-
wiście różnimy się, bo franciszkanie kładą nacisk 
na życie Ewangelią na co dzień, a jezuici na pozna-
nie Ewangelii i przekazywanie jej w świecie warto-
ści intelektualnych. Znani są z umiłowania nauki 
i z pracy na uniwersytetach. Są w tym świetni. Ale 
mamy też sporo cech wspólnych. Bliska nam jest 
pokora i pokuta. Te dwie duchowości przenikają 
się i uzupełniają, czego dowodem jest papież Fran-
ciszek. Cieszę się, że to właśnie kardynał Bergoglio 
został nowym papieżem. Wywodzi się z Ameryki 
Łacińskiej, a mieszkańcy tego kontynentu są du-
chowo bardzo podobni do Polaków. Gdy studio-
wałem w Rzymie poznałem wielu Meksykanów czy 
Argentyńczyków, którzy mówili o kulcie Matki Bo-
skiej, o otwartości na drugiego człowieka, a więc  
o czymś co jest bliskie również nam, Polakom. Bra-
kuje nam tylko ich codziennego uśmiechu. Życzę 
więc, by całe Triduum Paschalne przyniosło nam 
najpierw wewnętrzny niepokój, który wyrwie nas 
ze snu i poskutkuje radosnym, głębokim uśmie-
chem i szczerą radością ze spotkania z Chrystusem!

 
Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Rocznica Katynia
W połowie kwietnia rybnicka Rodzina Katyńska 

wspólnie z Muzeum w Rybniku zaprasza mieszkańców 
na uroczystości z okazji 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Każdego roku, potomkowie rozstrzelanych wiosną 1940 
roku przez NKWD polskich oficerów przypominają o tej 
strasznej zbrodni i tragedii. Rybnickie obchody rozpocz-
nie w piątek, 12 kwietnia o 10.30 uroczysta akademia 
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Cmentarnej. Dwa dni później, 
w niedzielę 14 kwietnia o 10.30 uroczystości przeniosą 
się do bazyliki św. Antoniego, gdzie zostanie odprawiona 
msza w intencji pomordowanych na Wschodzie. Człon-
kowie Rodziny Katyńskiej zapraszają do udziału w obcho-
dach.           (D)

Hospicjum to też życie
Hospicjum Domowe im. św. o. Rafała Kalinowskiego zachęca dzieci i młodzież w 

wieku szkolnym do udziału w konkursie pod hasłem „Hospicjum to życie”, poświę-
conym osobom nieuleczalnie chorym. 

— Organizując konkurs dla młodych rybniczan i mieszkańców powiatu rybnickiego, 
chcemy przede wszystkim obudzić w nich wrażliwość na potrzeby chorych i cierpiących 
oraz przybliżyć symbole związane z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym — mówi 
Barbara Podleśny, prezes hospicjum. Konkurs zorganizowany został w trzech katego-
riach. Można przedstawić prezentację komputerową, film, fotografię lub reportaż radio-
wy (kategoria: multimedia), zorganizować akcję charytatywną propagującą ideę hospi-
cyjną i dostarczyć fotoreportaż lub relację z przeprowadzonej akcji (kategoria: wolonta-
riat) lub przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice (kategoria: plastyka). Termin 
nadsyłania prac upływa 10 kwietnia, a rozdanie nagród zaplanowano na 20 kwiet-
nia. Szczegóły na temat konkursu na: www.hospicjum.miastorybnik.pl.                (D)

N i e s p o k o j n y c h  ś w i ą t

Czego najczęściej życzymy sobie na święta? Rodzinnej atmosfery, radości, a 
przede wszystkim spokoju. — Spokoju? Niekoniecznie! — przekonuje ojciec Feliks 
Rachwalik, franciszkanin i proboszcz parafii św. Józefa Robotnika na Smolnej. — 
Święta nie powinny być spokojne! 
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W Niedzielę Palmową 24 marca o 18.30 w parku na wzgórzu przy ul. Gli-
wickiej, które wieńczy Kościółek Akademicki rozpocznie się harcerska droga 
krzyżowa. Wcześniej, w piątek 22 marca ulicami Śródmieścia miała przejść tradycyj-
na procesja drogi krzyżowej z parafii Matki Boskiej Bolesnej, obchodzącej w tym dniu 
swój odpust parafialny. 

W Wielkim Tygodniu, w środę 27 marca o 19 i w Wielką Sobotę 30 marca o 12 w ko-
ściele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach grupa teatralna Nieposkromieni 
z Gimnazjum nr 3 w tej dzielnicy, wystawi Misterium Męki Pańskiej we współczesnym 
ujęciu (scenariusz i reżyseria Ewa Tyl). Wcześniej, w piątek 22 marca, ulicami Chwało-
wic również miała przejść procesja drogi krzyżowej.                (WaT)

Wprawiona jest w drewnianą konstrukcję, bę-
dącą połączeniem ramy i stojaka. To nie lada za-
gadka. Autor rzeźby jest nieznany. Mimo wie-
lu prób nie udało nam się też ustalić, jak trafiła 
ona do rybnickiego kościoła. Być może to poje-
dyncza kwatera jakiegoś dawnego ołtarza i pra-
wie na pewno przykład XIX-wiecznej sztuki re-
ligijnej. — Przedstawienie sceny biblijnej formą 
i kompozycją nawiązuje do średniowiecznego  
i wczesnorenesansowego malarstwa, szczególnie 
niemieckiego i niderlandzkiego. Powstało wów-
czas również wiele rzeźb i płaskorzeźb, które były 
elementami większych i mniejszych kompozycji 
ołtarzy szafiastych. Najpiękniejszym przykładem 
takiego dzieła jest Ołtarz Mariacki Wita Stwo-
sza — mówi Alksandra Frydrychowicz, miejski 
konserwator zabytków. Zwraca jednak uwagę, 
że rybnickiej płaskorzeźbie daleko do wybitnych 
dzieł późnego średniowiecza. — Przedstawione 
postaci nie mają tej dynamiki i żywości. To dzie-
ło bardziej akademickie, wystudiowane, tchną-
ce spokojem, trochę jak wczesnorenesansowe 
malarstwo prowansalskie. Jego przykładem jest 
znajdująca się w Luwrze „Kalwaria” namalo-
wana na samym początku XVI wieku przez Josse 
Lieferinksa. Ten sam spokój, dostojne cierpienie 
widoczne na twarzach. Co więcej, Matka Boska  
i św. Jan mają tam szaty identycznych kolorów, 
jak na płaskorzeźbie. Tyle tylko, że na obrazie nie 
ma takiego tłoku, a tłem jest rozległy krajobraz 
południowej Francji. Czerwona suknia Matki Bo-
skiej symbolizuje krwawe cierpienie i miłość za-
razem. Z kolei jej ciemnobłękitny płaszcz z kap-
turem podkreśla jej głęboką żałobę, ale i wyizolo-
wanie od świata, który tak okrutnie potraktował 
jej syna — opowiada Aleksandra Frydrychowicz.

W dolnej części płaskorzeźby postaci są wręcz 
stłoczone i wypełniają całą dolną przestrzeń, jak 
w słynnym obrazie „Zdjęcie z krzyża” (ok. 1435) 
Niderlandczyka Rogiera van der Weydena. Św. 
Jan podtrzymuje omdlewającą z bólu Maryję, 
którą pociesza Maria Magdalena, dookoła zaś 
są żołnierze-oprawcy. Wszystkie stroje łącznie  
z wymyślnymi nakryciami głowy nawiązują do 
średniowiecza i budzą skojarzenia z „Bardzo 
bogatymi godzinkami księcia de Berry” (1412-
1416) pędzla braci Limburg. 

— Obraz Weydena ma ogromny ładunek 
emocjonalny i majestatyczny patos charakte-
rystyczny dla duchowości gotyckiej. W naszym 
przedstawieniu panuje spokój. Każda postać 
zna swoją rolę: troje żałobników skupia się 
na cierpieniu Matki Jezusa, ktoś podaje gąbkę  
z octem, a żołnierz z dzidą, której brakuje, cze-
ka na jej podanie. Z kolei żołnierz na koniu  

przygląda się konającemu Chrystusowi, a może 
nawet z nim rozmawia. To doświadczenie re-
ligijne piękne i straszne zarazem — stwierdza 
nasza rozmówczyni. Zwraca uwagę, że płasko-
rzeźba nie jest doskonała; postać Chrystusa 
jest zbyt mała, nieproporcjonalna do innych 
postaci, chyba, że artysta chciał w ten sposób 
oddać perspektywiczne oddalenie podwyż-
szonego na krzyżu Zbawiciela od postaci na 
pierwszym planie. Dzieło ma też usterki wy-

nikające z jego wieku: św. Marii Magdalenie 
brakuje lewej dłoni, polichromia jest w kil-
ku miejscach  uszkodzona, a w oczy rzuca się 
pęknięcie deski w dolnej części płaskorzeź-
by. — Płaskorzeźbie przydałaby się gruntowna, 
fachowa konserwacja. Być może w jej trakcie 
rybnicka „Pasja” odsłoniłaby tajemnicę swego 
pochodzenia — mówi Aleksandra Frydrycho-
wicz, miejski konserwator zabytków. 

(WaT)
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Droga krzyżowa i misterium

Tajemnicza pasja
Na chórze franciszkańskiego kościoła 

św. Józefa Robotnika w dzielnicy Smolna 
można zobaczyć niezwykłą drewnianą 
p ł a s k o r z e ź b ę  p r z e d s t a w i a j ą c ą 
ukrzyżowanie Chrystusa.
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Tajemnicza płaskorzeźba pasyjna z kościoła Franciszkanów



 Na razie „zimowe uzbrojenie” samochodów  
w pługi i solarki nie jest demontowane, bo prze-
cież w  połowie marca zima trwała w najlepsze. 
Jak mówi pełnomocnik prezydenta ds. dróg i go-
spodarki komunalnej Janusz Koper, zima nie 
była może najtęższa, ale temperatury były bardzo 
zmienne, a dla dróg im więcej „przechodzenia” 
słupka rtęci w termometrach przez zero, tym go-
rzej.  Trudno rozpocząć drogową wiosnę, bo zie-
mia długo odmarza. Najwięcej pozimowych dziur 
pojawia się na drogach najstarszych, bez odpo-
wiedniej podbudowy i odwodnienia, którego brak 
wyrządza największe szkody. — Fatalnie wyglądają 
np. drogi w Kamieniu – ulice Bieli i Szewczyka –  
i tam trzeba interweniować najszybciej — mówi 
pełnomocnik Koper. Nim pracę podejmie wyło-
niona w przetargu firma, Rybnickie Służby Ko-
munalne wykonują doraźne naprawy korzystając 
z remiksera do mieszania na ciepło asfaltu z ma-
teriałem z frezowania. Robi się to również zimą, 
kiedy ubytki zagrażają bezpieczeństwu, i tak było 
w kilku przypadkach na drogach będących for-
malnie placem budowy, ale dopuszczonych do 
ruchu – Wodzisławskiej i Żorskiej. — Już ustala-
my harmonogramy dalszych robót na obu drogach 
z wykonawcą – konsorcjum Dromet – Hak. Wyglą-
da na to, że firma chce zakończyć prace jak naj-
szybciej i wyjść z tej sytuacji „z twarzą” — mówi Ja-
nusz Koper. Paradoksalnie, obie inwestycje, któ-
re napsuły tak wiele krwi zarówno mieszkańcom, 
użytkownikom dróg , inwestorowi oraz wykonaw-
com, na tle innych robót drogowych w kraju, zosta-
ły przez nadzorujący inwestycje drogowe z udzia-
łem środków unijnych Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych ocenione całkiem dobrze, bo 
opóźnienia były w sumie niewielkie.

  W odróżnieniu od dróg, ruch trwa natomiast 
w biurach projektowych i w wydziałach magistra-
tu odpowiedzialnych za zamówienia publiczne. 
Rozstrzygnięto przetargi na budowę chodnika 
przy ul. Narutowicza, mostu na ul. Bieli w Kamie-
niu i przepustu pod ul. Komisji Edukacji Narodo-
wej. Otwarcie ofert na remont ul. Gzelskiej nastą-
pi jeszcze w marcu, ogłoszony został przetarg na 
remont ul Wielopolskiej, a kto będzie realizował 
dużą inwestycję, jaką jest nowy odcinek ul. Pro-
stej, dowiemy się w pierwszych dniach kwietnia. 
Wyłoniony zostanie również dostawca betonitów 
wykorzystywanych do utwardzania dróg systemem 
gospodarczym, czyli przez  samych mieszkańców.

 (r) 

Od początku listopada do końca stycznia pracow-
nicy ZGM-u odwiedzali kolejne mieszkania zbierając 
informacje na temat ich stanu, ewentualnych przeró-
bek, a przede wszystkim faktycznej liczby lokatorów. 
Ta ostatnia informacja była szczególnie potrzebna ze 
względu na przygotowania do rozpoczynającej się  
z początkiem lipca śmieciowej rewolucji. Deklaracje  
o ilości lokatorów zamieszkujących poszczególne 
mieszkania i budynki będzie bowiem składać zarzą-
dzający miejskimi mieszkaniami ZGM. 

Do tej pory informacje o liczbie lokatorów w po-
szczególnych mieszkaniach były mało wiarygodne. Pra-
cownicy ZGM-u mogli się opierać albo na danych po-
chodzących z prowadzonej przez magistrat ewidencji 
ludności, albo z kartotek samego zakładu. Te jednak 
zakładano przy okazji pierwszego zasiedlenia, dlate-
go większość z nich pochodzi z lat 70. minionego wie-
ku. Aktualizowano je tylko przy zmianie głównego na-
jemcy, a ci rzadko kiedy informowali później o zmia-
nie liczby lokatorów. — W czasie akcji udało nam się 
prześwietlić blisko 4086 mieszkań z 5133, znajdujących 
się w naszych zasobach. W porównaniu z informacja-
mi, które posiadaliśmy ubyło nam w skali całego miasta 
127 osób. W sumie w tych 4086 sprawdzonych mieszka-
niach mieszka 13 726 osób. Można się było tego spodzie-
wać; nasi lokatorzy rzadko informują nas, że np. córka 
wyszła za mąż i się od nich wyprowadziła, nie dokonują 
też wymeldowania w magistracie. Sytuacji, które wpły-
wają na rozbieżności między ewidencją ludności a sta-
nem faktycznym jest wiele — mówi Danuta Kolasiń-
ska, dyrektorka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Przy okazji weryfikacji liczby lokatorów sprawdzo-
no też kilka innych rzeczy. Jedną z nich były nielegal-
ne podnajęcia mieszkań innym osobom, na co regula-
min ZGM-u zasadniczo nie pozwala (zapis w umowie 
najmu). Takich nielegalnych podnajmów stwierdzo-
no 31. ZGM może teraz wypowiedzieć umowę  głów-
nemu najemcy i doprowadzić do opróżnienia miesz-
kania. Wśród tych 31 podnajmów jest kilka przypad-
ków, o których wiedziano już wcześniej, a w niektórych 
sprawach toczą się już nawet postępowania sądowe.  
W pozostałych przypadkach dyrekcja zakładu zamie-
rza przede wszystkim wyjaśnić aktualną sytuację i oko-
liczności w jakich doszło do podnajęcia lokalu, bo pod-
najmującym może być np. pełnoletni syn głównego na-
jemcy, który w tym mieszkaniu się wychował. — Co 
innego jeśli ktoś odpłatnie wynajął mieszkanie zupeł-
nie obcej osobie i czerpał z tego korzyści. W takich sytu-
acjach zastosujemy najpoważniejsze sankcje – wypowie-
my umowę najmu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, prze-
prowadzimy postępowanie eksmisyjne, a jego kosztami 
obciążymy głównego najemcę — zapowiada dyrektor 
ZGM-u i dodaje, że zdarzało się, że o  przypadkach 
podnajmu „życzliwi” sąsiedzi informowali nie tylko 
ZGM, ale i urząd skarbowy.   

Wizytujący mieszkania administratorzy przyjrze-
li się też w jakim są one stanie, co się w nich zmieniło 

i jakich ewentualnie przeróbek dokonali w nich loka-
torzy bez wiedzy administracji. — Niektórzy lokatorzy 
nie informując kogokolwiek, na własną rękę wyburza-
li ściany bądź je stawiali, zmieniali system ogrzewania, 
wyburzając np. piece kaflowe i dokonując wielu innych 
przeróbek. Tymczasem zdarza się, że nie wpuszczają do 
mieszkania nie tylko naszych służb, ale czasem nawet  
i kominiarza, który przecież dokonuje kontroli pod ką-
tem bezpieczeństwa samych lokatorów — mówi Da-
nuta Kolasińska.

Lokatorów pytano też, czy przypadkiem nie posia-
dają tytułu prawnego do domu bądź innego mieszka-
nia, gdyż takie osoby z lokali komunalnych korzystać 
nie mogą. Przyznało się do tego 41 najemców. I znów, 
w przypadkach, gdy lokatorzy mają inne mieszkania, 
a nawet całe domy na terenie Rybnika bądź sąsied-
nich miejscowości, ZGM będzie dążył do odzyskania 
mieszkania. Choćby tylko ze względu na konieczność 
korespondowania z sądowymi wydziałami ksiąg wie-
czystych, odzyskiwanie takich mieszkań potrwa przy-
najmniej kilka miesięcy.

Kolejny problem to mieszkania zaniedbane, a wręcz 
zdewastowane przez samych lokatorów. Często ze 
względu na niepłacenie rachunków odcięto w nich już 
i gaz, i energię elektryczną, więc za opał posłużyły lo-
katorom drzwi i drewniane podłogi czy parkiety. Nie 
ma też żadnych rurek, bo wymontowano je i spienię-
żono. Takich zniszczonych mieszkań, które też trzeba 
będzie jak najszybciej odzyskać, doliczono się blisko 60. 

Jak mówi Danuta Kolasińska, dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, program „Poznaj swoje-
go lokatora” spełnił pokładane w nim nadzieje, choć 
pojawiły się nawet nawoływania do niewpuszczania 
administratorów do mieszkań. ZGM nie tylko zdobył 
cenną wiedzę, ale też odzyskał już pierwsze mieszka-
nia, bo bez uruchamiania formalnych procedur kilku 
najemców, dobrowolnie zdało zajmowane przez siebie 
mieszkania, a kilku kolejnych zapowiedziało, że zro-
bi to w najbliższym czasie. Jako że kontrola mieszkań 
nie pociągnęła za sobą żadnych dodatkowych kosz-
tów, dyrektor Kolasińska zapowiada, że w kolejnych 
latach podobne kontrole mieszkań będą organizowa-
ne dość regularnie.  

Do rozwiązania pozostał jeszcze problem tych 1047 
mieszkań, do których pracownikom komunalki dostać 
się nie udało. Jak powiedziano nam w ZGM, admini-
stratorzy będą próbowali wejść do nich przy kolejnych 
okazjach np. w czasie przeglądów kominiarskich. Na 
razie jednak śmieciowe deklaracje zostaną wypełnione 
według niezaktualizowanych danych będących w po-
siadaniu ZGM-u i może się okazać, że niektórzy na-
jemcy będą płacić podatek śmieciowy za osoby, któ-
re już dawno tam nie mieszkają. Ci, którzy chcą tego 
uniknąć mogą jeszcze na własną rękę poinformować 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej o faktycznej licz-
bie osób mieszkających w wynajmowanym przez nich 
mieszkaniu.                                        Wacław Troszka 

Zimowy marzec, a szczególnie nocne mrozy 
sprawiły, że stan hibernacji na drogach wciąż 
trwa. Siłami miejskich służb komunalnych do-
raźnie naprawiane są najpoważniejsze uszko-
dzenia nawierzchni, a otwarcie ofert firm star-
tujących w przetargu na kompleksowe usunięcie 
zimowych przełomów miało nastąpić 22 marca.

Poznali swoich najemców
W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, który gospodaruje zasobem mieszkaniowym miasta 

podsumowano efekty programu „Poznaj swojego najemcę”, mającego na celu m.in. sprawdzenie 
kto i w jaki sposób korzysta z mieszkań komunalnych. Po sprawdzeniu blisko 80 proc. z nich oka-
zało się, że komunalnych lokatorów jest mniej niż przypuszczano. 
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Rybnicka oczyszczalnia jest mechaniczno-
biologiczna. Najpierw w części mechanicznej 
usuwa się największe zanieczyszczenia, a na 
tzw. piaskowniku piasek, który trafia tu głównie 
za sprawą kanalizacji ogólnospławnej (wspól-
na kanalizacja sanitarna i deszczowa). Razem 
z nim do oczyszczalni trafiają też często tłusz-
cze. Te niekorzystnie wpływają na bakterie roz-
kładające ścieki w części biologicznej, dlatego 
przepompowuje się je od razu do komór fer-
mentacyjnych. Po piaskowniku ścieki przepły-
wają jeszcze przez osadniki wstępne i trafiają 
do części biologicznej. Tu do ścieków dodaje się 
tzw. osad czynny, czyli mikroorganizmy – bak-
terie i pierwotniaki, które rozkładają szkodli-
we dla środowiska naturalnego związki azotu 
i fosforu. Ścieki z mikroorganizmami trafiają 
do komór osadu czynnego. Tam zachodzą te 
same procesy, co w naturze, tyle że za sprawą 
napowietrzania i ciągłego mieszania stwarza się 
drobnoustrojom optymalne warunki do „pra-
cy”, dzięki czemu wszystko odbywa się tu znacz-
nie szybciej niż w przyrodzie. Z komór ścieki 
trafiają na osadniki wtór-
ne. Tam oddziela się czy-
ste już, sklarowane ście-
ki, które trafiają do Na-
cyny od osadu czynnego, 
który posłuży do oczysz-
czenia kolejnej partii ście-
ków. I znów wszystko za-
czyna się od nowa. — W 
czasie oczyszczania ście-
ków osad czynny w natu-
ralny sposób się namnaża 
i wtedy jego nadmiar trzeba usunąć, by nie było 
go zbyt dużo. Jakość osadu nasi laboranci na bie-
żąco kontrolują pod mikroskopem. Sprawdza się 
mianowicie ilość tzw. mikroorganizmów wskaź-
nikowych. Obecność jednych świadczy o tym, że 
ma się dobrze, a obecność innych to sygnał, że 
wręcz przeciwnie. Na bieżąco badamy też jakość 
oczyszczonego już ścieku. Ponieważ największym 
problemem rzeki Nacyny jest jej zasolenie woda-
mi z okolicznych kopalń, rozcieńczanie wód tej 
rzeki wodą z oczyszczonych już ścieków jest dla 
niej bardzo korzystne. Wręcz można stwierdzić, 
że gdyby trafiały do niej wyłącznie oczyszczone 
ścieki, woda w rzece byłaby dużo lepszej jako-
ści — mówi Marian Klyszcz, kierownik oczysz-
czalni ścieków PWiK w Rybniku

Istotną częścią naszej oczyszczalni są też ko-
mory fermentacyjne. Trafiają do nich pocho-
dzące ze ścieków tłuszcze, osad wstępny oraz 
nadmiar osadu czynnego. Tam w warunkach 
beztlenowych, w temperaturze 35° C zachodzi 
fermentacja, w czasie której powstaje biogaz. 
Po fermentacji, która trwa kilka dni otrzymu-
jemy przefermentowany osad bogaty w sub-
stancje odżywcze, który wykorzystuje się m.in. 
do rekultywacji terenów poprzemysłowych np. 
kopalnianych hałd, gdzie trafia zmieszany już z 
ziemią, wzbogacając ją w składniki odżywcze. 
Rybnickie „Wodociągi” posiadają też wydane 

przez nieza-
leżne labora-
torium orze-

czenie, że produkowany tu osad nadaje się 
do zastosowania w rolnictwie. Jego część tra-
fia jednak w oczyszczalni ścieków do pilotażo-
wej instalacji, w której w procesie biokonwer-
sji jest on przerabiany na paliwo o stałej kon-
systencji. Projekt instalacji opracowali specja-
liści z Politechniki Śl. w Gliwicach. PWiK wciąż 
z nimi współpracuje, dzięki czemu jest ona na 
bieżąco udoskonalana. Obecnie w oczyszczal-
ni ścieków produkuje się kilkadziesiąt ton tego 
paliwa miesięcznie. Jego wartość energetyczna 
jest porównywalna do najsłabszych gatunków 
węgla energetycznego. Ale to nie jedyny zwią-
zek naszej oczyszczalni z energetyką. Ponad 40 
proc. zużywanej w niej energii elektrycznej po-
chodzi z własnej produkcji, napędzanej meta-
nem. Powstający w komorach fermentacyjnych 
biogaz zawiera średnio ok. 60 proc. tego gazu. 
Ten, po oczyszczeniu go z siarki, jest gromadzo-
ny w zbiorniku o pojemności 500 m3. Stamtąd 
metan jest pompowany do silnika spalinowego 
napędzającego generator prądotwórczy. Ten z 
kolei produkuje nie tylko prąd, ale i ciepło, wy-
korzystywane do ogrzewania budynku admini-
stracji oraz komór fermentacyjnych. Wykona-
nie i uruchomienie tego systemu było możli-
we dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Część biogazu jest też spalana w kotłach 

centralnego ogrzewania, ale dzieje się tak tyl-
ko wtedy, gdy panują niskie temperatury i cie-
pła produkowanego przez agregat prądotwór-
czy zwyczajnie nie wystarcza. Wiosną i latem, 
nadmiar biogazu jest spalany w tzw. pochod-
ni, której jasny płomień można nieraz dostrzec 
przejeżdżając koło oczyszczalni. Cała instalacja 
to autorski pomysł pracowników PWiK. „Wo-
dociągi” nawiązały współpracę z jednym z za-
kładów sektora energetycznego i to tam trafia 
paliwo będące efektem biokonwersji. Pierwsze 
dwie dostawy miały miejsce w maju ubiegłego 
roku. Średnia miesięczna produkcja to jakieś 
55 ton. Przeciętnej wielkości elektrownia tylko 
w ciągu jednego dnia spala przeciętnie około 
dwóch tysięcy ton takiego paliwa.

Ale pracownicy oczyszczalni ścieków zma-
gają się też z całkiem prozaicznymi problema-
mi. — Wiele osób zapomina, że to kanalizacja 
sanitarna, a nie ściek przemysłowy. Nie wolno 
do niej wlewać różnego rodzaju trucizn – farb, 
lakierów, rozpuszczalników i wszelkiego rodza-
ju zbędnych chemikaliów. Nie można też wrzu-
cać szmat bo te skręcają się w warkocze, któ-
re trzeba potem ręcznie wyszarpywać ze studni, 
krat, wirników pomp i innych urządzeń. Zmorą 
są również płynące ze ściekami patyczki kosme-
tyczne. Sita ich nie wyłapują, a te szybko uszka-
dzają pompy tłoczące ścieki — mówi Marian 
Klyszcz, kierownik oczyszczalni. 

Wacław Troszka

P r ą d  z e  ś c i e k ó w

W oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku 
usytuowanej na obrzeżach dzielnicy Orzepowice, ścieki coraz skuteczniej 
zamienia się w paliwa energetyczne – metan wykorzystywany m.in. do ogrzewania 
pomieszczeń oczyszczalni i w paliwo, które trafia obecnie do jednego z zakładów 
sektora energetycznego. Wiele wskazuje na to, że za kilka lat oczyszczalnia będzie 
energetycznie samowystarczalna.

Jeden z drobnoustrojów (powięk-
szenie mikroskopowe) oczyszczają-
cych fekalia
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Marian Klyszcz, kierownik rybnickiej oczyszczalni z wiaderkiem paliwa, w które zamienia 
się trafiające tu śmieci
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W fotograficznym skrócie

— Współczesne pamiątki trafiają do nas bardzo rzadko — mówi 
Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego muzeum. Taką właśnie niety-
pową pamiątkę przekazał placówce rybniczanin Jan Cendrowski, 
który 1 maja 2011 r. podczas beatyfikacji papieża-Polaka Jana Paw-
ła II był na Placu Św. Piotra w Rzymie. W tłumie wypatrzył go fo-
toreporter „Rzeczpospolitej”. Zdjęcie grupy pielgrzymów na czele 
z Janem Cendrowskim, niosącym biało-czerwoną flagę z wizerun-
kiem naszego papieża, znalazło się w specjalnym dodatku „Rzecz-
pospolitej”. 4 marca oprawioną kopię tamtego wydania gazety ryb-
niczanin oficjalnie przekazał muzeum. — Flaga budziła zaintereso-
wanie pielgrzymów z Zambii, Australii, Niemiec, czy Włoch. Nie-
którzy robili sobie z nią pamiątkowe zdjęcia. Teraz zabieram ją na 

kolejne pielgrzymki — mówi Jan Cendrowski. 

26 lutego w magistracie odbyły się pierwsze z cy-
klu czterech spotkań warsztatowych, których uczestnicy mają 
określić główne priorytety rozwoju miasta na najbliższe lata. 
Rozpoczęto tym samym pierwszy etap prac nad „Strategią 
rozwoju Rybnika do roku 2020”. Nowa strategia dla miasta 
będzie uwzględniać priorytety Unii Europejskiej na nową per-
spektywę finansową – 2014-2020; ma też być dostosowana 
do strategii rozwoju województwa i subregionu.

W warsztatach, które poprowadził dr Krzysztof Wrana z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wzięła udział gru-
pa blisko 30 osób; oprócz przedstawicieli władz miasta zna-
leźli się w niej reprezentanci różnych środowisk m.in.: świa-
ta biznesu, samorządu gospodarczego, duchowieństwa, edu-
kacji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sportowych. 

Przygotowany w toku prac warsztatowych dokument zo-
stanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym i we wrze-
śniu lub w październiku przedstawiony radzie miasta, któ-
ra przyjmie go podejmując osobną uchwałę. Kolejne spotka-
nie w sprawie strategii miasta zaplanowano na 3 kwietnia.

W ciągu trzech dni w Rybniku odbyły się dwie ak-
cje honorowej zbiórki krwi. 5 marca specjalny autobus Raci-
borskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapar-
kował przed Komendą Miejską Policji, ale krew oddawali nie 
tylko mundurowi. W sumie zgłosiło się 28 chętnych, zaś po 
wstępnych badaniach okazało się, że krew mogą oddać tyl-
ko 23 osoby.  Zebrano w sumie 10,35 litra. Z nieco gorszym 
skutkiem dwa dni później, 7 marca między 9 a 12 zbierano 
krew przed urzędem miasta. Zgłosiło się 20 chętnych, krew 
oddało ostatecznie 17 osób; zebrano 7 litrów krwi.

13 marca w czasie cyklicznego spotkania „Przy kawie” z członka-
mi Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go spotkali się Teresa Bierza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku oraz kilku jej współpracowników. Dyrektor pośrednia-
ka przedstawiła sytuację na rynku pracy (poziom bezrobocia: Pol-
ska – 14,2 proc., powiat rybnicki – 13,5 proc., Rybnik – 8,8 proc.).  
Opowiedziała też o zaskakującym początku roku, gdy w czasie 
stycznia i lutego w urzędzie pracy rejestrowało się codziennie po 
blisko 70 osób. Powodem okazała się po raz kolejny ustawa zdro-
wotna i ubezpieczanie zarejestrowanych bezrobotnych. Teresa Bie-
rza jest przekonana, że gdyby urzędy pracy nie ubezpieczały bezro-
botnych, również tych pracujących na czarno, liczba zarejestrowa-
nych spadłaby o jakieś 40 proc. Większą część spotkania poświę-
cono jednak propozycjom dla pracodawców, którzy dzięki finanso-
wej pomocy PUP-u mogą zyskać pracowników, podnieść ich kwa-
lifikacje zawodowe albo urządzić nowe stanowiska pracy. W tym 
roku na aktywne formy walki z bezrobociem rybnicki urząd pracy 
zdobył już 11 mln zł.

W czwartek 28 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybni-
ku odbędzie się kolejny jarmark pracy, zaś w środę 17 kwietnia w 
okrąglaku przy ul. Wysokiej (Cech Rzemiosł) doroczne targi pracy 

(zgłoszenia pracodawców do 10 kwietnia).
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W fotograficznym skrócie

Do 4 kwietnia w holu Muzeum w Rybniku można oglądać niewiel-
ką ekspozycję poświęconą „żołnierzom wyklętym”, czyli tym, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, ale walczyli z Ar-
mią Czerwoną i peerelowską służbą bezpieczeństwa. Wystawa przy-
gotowana przez Instytut Pamięci Narodowej (plansze z archiwalnymi 
fotografiami) trafiła do Rybnika za sprawą tutejszego koła Gazety Pol-
skiej. — W Polsce II wojna światowa nie skończyła się tak jak w innych 
krajach Europy w maju 1945 roku. W 1944 roku polscy żołnierze wal-
czyli już na kresach i z hitlerowcami, i z Armią Czerwoną. To byli żoł-
nierze ostatniego polskiego powstania narodowego. Pięć tysięcy tych 
żołnierzy zamordowano na mocy wyroków sądów komunistycznych,  
a 20 tys. zginęło w więzieniach bez wyroków — mówił w czasie otwar-
cia wystawy płk Tadeusz Dłużyński ze Związku Piłsudczyków. Dzień 
„żołnierzy wyklętych” jest obchodzony 1 marca, w rocznicę wykonania 
wyroku na ppłk. Łukaszu Cieplińskim, który był prezesem IV Zarządu 
Głównego Wolności i Niezawisłości (WiN). Ustanowienie dnia „żołnie-

rzy wyklętych” zaproponował Lech Kaczyński, prezydent RP.

Mateusz Adamczyk układa z zamkniętymi oczami, jedną ręką,  
a nawet stopami! To on zachęcił do kostki Rubika Błażeja Cichego, 
kolegę z Zespołu Szkół Technicznych. Mają już za sobą pierwsze 
sukcesy i organizację międzynarodowych zawodów „Rybnik Open 
2013”, w czasie których Marcin Kowalczyk, znany z show „Mam 
talent!”, pobił rekord świata – w 57 minut i 39 sekund z zamknię-
tymi oczami ułożył 32 z 37 kostek. W rybnickim „Tyglu” do rywa-
lizacji w 12 konkurencjach oficjalnych i dwóch nieoficjalnych przy-
stąpiło 100 zawodników z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski, w tym 
dwie kobiety. Najstarszy miał ponad 40 lat, najmłodszy – sześć 
lat. Układano różne rodzaje kostki sześciennej, ale też łamigłówki  
w kształcie czworościanu i dwunastościanu. Ośmiu zawodników 
układało kostkę stopami. — Zaczynałem w gimnazjum — mówi 
Mateusz Adamczyk ze Świerklan, który ćwiczy nawet trzy godziny 
dziennie. — Na zawodach najtrudniejsze jest opanowanie stresu 
— dodaje rybniczanin Błażej Cichy. Tym razem się udało, bo ucznio-

wie ZST również w Rybniku zdobyli medale.

W trzeci weekend marca w Klubie Energetyka odbył się ju-
bileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Fotografii. Jak co roku pla-
cówka zmieniła się w jedną wielką galerię i gdzie się tylko dało pre-
zentowano fotografie bardzo różne w treści i formie. Swoje zdjęcia 
pokazali twórcy indywidualni oraz grupy i kluby fotograficzne, rów-
nież z naszego regionu. — Na wystawy klubowe, jako organizatorzy 
nie mamy wpływu, ale, co nas cieszy, z roku na rok są one coraz lep-
sze. Udały się też spotkania autorskie, które co roku przyciągają wiele 
osób fotografujących — mówi Marcin Giba z działającego w KE klubu 
fotograficznego Format, główny organizator festiwalu. Gośćmi spo-
tkań autorskich byli m.in.: zdobywca nagrody World Press Foto, Jacek 
Poremba i Grzegorz Przyborek oraz Tomasz Lazar, który w 2012 roku 
za zdjęcie uczestniczki protestu „Okupuj Wall Street” w USA otrzy-
mał II nagrodę World Press Foto w kategorii „ludzie i wydarzenia”. W 
sali, w której odbywały się również spotkania autorskie, uruchomiono 
jak co roku galerię otwartą, gdzie swoje zdjęcia mógł wystawić prak-
tycznie każdy. Tym razem cieszyła się ona małym zainteresowaniem i 
swoje prace pokazało tam niespełna dziesięć osób. 

Jak co roku festiwalowi fotografii towarzyszyły warsztaty fotogra-
ficzne prowadzone przez doświadczonych fotografików. W tym roku 
były one poświęcone m.in. używaniu lampy błyskowej i tzw. blendy 
przy portretowaniu postaci. Większość wystaw przygotowanych na 
MFF będzie można oglądać w KE do końca kwietnia. 

Dawna cechownia nieczynnej kopalni Rymer tętni ży-
ciem. Od 2008 roku działa  tam Centrum Wspinania „Cechownia”. 
W drugą sobotę marca odbyła się tam czwarta edycja ogólnopol-
skich zawodów boulderowych (wspinaczkowych), w  czasie których 
po sztucznych ściankach i bryłach wspinało się ponad stu zawod-
ników i zawodniczek z całej Polski. W obu kategoriach zwycięży-
li „prawie górale” z Bielska-Białej, wśród kobiet Agnieszka Ostrza-
łek, a wśród mężczyzn Piotr Czarnecki.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 17
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Nie było to łatwe. Dom z piecem chlebowym, czy-
li piekarokiem, w którym przez lata Anastazja Pa-
szek wypiekała swoje smakowite bochenki, praktycz-
nie przestał istnieć. Adam Pietryga dostał się jednak 
do piwnic w zburzonym w wyniku szkód górniczych 
domu i zrobił plany częściowo już zawalonego pie-
ca. — Udało mi się pomierzyć sklepienie, cegły i kanały 
dymne i całość rozrysować. Plany przeleżały prawie 15 
lat — opowiada mieszkaniec Chwałowic. Wciąż miał 
nadzieję, że trafi na chleb swojego dzieciństwa, ale 
nawet w skansenach nie mógł znaleźć tradycyjnego 
bochna wypiekanego tak, jak robiły to jego ciotka,  
a wcześniej babcia i prababcia. — Mówiono mi: sma-
ku dzieciństwa nie uda ci się odtworzyć, ale ja wciąż 
tęskniłem za tamtym kraiczkiem. Wreszcie uznał, że 
nie ma na co czekać i w 2007 r. rozpoczął budowę 
pieca wzorowanego na zabytkowym, rodzinnym pie-
karoku pochodzącym z 1903 r. Murowany piec sta-
nął na podwórku obok domu, pod specjalnym zada-
szeniem. — Jak ciocia dowiedziała się o piekaroku, to 
się popłakała — opowiada rybniczanin. Pani Anasta-
zja przez trzydzieści lat nie piekła chleba, ale dosko-
nale pamiętała całą recepturę. W noc poprzedzają-
cą pierwsze pieczenie, z wrażenia nie mogła zasnąć. 
Z uczniem Adamem u boku przygotowała zakwas i 
zarobiła ciasto. 

Boże pomogej!
— Nie udało się — wspomina pierwsze próby pie-

czenia w piekaroku Adam Pietryga. Chleb raz był nie-
dopieczony, innym razem – spalony. — Bez pomocy 
ciotki nic by z tego nie wyszło — zapewnia. Tylko ona, 
dzięki wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokole-
nie, wiedziała kiedy bochenki powinny trafić do pie-
ca. — Ciocia sypnęła do środka pieca mąkę – kiedy 
się przypalała, kazała mi wychładzać wnętrze mokrą 

szmatą. Dopiero jak mąka lekko się zarumieniła, wte-
dy chleby mogły trafić do pieca — tłumaczy. Samo pie-
czenie trwa zwykle półtorej godziny. Najprzyjemniej-
sze jest wyciąganie upieczonych bochnów, najtrudniej-
sze – zgranie w czasie, tak by ciasto zbytnio nie wyro-
sło, a piec się nie wychłodził. Wiele też zależy od aury 
panującej na zewnątrz. Jednorazowo rybniczanin pie-
cze 11 chlebów. Bez konserwantów i ulepszaczy, mają 
nie tylko niepowtarzalny smak, ale i zachowują świe-
żość nawet po tygodniu. — Każdy świeży chleb jest 
dobry, a ten jest dobry nawet kiedy jest już stary — za-
chwala Adam Pietryga. Najlepiej smakuje z masłem 
lub „umastom”. Jego walory doceniają szczególnie lu-
dzie „starej daty”. — Młodzi mówili, że jest zbyt twar-
dy, ale babciom tak smakował, że chciały „skrowki” 
na „wodzionka” — wspomina Pietryga spotkanie w 
skansenie w Chorzowie, w którym częstował swoim 
wypiekiem. Wieści o chlebie, którego nie znajdziemy 
już w żadnym sklepie, dokładnie takim, jaki wypieka-
no w ubiegłym wieku, szybko się rozeszły. W domu 
w Chwałowicach rozdzwoniły się telefony osób zain-
teresowanych jego kupnem. — Większość myślała, że 
mam własną piekarnię — śmieje się Pietryga. To jed-
nak wyjątkowo czasochłonne zajęcie, dlatego pracu-
jąc w elektrociepłowni, piecze chleb okazyjnie i trak-
tuje to jak swoje hobby. Nie jedyne…

Skansen „Na wagę chleba”
Wokół pieca chlebowego pan Adam zgromadził wie-

le cennych zabytków i eksponatów. Zbiera wszystko, 
co jest związane ze Śląskiem, bo chce ocalać tradycję.  
W skansenie, który nazwał „Na wagę chleba”, znaj-
dziemy oczywiście kącik piekarniczy, a w nim m.in. 
„lektykę” do noszenia blach piekarniczych, maszynę  
z lat 50. do wyrabiania ciasta i „praskę” z 1939 r. do jed-
norazowego wytłaczania 30 bułek. — Miały trafić na 
złom — tłumaczy Pietryga. Są też maśniczki, „bonclo-
ki”, chomąta, cepy, najróżniejsze lampy i radia, żelaz-
ka, piły, strugi i heble. W „dziale” wojskowym znajdzie-
my menażki, oficerski mapownik, skrzynie na amuni-
cję, a w sportowym – sanki i łyżwy przykręcane do bu-
tów. Obok stoi spory wędzarnik i okazały „bifyj” z wy-
posażeniem. Jest też pierwsza polska dojarka mecha-
niczna z 1958 r., maszynka do krojenia „sznitbounów” 
(fasolki szparagowej), a nawet głowa piranii, złowio-
nej podobno w Zalewie Rybnickim. Najstarszym eks-
ponatem w kolekcji jest pochodząca z 1822 r. końców-
ka węża strażackiego. Zgromadzone w skansenie skar-
by pochodzą z różnych źródeł – najwięcej jest pamią-
tek od rodziny i znajomych. — Wolą żeby stały w moim 
skansenie, niż na strychu, gdzie oglądałyby je tylko pają-
ki — mówi Pietryga. Uwagę przyciąga też zawieszona 
pod sufitem stuletnia łopata do zboża. Zdobi ją wier-
szyk: „Niby byle jako jo łopata, po wyglondzie staro data, 
ale jak mnie weźmiesz w ręka, nie poczujesz w sztylu sęka 
(…)”. Pan Adam lubi układać takie rymowanki. Lubi 
też odnawiać figurki świętych i malować ogrodowe kra-
snale, które przynoszą mu mieszkańcy z całej okolicy. 
Dba o rysunki, jakie na ścianach rodzinnego domu na-
malował jeszcze jego ojciec. Dodaje też swoje ozdoby  
z hasłami: „Boże pomogej!” czy „Dej Boże szczynście!”. 
W stodole Pietryga przechowuje inne zabytkowe pereł-

ki, m.in. amerykań-
ską snopowiązałkę 
z 1874 r., opylacz 
do stonki z 1952 r., 
czy maszynę do se-
gregacji ziemnia-
ków, a w wozowni 
stoją bryczki i wozy 
drabiniaste oraz 
kombajn zbożowy 
z 1961 r. (wciąż na 
chodzie). Nie dziwi 
zatem fakt, że pan 
Adam od kilku lat 
jest głównym orga-
nizatorem chwało-
wickich dożynek. 

W jego skansenie gościła już wycieczka turystów  
z Niemiec, przyjeżdżają emeryci i przedszkolacy oraz 
ekipy telewizyjne, a jedna z mieszkanek świętowała 
tu swoje 70-te urodziny. Gospodarz zawsze oprowa-
dza gości po swoim królestwie, a szczęściarze mają 
okazję skosztować jego tradycyjnego chleba. I pomy-
śleć, że wszystko zaczęło się od tęsknoty za kromką 
chleba z dzieciństwa… 

Sabina Horzela-Piskula

Z tęsknoty za kraiczkiem

W skansenie „Na wagę chleba” rybniczanin zgromadził wiele cennych 
zabytków i eksponatów związanych ze Śląskiem

Adam Pietryga piecze tradycyjne 
chleby tak, jak robiły to jego 
ciotka,  a wcześniej  babcia  
i prababcia

Pasjonaci są wśród nas

18 Nr 3/501; marzec 2013

Niby smaczny i tradycyjny, niby chrupiący, ale wciąż nie taki, jaki Adam Pietryga 
z Chwałowic zapamiętał z czasów dzieciństwa. Smaku chleba, który piekła jego 
ciotka Anastazja, nie potrafił znaleźć, mimo, że z niejednego pieca chleba już 
próbował. Postanowił zatem, że sam weźmie się za pieczenie. Musiał „tylko” 
zbudować odpowiedni piec.
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Badania wskazują, że 90 proc. rodziców sześciolatków, stając przed 
wyborem: przedszkole czy szkoła, kieruje się opinią sąsiadów i znajo-
mych. Urzędnicy zachęcają, by tak ważną decyzję podejmowali samo-
dzielnie, a przede wszystkim rozsądnie. Miały im w tym pomóc spo-
tkania organizowane w lutym i w marcu w rybnickich przedszkolach. 

Jest o czym myśleć, bo rodzice sześciolatków wysyłając swoje dzieci do szko-
ły już 1 września tego roku, mogą je uchronić przed przyszłoroczną kumulacją.  
W 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo mają pójść zarówno dzieci sześcio-
letnie (rocznik 2008), jak i siedmioletnie (rocznik 2007). Problem w tym, że to 
roczniki wyżowe – obecnych pięciolatków, czyli dzieci z rocznika 2008 jest w Ryb-
niku ponad 1500, a dzisiejszych sześciolatków (rocznik 2007) – 1427. — Kłopotu 
nie będzie w szkołach podstawowych, których mamy w nadmiarze, więc wszystkie 
dzieci się zmieszczą. Podobnie będzie w gimnazjach, ale problem zacznie się, kie-
dy wasze dzieci będą chciały wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną, bo do jed-
nej klasy będzie dwa razy więcej chętnych niż w innych latach. Ten kłopot poja-
wi się również, gdy wasze dzieci, o czym oczywiście teraz nie myślicie, pojawią się 
na rynku pracy — mówił Tadeusz Bonk z wydziału edukacji urzędu miasta ro-
dzicom sześciolatków, którzy 4 marca przyszli na spotkanie do Przedszkola nr 
9. Kłopot w tym, że od kilku lat wśród rodziców panuje przekonanie, że przed-
szkole przedłuża dzieciństwo, a w szkole sześciolatki mogą sobie nie poradzić. 
Obawy miał rozwiać film „Uczniaki na 6!”, w którym sześciolatki z rybnickich 
szkół z dumą mówią o nauce w pierwszych klasach i cieszą się z decyzji, jaką pod-
jęli ich rodzice (w roku szkolnym 2012/2013 do klasy I zapisano 286 sześciolat-
ków). Wątpliwości pomagali rozwiać również goszczący na zebraniach nauczy-
ciele i dyrektorzy szkół. — Dziecko przychodzące do I klasy nie musi umieć pi-
sać, czytać ani biegle liczyć — wyjaśniała Jolanta Chrobok, nauczycielka z SP nr 
1, tłumacząc, że nowa podstawa programowa została dopasowana do potrzeb 
sześciolatków i nie jest prawdą, że będą one musiały robić to, co wcześniej sied-
miolatki. — Pierwsza klasa tak naprawdę niewiele ma wspólnego z siedzeniem w 
ławce — mówiła. Zdzisław Plisz, dyrektor „Jedynki”, ocenia, że rybnickie szko-
ły są przygotowane do nauki sześciolatków. W jego szkole sześciolatki uczą się 
razem z siedmiolatkami. — Mielibyście kłopot z ich rozróżnieniem w klasie, bo 
problem z podziałem dzieci między szóstym a siódmym rokiem życia, jest sztuczny i 
rozdmuchany. To okres, w którym dzieci nadają się do szkoły. Dopiero później, od 
ich cech indywidualnych zależy, czy osiągną dojrzałość szkolną czy też nie — mówił  

rodzicom. Opowiadał też o szkole, trwających remontach i planowanych inwe-
stycjach, a nauczycielki z SP nr 1 pokazały zestaw podręczników, z jakich od 
września będą się uczyć pierwszoklasiści. Plisz zaprosił też rodziców ze swoimi 
dziećmi do udziału w lekcji pokazowej, aby sami mogli się przekonać, jak wy-
glądają zajęcia we współczesnej I klasie. 

Do Przedszkola nr 2 na Smolnej uczęszcza 33 sześciolatków. Trudno powie-
dzieć ilu z nich we wrześniu rozpocznie naukę, bo opinie rodziców są podzielo-
ne. Pani Aleksandra, mama sześcioletniej Julii zamierza w tym roku wysłać cór-
kę do pierwszej klasy. — Obawiam się przyszłorocznej kumulacji dwóch roczni-
ków. To przecież będzie wiązało się z całym jej życiem – nie tylko podstawówką, 
ale i gimnazjum, liceum, studiami i pracą. Nie chcę, by na wszystkich etapach ży-
cia towarzyszyły jej efekty tego wyżu. Poza tym ma dwóch braci w szkole, którzy 
w pewnym sensie przetarli już ścieżki — mówi. Innego zdania jest pani Ewelina, 
której syn Paweł dopiero w grudniu ubiegłego roku skończył pięć lat. — Wy-
daje mi się, że jest jeszcze zbyt dziecinny i nie usiedzi spokojnie w ławce. Boję się, 
że jako sześciolatek nie będzie potrafił odnaleźć się w realiach szkolnych — wyja-
śnia. Decyzji nie podjęła jeszcze pani Beata, mama sześcioletniej Oliwii. Przy-
znaje, że córka dobrze radzi sobie z czytaniem i pisaniem, jednak obawia się  
o jej dojrzałość emocjonalną i społeczną, a ta, jak przyznały obecne na spotka-
niu w Przedszkolu nr 2 nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, wydaje się być 
kluczowa. — Ważne jest to, jak wasze dzieci funkcjonują w grupie, czy są w mia-
rę samodzielne, czy potrafią radzić sobie z różnymi emocjami, czy są gotowe na 
nowe przyjaźnie, ale też porażki i nowe obowiązki. Najmniej istotne jest to, czy roz-
poczynając naukę umieją czytać, pisać lub liczyć. Na rozwijanie tych umiejętności 
mają trzy lata — mówiła Barbara Karpiak z SP nr 2.                              (S), (D)

Miaucząca wystawa 
Malowali już barwne tukany i kameleony 

oraz smakowite muffinki. Najmłodsi miłośni-
cy plastyki z pracowni Kameleon działającej  
w Młodzieżowym Domu Kultury, pokazali 
swoje najnowsze prace.  

25 lutego w eMDeKu otwarto kolejną wysta-
wę utalentowanych przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych, którzy pracują w Kamele-
onie pod okiem Danuty Sarny. Tym razem tema-
tem ich prac były koty wykonane w różnorodnych 
technikach plastycznych, które poznają uczestni-
cy zajęć w pracowni. Powstały koty wielobarwne 
i zabawne, tak jak widzą je najmłodsi. W wernisa-

żu wystawy, która nosi nazwę „Koty niekoniecznie 
szarobure”, wzięli również udział rodzice i dziad-
kowie małych artystów. Spotkanie było również 
okazją do podsumowania ubiegłorocznych zajęć 
pracowni Kameleon. Każde z dzieci otrzymało dy-
plom. Wystawę uświetnił występ grupy teatral-
nej Pacynki z etiudą teatralną „Koty” w reżyserii 
Zofii Paszendy. „Miauczące” prace będą zdobić 
ściany eMDeKu do 20 kwietnia.

Efektowny Efekt
12 marca w Świętochłowicach odbył się 

koncert laureatów XVII wojewódzkiego kon-
kursu tańca zorganizowanego przez Centrum 
Kultury Śląskiej. Udanie wystąpiła tam gru-
pa Efekt z Młodzieżowego Domu Kultury. 

Do konkursu zgłosiło się 45 zespołów, 11 du-
etów i 23 solistów z ośrodków kultury m.in. z Ka-
towic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Sosnow-
ca, Tychów, Mysłowic i Bielska-Białej. W sumie 
w Świętochłowicach wystąpiło około 500 osób, 
również młodzi tancerze z rybnickiego eMDe-
Ku. Zespół Efekt (grupa średnia) zajął I miejsce 
w kategorii widowisk tanecznych (układ pt. „Sy-

reny”) pokonując 16 in-
nych zespołów w swo-
jej grupie wiekowej. 
Rybnicka grupa zajęła 
też I miejsce w katego-
rii disco za choreogra-
fię „Śpiewamy, gramy 
i tańczymy”. Z III miejscem w kategorii widowi-
sko, wróciła z konkursu inna nasza grupa Inspi-
racja. Oba zespoły prowadzi Marzena Butyłkin. 
Z kolei Klaudia i Agnieszka Gorasdza, ćwiczące  
w eMDeKu pod okiem instruktor Moniki Flory-
szak, zajęły drugie miejsce w duetach w kategorii 
widowisko taneczne (powyżej 16 lat).              (S)

Sześciolatki lubią szkołę

W Przedszkolu nr 9 rodzice sześciolatków obejrzeli podręczniki, z jakich od września będą się uczyć 
pierwszoklasiści w SP nr 1
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Nocne liczenie
Jeżeli ktoś zostaje w szkole po godzinach i 

spędza tam noc rozwiązując zadania musi być… 
uczestnikiem pierwszej Nocy Matematyków. Im-
preza pod hasłem „Pobawmy się matematyką” 
odbyła się w chwałowickim Gimnazjum nr 3. 

Gimnazjaliści „noc” rozpoczęli 8 lutego o 18 
konkursem matematycz-
nym, a zakończyli 9 lute-
go o 6 rano – nagrodami 
dla najlepszych. W mię-
dzyczasie rozwiązywali 
zadania, krzyżówki ma-
tematyczne i łamigłówki 
sudoku. Uczniowie wzię-
li też udział w matema-
tycznych „podchodach” 
i quizie, przetestowali 
stworzone przez siebie 
gry planszowe, układali 
piosenki o  matematycz-
nej treści i podsumowali 
projekt edukacyjny „Ma-

ths in English – why not?”. Około 3.30 gimnazjaliści 
obejrzeli film „Piękny umysł” o genialnym matema-
tyku prof. Johnie Nashu, a na zakończenie otrzyma-
li dyplomy, certyfikaty oraz nagrody. I miejsce zdo-
była grupa uczniów w składzie: Katarzyna Grolik, 
Paulina Wałach, Rafał Kondzielnik, Krzysztof Rut-
kiewicz, Monika Pawelec, Aleksandra Boryczka, Zu-
zanna Gruszczyk i Sabina Hiltawska, a najlepszym 
matematykiem tej nocy został Mateusz Bober. Na 
pomysł organizacji imprezy, dzięki której ucznio-
wie mieli okazję polubić matematykę i spojrzeć na 
nią z innej strony, wpadła nauczycielka matema-
tyki Barbara Jasek. Pomoc zaoferowali też Urszula 
Karwot, Aneta Kustra–Mruzek i Wojciech Wasylko.  

„Budowlanka” i „Tygiel” docenione
25 lutego podczas uroczystej gali w hotelu 

Marriott w Warszawie, dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych Marek Florczyk odebrał wyróżnie-
nie Technikum Roku 2012. Z certyfikatem dla Ze-
społu Szkół Technicznych z gali wróciła też dy-
rektor Grażyna Kohut. 

Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajo-
wej przyznała wyróżnienia 14 technikom w Pol-
sce, które zapewniają swoim uczniom dobre wa-
runki nauki, bogatą ofertę zajęć obowiązkowych, 
pozalekcyjnych i praktycznych oraz posiadają wy-
kwalifikowanych nauczycieli. Tak jak „Budowlanka” 
i „Tygiel”. W ostatnim czasie w ZSB powstały no-
woczesne pracownie do nauki przedmiotów zawo-
dowych i ogólnokształcących. Placówka pozyska-
ła prawie 2 mln zł z funduszy unijnych, a ucznio-
wie za darmo zdobywają dodatkowe kwalifikacje, 
m.in. spawacza, operatora wózka widłowego, czy 
prawo jazdy. Kierunki kształcenia w zakresie za-

wodów budowlanych poszerzono o geodezję i in-
formatykę. Nic dziwnego zatem, że szkoła została 
laureatem Godła Polish Produkt Technikum Roku 
2012. Taki sam, grawerowany certyfikat przyzna-
no Zespołowi Szkół Technicznych, gdzie ucznio-
wie mogą rozwijać swoje zainteresowania, zysku-
ją wiedzę potrzebną do zdania matury i egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do 
wyboru dalszej drogi kształcenia i  znalezienia do-
brej pracy. — Przyznane wyróżnienie jest potwier-
dzeniem najwyższych standardów — mówią w ZST. 
Nagrodzone rybnickie placówki otrzymały też lo-
gotypy, którymi mogą się posługiwać w materia-
łach reklamowych, ofercie edukacyjnej, czy na stro-
nach internetowych. 

Usłyszeć zagrożenie
Ze słuchawkami na uszach trudno usłyszeć 

nadjeżdżający samochód – apelują członko-
wie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Pancer-
nik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Zebrzydo-
wicach. Wymyślili więc znak drogowy i zostali 
laureatami konkursu.

Konkurs polegał na zaprojekto-
waniu nowego znaku, któ-
ry jeszcze nie istnieje, ale 
mógłby wpłynąć na po-
prawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. „Pan-
cernicy” wymyślili więc 
znak zakazujący używania 
słuchawek przez pieszych i ro-
werzystów. Pomysł rybniczan znalazł się w gronie 
trzech najlepszych. Doceniono ich kreatywność, 
czytelność znaku i jego pragmatyczny charakter. 

Edukacja na targach
21 marca, czyli już po zamknięciu tego nume-

ru Gazety Rybnickiej, w Zespole Szkół Budow-
lanych miały się odbyć doroczne Rybnickie Tar-
gi Edukacji. Uczniowie i nauczyciele mieli zachę-
cać do nauki w rybnickich szkołach ponadgimna-
zjalnych na specjalnie przygotowanych stoiskach 
poszczególnych szkół. W czasie targów przed-
stawiciele „Budowlanki” mieli podpisać umowę  
o współpracy z Politechniką Śląską. Zaplanowano 
też prezentację filmu dokumentującego powsta-
nie w rybnickich szkołach kolejnych pracowni za-
wodowych, współfinansowanych przez Unię Eu-
ropejską w ramach projektu „Mam zawód – mam 
pracę w regionie”. 

Tuwim upieczony  
5 marca dwie dwuosobowe drużyny z ryb-

nickiego Hufca Pracy wzięły udział w II Zespo-
łowych Mistrzostwach Młodych Cukierników  
i Piekarzy, które zorganizowano w ramach IV 
Śląskich Targów Cukiernictwa, Piekarnictwa  
i Lodziarstwa „Sweettarg” w Katowicach. 

W konkursie wystąpiło 16 szkolnych drużyn  
z całej Polski. Rybnicki hufiec reprezentowali: pie-
karze Sebastian Biernat i Łukasz Kołodziejczyk oraz 
cukiernicy Paulina Szlufik i Krzysztof Ulbrych. Pra-
ca Łukasza i Sebastiana – przestrzenna lokomoty-

wa wykonana z tzw. ciasta „martwego” – zdoby-
ła nagrodę główną, czyli voucher wycieczkowy do 
dowolnego kraju Europy. Jak mówią piekarze, in-
spiracją do stworzenia pracy był wiersz „Lokomo-
tywa” i rok Juliana Tuwima. Opiekunem zwycię-
skiej drużyny była wychowawczyni rybnickiego 
hufca Katarzyna Piełka. Z kolei Paulina i Krzysztof 
zdobyli wyróżnienie za tort będący słodką makietą 
skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince. Do jego wy-
konania młodzi cukiernicy użyli biszkoptu, kremu  
i marcepanu. Do udziału w konkursie młodzież 
przygotowywała się u Łukasza Ogryzka, właścicie-
la cukierni „Dla Ciebie”. Duet cukierników wsparł 
także Andrzej Żabski z cukierni „Jedynka”.

Jak uczeń z absolwentem 
W I LO dobiegają końca „JuFeNalia”. W trak-

cie Jubileuszowego Festiwalu Nauki zorgani-
zowanego z okazji 90-lecia istnienia placówki, 
uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów, 
które poprowadzili naukowcy będący absol-
wentami tego liceum. 

26 lutego w placówce gościł prof. Krzysztof Ku-
lawik (absolwent z 1989 r.), który na co dzień pra-
cuje w uniwersytecie Michigan w USA. Temat jego 
spotkania z uczniami brzmiał „Moja długa dro-
ga do odkrywania świata”. Kulawik w swojej pra-
cy naukowej skupia się na zagadnieniach dotyczą-
cych współczesnej literatury i sztuki latynoamery-
kańskiej. Uczniom opowiadał o swojej pracy i pa-
sji podróżowania, która zaprowadziła go do pra-
wie wszystkich krajów Ameryki Północnej, Środ-
kowej i Południowej, a także do Afryki i Europy 
oraz na Karaiby. Pierwszy wykład w ramach „Ju-
FeNaliów”, w listopadzie ub. roku wygłosił prof. 
Dariusz Pawelec (absolwent z 1983 r.) , ostatni – 8 
kwietnia, przedstawi prof. Andrzej Sładek (absol-
went z 1967 r.), który odpowie na pytanie: „Czy 
istnieje zbiór wszystkich zbiorów?”. W czasie 11 
prelekcji uczniowie I LO dowidzieli się od wykła-
dowców-absolwentów m.in. o zlodowaceniach 
Tatr, cząstce Higgsa, ochronie przeciwsłonecznej, 
czy poezji Barańczaka. — Jeszcze żadna szkoła nie 
zorganizowała podobnych prelekcji. Zarówno wy-
kładowcy-absolwenci, jak i uczniowie ocenili je bar-
dzo dobrze — usłyszeliśmy w szkole. 

Dbają o kręgosłup
6 marca w Społecznej Szkole Podstawowej 

miała miejsce akcja „Wiem, jak dbać o kręgo-
słup”, która miała zwrócić uwagę na częste 
wady postawy u dzieci. 

W czasie lekarskiej prelekcji uczniowie młodszych 
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klas SSP, wychowankowie tamtejszego oddzia-
łu przedszkolnego oraz dzieci z rybnickich przed-
szkoli, zapoznały się z podstawowymi wiadomo-
ściami o budowie kręgosłupa, wadach postawy, 
odpowiednim odżywianiu się i poruszaniu. Obej-
rzeli też film edukacyjny oraz poddali się badaniu 
stóp i kolan. Akcję zorganizowano przy wsparciu 
Urzędu Miasta Rybnika.

Strażacy w gimnazjum
W ramach projektu „Bezpieczna szkoła – bez-

pieczny uczeń” młodzi ludzie z Gimnazjum  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Boguszo-
wicach uczestniczyli w spotkaniu ze strażaka-
mi z ich dzielnicy.

Gimnazjaliści poznali specyfikę pracy strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej i uczyli się zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Strażacy opowia-
dali im, jak należy zachować się w razie pożaru  
i co zrobić, gdy będą mieli do czynienia z ofiarami 
poparzeń, albo z osobą, u której nastąpiło zatrzy-
manie akcji serca. Spotkanie odbyło się 28 lutego.

Odyseja umysłu
2 marca pięcioosobowa drużyna ze Społecz-

nej Szkoły Podstawowej wzięła udział w kra-
kowskiej edycji międzynarodowego konkursu 
„Odyseja umysłu”, który rozwija umiejętność 
kreatywnego myślenia i działania. 

Rybnicka drużyna pod okiem Katarzyny Smołki 
wybrała zagadnienie z dziedziny „Przebojowa ar-
chitektura” i wymyśliła humorystyczne przedsta-
wienie zainspirowane repliką mostu Ponte Vec-
chio we Florencji, a opowiadające o poszukiwaniu 
utraconych dzieł sztuki. Całość wzbogaciły piosenki  
i pomysłowy układ choreograficzny. Uczestnikom 
tak się spodobał występ, że już myślą o przyszło-
rocznej edycji konkursu. 

Ekspresem przez szkoły 
Zespół Szkół Urszulańskich zaprasza przyszłych 

uczniów na dni otwarte gimnazjum (13 kwietnia o 
g. 10 i liceum –18 maja o tej samej porze) * Marek 
Ślosarek z rybnickiej „Budowlanki” zajął IX miej-

sce w odbywających się 2 marca w Wyższej Szko-
le Technicznej w Katowicach okręgowych elimina-
cjach XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych. Marek awansował do etapu central-
nego w Nowym Sączu * Zespół Szkół nr 2 zapra-
sza uczniów gimnazjów i podstawówek, ich ro-
dziców i nauczycieli do odwiedzenia placówki 12 
kwietnia (od 9.00 do 14.30). Zainteresowani edu-
kacją w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 i w II LO 
zwiedzą pracownie i zapoznają się z ofertą eduka-
cyjną. Przewidziano również spotkania z nauczy-
cielami i uczniami.

Przedszkolak
 potrafi

Profesor Ciekawska wyjaśnia
W Przedszkolu nr 10 na Nowinach działa ką-

cik naukowy „Wesoła Dziesiąteczka”. 
Najpierw do udziału w prostych doświadcze-

niach, których tematem była woda, zaprosiła dzie-
ci profesor Ciekawska, czyli nauczycielka Marzena 
Kluczniok. Czy woda ma kolor? Dlaczego paruje i 
zamarza – to tylko część pytań, na które odpowiedź 
znalazły dzieci wspólnie z prof. Ciekawską. Na kolej-
nych zajęciach w przedszkolnym „centrum nauki”, 
które tym razem poprowadziła nauczycielka Iwona 

Michalik, dzieci odkrywały tajniki światła. Dowie-
działy się jakie są jego właściwości, skąd bierze się 
cień i jak stworzyć tęczę w przedszkolu. Dzieci nie 
mogą się doczekać kolejnego spotkania w „labo-
ratorium”. Prof. Ciekawska zapowiedziała już, że 
wyjaśni jeszcze nie jedną zagadkę. 

Przedszkolaki chcą do szkoły
5 marca Szkoła Podstawowa nr 5 z dzielnicy 

Północ zorganizowała dzień otwarty dla dzieci 
sześcioletnich i ich rodziców z przedszkoli nr 5 
i  nr 7 pod hasłem „Dziś przedszkolak, od wrze-
śnia uczeń”.

Dzieci wzięły udział w zawodach sportowych, 
zwiedziły bibliotekę, świetlicę, stołówkę i miały oka-
zję usiąść w ławkach szkolnych. Odwiedziły rów-
nież dyrektorkę SP nr 5 w jej gabinecie. Zapewni-
ły, że szkoła bardzo się im podoba i chcą zostać 
pierwszoklasistami, bo… „dla sześciolatka szko-
ła to gratka”.

Są eko
7 marca Przedszkole z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 37 z Rybnickiej Kuźni zorganizowa-
ło międzyprzedszkolny konkurs „Moda ekolo-
giczna”.

Uczestnicy – przedszkola nr 13, 14, 26, 32, 42  
i zespoły szkolno–przedszkolne  nr 4, 7, 11 – wyko-

rzystali surowce wtórne do zaprojektowania i stwo-
rzenia ekologicznych strojów. Konkurs był elemen-
tem programu „Europejskie dzieci tworzą zabawki 
swoich marzeń”, realizowanego przez przedszkole 
w ramach projektu Socrates Comenius. 

Nauczyciele dzieciom
21 lutego personel Przedszkola nr 18 w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Boguszo-
wicach Starych wystąpił z przedstawieniem dla 
boguszowickich przedszkolaków. W role koloro-
wych lal, rozbawionych pajaców czy wesołego mi-
sia wcielili się nauczyciele i personel obsługi przed-

szkola. Wcześniej inscenizację zobaczyli też ucznio-
wie najmłodszych klas szkoły podstawowej. 

Ekspresem przez przedszkola
W czasie ferii przedszkolaki z placówki nr 5 

w dzielnicy Północ nie mogły narzekać na nudę 
– sporo czasu spędziły na zimowych zabawach,  
a w czasie Walentynek wysłuchały bajek o prawdzi-
wej przyjaźni i dowiedziały się skąd wziął się zwy-
czaj obdarowywania się kartkami walentynkowy-
mi * Do końca lutego w bibliotece głównej prezen-
towana była wystawa przygotowana przez dzieci 
z Przedszkola nr 9 ze Śródmieścia, którą połączo-
no z prezentacją rękodzieła studentów Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i obrazów działającej w ra-
mach UTW grupy malarskiej Impresja. Wystawę 
zorganizowano w ramach obchodów Międzyna-
rodowego Roku Osób Starszych i Integracji Mię-
dzypokoleniowej. 

(S)
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informator

24 marca
niedziela

• od 15.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Festiwal Podróżników 
„Rozjazdy” – spotkania z podróż-
nikami.

25 marca
Poniedziałek 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran” – „Kochankowie 
z księżyca. Moonrise kingdom”. 

27 marca
Środa 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwało-
wicach: XI Festiwal Piosenki Eu-
ropejskiej – koncert laureatów. 

• 19.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session – wieczór z muzy-
ką na żywo.

28 marca

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Małe i duże poezje” – wy-
s tawa malars twa Grażyny  
Zarzeckiej-Czech.

30 marca 
Sobota

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

3 kwietnia
ŚRODA

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session – wieczór z muzy-
ką na żywo.

4 kwietnia
CZWARTEK

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wy-
stęp zespołu Przygoda

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert 
zespołu Das Moon.

5 kwietnia
PIĄTEK

• 17.00 – Państwowa Szkoła Mu-
zyczna: IX Ogólnopolskie Forum 
Młodych Instrumentalistów im. 
Karola i Antoniego Szafranków – 
koncert inauguracyjny. Wykonaw-
cy: Konstanty Andrzej Kulka, To-
masz Strahl, Adam Mokrus i Mag-
dalena Lisak. 

6 kwietnia
SOBOTA

• 12.40 – Fundacja Elektrowni Ryb-
nik: warsztaty tańca współcze-
snego. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Familijny bal etno – zabawa 
taneczna dla dorosłych i dzieci od 
siódmego roku życia z instrukto-
rem-wodzirejem Iloną Zegarską.

• 19.00 – White Monkey – „Czło-
wiek i miasto” oraz „Człowiek  
i wnętrze” wernisaż wystawy ma-
larstwa Justyny Taszki-Michalskiej, 
w programie muzyczna awangar-
da jazzowa. 

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

• 20.00 – Fundacja Elektrowni Ryb-
nik: „Rurarze” – premiera Teatru 
Mariana Bednarka.

7 kwietnia
NIEDZIELA
 
• 14.00 – Fundacja Elektrowni Ryb-

nik: „Zumba dla Tomaszka” – ma-
raton charytatywny z udziałem 
rapera DKA, czyli Daniela Kacz-
marczyka.

• 16.30 – Państwowa Szkoła Mu-
zyczna: IX Ogólnopolskie Forum 
Młodych Instrumentalistów im. 
Karola i Antoniego Szafranków – 
koncert laureatów.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Mu-
sic & Soul Festival – pierwsza edy-
cja festiwalu, w którym wystąpią 
Brytyjczycy: Ruth Waldron i Jnr Ro-
binson oraz Beata Bednarz, Mag-
da Anioł i Kolah.

• 19.00 – Kulturalny Club: koncert 
zespołów: In a House of Brick, 
Insekt, Jinx.

8 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

• 12.00 – Dom Kultury w Niedobczy-
cach: otwarcie wystawy „Moja 
kolorowa pisanka i stroik wiel-
kanocny”. 

• 18.00 – Państwowa Szkoła Mu-
zyczna: IX Ogólnopolskie Forum 
Młodych Instrumentalistów im. 
Karola i Antoniego Szafranków – 
koncert laureatów.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Żyła sobie baba”.

10 kwietnia
ŚRODA

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session – wieczór z muzy-
ką na żywo.

• 18.00 – Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna: spotkanie poetyc-
kie z Marianem Bednarkiem (pre-
zentacja książki „Sianoskręt”, po-
łączona z performancem).

11 kwietnia
CZWARTEK

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert 
zespołów Hajva i Naczynia Po-
łączone. 

12 kwiecień
PIĄTEK

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: przesłuchania XIV Festiwalu 
Muzyki Instrumentalnej. 

• 10.00 – Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: wykład otwar-
ty dr Jacka Kurka z cyklu „Tajem-
nica i poznanie. Uwagi o kulturze 
i wyobraźni”. 

13 kwietnia
SOBOTA 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: przesłuchania XIV Festiwalu 
Muzyki Instrumentalnej. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Zielony Wędrowiec” – premiera 
spektaklu Teatru Dziecięcego Gu-
ziczek, w reżyserii Izabeli Karwot. 

• 18.00 – Fundacja Elektrowni Ryb-
nik: Navraliada, czyli premie-
ry spektakli teatru tańca Navras 
– „Zauważyć przestrzeń” i „Nija-
kie, żeńskie, męskie”.

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

14 kwietnia
NIEDZIELA

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Dieta cud” – spektakl kome-
diowy z udziałem m.in. Grażyny 
Barszczewskiej, Ewy Kuklińskiej  
i Ewy Dałkowskiej.

• 19.00 – Kulturalny Club: koncert 
zespołów: Lee Monday i The To-
obes.

15 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran” – „Zamieszkajmy 
razem”.

17 kwietnia
ŚRODA

• 18.00 – Fundacja Elektrowni Ryb-
nik: spotkanie z ks. Adamem Bo-
nieckim.

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session – wieczór z muzy-
ką na żywo.

18 kwietnia
CZWARTEK

• 18.00 – Galeria Sztuki Teatru Ziemi 
Rybnickiej: „Mozambik” – otwarcie 
wystawy fotografii Karola Pawlasa,  

24 marca
NIEDZIELA

25 marca
PONIEDZIAŁEK

27 marca
ŚRODA

30 marca
SOBOTA

28 marca
CZWARTEK

3 kwietnia
ŚRODA

4 kwietnia
CZWARTEK

5 kwietnia
PIĄTEK

6 kwietnia
SOBOTA

7 kwietnia
NIEDZIELA

8 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

10 kwietnia
ŚRODA

11 kwietnia
CZWARTEK

12 kwietnia
PIĄTEK

13 kwietnia
SOBOTA

14 kwietnia
NIEDZIELA

15 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

17 kwietnia
ŚRODA

18 kwietnia
CZWARTEK
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połączone z prezentacją slajdów i 
pamiątek z podróży. 

• 19.30 – Kościół Królowej Aposto-
łów (Śródmieście): Rybnicki wie-
czór chwały (cykl spotkań modli-
tewnych z muzyką na żywo).

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert 
formacji: BUKA, More Weed 
Crew, DARO.

19 kwietnia
PIĄTEK

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: „Kocham psa, bo …” – ogło-
szenie wyników II edycji konkursu 
fotograficznego, wręczenie na-
gród laureatom i otwarcie wysta-
wy pokonkursowej. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: XIV Festiwal Muzyki Instru-
mentalnej – koncert laureatów.

• 20.00 – Kulturalny Club – koncert 
zespołu Indios Bravos.

20 kwietnia
SOBOTA 

• 9.00-14.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Moja i twoja koszulka” – warsz-
taty artystycznego ozdabiania ko-
szulek (zapisy do 12 kwietnia). 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Post czy karnawał” – spektakl 
teatru Tara Bum w reżyserii Iza-
beli Karwot. 

• 19.00 – Fundacja Elektrowni Ryb-
nik: „Pięć razy Bóg” – premiera 
Teatru Z Nazwą w reżyserii Jadwi-
gi Demczuk-Bronowskiej.

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

• 20.00 – White Monkey: koncert 
zespołu Yellow Lips. 

21 kwietnia
NIEDZIELA

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bo-
guszowicach: „Zielony wędro-
wiec” – przedstawienie w wyko-
naniu teatru Guziczek w ramach 
cyklu „Bajkowa Niedziela”.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Noc w Wenecji”– operetka Jo-
hanna Strausa w wykonaniu Gli-
wickiego Teatru Muzycznego.

22 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

• 9.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: VII Rejonowy Festiwal 
Słowa – dziecięcy konkurs recy-
tatorski i turniej „Wywiedzione 
ze słowa”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Ekran” – „Bez wstydu”.

24 kwietnia
ŚRODA

• 17.00-20.30 – Dom Kultury w Nie-
wiadomiu: „Pergamano – koron-
ka z papieru” – warsztaty wyko-
nywania kartek okolicznościowych 
(np. komunijnych, czy ślubnych) 
techniką artystycznego zdobienia 
papieru pergaminowego. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe 
Jam Session – wieczór z muzy-
ką na żywo.

25 kwietnia
CZWARTEK

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert 
Skorup plus Live Band.

26 kwietnia
PIĄTEK

• 20.00 – White Monkey: koncert 
akustyczny zespołu Pan Stian. 

27 kwietnia
SOBOTA

• 17.00 – Dom Kultury w Bogu-
szowicach: „Kobiety i mężczyź-
ni” – spektakl w wykonaniu te-
atru Rondo. 

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

28 kwietnia
NIEDZIELA

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Brzydkie kaczątko” – spektakl 
na motywach baśni Andersena, 
w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłę-
bia z Będzina. 

29 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran” – „Madryt 1987”. 

e Galeria Sztuki Teatru Ziemi Ryb-
nickiej: „Małe i duże poezje” – wy-
stawa malarstwa Grażyny Zarzec-
kiej-Czech (do 4 kwietnia), „Mo-
zambik” – wystawa fotografii Ka-
rola Pawlasa (od 18 kwietnia do 2 
czerwca).

e Muzeum: wystawy „Żołnierze wy-
klęci” (do 3 kwietnia). „Za Marksem 
bez Boga. Laicyzacja życia społecz-
nego w Polsce Ludowej” i „Ucieki-

nierzy z PRL-u” (od 3 kwietnia do 
6 maja). 

e Dom Kultury w Niewiado-
miu: „Fantastyczny świat ba-
jek” – wystawa fotografii Danie-
la Raczyńskiego, organizowa-
na w ramach X Jubileuszowe-
go Przeglądu Teatrów Dziecię-
cych „Scenka” (do 12 kwietnia) 
* „Kocham psa, bo …” – wysta-
wa fotografii (od 19 kwietnia 
do 10 maja).

e Młodzieżowy Dom Kultury: „Koty 
niekoniecznie szarobure” – wysta-
wa pracowni plastycznej Kamele-
on (do 20 kwietnia).

e Dom Kultury w Chwałowicach: 
„W mitycznym kręgu znaków  
i symboli” – wystawa pochodzą-
cej z Rybnika Izabeli Ołdak, „Ha-
iti” – wystawa fotoreportera Józefa 
Wolnego, „Sudan: portret kobiet” – 
wystawa Barta Pogody, podróżnika  
i autora jednego z najpopularniej-
szych fotoblogów (do 23 kwietnia).

e Galeria Smolna: wystawa fotogra-
fii Bożeny Nitki pt. „Nastroje II” (do 
26 kwietnia). 

e Galeria Jasna Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej: „Raj-
skie ogrody” – wystawa malarstwa 
i fotografii grupy artystycznej Ko-
nar (do 30 kwietnia). 

e White Monkey: „Człowiek i mia-
sto” oraz „Człowiek i wnętrze” wy-
stawa malarstwa Justyny Taszki-Mi-
chalskiej (od 6 kwietnia do 6 maja).

e Dom Kultury w Niedobczycach: 
„Moja kolorowa pisanka i stro-
ik wielkanocny” – wystawa prac 
konkursowych (od 8 kwietnia do 
30 kwietnia).

e Fundacja Elektrowni Rybnik: wy-
stawy indywidualne i zbiorowe 10. 
Międzynarodowego Festiwalu Fo-
tografii (do 30 kwietnia).   

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

• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

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

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

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

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

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

Kulturalne adresy

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

Adresy placówek kultury: 

Lokale i kluby: 

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 32 42 24 088 (www.mdk.rybnik.pl); 
• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), ul. Podmiejska, tel. 32 73 91 898 (www.

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

blioteka.rybnik.pl)
• Klub „Harcówka”, ul. Zakątek 19 Ligota-Ligocka Kuźnia (tel. 32 42 34 080)
• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Rybniku, ul. Powstańców Śl. 27

wystawy

19 kwietnia
PIĄTEK

20 kwietnia
SOBOTA

21 kwietnia
NIEDZIELA

22 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

24 kwietnia
ŚRODA

25 kwietnia
CZWARTEK

26 kwietnia
PIĄTEK

27 kwietnia
PIĄTEK

28 kwietnia
NIEDZIELA

29 kwietnia
PONIEDZIAŁEK

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



Okulistka Aniela Kaliciak-Kempiń-
ska zaczynała w trudnych warunkach. 
Po ukończonych w 1955 roku studiach 
medycznych w Krakowie z nakazem pra-
cy znalazła się w Rybniku. Przez dwa lata 
pracowała w tutejszym szpitalu na oddziale 
wewnętrznym i na chirurgii. Pracę w reno-
mowanej klinice okulistycznej Śląskiej Aka-
demii Medycznej w Katowicach rozpoczę-
ła w 1958 roku. — Przez pięć lat pracowa-
łam tam jako wolontariuszka bez pensji, cze-
kając na wolny etat. O szóstej rano wyjeżdża-
łam pociągiem do Katowic, a po południu pracowałam w ośrodku zdro-
wia w Czerwionce — wspomina. Wymarzonego etatu w klinice docze-
kała się w 1963 roku. Tam zrobiła pierwszy i drugi stopień specjaliza-
cji, a następnie doktorat. W 1971 została ordynatorem oddziału okuli-
stycznego w szpitalu „Juliusz”. — To była czarna rozpacz! Nie było tam 
traktu operacyjnego, specjalistycznego sprzętu i pracowników mających 
pojęcie o okulistyce. Po kilku latach sytuacja sprzętowa poprawiła się,  
a na oddziale miałam 10-12 lekarzy. Operowaliśmy dzieci i dorosłych, za-
ćmy, jaskry, siatkówki, zezy oraz wszelkie urazy oczne. 

Wyspecjalizowała 21 okulistów. Kiedy w 1996 roku odchodziła na 
emeryturę, miała na swoim koncie ponad 10 tysięcy operacji. Podkre-
śla, że od czasu, gdy rozpoczynała pracę, w okulistyce dokonał się nie-
wyobrażalny wręcz postęp. — Kiedyś nie mogliśmy wykonywać pewnych 
cięć. Operowaliśmy najpierw w okularach, potem przy użyciu mikrosko-
pów lunetowych. Gdy wykonywałam pierwsze operacje zaćmy, zmętniałe 
soczewki usuwałam pincetą. Nie było mowy o laserach czy wszczepianiu 
sztucznych soczewek, a pacjenci po usunięciu zaćmy musieli nosić bar-
dzo grube szkła — wspomina.

Dzisiejsza okulistyka w Polsce stoi na wyjątkowo wysokim poziomie. 
— Nadążamy, a właściwie idziemy w równym szeregu z zagranicznymi kli-
nikami. Pani doktor doskonale wie o czym mówi, bo regularnie bierze 
udział w sympozjach oftalmologicznych. Nie ukrywa, że tęskni za pracą 
w szpitalu i stołem operacyjnym. — Cieszę się, że mogę jeszcze pracować  

w moim gabinecie, a moje doświadczenie służy chorym — mówi dr Anie-
la Kaliciak-Kempińska, która od dziesięciu lat prowadzi też wykłady 
medyczne dla studentów uniwersytetu III wieku.

w   w   w

 — To tak, jak byśmy porównali radziec-
kiego kukuryźnika z najnowszym odrzutow-
cem — mówi o postępie w medycynie na 
przestrzeni ostatniego półwiecza Józef 
Meisel, internista z 53-letnim stażem. — 
Do przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku bar-
dziej niż medycynę uprawialiśmy czary. Mam 
na myśli sprzęt na którym w tej chwili pracuje-
my, ale również diagnostykę — dodaje. Pod-
kreśla, że dzisiaj lekarz musi bacznie obser-
wować zmiany zachodzące w światowej me-
dycynie. Inaczej może szybko znaleźć się za 
burtą. — Jeśli na chwilę odpuścimy, możemy 
stać się bezużyteczni. Niestety, zawód lekarza stał się bardziej technicz-
ny niż humanistyczny. Nowoczesna aparatura jest nieoceniona, ale za 
postęp trzeba płacić. Choćby brakiem czasu dla pacjenta. — Jeśli od-
niesiemy się do rzeczywistości serialowej, bliżej nam jest do „Ostrego dy-
żuru” niż do szpitala w Leśnej Górze („Na dobre i na złe”). Dawniej le-
karze nie mieli tylu możliwości. Mieli za to czas, by pacjenta potrzymać 
za rękę. Dzisiaj nie ma mowy o nadzwyczajnych czułościach. Ten zawód 
znalazł się pod presją finansów, dlatego często mamy do czynienia z re-
lacją lekarz – klient, a nie lekarz – pacjent — mówi. 

Józef Meisel przez całą swą karierę był związany ze szpitalem w Ryb-
niku. Był zastępcą ordynatora na oddziale chorób wewnętrznych i pełnił 
obowiązki zastępcy dyrektora d/s lecznictwa. Był świadkiem wszystkich 
przeprowadzek rybnickiego szpitala. Pracował w byłym Juliuszu, w bu-
dynku przy Rudzkiej, w Orzepowicach. — Przed laty było siermiężnie jeśli 
chodzi o wyposażenie oddziałów. Korzystaliśmy z lodówek na gaz, o jedno-
razowych rękawiczkach mogliśmy tylko pomarzyć, a szklanych strzykawek 

używaliśmy tak długo, aż się potłukły. Zupełnie 
inne były też relacje międzyludzkie — wspomina 
i dodaje: — Kiedy w latach 50. przeprowadzili-
śmy się na Rudzką, mieliśmy czas na spotkania 
po pracy. Wybudowaliśmy boisko, na którym le-
karze z pielęgniarzami grali w siatkówkę. Dzisiaj 
po dyżurze każdy bierze torbę i gdzieś pędzi. Nie 
tęsknię za tamtymi czasami, choć szkoda mi at-
mosfery, jaka wtedy panowała…

w   w   w

— To była medycyna archaiczna — mówi 
o początkach swojej pracy Eryk Kwapu-
liński, zwany przez wielu nestorem rybnic-
kiej interny. Po ukończonych w 1957 roku stu-
diach we Wrocławiu, rozpoczął pracę w miej-
skim szpitalu w Żorach i jako lekarz zakłado-
wy w przychodni tamtejszej fabryki sygnałów 
kolejowych. W żorskiej lecznicy nie było wtedy 
osobnej interny. Ten sam lekarz leczył dzieci, 
przywracał do życia górników po wypadkach,  

Od pincety do rakiety, czyli historie w białym kitlu
W styczniu Śląska Izba Lekarska w Katowicach uhonorowała 15 emerytowanych lekarzy, którzy związali swe zawodowe 

losy z rybnickimi szpitalami i przychodniami. Kilku z tych weteranów rybnickiej służby zdrowia opowiedziało nam o swojej 
pracy i warunkach, w jakich zbierali swoje pierwsze zawodowe doświadczenia.

Wspomnienia seniorów rybnickiej medycyny

Okulistyka w Juliuszu. Aniela Kaliciak-Kempińska (w środku) nadzoruje badanie lampą szczelinową, które przeprowadza jej asystentka Eugenia 
Bednorz (z prawej)
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odbierał porody. — Trafiłem tam po ledwie 
rocznym stażu. Gdy sam zostawałem na dyżu-
rze, musiałem zająć się sprawami ginekologicz-
nymi, położniczymi, urazowymi, internistyczny-
mi i chirurgicznymi, czasem asystowałem przy 
operacjach. To było nie lada wyzwanie dla mło-
dego lekarza. Niektóre sytuacje czasem mnie 
przerastały. Ale musiałem działać. Nie było te-
lefonów komórkowych. Jak patrzę wstecz na 
to, co wtedy umiałem, to mi się reszta włosów 
na głowie jeży! Na szczęście jeszcze ani razu 
nie musiałem tłumaczyć się przed prokurato-
rem — wspomina z uśmiechem. Podkreśla, że interna to matka wielu 
późniejszych specjalności medycznych. — W tej chwili prawie każdy ludz-
ki narząd wewnętrzny ma swojego specjalistę. Tę wiedzę scalają interniści, 
którzy diagnozują chorobę, a potem muszą zastosować odpowiednie le-
czenie. W razie wątpliwości zasięgają opinii specjalistów — mówi lekarz.

W 1961 roku Eryk Kwapuliński rozpoczął pracę w klinice chorób we-
wnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie zrobił 
specjalizację i doktorat. Pięć lat później przeniósł się do Rybnika. Aż 
do emerytury, na którą przeszedł w 2001 roku, był ordynatorem od-
działu chorób wewnętrznych nr 2 w tutejszym szpitalu. Wspomina fatal-
ne warunki, w jakich leczeni byli pacjenci w budynku przy ul. Żorskiej:  
— W suterenie, gdzie mieściła się izba przyjęć czasem biegały szczury, prze-
ciekał dziurawy dach, z powodu nieszczelnych okien wiatr hulał po salach, 
a kaloryfery ledwo grzały. Windy często się psuły, więc pacjentów z podejrze-
niem zawału wnosiliśmy po schodach na trzecie piętro. Jedną z moich naj-
większych radości była przeprowadzka do budynku w Orzepowicach i moż-
liwość pracy w znacznie bardziej komfortowych warunkach — opowiada. 

Trudno jest też mówić o sprzęcie medycznym, jakim przed kilkudzie-
sięciu laty dysponowali interniści. — Mieliśmy ciśnieniomierz, słuchaw-
ki, własne palce, oczy i uszy oraz archaiczny rentgen z demobilu, który 
emitował szkodliwe promieniowanie. W laboratorium wykonywano jed-
ną dziesiątą dzisiejszych badań. Trzeba było polegać na własnej wiedzy  
i intuicji. Dużo więcej było pomyłek lekarskich. Trudno było o dobre leki. 
Nadciśnienie leczono jemiołą i wyciągiem z hinduskiej rośliny, a ope-
rowanego pacjenta usypiano za pomocą eteru. Niełatwo też było roz-
poznać zawał. — Aparat do EKG działał jak sprzęt w zakładzie fotogra-
ficznym. By otrzymać wynik wywoływaliśmy i utrwalaliśmy kliszę. Trwało 
to kilka godzin. Wynik często był niejednoznaczny, a była to jedyna moż-
liwość postawienia diagnozy. Dziś badania laboratoryjne w ciągu kilku 
minut pozwalają ustalić czy to zawał — wyjaśnia doktor.

Eryk Kwapuliński wciąż jest bardzo aktywny zawodowo. W rybnickim 
szpitalu pełni funkcję konsultanta ds. chorób wewnętrznych i opiekuje się 
chorymi w tamtejszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym: — Zawsze chcia-
łem być lekarzem. Czasem słyszę, że uratowałem komuś życie. To dla mnie 
największa nagroda, dlatego chciałbym pracować póki starczy mi sił — mówi.

w   w   w

Kiedy w 1967 roku, młoda, ale już do-
świadczona pediatra Grażyna Tempel-Ko-
nieczna podejmowała pracę w szpitalu przy 
Rudzkiej, warunki na oddziale dziecięcym 
były więcej niż siermiężne. Z powodu trwają-
cego remontu głównego budynku, oddział dzie-
cięcy mieścił się wtedy w pobliskiej willi (dziś sta-
cji krwiodawstwa). Lekarze swoją dyżurkę mieli 
na strychu; zimą było lodowato, a latem duszno i 
gorąco. — Jeden z kolegów doznał nawet w prze-
grzanej dyżurce udaru cieplnego. Z kolei w zimie 
hulający wiatr rozwiewał nam historie chorób. Je-
den z lekarzy na dyżur przynosił gwoździe i koc, którym uszczelniał okno. Rato-
waliśmy się też butelkami z gorącą wodą — wspomina lekarka, absolwentka  

Śląskiej Akademii Medycznej. Na oddziale nie było lepiej – hol pełnił rolę 
sali zabiegowej, a ponieważ miejsc był wciąż za mało, obok łóżek ustawiano 
wanienki i kosze, w których leżeli mali pacjenci. Byle przyjąć jak najwięcej 
potrzebujących pomocy dzieci. — W Rybniku, jak na całym Śląsku, osiedla-
ło się wtedy wielu młodych ludzi; zakładali rodziny, rodziły się dzieci — mówi 
Grażyna Tempel-Konieczna. Obok Rybnika, oddziały dziecięce funkcjono-
wały w tamtym czasie tylko w Raciborzu i Tychach, a najbliższa chirurgia 
dziecięca była w Gliwicach. Największym problemem był jednak brak apa-
ratury do diagnostyki obrazowej, jak powszechne dziś tomografy kompu-
terowe, nie wspominając o nowoczesnych badaniach laboratoryjnych. Jak 
mówi dr Grażyna Konieczna, musiał wystarczyć rentgen i ingerencja w cia-
ło pacjenta czyli punkcja. Dlatego szczególnie cenieni byli lekarze z intuicją 
i doświadczeniem klinicznym. I taki był ordynator Urban Gonzera – szef 
wymagający, którego współpracownicy nawet się bali. Jego następca, dr Ta-
deusz Sobański był również doświadczonym klinicystą, który w diagnosty-
ce doceniał nowoczesne badania laboratoryjne. — Jestem im wdzięczna za 
przekazanie swoich doświadczeń i wiedzy. Wielkim autorytetem była też dla 
mnie nieżyjąca już Stefania Kurzydym, kawał historii rybnickiej pediatrii, po 
której materiały czekają na uporządkowanie — mówi lekarka. Później Gra-
żyna Tempel-Konieczna sama była ordynatorem (1979-2002) i dodatkowo 
tzw. inspektorem ds. pediatrii. — Odwiedzałam regularnie przychodnie dzie-
cięce i mam wrażenie, że nadzór nad zdrowiem dzieci nie był wtedy zły. Mniej 
mówiło się o pieniądzach, a więcej robiło — mówi. 

Nie zmieniło się jedno – przeżywanie przez lekarzy trudnych przy-
padków, a i z takimi pani doktor miała do czynienia. — Były noce, kie-
dy wydarzenia dnia nie pozwalały zasnąć — wspomina. Ale to przecież 
jest wkalkulowane w jedną z najbardziej odpowiedzialnych profesji,  
w której pani doktor wciąż się spełnia.

w   w   w

Stomatolog, specjalista od chirurgii 
szczękowej Antoni Baron w maju skończy 
82 lata, ale dopiero rok temu zamknął na 
dobre swój prywatny gabinet, który prowa-
dził od 1957 roku. Dentystą był od 1954, kiedy 
to jako absolwent Śląskiej Akademii Medycznej 
otrzymał socjalistyczny nakaz pracy. Pracował 
na cały etat w przychodni mieszczącej się w fa-
miloku przy ul. Przemysłowej (naprzeciwko ap-
teki) w dzielnicy Paruszowiec, gdzie dzielił gabi-
net z kolegą po fachu Jerzym Wróblem, i na pół 
etatu w szpitalu psychiatrycznym przyjmując często bardzo osobliwych pa-
cjentów. Gdy zdobył pierwszy stopień specjalizacji zwerbowano go do po-
wstającej górniczej służby zdrowia. W 1972 w budynku przy ul. Kościusz-
ki stworzył Górniczą Przychodnię Chirurgii Szczękowej, którą cztery lata 
później przeniesiono do szpitala górniczego w Jastrzębiu Zdroju (dzisiej-
szy szpital wojewódzki). To tam, nie licząc prywatnego gabinetu, przepra-
cował najwięcej czasu. Był też inicjatorem, twórcą i pierwszym kierowni-
kiem poradni chirurgii szczękowej, działającej przy szpitalu wojewódzkim 
w Orzepowicach. W 1984 roku zrobił doktorat.  

Przez długie lata Antoni Baron był w Rybniku jedynym przedstawicie-
lem tej specjalizacji. Zaopatrywał więc ofiary różnego rodzaju wypad-
ków i pomagał tym, którym w czasie bójek połamano żuchwy. Tym ostat-
nim przypadkom często towarzyszyło milicyjne, a potem już policyjne 
dochodzenie, a sam stomatolog w roli biegłego nieraz bywał w sądzie. 
Zdarzało mu się też przyjmować obolałych pacjentów w środku nocy. 

Swoje duże doświadczenie chętnie przekazywał młodszym kolegom 
i koleżankom. Jak to się fachowo określa, wyspecjalizował 32 lekarzy 
specjalistów. Antoni Baron mimo wszystko z sentymentem wspomi-
na nożno-elektryczną wiertarkę do borowania zębów. — Te zabiegi nie 
były przyjemne ani dla pacjentów, ani dla nas lekarzy, ale innego sprzętu 
wtedy nie było — wspomina. 

(D), (r), (WaT)
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Rybnicki Bombaj
...miał z miastem w Indiach tyle wspólnego, że i 

tu, i tam było gwarno i wiele się działo. I tak aż do 
rozpoczętego w 1969 roku remontu całego obiek-
tu: w sierpniu 1970 r. pozbawiony dachu budynek 
runął, grzebiąc, na szczęście bez ofiar, zasłużoną 
placówkę kultury. Powstała legenda Bombaju, do 
przetrwania której przyczyniły się zapewne również 
dramatyczne okoliczności zakończenia jego dzia-
łalności, ale przede wszystkim bogata oferta kultu-
ralna „artystycznej piwnicy”. We wczesnych latach 
50., kiedy dom kultury rozpoczął działalność, po 
wojennej traumie zaczęła się budzić potrzeba ob-
cowania z kulturą, a jej młodzi animatorzy znaleźli 
tu ujście, jak powiedzielibyśmy współczesnym języ-
kiem, swojej  kreatywności. Podziemne pomieszcze-
nia z łukowym sklepieniem zamienione z graciarni 
na klubową kawiarnię, szybko stały się modnym w 
mieście miejscem spotkań, szczególnie że podob-
nych było niewiele. Mieściło się w nim tu ok. sto 
pięćdziesiąt osób, ale gdy impreza była wyjątkowa, 
upychano i dwieście.   

Czesław Gawlik, animator kultury i muzyk jazzo-
wy, który w Rybniku ten gatunek muzyczny skutecz-
nie zaszczepił (i robi to nadal), z DK Ryfamy związa-
ny był od 1954 r., i ma swój udział w legendzie Bom-
baju: — To nieistniejące dziś miejsce ma niezwykle cie-
kawą historię. Budynek był niegdyś siedzibą właściciela 
wytwórni win i likierów, niemieckiego fabrykanta So-
demana, zaś w czasie wojny ostoją okupanta, siedzi-
bą instytucji i organizacji hitlerowskich. Aż do do swo-
jego smutnego końca w 1970 r., obiekt, w którym tuż 
po wojnie ulokowano szkołę muzyczną, był miejscem 
związanym z działalnością kulturalną, a sam Bom-
baj sceną prezentowania naszych kulturalnych dzia-
łań. Jak się z perspektywy czasu okazało – miejscem 
dla powojennego pokolenia rybniczan kultowym. 

Miejsce w zbiorowej świadomości
Dlatego Czesław Gawlik wraz  z Wojciechem Bro-

nowskim, kolejną osobą, dzięki której Bombaj wciąż 
ma swoje miejsce w zbiorowej świadomości rybni-
czan, postanowili jego legendę przypomnieć młod-
szej generacji. To w DK Ryfamy i w Bombaju tkwią 
korzenie Rybnickich Dni Literatury, Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran”, by wymienić na wstępie 
kontynuowane do dziś inicjatywy. Powstały w 1957 
r. zespół jazzowy Czesława Gawlika rozbudził zain-

teresowanie rybniczan tą niezbyt 
dobrze odbieraną przez ówczesne 
władze muzyką, czego konsekwen-
cją są kolejne edycje Silesian Jazz 
Meetingu. Tu, słuchając zespołu 
Gawlika, swoją pasję krystalizo-
wał Adam Makowicz. Tu powstał 
kabaret „Osesek”, być może, z ra-
cji artystyczno-rodzinnych powią-
zań, „praszczur” dzisiejszego śro-
dowiska kabaretowego. Tu Bro-
nowski założył jeden z pierwszych 
w Polsce teatrów poezji, tworząc 
silną grupę recytatorów i miłośni-

ków słowa, wśród których był Olek Krupa, dziś ak-
tor amerykańskich scen i filmów. W istniejących  
w DK zespołach każdy piszący, grający, śpiewający 
czy mający pociąg do teatru amator (czyli miłośnik) 
mógł rozwinąć swój talent i zaprezentować go na 
bombajowej scence. Dzięki domowi kultury i zwią-
zanego z nim klubu Rybnik był w tym czasie miej-
scem ożywionego artystycznego ruchu amatorskiego, 
a młodzi twórcy i odtwórcy odnosili w swoich dzie-
dzinach spore sukcesy. Wielu z nich małą scenkę 
zamieniło na dużą scenę i zrobiło artystyczną, by do 
wymienionych już Adama Makowicza i Olka Krupy 
dodać bandleadera Wiesława Pieregorólkę, Jacka i 
Wojtka Niedzielów, Lothara Dziwokiego, Andrzeja 
Trefona, Jana Cichego i wielu innych. Ciągle aktyw-

ni są też współtwórcy legendy tego miejsca Czesław 
Gawlik i Wojciech Bronowski.  

W Bombaju organizowano też baliki dla dzieci, faj-
fy dla młodzieży i muzyczne jam-session. Na środ-
ku pomieszczenia, wokół filara, było sporo miejsca 
do tańczenia, a obok stały stoliki, na których latem 
królowało piwo, a zimą – napój firmowy – grza-
ny porter z cukrem. I były to jedyne „dopalacze”... 
Ale rybniczanie (i nie tylko, bo sława Bombaju ro-
zeszła się po całym regionie) mieli tu również kon-
takt z dokonaniami kultury z najwyższej półki: mo-
gli posłuchać jazzu w wykonaniu najlepszych muzy-
ków jazzowych, spotkać się z plejadą aktorskich sław 
i cenionymi pisarzami z przyszłą noblistką Wisławą 
Szymborska włącznie. 

Klub kulturalno-towarzyski
Bombaj był nie tylko miejscem kulturalnych wy-

darzeń, ale spełniał rów-
nież funkcję inteligenc-
kiego klubu towarzyskie-
go, co w czasach wczesnej 
komuny było dość odważ-
ne. Bombaj miał stałych 
bywalców, obowiązywały 
też karty klubowe, by wy-
eliminować tzw. łobuze-
rię. Bywali w nim człon-
kowie palestry pobliskie-
go sądu, wśród nich młody 
wtedy sędzia, a przyszły wi-
ceminister sprawiedliwo-
ści Józef Musioł, później 
wielki orędownik powsta-
nia Teatru Ziemi Rybnic-

kiej. Warto dodać, że to właśnie sędzia Musioł był 
inicjatorem przedstawiania w klubie inscenizacji cie-
kawych spraw sądowych, czym wyprzedził tak popu-
larne dziś programy jak „Sędzia Anna Maria Weso-
łowska” czy „Sąd rodzinny”.Wpadali lekarze, dzien-
nikarze z „Nowin”, jedynego wydawanego wtedy  
w Rybniku pisma (którzy mają swój udział w po-
wstaniu klubu literackiego „Kontakty”) i znani spor-
towcy z pierwszoligowych ówcześnie rybnickich klu-
bów: żużlowcy Stanisław Tkocz, Antoni Woryna czy 
Andrzej Wyglenda, a także piłkarze, m. in. Andrzej 
Frydecki. Bombaj był miejscem niejednego roman-
tycznego spotkania, tu rodziły się przyjaźnie i miło-
ści często przypieczętowane ślubem. Przy okazji Zło-
tych Godów do bombajowej znajomości przyznali się 
nam Gertruda i Gwidon Dziwokowie, a takich par 
było wiele. Podobnie jak dzisiejsze kluby, Bombaj 
miał pilnującego porządku ochroniarza, a był nim 
kulturysta Albin Król. 

Bogatą historię tego miejsca i jego atmosferę przy-
pomniała „Noc w Bombaju”, zaplanowane na 22 
marca wspomnieniowo-artystyczne wydarzenie po-
mysłu Czesława Gawlika i Wojciecha Bronowskie-
go w siedzibie Fundacji Elektrowni Rybnik. Obec-
ność zapowiedziały związane kiedyś z klubem oso-
by nie tylko z Rybnika i regionu, ale z kilku krajów 
Europy, a nawet zza morza. Zatem, „starzy bomba-
jowcy” z wszystkich krajów, łączcie się!

Wiesława Różańska

Noce i dni w Bombaju

Gdyby spytać starszych rybniczan o klub Kajtuś czy kawiarnię Zamkowa, mieliby 
problem ze skojarzeniem tych nazw z lokalem w piwnicach Domu Kultury Rybnickiej 
Fabryki Maszyn, który funkcjonował w latach 50. i 60. ub. wieku przy ul. Młyńskiej. 
W pamięci i historii miasta na zawsze zapisała się natomiast nieoficjalna, stworzona 
przez bywalców klubu, nazwa, Bombaj.

Bombaj był dla powojennego pokolenia rybniczan miejscem kultowym

Budynek, w którym siedzibę miał Dom Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn
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W dniu 21 kwietnia 2013 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu RP. Wybory przeprowadzane 
będą na obszarze okręgu wyborczego nr 73 obejmującego terytorium powiatów: mikołowskiego i rybnickiego oraz miasto 
na prawach powiatu: Rybnik.

Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godzinach: 7.00 – 21.00.

Nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających sprawuje Okręgowa Komisja Wyborcza, 
której siedziba mieści się w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 153.   

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach uzupełniających do Senatu RP 
zarejestrowała 8 kandydatów na senatora:

1. DUŻY Mirosław Piotr – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
2. KOHUT Grażyna Jolanta – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy 
4. MAKOSZ Józef Antoni – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza
5. MASŁOWSKI Piotr Paweł – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Masłowskiego
6. PIECHA Bolesław Grzegorz – zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7. POLOK Paweł Jan – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej
8. SAJEWICZ Krzysztof Robert – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wybory w mieście Rybniku
Wszelkie ważne kwestie związane z wyborami uzupełniającymi można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

UM Rybnika http://bip.um.rybnik.eu w zakładce „Wybory uzupełniające do Senatu RP”.
Sprawy dotyczące spisu osób uprawnionych, składania wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia  

o prawie do głosowania oraz o sposobach głosowania załatwić można w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 158 lub telefonicznie, pod nr tel. 32 4392160 w godzinach pracy urzędu. 

Kto może wybierać?
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są obywatele polscy, zamieszkali na stałe na obszarze okręgu 

wyborczego nr 73 lub dopisani do rejestru wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat.   

Informacja dotycząca spisu wyborców
Wyborcy czasowo przebywający na terenie Miasta Rybnika lub nigdzie nie zameldowani, którzy chcą wziąć udział  

w głosowaniu, muszą do dnia 16 kwietnia 2013 r. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu, w granicach okręgu wyborczego nr 73, przed dniem wyborów może 

otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania trzeba wówczas 
złożyć najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Spis wyborców będzie także udostępniony do wglądu zainteresowanych na ich pisemny wniosek w dniach 2-19 kwietnia 
2013 r. w godzinach pracy Urzędu.

Gdzie głosujemy?
UWAGA: Przypominamy o zmianach w podziale Rybnika na obwody głosowania.
Głosować będzie można w 69 lokalach wyborczych utworzonych na terenie naszego Miasta.
Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych komisji wyborczych łącznie z granicami obwodu głosowania 

znajdziecie Państwo w środku niniejszej informacji.

WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  
DO  SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
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NR
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DU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP SIEDZIBA 
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1
ULICE: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Hutnicza, Jadwigi i Feliksa Białych, Jana III Sobieskiego, Jeana Chalotta, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Księdza Józefa Szafranka, Łony, Mikołaja Reja, Plac Wolności, Rynkowa, Saint Vallier, Stanisława 
Staszica, Stroma, Wysoka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ks. 
Szafranka 7 – Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

2

ULICE: 3 Maja, Dworcowa, Generała Józefa Hallera od nr 1 do 17 nieparzyste i od nr 2 do 12 parzyste, Henryka Wieniawskiego, 
Jankowicka od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 64 parzyste, Józefa Piłsudskiego, Klasztorna, Księdza Doktora Stefana Siwca, 
Miejska, Młyńska, Obwiednia Południowa od nr 1 do 23, Plac Armii Krajowej, Plac Mikołaja Kopernika, Pocztowa, Rzeczna, 
Stanisława Wolnego, Tęczowa, Wiejska od nr 1 do 7 nieparzyste, Władysława Stanisława Reymonta od nr 1 do 11 nieparzyste i od nr 
2 do 8 parzyste, Wojciecha Korfantego, Za Komendą, Zamkowa

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jankowicka 3 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3
ULICE: Antoniego Staiera, Dróżka Profesora Libury, Elizy Orzeszkowej od nr 1 do 5 nieparzyste, Gliwicka od nr 1 do 31 nieparzyste 
i od nr 2 do 28 parzyste, Juliusza Ligonia, Konstantego Damrota od nr 1 do 9, Mikołowska od nr 1 do 17 nieparzyste i od nr 2 do 12 
parzyste, Na Górze, Ogródki od nr 1 do 10, Piasta nr parzyste, Plac Jana Pawła II, Powstańców Śląskich od nr 1 do 29 nieparzyste i 
nr parzyste, Świętego Antoniego od nr 1 do 10, Tadeusza Kościuszki, Władysława Łokietka

Zespół Szkół Technicznych, ul. Tadeusza 
Kościuszki 5 – Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

4
ULICE: Artura Grottgera, Cegielniana, Cmentarna od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 26 parzyste, Dworek, Franciszka 
Rybnickiego, Jana Kotucza od nr 1 do 37 za wyjątkiem nr 26A i 36, Kościelna, Krótka, Księdza Doktora Franciszka Brudnioka, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Nad Potokiem, Plac Kościelny, Raciborska od nr 1 do 13 nieparzyste i od nr 2 do 22 parzyste, Rudzka od nr 1 
do 25 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Rynek, Świętego Jana, Świętego Józefa od nr 2 do 22 parzyste 

Gimnazjum Sportowe Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. 
Cmentarna 1

5
ULICE: Cmentarna od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste, Franciszka Chrószcza, Gliwicka od nr 33 do 39 
nieparzyste i od nr 30 do 76 parzyste, Jana Kotucza nr 26A i 36, Janusza Korczaka, Jaskółcza, Kapitana Leopolda Janiego, Mała, 
Obwiednia Północna, Rudzka od nr 27 do 131 nieparzyste i od nr 50 do 128 parzyste, Sikorek, Szczygłów, Waltera Larysza, Wierzbowa 
od nr 1 do 25 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, Zagrodniki

Gimnazjum Sportowe Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. 
Cmentarna 1

6

ULICE: Byłych Więźniów Politycznych, Elizy Orzeszkowej od nr 7 do końca nieparzyste i nr parzyste, Jana Długosza, Jana 
Kochanowskiego, Jana Matejki, Konstantego Damrota od nr 10 do końca, Ludwika Solskiego, Maksymiliana Basisty, Mariańska, 
Mikołowska od nr 19 do 55 nieparzyste i od nr 14 do 74 parzyste, Ogródki od nr 11 do końca, Piasta nr nieparzyste, Powstańców 
Śląskich od nr 31 do końca nieparzyste, Strzelców Bytomskich, Sybiraków, Świętego Antoniego od nr 11 do końca, Wita Stwosza, 
Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zajezdna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Nr 2, ul. Mikołowska 19

7 ULICE: Adama Asnyka, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Emilii Plater, Jana Kasprowicza, Myśliwska, Nadbrzeżna, Olszowa, 
Opalowa, Pod Wałem, Pszczela, Strzelecka, Wielopolska od nr 5 do końca nieparzyste i nr parzyste, Wodna, Zajęcza, Żużlowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, ul. Doktora 
Mariana Różańskiego 14a

8
ULICE: 26 Marca, Aleksandra Fredry, Astrów, Doktora Mariana Różańskiego, Jana Karłowicza, Janusza Kusocińskiego, Józefa 
Poniatowskiego, Marynarska, Mikołaja Gogola, Niemodlińska, P.C.K., Piotra Kolonki, Różana, Widok, Władysława Jagiełły, 
Władysława Webera, Wspólna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, ul. Doktora 
Mariana Różańskiego 14a

9 ULICE: Arki Bożka, Falista, Generała Władysława Sikorskiego, Hotelowa, Jodłowa, Makowa, Miła, Robotnicza, Tadeusza Boya 
Żeleńskiego, Walecznych

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego Szewczyka, 
ul. Alojzego Szewczyka 6 

10 ULICE: Alojzego Szewczyka, Gminna, Księdza Jana Pojdy, Leszczyńska, Maksymiliana Dudka, Pawła Hanaka, Poremby, Sąsiedzka, 
Teofila Bieli, Teofila Brzozy, Tylna, Willowa, Zofii Nałkowskiej 

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego Szewczyka, 
ul. Alojzego Szewczyka 6 

11
ULICE: Fiołkowa, Gliwicka od nr 41 do 183 nieparzyste i od nr 78 do 198 parzyste, Golejowska od nr 100 do końca parzyste, Górna, 
Jesionowa, Kazimierza Tetmajera, Klonowa, Koralowa, Lipowa od nr 1 do 45 nieparzyste i od nr 2 do 56 parzyste, Ludowa, Majątkowa, 
Miodowa, Ofiar Terroru, Owocowa, Piaskowa, Piotra Wysockiego, Podleśna, Romualda Traugutta, Rubinowa, Strąkowska, Sucha, 
Weteranów, Wiśniowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1, ul. Gliwicka 105

12 ULICE: Borki, Borowa, Bratków, Dzikiej Róży, Liliowa, Łączna, Piastowska, Piwonii, Świętego Józefa od nr 77 do końca nieparzyste 
i od nr 86 do końca parzyste, Tulipanów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul. Borki 37d

13 ULICE: Chryzantem, Długa, Energetyków, Goździków, Henryka Mikołaja Góreckiego, Konwalii, Nad Zalewem, Pelargonii, Rudzka 
od nr 133 do 249 nieparzyste i od nr 130 do 224 parzyste, Słonecznikowa, Storczyków, Żołędziowa od nr 84 do końca Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul. Borki 37d

14 ULICE: Ekonomiczna, Golejowska nr nieparzyste i od nr 2 do 98 parzyste, Księdza Konrada Szwedy, Kuźnicka, Lipowa od nr 47 
do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste, Rybacka, Strefowa, Świętego Maksymiliana

Gimnazjum Nr 4 im. Jana Kochanowskiego, ul. 
Rybacka 55

15 ULICE: Mglista, Podmiejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada 
Szwedy, ul. Świętego Maksymiliana 26

16
ULICE: Aleksandra Gierymskiego, Dożynkowa, Gliwicka od nr 185 do 335 nieparzyste i od nr 200 do 324 parzyste, Jarzębinowa, 
Komisji Edukacji Narodowej, Książenicka, Lisia, Magnolii, Morwowa, Okrężna, Podgórna, Podhalańska, Północna, Pszenna, Sienna, 
Turystyczna, Wieżowa, Wiosny Ludów, Wiślana, Wypoczynkowa, Za Wiaduktem

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29

17 ULICE: Skowronków, Wiktora Poloczka
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

18
ULICE:  Batalionów Chłopskich, Bronisława Czecha, Dworska, Generała Jana Sadowskiego, Grodzka, Gzelska, Heleny 
Marusarzówny, Jana Dobosza, Karłowa, Legionów, Łabędzia, Pniowska, Rudzka od nr 251 do 389 nieparzyste i od nr 226 do 388 
parzyste, Wiosenna, Żaglowa 

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Jarosława 
Dąbrowskiego, ul. Gzelska 7 – Lokal dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

19 ULICE: Cisowa, Jaworowa, Księdza Emila Szramka, Lechicka, Polan, Rudzka od nr 390 do końca, Stalowa, Stefana Czarnieckiego, 
Szeroka, Zwonowicka

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 
Zwonowicka 5

20
ULICE: Bartników, Bernarda Kuglera, Chwałęcicka, Cystersów, Gliwicka od nr 337 do końca nieparzyste i od nr 326 do końca 
parzyste, Głogowa, Gontowa, Imbirowa, Jałowcowa, Kalinowa, Krajobrazowa, Laurowa, Łowiecka, Łukowa, Milenijna, Młynek, 
Oliwkowa, Pilchowicka, Pryszczyny, Rybnicka, Świętego Huberta, Uczniowska, Wiklinowa, Wilcza, Wodnika

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła 
II, ul. Bernarda Kuglera 8a – Lokal dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

21
ULICE: Karola Miarki od nr 1 do 29, Kosmonautów, Kosynierów, Marii Konopnickiej, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 
od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Prosta od nr 191 do 201, Radosna, Słoneczna, Stara, Studzienna od nr 1 do 51 
nieparzyste i od nr 2 do 44 parzyste, Wolna od nr 1 do 71 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Zakątek od nr 15C do 15H i od nr 17E 
do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 1 do 9

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki, 
ul. Wolna 17 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

22 ULICE: Cicha, Krucza, Księdza Henryka Groborza, Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Orla, 
Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, Sosnowa, Stawowa, Wielopolska od nr 1 do 3 nieparzyste, Wronia, Za Torem 

Przedszkole nr 3, ul. Za Torem 3B – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

23
ULICE: Boguszowicka od nr 1 do 151 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste, 
Brzezińska, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki od nr 30 do końca, Pochyła od nr 1 do 107, Pogodna, Prosta od nr 113 do 
171 nieparzyste i od nr 62 do 170 parzyste, Przyjaźni, Spokojna, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64, Walerego Wróblewskiego, Żelazna

Gimnazjum Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

24

ULICE: Ciasna, Henryka Sienkiewicza, Ligocka, Partyzantów, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 29 do końca nieparzyste 
i od nr 50 do końca parzyste, Prosta od nr 173 do końca nieparzyste i od nr 172 do końca parzyste za wyjątkiem nr od 191 do 201, 
Studzienna od nr 53 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste, Tadeusza Rejtana, Wąska, Wolna od nr 73 do 179 nieparzyste 
i od nr 60 do 168 parzyste, Zakątek za wyjątkiem nr od 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 10 do 
końca, Zuchów, Żorska od nr 1 do 265 nieparzyste i od nr 2 do 250 parzyste

Gimnazjum Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

25 ULICE: Buchalików, Fabryczna, Osiedle Różane, Samotna, Sygnały, Wolna od nr 181 do końca nieparzyste i od nr 170 do końca 
parzyste, Zgodna, Żorska od nr 267 do końca nieparzyste i od nr 252 do końca parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

26 ULICE: Bagnista, Gotartowicka od nr 1 do 85 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste, Jutrzenki, Niska, Pochyła od nr 108 do końca, 
Szybowcowa od nr 1 do 100, Zapłocie, Ziołowa

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

27
ULICE: Boguszowicka od nr 153 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste, Gotartowicka od nr 87 do końca nieparzyste i od 
nr 92 do końca parzyste, Gronowa, Jemiołowa, Jesienna, Kłokocińska od nr 1 do 47 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Mokra, Rajska od nr 1 do 61 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Sołtystwo, Stanisława Małachowskiego od 
nr 1 do 69, Świętego Wawrzyńca, Urocza, Zadumy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

28
ULICE: Anieli Krzywoń, Błękitna, Braci Nalazków od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 18 
do końca parzyste, Cedrowa, Cyprysowa, Generała Stanisława Szeptyckiego, Grabowa, Ignacego Łukasiewicza, Jasna, Ksawerego 
Dunikowskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Kolberga, Przejazdowa, Spacerowa, Stanisława Małachowskiego od nr 70 do końca, 
Strażacka, Ziemska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

29 ULICE: Armii Ludowej, Braci Nalazków od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste, Nowomiejska, Sztolniowa
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 
im. Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29b – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

30 ULICE: Czwartaków, Jastrzębska, Józefa Elsnera, Księdza Pawła Pośpiecha, Michała Grażyńskiego, Plac Pokoju, Plac Żołnierza, 
Rajska od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Węglowa, Wojciecha Bogusławskiego, Żurawia 

Gimnazjum Nr 5 im. Władysława Webera, ul. 
Żurawia 8

31 ULICE: Osiedle Południe od nr 1 do 45 Przedszkole Nr 39, Osiedle Południe 20 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

32 ULICE: Doktora Józefa Rostka, Kadetów, Osiedle Południe od nr 46 do końca, Pierwszej Brygady, Władysława Kuboszka Przedszkole Nr 39, Osiedle Południe 20 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

33 ULICE: Astronautów, Emila Drobnego, Jędrzeja Śniadeckiego, Józefa Lompy, Wazów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Józefa Lompy 6
34 ULICA: Patriotów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Józefa Lompy 6
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35 ULICE: Bracka, Chłodna, Dębowa, Gospodarcza, Kłokocińska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Komunalna, 
Plac Emila Pawlasa, Poligonowa, Rybna, Rycerska, Skośna, Szybowcowa od nr 101 do końca, Włościańska, Żniwna Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Włościańska 39e

36 ULICE: Beskidzka, Bieszczadzka, Chwałowicka, Jana Wyglendy, Parkowa, Sudecka, Tytusa Chałubińskiego, Żołnierzy Września
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 
42 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

37
ULICE: Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115 nieparzyste, Fryderyka Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Harcerska, Jana 
Kowalczyka, Joachima Lelewela, Józefa Chełmońskiego, Kolejowa, Kopalniana, Kornela Makuszyńskiego, Majora Władysława 
Mażewskiego, Nikodema Sobika, Pod Hałdą nr nieparzyste, Prosta od nr 1 do 111 nieparzyste i od nr 2 do 60 parzyste, Stanisława 
Drzymały, Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca, Świerklańska, Tkoczów nr parzyste, Zacisze

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42

38 ULICE: Bolesława Krupińskiego, Górnicza, Józefa Pukowca, Śląska nr parzyste
Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Pukowca, ul. Śląska 
18a – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

39
ULICE: 1 Maja od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 86 do końca parzyste, Generała Leopolda Okulickiego od nr 170 do końca 
parzyste, Kupiecka od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, Nowa, Ogrodowa, Pod Hałdą nr parzyste, Przewozowa, 
Składowa nr parzyste, Śląska nr nieparzyste, Zwycięstwa od nr 1 do 55 nieparzyste

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika, ul. 1 Maja 91a – Lokal dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

40
ULICE: 1 Maja od nr 1 do 79 nieparzyste i od nr 2 do 84 parzyste, Anny Stefek, Bolesława Prusa, Brzeziny Miejskie od nr 2 do 
16 parzyste, Działkowców, Hugona Kołłątaja, Jagiellońska, Józefa Stawiarza, Józefa Szulika, Kamienna, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kożdoniów, Księdza Jana Śliwki, Kupiecka od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Obywatelska, 
Radziejowska, Tkoczów nr nieparzyste, Wjazdowa, Zwycięstwa nr parzyste i od nr 57 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy 
Rybnika-Chwałowic, ul. 1 Maja 51

41
ULICE: Adolfa Dygasińskiego, Generała Leopolda Okulickiego nr nieparzyste i od nr 2 do 168 parzyste, Ignacego Daszyńskiego od 
nr 41 do końca, Jana Rericha, Juliusza Kossaka, Kręta, Niepodległości od nr 131 do końca, Popielowska, Składowa nr nieparzyste, 
Spółdzielcza, Szyb Marcin, Średnia, Trzech Krzyży

Gimnazjum Nr 13 im. Jana III Sobieskiego, ul. 
Kręta 20

42 ULICE: Feliksa Nowowiejskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Leopolda Staffa, Lokalna, Ludomira Różyckiego, Niepodległości 
od nr 1 do 130, Stanisława Konarskiego od nr 1 do 54, Źródlana

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Leona Kruczkowskiego, 
ul. Leopolda Staffa 42a

43
ULICA: Aleksandra Puszkina, Gabrieli Zapolskiej, Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do 40, Jana Chryzostoma Paska, Jana Dzierżonia, 
Jana Pawła Woronicza, Jana Zamojskiego, Marklowicka, Stanisława Konarskiego od nr 55 do końca, Stanisława Worcella, Wodzisławska 
od nr 251 do końca nieparzyste i od nr 230 do końca parzyste, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Leona Kruczkowskiego, 
ul. Leopolda Staffa 42a

44 ULICA: Wrębowa Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

45
ULICE: Barbórki, Boczna, Generała Władysława Andersa, Górniczego Stanu, Górnośląska od nr 99 do końca nieparzyste i od 
nr 110 do końca parzyste, Ignacego Paderewskiego od nr 30 do końca, Jana Kazimierza, Karlika, Odległa, Pokładowa, Sztygarska, 
Szybowa, Wiertnicza, Wyrobiskowa, Związkowa

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

46 ULICE: Akacjowa, Barbary, Ignacego Paderewskiego od nr 1 do 29, Józefa Rymera, Lotników, Modrzewiowa Zespół Szkół Nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

47
ULICE: Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, Górnośląska od nr 31 do 97 nieparzyste i od nr 36 do 108 
parzyste, Jana Karola Chodkiewicza, Księdza Norberta Bończyka, Ludwika Zamenhofa nr parzyste, Majora Brunona Janasa od nr 
1 do 95, Obrońców Pokoju, Orzechowa, Skalna, Stanisława Żółkiewskiego, Tomasza Zana, Torowa, Weroniki, Zakole.

Zespół Szkół Nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

48

ULICE: Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 21 nieparzyste i nr parzyste, Cienista, Doktora Jana Adamskiego, Garbocze, Górnośląska 
od nr 1 do 29 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96 parzyste, Jabłoniowa, Jana Onufrego 
Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste i nr parzyste za wyjątkiem nr od 38 do 48 parzyste, Letnia nr 
nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Michała Wołodyjowskiego, Odrodzenia, Raciborska od nr 181 do 217 nieparzyste i od nr 192 
do 198 parzyste, Racławicka od nr 1 do 7 nieparzyste, Stanisława Leszczyńskiego, Stefana Grota Roweckiego od nr 2 do 12 parzyste, 
Strzelców Podhalańskich, Ziemowita, Złota, Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki, ul. 
Niedobczycka 191 

49 ULICE: Hetmańska, Jagodowa, Niedobczycka od nr 106 do końca, Olszycka, Słowiańska, Wincentego Kadłubka, Władysława Orkana, 
Władysława Warneńczyka, Wodzisławska od nr 211 do 249 nieparzyste i od nr 204 do 228 parzyste, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki, ul. 
Niedobczycka 191 

50
ULICE: Bolesława Śmiałego od nr 2 do 28 parzyste, Gabriela Narutowicza, Gustawa Morcinka, Ignacego Mościckiego, Karola 
Szymanowskiego, Księdza Piotra Skargi, Ludwika Zamenhofa nr nieparzyste, Majora Brunona Janasa od nr 96 do końca, Sportowa 
od nr 89 do końca nieparzyste i od nr 82 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka, ul. Gustawa Morcinka 18

51

ULICE: Augustyna Kwiotka, Bolesława Krzywoustego od nr 23 do końca nieparzyste, Dąbrowy, Ernesta Mruli, Frontowa, Kazimierza 
Wielkiego od nr 38 do 48 parzyste, Letnia od nr 12 do końca parzyste, Niewiadomska, Pawła Mojżesza, Pawła Semana, Przyjemna, 
Raciborska od nr 219 do końca nieparzyste i od nr 200 do końca parzyste, Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, 
Rozstajna, Sportowa od nr 1 do 87 nieparzyste i od nr 2 do 80 parzyste, Staromiejska, Stefana Batorego, Stefana Grota Roweckiego 
nr nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Szczerbicka, Ustronna

Gimnazjum Nr 12 im. Górniczego Stanu, ul. 
Sportowa 52

52 ULICA: Chabrowa Zespół Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a

53 ULICE: Budowlanych, Gajowa, Orzepowicka Zespół Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a

54 ULICE: Osiedle Krakusa, Wawelska, Władysława Broniewskiego Zespół Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a

55 ULICE: Floriańska, Kardynała Bolesława Kominka, Wandy Zespół Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a

56
ULICE: 9 Maja, Brzozowa, Daleka, Franciszka Pilarczyka, Generała Józefa Bema, Generała Kazimierza Pułaskiego, Głucha, 
Graniczna nr nieparzyste, Grunwaldzka od nr 14 do końca, Jana Kotucza od nr 38 do końca, Józefa Wieczorka, Księdza Piotra 
Ściegiennego, Mieszka I, Obrońców Rybnika, Pawła Stalmacha, Raciborska od nr 92 do 190 parzyste, Stanisława Moniuszki, Stanisława 
Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicka od nr 1 do 149 nieparzyste i od nr 2 do 128 parzyste, Żytnia

Gimnazjum Sportowe Nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

57 ULICA: Dąbrówki Gimnazjum Sportowe Nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

58 ULICE: Alfonsa Zgrzebnioka, Bohaterów Westerplatte, Generała Zygmunta Janke-Waltera, Jana Kawalca, Komuny Paryskiej, 
Pawła Cierpioła, Piownik, Władysława Hibnera

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Władysława 
Hibnera 25

59
ULICE: Bukowa, Juliana Tuwima, Konrada Winklera, Mahoniowa, Platanowa, Popiela, Świętego Józefa od nr 1 do 75 nieparzyste 
i od nr 24 do 84 parzyste, Topolowa, Wierzbowa od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Zielona, Żołędziowa 
od nr 1 do 83

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, ul. 
Świętego Józefa 30

60 ULICA:Jana Kilińskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 
34 im. Ireny Sendlerowej ul. Władysława Stanisława 
Reymonta 69 – Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

61
ULICE: Krzyżowa, Lektorska, Obwiednia Południowa od nr 24 do końca, Raciborska od nr 15 do 123 nieparzyste i od nr 24 do 90 
parzyste, Rolnicza, Smolna od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Władysława Stanisława Reymonta od nr 48 
do końca, Zamysłowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 
34 im. Ireny Sendlerowej, ul. Władysława Stanisława 
Reymonta 69

62
ULICE: Generała Józefa Hallera od nr 19 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Grunwaldzka od nr 1 do 13, Gwarków, 
Księdza Jerzego Popiełuszki, Łanowa, Łąkowa, Poprzeczna, Sławików, Smolna od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, 
Szczęść Boże, Szkolna, Świętej Jadwigi, Targowa, Wiejska od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Władysława Stanisława Reymonta 
od nr 13 do 47 nieparzyste i od nr 10 do 46 parzyste, Wodzisławska od nr 1 do 77 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wodzisławska 46

63
ULICE: Błażeja Stolarskiego, Dolna, Franciszkańska, Gołębia, Grzybowa, Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 
do końca parzyste, Kornela Ujejskiego, Kwiatowa, Na Okrzeszyńcu, Nacyńska, Niedobczycka od nr 1 do 66, Plebiscytowa, Polna, 
Środkowa, Torfowa, Walentego Pełczyńskiego, Wodzisławska od nr 92 do 144 parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wodzisławska 
123 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

64
ULICE: Barwna, Bratnia, Gruntowa od nr 98 do końca parzyste, Hoża, Jarzynowa, Leśna, Liściasta, Na Niwie, Niedobczycka od nr 
67 do 105, Pod Lasem, Pod Szybem, Raciborska od nr 125 do 179 nieparzyste, Wincentego Witosa, Wodzisławska od nr 79 do 209 
nieparzyste i od nr 146 do 202 parzyste, Wyboista, Zamiejska

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wodzisławska 123

65 ULICE: Basztowa, Cypriana Kamila Norwida, Graniczna nr parzyste, Kasztanowa, Ludwika Zdrzałka, Malinowa, Równa, Świerkowa, 
Zebrzydowicka od nr 151 do końca nieparzyste i od nr 130 do końca parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Maksymiliana Buhla 3

66 ULICE:Kosów, Krzywa, Majowa, Maksymiliana Buhla, Malwowa, Przedmieście, Sowia, Wiatraczna, Wincentego Pola Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Maksymiliana Buhla 3

67 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, ul. Gliwicka 33

68 Miejski Dom Pomocy Społecznej Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25

69 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3, ul. 
Energetyków 46



W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów każdy wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania na której, w porządku alfabetycznym umieszczeni 

zostaną zarejestrowani kandydaci na senatora RP. Głosujemy poprzez postawienie znaku X (dwie przecinające się linie, 
których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, którego 
wybieramy. W wyborach tych wybrany zostanie tylko jeden senator. 

Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest :
- oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku X w kratkach obok nazwiska więcej niż jednego 

kandydata
- nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku X w żadnej kratce
- umieszczenie znaków graficznych (innych niż znak X) w obrębie kratki w szczególności : zamazanie kratki  

czy przekreślenie znaku X w kratce.

Inne możliwości głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika
Tylko do 11 kwietnia br. można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni  

do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru 
wyborców w mieście Rybnik lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można 
przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba 
wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, 
a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci na senatora. Wyborca ma prawo do cofnięcia 
udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie 
upoważnionej przez Prezydenta Miasta Rybnika (pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich) najpóźniej na 2 dni przed 
dniem wyborów (tj. do dnia 19 kwietnia br.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej 
obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku 
głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej.

Głosowanie korespondencyjne 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w tut. urzędzie do dnia 2 kwietnia br. Zgłoszenie może być 
dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), 
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do 
rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego 
zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego 
organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Głosowanie za pomocą nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym  przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej 

w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić w tut. urzędzie do dnia 8 kwietnia br. Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania 
właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.  

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może wybrać sobie lokal wyborczy, w którym odda swój głos, w tym celu powinien do dnia  

8 kwietnia 2013 r. złożyć w tut. urzędzie stosowny wniosek. Na terenie miasta wyznaczono 14 siedzib obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które spełniają stosowne wymogi prawne w tym zakresie. 
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— Nigdy nie osądzam ludzi, których spotykam na swo-
jej drodze — mówi o tamtym spotkaniu Mateusz An-
drusiak. 28-letni podróżnik z Boguszowic przejechał już 
prawie całą Afrykę, część Ameryki Środkowej i Połu-
dniowej oraz cztery razy przepłynął Atlantyk. Łącznie 
pokonał ok. 200 tys. km, czyli pięć razy okrążył kulę 
ziemską. W pierwszą samodzielną podróż wyruszył  
w 1999 roku, miał wtedy 15 lat!   

Lekcja pierwsza – prawo wyboru
Pojechał do Danii, do znajomych rodziców. Stam-

tąd do Szwecji, a później do Anglii, gdzie usłyszał, że 
jest za młody na samotne podróżowanie po Europie. 
Wrócił, ale wiedział już co chce robić w życiu. Uczył 
się w chwałowickim liceum, a kolejne wakacje spę-
dzał na autostopowych wyprawach. Dotarł na połu-
dnie Hiszpanii, na Ceutę w Afryce, czy Nordkapp  
w Norwegii. — Podróżując czuję się wolny – mogę pójść 
w prawo, albo w lewo. Pierwsze prawo wyboru dała mi 
mama, gdy – nie bez obaw – pozwoliła mi poje-
chać do Danii. Dziś myślę, że będąc na miejscu 
rodziców, chyba bym się nie zgodził, ale wiem też, 
że gdyby nie tamto przyzwolenie nigdy nie został-
bym podróżnikiem — mówi Mateusz. Po skoń-
czeniu liceum pojechał do Anglii. Za zarobione 
tam pieniądze chciał pojechać do Władywosto-
ku. Z pewnością wybrałby się w tę podróż przez 
Rosję, gdyby nie telefon z pewną propozycją.

Lekcja druga – bez planów najlepiej
Spakował się w pięć minut, by wziąć udział 

w odbywających się następnego dnia między-
narodowych mistrzostwach autostopowych  
z Gdańska do stolicy Łotwy Rygi (maj 2006). Z dziew-
czyną, której towarzyszył w tych zawodach, rozstał się 
na łotewskiej granicy – ona wróciła do kraju, on zła-
pał jednego „stopa” i dojechał do samej hiszpańskiej 
Malagi. Afryka była na wyciągnięcie ręki – Mateusz 
dotarł więc do Maroka, gdzie został dwa miesiące. 
Tam dowiedział się, że znana podróżniczka Kinga 
Choszcz, która wybrała się w samotną podróż po Afry-
ce, zmarła w Ghanie na malarię mózgową. — Afryka 
była jej kolejnym, podróżniczym marzeniem. Postano-
wiłem więc, że spróbuję podjąć jej wyzwanie — mówi 
Mateusz. Przejechał przez Saharę Zachodnią, Sene-
gal, Mali, Mauretanię, Ghanę, Togo, Benin; dotarł do 
Burkina Faso, Nigerii, Kamerunu, Kongo (Brazzaville 
i Kinszasy), Angoli, Namibii i RPA. Mógł liczyć na go-
ścinność napotykanych ludzi, również polskich misjo-
narzy i zakonnic. Mateusz polował z pigmejami, po-
znał najbogatszych mieszkańców Nigerii, a w Nami-
bii zaprzyjaźnił się z 77-latką i zamieszkał w jej obser-
watorium astronomicznym. Afryka już zawsze będzie 
mu się kojarzyć z wszechobecną bronią, zainteresowa-
niem, jakie budzi biały człowiek, nietoperzami serwo-
wanymi w sosie pomidorowym, czy malarią, na którą 
zachorował w Ghanie. — Mieszkałem wtedy w kam-

pusie studenckim. Pomogli mi w szpitalu uniwersytec-
kim, bo powiedziałem, że będę studiował matematykę. 
Cztery miesiące później, w Beninie znów poczułem się 
gorzej — opowiada rybniczanin. Wtedy pomogła mu 
pracownica Unicefu, u której się zatrzymał. — Nie-
opatrznie wysłałem do mamy sms-a, by się nie martwiła, 
ale za mnie pomodliła. Bardzo się wystraszyła. Już wię-
cej czegoś takiego nie zrobię — wspo-
mina. Po 16 miesiącach autostopo-
wej podróży przez Afrykę Mateusz 
dotarł do Kapsztadu w RPA. Pasz-
port miał zapełniony wizami, więc 
nie mógł kontynuować wyprawy po 
czarnym lądzie, mógł jednak popły-
nąć na Karaiby.

Lekcja trzecia 
– pomysłowość w cenie
W porcie w Kapsztadzie natrafił na 

ogłoszenie o poszukiwaniu załoganta do pomocy w od-
transportowaniu 13-metrowego katamarana z RPA na 
Karaiby. Doświadczenie nie było wymagane. — Płynęli-
śmy przez 39 dni na Brytyjskie Wyspy Dziewicze — wspo-
mina Mateusz. Z Saint-Martin na Małych Antylach 
wrócił do Polski, by wyrobić nowy paszport. — Wyjeż-
dżając na zawody autostopowe powiedziałem rodzicom, 
że wrócę za trzy dni. Wróciłem po 18 miesiącach — wspo-
mina. Już z nowym paszportem ponownie zawitał na 
Karaiby. Nadal podróżował i korzystając z jachtostopu 
dotarł do Ameryki Południowej. Zwiedził Wenezuelę, 
Ekwador, Kolumbię i Peru. — Wiele osób narzeka, że 
nie podróżuje, bo ich nie stać. Tymczasem tanim kosz-
tem można dojechać wszędzie, zorganizować nocleg, je-
dzenie, a nawet wizytę u dentysty. W podróżowaniu przy-
daje się wolność, wyrozumiali bliscy, otwartość na innych 
oraz umiejętność „zamknięcia za sobą drzwi” — mówi 
Mateusz. Przydaje się też odwaga i pomysłowość,  
a czasem, jak szczerze przyznaje, odrobina szaleństwa.  
Bo tak należy ocenić pomysł powrotu do Europy przez 
… deportację. Nielegalny pobyt na należącej do An-
tyli Holenderskich wysepce Curacao zakończył się dla 
Mateusza obozem dla nielegalnych emigrantów, skąd 
po 72 godzinach trafił do Amsterdamu. 

Lekcja czwarta – pieniądze to nie wszystko
Mateusz chciał udowodnić, że podróżować można za 

przysłowiowy „jeden uśmiech”. Z towarzyszką podróży 
Agnieszką, bez pieniędzy dotarli na Gibraltar i Wyspy 
Kanaryjskie. W planach mieli żeglowanie na Karaiby, 
ale wiatry nie były przychylne, więc dotarli do Daka-
ru. — Nie udało się nam otrzymać bezpłatnych wiz do 

Mauretanii. Wróciliśmy więc do Maroka, a stam-
tąd do Anglii, gdzie się rozstaliśmy — opowiada 
Mateusz, który kontynuował podróż bez pienię-
dzy z kolejną towarzyszką – Pauliną. Dopłynęli 
na Karaiby – Martynikę i Guadelupę, Paulina 
wróciła jednak do Polski, na studia. On plano-
wał podróż do Wenezueli, ale natrafił na Fran-
cuza, który poprosił go o pomoc w odtranspor-

towaniu 25-metrowego katamarana z Guadelupy na 
Maltę. — Czemu nie — pomyślał. 

Lekcja piąta – nigdy nie jest za późno
— To moja pierwsza zima w domu od trzech lat — 

mówi Mateusz. Planuje teraz wyprawę do Azji, bo już 
nie wyobraża sobie życia bez podróży. Rodzinie obie-
cał, że po 30. się ustatkuje, ale już wie, że trudno będzie 
dotrzymać słowa. — Podróżowanie uzależnia — mówi. 
— Czasem czujesz się obco, a już po chwili poznajesz ko-
goś wyjątkowego. Jednego dnia śpisz pod gołym niebem, 
drugiego – w ministerialnej willi. Zdarzało mu się miesz-
kać również na terenie biskupstwa, w rezydencjach poli-
tyków i ludzi związanych z branżą muzyczną, ale i w wię-
zieniu. Przerwę w wyprawach wykorzystuje na zmonto-
wanie reportażu o swoich wojażach. Bierze też udział  
w prelekcjach, w czasie których opowiada o auto- i jach-
tostopie. Tak było 22 lutego w Domu Kultury w Nie-
dobczycach, gdzie Mateusz pokazywał również swoje 
zdjęcia i fragmenty filmów. Mówi, że podróżując reali-
zuje swoje marzenia. Jednym z celów jego wypraw jest 
Wyspa Słoniowa na Antarktydzie, ale ma wybór – za-
wsze może pójść w prawo lub w lewo. 

Sabina Horzela-Piskula

Poznajcie Mata obieżyświata

Na moście linowym w Cape Coast w Ghanie 

Mateusz na wysepce Sal należącej do Wysp Zielonego 
Przylądka
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To było w Ghanie. Rybniczanin Mateusz Andrusiak doskonale zapamiętał mężczyznę, który przystawił mu broń do głowy  
z żądaniem pieniędzy. Z rodziną tego mężczyzny Mateusz usiadł później przy jednym stole. Była to jedna z najważniejszych lekcji  
w jego autostopowych podróżach po świecie. 
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Jaka była Pani droga z miejsca urodzenia czyli tzw. ziem zachodnich na 
Śląsk?

W Rybniku znalazłam się w wieku trzech lat, po tym, jak rodzice zdecydowa-
li się przenieść tu ze względu na pracę. Ojciec po przekwalifikowaniu się pracował  
w kopalni. Jestem więc córką górnika, a przy tym niespełnionego artysty, uzdolnio-
nego plastycznie miłośnika książek, po którym najwyraźniej odziedziczyłam huma-
nistyczne zainteresowania. Już jako sześciolatkę zabierał mnie do biblioteki, skąd 
przynosiliśmy masę książek. Tata również rzeźbił i dobrze rysował – czytanie i świat 
obrazów bardzo rozbudziły moją wyobraźnię. Mama, która zmagała się od moich 
najmłodszych lat z przewlekłą chorobą, przekazała mi z kolei wrażliwość i poczu-
cie kruchości życia.     

Czy rybnickie, edukacyjne korzenie również miały wpływ na Pani później-
sze życiowe wybory?    

Rybnik był moim miastem do samej matury i tu kształtowała się moja osobowość. 
Jestem wdzięczna temu miejscu za inspirację. Wymarzony wyjazd nie był ucieczką, 
ale konsekwencją oddziaływania spotkanych tu wspaniałych ludzi, którzy dostrze-
gli mój potencjał, rozbudzili ciekawość oraz wpłynęli na wybór życiowej drogi. Po-
lonistka z SP 6 na Zamysłowie Maria Złotoś, której śmierć bardzo przeżyłam, bar-
dzo się starała zrobić ze mnie humanistkę. I choć, ku jej rozpaczy, wybrałam śred-
nią szkołę ekonomiczną, chyba jej się to udało. Muszę wspomnieć również moje 
świetne wychowawczynie z SP 11 Olgę Polańską, Ewę Krentusz z SP 6 oraz Annę 
Zachembę z Liceum Ekonomicznego, muzyka i malarza Jana Karwota, poetę Sta-
nisława Krawczyka, artystów-plastyków Marię Budny-Malczewską oraz Barbarę  
i Mariana Raków, na zajęcia których uczęszczałam. To dzięki nim wszystkim zatę-
skniłam za światem.

Zatem Pani życie jest potwierdzeniem tezy, że jeśli bardzo się czegoś pra-
gnie, marzenia się spełniają?

Coś w tym jest. Pierwszym marzeniem był Kraków i studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Rozpoczęłam od kierunku cywilizacja śródziemnomorska, ale okazało 
się, że moim przeznaczeniem jest teatr. Studiując teatrologię zaangażowałam się w 
działalność teatru studenckiego: organizowałam festiwale, dotknęłam aktorstwa, 
byłam asystentką reżysera, ale zajmowałam się też kostiumami, i scenografią, a 
więc teatrem w teorii i w praktyce. Ale ciągle mi było mało... Kolejnym po Krako-
wie marzeniem był Paryż i płynna znajomość języka francuskiego. Jeszcze na stu-
diach wyjechałam na rok jako opiekunka do dzieci i trafiłam do wspaniałej fran-
cuskiej rodziny. Jak wielu innych ludzi, Paryż mnie w sobie rozkochał – mogłam  
w końcu poznać w oryginale dzieła ulubionych malarzy: Picassa, Modiglianiego, 
Van Gogha czy wspaniałego Chaima Soutine’a i przekonać się, że podobnie jak 
przed stu laty, to miasto jest wciąż jednym z centrów kultury, a panująca w nim 
atmosfera jest inspirująca i twórcza. Wciąż się uczyłam. Biegałam z wystawy na 
wystawę, szlifowałam język, ukończyłam w Paryżu kurs malarstwa oraz studium 
projektowania scenografii i dekoracji teatralnej, przekonana, że właśnie to sta-
nie się moim zawodem. Pewien francuski scenograf po rozmowie ze mną stanow-
czo stwierdził jednak, że scenografia nie jest mi pisana. Zasugerował jednocze-
śnie bym zastanowiła się nad reżyserią. Po tym spotkaniu zweryfikowałam moje 
plany. Wtedy do końca nie wiedziałam jeszcze, co bardziej mnie fascynuje – sło-
wo czy obraz. Kiedy w dzieciństwie pytano mnie kim będę, odpowiadałam – pi-
sarką lub malarką. A ponieważ próbowałam sił w obu tych dziedzinach, zdałam 
sobie sprawę, że reżyseria może je znakomicie łączyć. Dochodzi do tego praca z 
ludźmi, którą kocham, a także umiejętność chłodnego spojrzenia z boku z jedno-
czesnym emocjonalnym zaangażowaniem w tworzony spektakl, co bardzo mi od-
powiadało. Uświadomiłam sobie, że teatralna droga jest słuszna, ukończyłam za-
tem kierunek sztuki spektaklu na uniwersytecie Saint Denis. Po trzech latach po-
bytu we Francji dojrzałam jednak do decyzji o powrocie – życie na obczyźnie nie 
jest łatwe, a ja potrzebowałam poczucia bezpieczeństwa. Myślałam o studiach re-
żyserskich w Polsce, ale w razie niepowodzenia chciałam mieć alternatywę. Było 
nią Maroko, gdzie mieszka moja przyjaciółka z Rybnika, Monika z mężem, Ma-
rokańczykiem o francusko-belgijskich korzeniach. Ten kraj mnie zachwycił i mo-
głabym w nim zostać ...

...ale wróciła Pani, by zdawać na reżyserię w warszawskiej Akademii Te-
atralnej?

Tak, ale i w tej historii jest „ślad rybnicki”. W międzyczasie zrealizowałam spek-
takl „Postać. Spowiedź artysty” inspirowany twórczością Francisa Bacona. Wraz  
z moim zespołem zaprezentowaliśmy go m.in. na festiwalu sztuki teatralnej organizo-

Pisarka i MaMa – tak najkrócej można scharakteryzować 
działalność Sylwii Chutnik. 

Podczas spotkania w rybnickiej bibliotece zorganizowanego przez Dys-
kusyjny Klub Książki, Chutnik zaprezentowała się jako autorka bezkom-
promisowych „Cwaniar” i skuteczna działaczka społeczna. Opowiadała  
o pracy nad kolejnymi książkami i pracy u podstaw, którą zajmuje się od 
kilku lat jako prezeska Fundacji MaMa. — Fundacja powstała w 2006 roku 
z potrzeby wyciągnięcia matek z domów. Chodzi nam o tworzenie dobrego 
klimatu dla rodziny. Dziś na każdym spotkaniu jest mama z dzieckiem, dzie-

sięć lat temu, kiedy wszędzie biegałam z moim synem, tego nie było. Nasza 
działalność rozciąga się od porad psychologicznych po kampanie dotyczące 
barier architektonicznych w miastach — mówiła Chutnik. Głosy z sali po-
twierdzały, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale, jak prze-
konywała Sylwia Chutnik, nic nie zrobi się samo. Trzeba zmieniać miejsce, 
gdzie się żyje, a czekanie na to, że ktoś zrobi to za nas, jest co najmniej 
naiwne. Fundacja MaMa podejmuje działania na rzecz realnych potrzeb 
matek, pokazuje, że z macierzyństwa można czerpać siłę i satysfakcję, że 
pojawienie się dziecka nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych pasji czy 
działalności. MaMa wspiera i pomaga w podejmowaniu lokalnych inicja-
tyw, dzieli się doświadczeniem, wysyła instrukcje co, gdzie, z kim załatwić –  
i tyle. — Dostajemy dużo listów z prośbą: przyjedźcie i zróbcie. Ludziom się 
wydaje, że fundacja z Warszawy rozwiąże ich problemy. Nie jeździmy i nie 
robimy, pomagamy działać, mówimy co i jak. No i najczęściej po jednym 
mailu kontakt się urywa — mówiła Chutnik. Czasem wielkie plany nie są 
realizowane, bo brakuje wsparcia innych osób, sił do pokonywania prze-
szkód, a zapał przeradza się w zniechęcenie. Ale jeśli nawet za pierwszym 
podejściem nie uda się niczego trwale zorganizować, to przynajmniej  
w debacie społecznej zaistniały problemy matek, zwrócono uwagę na waż-
ne dla nich kwestie. Aktywność społeczna Sylwii Chutnik nie przeszkadza 
literaturze. Wzięta pisarka i felietonistka, autorka prestiżowego Paszpor-
tu Polityki z 2008 roku, nie spoczęła na laurach. — To dobry czas na pisa-
nie, mam pomysły i mi się chce. Jest też zainteresowanie tym, co robię. Nie 
widzę sensu zajmowanie się literaturą, jeśli miałaby być o niczym — mówi-
ła pisarka. Bohaterkami książek Chutnik są kobiety. I nie zawsze są fik-
cją literacką. — Historia kobiet i życia codziennego jest niesłusznie uznawa-
na za historię alternatywną. Zastanawiało mnie, dlaczego w historii jest tak 
mało kobiet. Podczas pracy nad książką „Warszawa kobiet” odkryłam mnó-
stwo ciekawych osobowości, np. siostry zakonne, które przez całe swoje życie 
edukowały inne kobiety czy żony znanych mężczyzn, zajmujące się filantro-
pią, fundowaniem szpitali, przytułków. One robiły dobre i ważne rzeczy, tyl-
ko dziś mało kto o tym pamięta. Uważam, że ta marginalizacja jest niespra-
wiedliwa — podkreślała Sylwia Chutnik. Przywracanie pamięci i żmud-
na walka z codziennymi problemami dają lepsze efekty niż wiece, manify  
i hasła na sztandarach.                                     (m)

Poza dyskusją spotkanie było okazją do zdobycia autografu pisarki. 

Feministka 
pracująca u podstaw

Ar
ch

. P
iM

BP

32 Nr 3/501; marzec 2013



wanym przez Mariana Bednarka. Założyłam sobie, że w przypadku sukcesu, zdaję  
na reżyserię. Zdobyliśmy drugie miejsce i... nie było odwrotu.

Dziś jest Pani absolwentką tego kierunku, a do Rybnika przywiozła Pani 
dyplomowy spektakl „Akacje i cynamon. Montaże”,  inspirowany życiem  
i twórczością Brunona Schulza. Skąd ten temat? 

Inspiruje mnie to, co najbardziej dotyka ludzi i mnie samą. W teatrze od lat poru-
szam się w przestrzeni „świętej trójcy” – miłość, śmierć, sztuka; szczególnie w wymia-
rze autotematycznym. Stąd m. in. Bacon czy Schulz, którego odkryłam na nowo dzięki 
aktorce Teatru Żydowskiego Sylwii Najah. Zaproponowała ona zrobienie monodra-
mu na podstawie książki przyjaciółki i niedoszłej żony Schulza Debory Vogel „Akacje 
kwitną”, tomu montaży literackich. Po przeczytaniu książki wróciłam do biografii au-
tora „Sklepów cynamonowych”, a w niej zaintrygowały mnie inne przyjaciółki Schul-
za i pojawił się pomysł, by zrobić spektakl nie o jednej, a o pięciu związanych z nim ko-
bietach – pięknych i utalentowanych, które introwertyczny Schulz potrafił w sobie roz-
kochać. Zainteresowała mnie intymność ich relacji i siła wzajemnego oddziaływania, 
ale u podstaw spektaklu leży wspólny los Schulza i znakomitej większości jego kobiet, 
ofiar wojny. Wywodzę się z teatralnego świata materii i choć doceniam siłę słowa, rów-
nie ważne są dla mnie rozplanowanie przestrzeni, ruch, kolor, scenografia, rekwizyty 
i muzyka. Bo dopiero te wszystkie elementy razem wpływają synestetycznie na widza. 

Myślę, że ten spektakl dobrze wpisał się w ubiegły rocz-
nicowy Rok Schulza, pisarza tworzącego wraz z Witka-
cym i Gombrowiczem, kolejną artystyczną „trójcę”, któ-
rej twórczość starałam się w Paryżu promować wśród mo-
ich przyjaciół pochodzących z różnych zakątków świata. 

To teatr dla wyrobionego widza, ale w Rybniku takich nie brakuje. Świad-
czy o tym cykl „Nocne Prowokacje” w Rybnickim Centrum Kultury, które-
go jest Pani inicjatorką i współtwórczynią, i który ma, może niewielką, ale 
wierną publiczność. Czy „Nocne Prowokacje” wrócą na deski Teatru Zie-
mi Rybnickiej?

Bardzo się ucieszyłam, kiedy dyrektor RCK Adam Świerczyna przyjął moją pro-
pozycję wystawienia spektaklu o Schulzu i wpisanie go do programu ubiegłorocz-
nych Rybnickich Dni Literatury. Rozmawialiśmy również o kontynuacji „Nocnych 
Prowokacji”. Jest szansa, że kolejna edycja odbędzie się już niebawem. Do Ryb-
nika, gdzie mieszka moja rodzina, przyjeżdżam co kilka miesięcy, teraz już z na-
rzeczonym i córeczką. Mam tu grono znajomych z czasów szkolnych, choć dwie 
najbliższe przyjaciółki rozjechały się po świecie – wspomniana Monika mieszka w 
Marrakeszu, Ania w Londynie. Ale poznałam innych wspaniałych ludzi związanych  
z rybnickim środowiskiem kultury, z którymi się zaprzyjaźniłam, choćby Katarzynę 
Derę z Fundacji Elektrowni Rybnik czy Mariolę Rodzik-Ziemiańską.

Jakie są Pani artystyczne plany?
Specyfika zawodu reżysera wymaga przekonania do naszego talentu i pomysłów 

dyrektorów teatrów. To nie jest łatwe, ale gdy się uda, tam robimy spektakle. Do 
tej pory współpracowałam m. in. z Teatrem Studio, Teatrem Żydowskim, Teatrem 
Dramatycznym i gdańskim Klubem Żak. Jestem „w rozmowach” z kilkoma dyrek-
torami, ale na konkrety trzeba będzie trochę poczekać. Może zdradzę tylko, że je-
den z planowanych projektów dotyczy trudnej tematyki nowotworowej, a inspiro-
wany jest historią młodej, utalentowanej dziewczyny, która nie zdążyła dokończyć 
swojej sztuki, ponieważ przegrała walkę z chorobą.

Reżyseria to m.in. szkoła cierpliwości i dyscypliny. Trzeba samemu umieć sobie 
zorganizować czas i dbać, by nie stracić motywacji. Zatem równolegle pracuję nad 
tekstem opowiadania japońskiego autora, adaptacją „Romea i Julii”, mam też kil-
ka innych pomysłów i propozycji… Od niespełna dwóch miesięcy jestem w próbach 
do opery Monteverdiego pt. „Koronacja Poppei”. To co prawda projekt szkolny, 
bo powstaje we współpracy Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Muzycznego, ale 
wyzwanie jest ogromne, zarówno ze względu na materię muzyczną i konieczność 
użycia odmiennych niż w reżyserii teatralnej narzędzi, jak i świadomość, że mam do 
dyspozycji wspaniałych śpiewaków i muzyków, których talent powinnam wesprzeć. 

A Paryż? 
Może wrócę tam na zaproszenie któregoś z teatrów jako reżyser? Bo ciągle 

mi mało...
Rozmawiała: Wiesława Różańska

Rozmowa z Joanną Grabowiecką, reżyserką teatralną

Joanna Grabowiecka, ur. w Bystrzycy Kłodzkiej, od dzie-
ciństwa związana z Rybnikiem, absolwentka Szkoły Podsta-
wowej nr 6 (była też uczennicą SP 11) oraz Liceum Ekono-
micznego w Rybniku. Ukończyła teatrologię na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, wcześniej studiowała cywilizację śródziem-
nomorską, pracując jednocześnie w jednej z krakowskich ga-
lerii sztuki. Absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatral-
nej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, a także kierunku sztu-
ki spektaklu na paryskim Uniwersytecie Saint Denis, w Pary-
żu. Ukończyła też studium projektowania scenografii i deko-
racji teatralnej. Odbyła staże w paryskim Théâtre de la Ville  
i Comédie Française. Jako pierwsza polska stażystka uczest-
niczyła w międzynarodowych warsztatach dramaturgicznych  
w Pont-à-Mousson we Francji. Jej spektakle prezentowane były 
na festiwalach w Polsce, Francji, Niemczech i Serbii. Związana 
jest z aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie Sebastia-
nem Świerszczem, wspólnie wychowują roczną córeczkę Julię. 

Od kilku lat Joanna Grabowiecka jest współtwórczynią cy-
klu „Nocne Prowokacje” w Rybnickim Centrum Kultury. W cza-
sie Rybnickich Dni Literatury 2012 pokazała swój dyplomo-
wy spektakl na podstawie życia i twórczości Brunona Schul-
za „Akacje i cynamon. Montaże”. Więcej informacji nt. spek-
taklu na blogu: akacjeicynamon.blogspot.com

W czasie ubiegłorocznych Rybnickich Dni Literatury Joanna 
Grabowiecka pokazała swój dyplomowy spektakl „Akacje i cynamon. 
Montaże”, poświęcony życiu i twórczości Brunona Schulza
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Joanna Grabowiecka przyznaje,  
że czas spędzony w Rybiku miał 
wpływ na jej życiowe wybory
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8 marca w Domu Kultury w Niedobczycach z 
koncertem akustycznym wystąpił Kuba Badach z zespo-
łem Poluzjanci. Muzycy zagrali akustyczne wersje pio-
senek pochodzących z trzech płyt. Wiele z nich publicz-
ność doskonale znała i śpiewał wraz z wokalistą. Kuba 
Badach nawiązał doskonały kontakt z fanami, a występ 
wzbogacił wieloma branżowymi anegdotami. Koncert 
był doskonałym prezentem nie tylko dla świętujących 
Dzień Kobiet pań. 

„Małe i duże poezje” – to tytuł wystawy malarstwa i rysun-
ków rybniczanki Grażyny Zarzeckiej-Czech, którą w Galerii Sztu-
ki Teatru Ziemi Rybnickiej można oglądać do 4 kwietnia. Zgodnie 
z tytułem wystawa dzieli się na dwie części – obrazy duże i małe.  
W holu można oglądać rysowane na papierze miniatury będące 
pokłosiem czterech ubiegłorocznych plenerów (trzy na Mazurach, 
jeden na Pomorzu Zachodnim), w których artystka wzięła udział. 
W samej galerii wiszą już obrazy olejne, abstrakcyjne. — To nowy 
powiew w mojej twórczości. To obrazy abstrakcyjne malowane 
jednak z pewną dozą humoru. Nigdy nie maluję z natury, zawsze 
z wyobraźni. Chodzę i chłonę to, co mnie otacza. Potem wracam 
do siebie, wypijam herbatę i zaczynam malować nie myśląc nawet 
o tym, co maluję — mówi Grażyna Zarzecka-Czech. Jak zdradza  
w ostatnim czasie pracowała bardzo intensywnie. Wszystko po to, 
by mieć też co pokazać na drugiej swojej wystawie, której werni-
saż 7 marca odbył się w Pałacu Sztuki w Krakowie. Stamtąd jej 
prace trafią do galerii w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach,  
a w czerwcu do galerii Mlejn w Ostrawie.  

Gliniane baranki, misy na jajka, koguciki i „koron-
kowe” pisanki powstały w trakcie warsztatów ceramicznych, 
jakie 16 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej poprowadziła ar-
tystka Barbara Budka. W lepieniu ozdób wielkanocnych wzię-
ło udział prawie 30 osób. — Cieszę się, że przyszłam — mówi 
Julia Potysz, która po raz pierwszy, ale jak zapewnia, nie ostat-
ni, znalazła się w gronie uczestników comiesięcznych warsz-
tatów artystycznych. — Każdy może wykonać takie ozdoby, 
to nie takie trudne — dodaje jej mama Dorota Potysz, która 
zrobiła przepięknego baranka do zawieszenia oraz „baran-
kową” misę. Dla Kariny Woryny z Marklowic udział w rybnic-
kich warsztatach to nie pierwszyzna. Mówi, że zawsze lubi-
ła artystyczne zajęcia, choć skończyła AWF. Warsztaty w TZR 
wykorzystuje również do tego, by potem dzielić się umiejęt-
nościami ze swoimi uczniami w Gimnazjum nr 13, gdzie pro-
wadzi zajęcia plastyczne, artystyczne i oczywiście wychowa-
nia fizycznego. Ciekawie zapowiadają się kolejne warsztaty 
„Moja i twoja koszulka”. 20 kwietnia w TZR można będzie 
ozdobić T-shirt m.in. swoim zdjęciem. 

Miłośnicy bluesa bardzo udanie spędzili trzecią sobotę marca, 
przynajmniej ci, którzy wybrali się na polsko-amerykański kon-
cert do Teatru Ziemi Rybnickiej. W pierwszej jego części zagrał 
rybnicki zespół The Blues Experience. Grupa ma już gotowy ma-
teriał na swoją drugą płytę i właśnie rozpoczyna najtrudniejszą 
część tego przedsięwzięcia, czyli zbieranie funduszy na jej wy-
danie. Druga część wieczoru należała do występującego w roli 
gwiazdy Amerykanina Franka Morey’a i jego kameralnego trio 
(kontrabasista Matt Murphy i perkusista Scott Pittman). Grający 
na gitarze i harmonijce ustnej, obdarzony charakterystycznym 
szorstkim, bluesowym głosem Morey zaśpiewał nie tylko wła-

sne kompozycje, ale i kilka coverów.
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Zaczęło się od tekstów Jacka Kaczmarskiego. — To 
one nas zainspirowały i pomogły znaleźć temat — mówi Izabela 
Karwot, reżyser spektaklu „Post czy karnawał”, którego premiera 
odbyła się 2 marca na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. Tym razem 
młodzi ludzie z teatru Tara-Bum postanowili opowiedzieć, o tym 
jak ważne są życiowe wybory. — Chcemy mówić o tym, co jest 
nam bliskie i co nas dotyka — przekonują. Akcja toczy się pod trze-
pakiem. Tam młodzi ludzie najczęściej się spotykają i rozmawiają  
o przyszłości. Wiedzą, że nadchodzi pora zmian – muszą wejść w 
dorosłość, której się obawiają. Pragną czegoś więcej i muszą do-
konywać wyborów: karnawał – zabaw nawał czy kar nawał? Du-
sza czy ciało? A może i dusza, i ciało? — Nie można przesadzić  
w żadną stronę, bo wtedy na pewno nie uda się znaleźć tego, cze-
go się szuka — tłumaczy reżyserka. Młodzi ludzie mówią tekstami, 
które sami napisali, również gwarą śląską. Spektakl został ciepło 
przyjęty, nie tylko przez młodych widzów, którzy oklaskiwali swo-
ich kolegów, ale też przez dorosłych. — Mówią, że są zbudowa-
ni postawą młodzieży, ich kreatywnością i tym co mają do powie-
dzenia — cieszy się Izabela Karwot z opinii publiczności. Na sce-
nie wystąpili: Anna Nowak, Barbara Romańska, Tatiana Woźniak, 
Adrianna Jureczko, Klaudia Smolorz, Marta Kunecka, Małgorzata 
Woźniak, Justyna Stronczek, Klaudia Machalica, Dominika Marszo-
lik, Karolina Kądziela, Magdalena Makosz, Kamil Falenta, Bartosz 
Lasota, Miłosz Lindner, Beniamin Kobos, Wojciech Kowalski i Bar-
tosz Mitura. Reżyseria: Izabela Karwot i zespół, muzyka: Jarosław 
Hanik, reżyseria światła: Tomasz Porembski, a scenografia: Agniesz-
ka Kaczyńska i Bartłomiej Dzierżęga.  

Spektakl „Post czy karnawał” będzie można obejrzeć 20 kwiet-
nia w TZR. Tara-Bum chce też go pokazać również na Wadowic-
kich Spotkaniach Teatralnych, gdzie przed rokiem zdobyli głów-
ną nagrodę, Drewnianą Maskę, za pantomimiczny spektakl „Jed-
na szafa… ubrań wiele”. 

Znani aktorzy Tamara Arciuch, Bartosz Opania i 
Bartosz Kasprzykowski wystąpili 14 marca na scenie 
Domu Kultury w Niedobczycach w spektaklu komedio-
wym „Pod niemieckimi łóżkami”. Bohaterką przedstawie-
nia jest Justyna – polska sprzątaczka, wygarniająca wsty-
dliwe brudy spod stereotypowo schludnych łóżek swoich 
niemieckich pracodawców. Spektakl wyśmiewa też świat 
mediów i filmu. Sprzątaczka jest zapraszana do reality 
show, który prowadzi Jan Opóźnialski, reżyser Andrzej 
Bujda chce zrealizować film „Człowiek z wiadra”, a scena-
rzystka Ilona Łebska myśli o obsadzie serialu „S jak sprzą-
tanie”. Spektakl z udziałem jednych z najbardziej rozpo-
znawanych polskich aktorów spodobał się publiczności. 

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

9 marca w Domu Kultury w Boguszowicach odbyła się pre-
miera bajki „O wilkach i koźlątkach” Teatru Pacynki, działające-
go pod auspicjami Młodzieżowego Domu Kultury. — Twórca-
mi bajki są dzieci, które opowiedziały historię zabawnych kó-
zek i podstępnych wilków. Prace nad spektaklem ruszyły już 
we wrześniu, ale intensywne próby rozpoczęły się w połowie 
lutego. Scenariusz powstał w oparciu o działania teatralne za-
improwizowane przez dzieci — mówi reżyserka spektaklu Zo-
fia Paszenda, która specjalnie na prośbę jednej ze swoich wy-
chowanek, stworzyła dodatkową postać wilka. Tym sposobem, 
w bajce braci Grimm, pojawił się drugi wilk, czyli… Małgosia 
Padoł. W rolę pierwszego wilka wcielił się Mateusz Rosa; Jola 
Dziubany zagrała Mamę Kozę, a Ania Mizyn – sprzedawczynię. 
Koźlątkami zostały: Inga Kulak, Karolinka Materna, Kaja Micha-
lik, Oliwia Rogowska, Zosia Bugiera, Oliwia Rynkiewicz i Nata-
lia Dziubany. Kostiumy przygotowała Ilona Myszka, scenogra-
fię Józef Herok i Danuta Sarna, oprawę muzyczną zapewnili 
Grzegorz Kujda i Tomasz Paszenda, a oświetlenie – Kamil Kar-
wot. — Widzowie żywo reagowali na to, co się działo na sce-
nie, ale premiera to dopiero początek drogi. Spektakl teatral-
ny, a tym bardziej bajkowy, ciągle się rozwija, a każdy kolejny 
występ zwykle jest ciekawszy — ocenia Zofia Paszenda. Teatr 
Pacynki działa w MDK od czterech lat. Początkowo grupa nie 
była liczna, ale we wrześniu ubiegłego roku do zespołu dołą-
czyli nowi aktorzy i teraz teatr liczy 11 dzieci, w wieku od sze-
ściu do dziewięciu lat. Swój nowy spektakl pokażą na festiwa-

lach w Jaworznie i w Czerwionce-Leszczynach. 
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Kulturalnym skrótem

— To jest jeden z tych poetów-bardów, któ-
rzy w Polsce jakimś cudem ciągle jeszcze się ro-
dzą — mówił o nim w czasie koncertu finałowe-
go Jan Poprawa, przewodniczący jury.

W Rybniku zaśpiewali laureaci 24 ubiegło-
rocznych festiwali związanych z nurtem pio-
senki artystycznej. Jurorzy byli tym razem wy-
jątkowo zgodni. — Zwycięstwo Majewskiego to 

coś wspaniałego. Dzięki niemu coś się na tym fe-
stiwalu odblokowało. To wyuczone, dziewczęce 
śpiewanie z pokorą i ukłonem dla cierpienia było 
już męczące, zwłaszcza, że niektóre piosenki były 
zaśpiewane wręcz napastliwie i mieliśmy do czy-
nienia z budowaniem sztucznej kreacji. A tu po-
jawia się taki Majewski i kładzie nas jurorów na 
łopatki. Jego wykonania to kwintesencja piosenki 
artystycznej; używa mniej słów niż inni wykonaw-
cy, ale ma więcej do przekazania — mówi Iwona 
Loranc, zwyciężczyni OFPY z roku 2002, która 
była jednym z jurorów.

W konkursie głównym tegorocznej OFPY wy-
stąpiło 15 wokalistek i pięciu wokalistów; każdy 
zaśpiewał po dwie piosenki. Zdobywca grand 
prix Łukasz Majewski wystąpił jako ostatni. 
To nie był jego debiut na rybnickim festiwalu;  
w 2008 roku, gdy GP wyśpiewała warszawianka 
Izabela Lencka znalazł się w gronie sześciu lau-
reatów. Na co dzień Majewski jest starszym me-
nedżerem w jednym z dużych banków korpora-
cyjnych i zajmuje się wdrażaniem nowego opro-
gramowania komputerowego. Przyznaje otwar-
cie, że ta praca nie ma związku z jego twórczo-
ścią, ale choć wprowadza w jego życie nieco cha-
osu, zapewnia jego rodzinie utrzymanie i po-

zwala mu realizować swoje pasje. Mówi, że jest 
technokratą z wyboru. Gdy w podstawówce do-
stał swój pierwszy komputer – atari, zajął się nie 
grami, jak większość rówieśników, ale progra-
mowaniem. Mówi, że już jako nastolatek wie-
dział, jak będzie zarabiać na życie. Nigdy nie 
kształcił się muzycznie, jest samoukiem, a to za 
sprawą siostry, która przyniosła do domu gita-

rę. Jest ojcem sześcioletniej Marii oraz cztero-
ipółletniej Dominiki. 

— Zafascynowali mnie dwaj artyści: Jimi Hen-
drix i Jacek Kaczmarski. Czasem mam z nimi dłuż-
szy rozbrat, ale zawsze do nich wracam — mówi 
Majewski. Gdy miał sześć lat, tata zabrał go do 
hali Oliwii w Gdańsku na koncert pt. „Zakaza-
ne piosenki”. Tam pierwszy raz usłyszał Kacz-
marskiego. Jak sam mówi, od pięciu, sześciu lat 
zajmuję się głównie pisaniem tekstów, również 
dla innych wykonawców. — Chyba mi to jako 
tako wychodzi, bo zgłasza się do mnie coraz wię-
cej muzyków. Jeden z moich tekstów zaśpiewała 
na OFPIE rybniczanka Karolina Filec. Muzyka 
jest ważna, ale podstawą jest słowo, słowo pełne 
metafor i cymesów. Tekściarze nazywają świat,  
w którym żyję inaczej niż ja go postrzegam. Moje 
teksty podobnie, moje problemy, lęki i radości są 
w nich nazwane i przedstawione w sposób, w jaki 
o nich na co dzień nie myślę. To fajna odskocz-
nia — mówi Łukasz Majewski. 

Pisze również teksty dla dzieci; opublikował 
wierszyk w „Świerszczyku” i planuje wydanie 
tomiku wierszy dla dzieci. Do kilku skompono-
wał również muzykę, dzięki czemu każda z jego 
córek mogła w domowych warunkach nagrać 

w 22 lutego w Domu Kultury w Niedobczycach po-
kazano film „Szlakiem śląskich powstańców” wy-
produkowany na zlecenie Stowarzyszenia Inicja-
tyw Młodzieży w Rybniku. Reżyserem i autorką 
scenariusza jest dziennikarka Aleksandra Fuda-
la, szlakiem śląskich powstań oprowadzał Zbysz-
ko Miska, a bohaterami dokumentu są potom-
kowie powstańców. Film miał przybliżyć historię 
powstańczych walk, zwłaszcza młodemu poko-
leniu, dlatego był już prezentowany w wielu ślą-
skich szkołach średnich. Prapremiera dokumen-
tu odbyła się w 2011 r. w Muzeum Górnoślą-
skim w Bytomiu.

w „Pieskie życie” to tytuł dziecięcego spektaklu mu-
zycznego, którego premiera odbyła się 23 lutego 
na scenie Domu Kultury w Niewiadomiu. Poprze-
dziły go warsztaty aktorskie, wokalne i tanecz-
ne pod okiem Ewy i Stanisława Witomskich, ak-
torów Teatru Muzycznego Wit-Wit z Gliwic oraz  
z udziałem artystów Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego. Na scenie wystąpiły dzieci z placówki 
wsparcia dziennego Zespołu Ognisk Wychowaw-
czych w Rybniku oraz uczestniczki kół tanecznych 
z Domu Kultury w Niewiadomiu. Projekt dofinan-
sował urząd miasta, a współorganizowało Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Niewia-
domiu i dom kultury.

w 8 marca w rybnickiej bibliotece odbyło się szóste 
spotkanie z cyklu „Tajemnica i poznanie. Uwagi o 
kulturze i wyobraźni”. Tym razem dr Jacek Kurek 
zabrał liczną grupę słuchaczy w podróż do prze-
łomu XIX i XX wieku, by jak zwykle w fascynujący 
sposób, opowiedzieć o „symfonii schyłku” w mu-
zyce, literaturze i malarstwie. Wykład „Na progu 
końca świata” miał przybliżyć nastroje niepokoju 
i nadchodzącej grozy, którą dostrzegali wtedy ar-
tyści; rzadziej naukowcy. Uczestnicy wykładu wy-
słuchali utworów m.in. Claude Debussy’ego, Erika 
Satie i fragmenty „Święta wiosny” Igora Strawiń-
skiego, kompozycji uznawanej za początek mu-
zyki nowoczesnej XX w. Obejrzeli też dzieła Ro-
dina, Van Gogha, Muncha, Pissarro, czy Seurata. 
Było o cyprysach, pocałunkach, dniu kobiet, Be-
atlesach i Rolling Stonesach, czyli – ciekawie, jak 
zwykle. Wykład będzie miał swoją drugą część, za-
tytułowaną „Europa po deszczu”, na którą dr Ku-
rek wraz z biblioteką zapraszają 12 kwietnia o 10.

w Ponad tysiąc pięćset pań będzie bawić się na Bab-
skim Combrze w Domu Kultury w Niedobczycach. 
To kolejny rekord tej cieszącej się ogromną popu-
larnością imprezy. Tym razem na zabawy, konkur-
sy i śpiewy w kobiecym gronie organizatorzy mu-
sieli zarezerwować aż osiem kwietniowych wie-
czorów (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27), czyli już po 
wielkim poście, do czego gorąco zachęcała nasza 
redakcja. Wszystkie bilety już zostały wyprzedane! 
Babski Comber odbywa się w Niedobczycach od 
kilkunastu lat. Bawiono się już w stylistyce dzikie-
go zachodu, starożytnej Grecji i w cygańskim obo-
zowisku. Co organizatorzy szykują tym razem?

Menadżer z duszą barda

37-letni menadżer komputerowiec Łukasz Majewski z Kaszub zdobył Grand Prix tegorocznej 
17. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Śpiewając piosenki swojego 
autorstwa jurorom i publiczności dał się poznać jako bard ze skłonnością do autoironii.

— Trochę się krępuję, kiedy jestem szczery, gdy ładuję słowa w zwrotek kontenery — śpiewał zwycięzca OFPY 
Łukasz Majewski   
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Kulturalnym skrótem
w 11 marca w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się 

miejskie eliminacje do 58 Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Jurorzy: Izabela Kar-
wot, Beata Szołtysek i Jarosław Hanik, ocenili 14 
uczestników. W turnieju recytatorów I nagrodę 
zdobyła Anna Nowak, a w kategorii poezja śpie-
wana najlepszą okazała się Karolina Filec. Oprócz 
zdobywczyń I miejsc do eliminacji regionalnych  
w Katowicach jury zakwalifikowało również: Bar-
barę Romańską, Martę Kunecką i Małgorzatę 
Woźniak, które zajęły drugie i trzecie miejsca w 
turnieju recytatorskim. 

w Nie odbyły się zaplanowane na 19 i 20 marca 
Dni Teatru Stu, czyli spektakle „Księżyc i magno-
lie” i „Sonata Belzebuba”. Dyrekcje Rybnickie-
go Centrum Kultury i Teatru Stu podjęły decyzję  
o przeniesieniu przedstawień na sezon artystycz-
ny 2013/2014. Powodem było niewielkie zainte-
resowanie sprzedażą biletów.

w Dom Kultury w Niedobczycach ogłosił konkurs 
plastyczny pt. Moja kolorowa pisanka i stroik wiel-
kanocny. Uczestnicy (nie ma ograniczeń wieko-
wych) mogą wykonać pisanki, stroiki, czy ozdo-
by związane z Wielkanocą. Prace należy składać 
w sekretariacie domu kultury do 4 kwietnia. Zwy-
cięzcy otrzymają nagrody, a prace pokazane zo-
staną na pokonkursowej wystawie.

w 21 marca, a więc już po zamknięciu GR, w biblio-
tece głównej otwarto wystawę „Rajskie ogrody” 
grupy artystycznej Konar. Tematem przewodnim 
są ogrody w różnorodnych interpretacjach człon-
ków rydułtowskiej grupy, która powstała w 1976 
r. i skupia plastyków, fotografów i literatów. Na 
wystawie swoje prace mieli pokazać: Alina Krau-
twurst, Aldona Fila, Beata Tomas, Beata Wali-
górska-Rzaczek, Bogusława Jaworska-Zniszczoł, 
Ewa Leks, Ewa Scheicht, Marek Matuła, Piotr Li-
pina, Krzysztof Wychowski, Jerzy Kawulok, Mi-
rosław Pilarz, Zygmunt Łaciok, Jerzy Buczyński 
i Janusz Palik.

w 22 marca, a więc już po zamknięciu tego nu-
meru GR, w Gimnazjum nr 7 w Boguszo-
wicach miał gościć aktor telenoweli Klan, 
Dariusz Lewandowski, a w Dom Kultury w Nie-
dobczycach zaplanowano kolejną edycję Rybnic-
kiego Festiwalu Przedszkoli „Przedszkolaki tań-
czą i śpiewają”. 

w 23 marca, już po zamknięciu tego numeru, na sce-
nie Domu Kultury w Niewiadomiu, zaplanowano 
uroczyste ogłoszenie wyników X Jubileuszowego 
Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Scenka”. 19 mar-
ca przed jurorami: Ewą Witomską z Teatru Mu-
zycznego Wit-Wit w Gliwicach, instruktorką Kata-
rzyną Chwałek i reżyserem Januszem Majewskim, 
wystąpiło ponad 200 dzieci z zespołów teatral-
nych z Rybnika, Czechowic-Dziedzic, Świerklan, 
Nędzy, Skrzyszowa czy Turzy. Koncert laureatów 
połączono z „Dniem Teatru Cieni”, prowadzonym 
przez Teatr Figur z Krakowa, spektaklem dla dzie-
ci „Pan Piórko w ramionach miłości” oraz wysta-
wą baśniowych fotografii Daniela Raczyńskiego.

swoją pierwszą kilkudziesięciosekundową pły-
tę. — Staram się zaszczepić w nich radość ze śpie-
wania. Chandry mnie nie omijają, ale z natury je-
stem optymistą. Nie czuję się wybitnym artystą, ale 
wiem, że mam ważne rzeczy do przekazania. Liczy-
łem, że publiczność w Rybniku to usłyszy; werdykt 
jury był dla mnie sprawą drugorzędną — zapewnia. 
Nagroda finansowa (9 tys. zł) ułatwi mu wydanie 
debiutanckiej płyty. Tytuł roboczy już ma – „Męż-
czyzna z zakolami”. Urodził się w Gdańsku, ale 
od dziesięciu lat mieszka w Sitnie na Kaszubach.

Majewski wykonał dwie diametralnie różne 
piosenki. — Tęsknię za tym jednym zębem, któ-
ry masz. Za tym, że poznajesz moją twarz, za tym, 
że wciąż rączką sięgasz tam, gdzie kwitnie moja 
gęba — śpiewał w pierwszej, którą napisał po 
narodzinach młodszej córki. Druga „Świniaki 
song”, traktuje generalnie o wieprzowinie, ale 
przewrotnie nawiązuje też do nastrojów, panują-
cych wśród pracowników w czasie zwolnień gru-
powych. — Wiszę w rzeźni na haku, co będzie ze 
mną nie wiem. Tęsknię ciut do chłopaków, którzy 
zostali w chlewie — śpiewał zwycięzca tegorocz-
nej OFPY Łukasz Majewski. — Mam nadzieję, 
że udało mi się wnieść do tego przykrego tema-
tu odrobinę radości — mówił w czasie konferen-
cji prasowej.

Jak co roku, festiwal rozpoczął się od finału 
ogólnopolskich eliminacji. O cztery miejsca w ob-
sadzie konkursu głównego rywalizowało dziesię-
ciu wykonawców. Publiczności najbardziej przy-
padł do gustu jedyny w tej stawce mężczyzna Pa-
weł Czekalski, który zaśpiewał dwie własne pio-
senki m.in. o komunikacji, w której „ideał sięgnął 
facebruku”. Uznania jurorów jednak nie zyskał  
i przepustki do głównego konkursu przyznali oni 
czterem wokalistkom. — Ja miałem największe za-
strzeżenia właśnie do jego tekstów. To łatwa publi-
cystyka pisana pod publiczkę. Nie twierdzę, że to 
grafomaństwo, ale piosenki Majewskiego w porów-
naniu z tekstami Czekalskiego to prawdziwy maj-
stersztyk. Majewski niczym się nie popisuje. Opo-
wiada to, co myśli o świecie, pisze dobre teksty, któ-
re śpiewa w sposób bardzo naturalny, co na tle in-
nych wykonawców i ich artystycznych eksperymen-
tów bardzo nas ujęło — powiedział nam inny ju-
ror Jerzy Satanowski.

Dwie równorzędne drugie nagrody zdobyły 
zwyciężczynie eliminacji Alicja Piątek z Poznania, 
która pięknie zaśpiewała „Deszczowego klauna” 
Nicka Cave’a i młodziutka Katarzyna Rajewska 
ze Zduńskiej Woli, w której wykonaniu usłyszeli-
śmy „Jakiś czas”. Przyznano też trzy równorzęd-
ne trzecie nagrody. Wyróżnienie dla najlepszego 
akompaniatora trafiło do akordeonisty i pianisty 
Iwo Jedyneckiego. W głównym konkursie wystą-
piła też rybniczanka Karolina Filec, której towa-
rzyszył kompozytor jej piosenek, pianista Jaro-
sław Hanik, ale wśród wybrańców jurorów się 
nie znalazła. — Obserwuję Karolinę od wielu już 
lat. Dzięki swojej osobowości scenicznej jest roz-
poznawalna w Polsce i zdobyła już kilka ważnych 
nagród na ogólnopolskich festiwalach. Wierzę, że 
próby tworzenia specjalnie dla niej kompozycji 

przez świetnego muzyka i jej akompaniatora Jaro-
sława Hanika przyniosą jej wkrótce uznanie i pu-
bliczności, i jurorów — komentuje Jadwiga Dem-
czuk-Bronowska, dyrektor artystyczny festiwalu.

Po przesłuchaniach konkursowych koncerto-
wały gwiazdy: Monika Brodka, Grzegorz Tur-
nau m.in. ze Stanisławem Sojką i Renata Prze-
myk, której piosenki zaśpiewał też Czesław Mo-
zil. Na finał, w Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpili 
Janusz Radek i Ania Rusowicz, którzy w ostatniej 
chwili zastąpili zespół Raz, Dwa, Trzy, którego li-
der Adam Nowak trafił do szpitala. W koncer-
cie finałowym oprócz tegorocznych laureatów z 
krótkim recitalem wystąpił też zwycięzca ubiegło-
rocznej OFPY, akordeonista z charakterystyczną 
piszczałką Jakub Pawlak, który po rybnickim fe-
stiwalu zwyciężył jeszcze we wrocławskim Prze-
glądzie Piosenki Aktorskiej. — Moja twórczość się 
nie zmieniła, o czym można się było przekonać w 
czasie mojego mini-recitalu. Właśnie skończyłem 
nagrywać materiał na moją debiutancką płytę. Jak 
wszystko dobrze pójdzie ukaże się w tym roku, po 
wakacjach — powiedział nam po zejściu ze sceny.  

— Piosenka artystyczna to dzieło, w którym naj-
ważniejszy jest literacki tekst, muzyka i wreszcie 
ktoś, kto potrafi to pięknie połączyć. Wachlarz wa-
lorów, jakie zaprezentowali młodzi artyści w zróżni-
cowanym repertuarze był bardzo bogaty. Dla mnie 
wszyscy uczestnicy tworzą bogatą treść historii na-
szego festiwalu. Wierna nam od lat rybnicka pu-
bliczność ma podobne zdanie, wiele osób właśnie 
konkurs ceni sobie najbardziej choć na festiwa-
lu odbywają się też koncerty gwiazd polskiej estra-
dy — mówi Jadwiga Demczuk-Bronowska, dy-
rektor artystyczny rybnickiej OFPY.

W czasie koncertu finałowego jej dyrektor Sta-
nisław Wójtowicz, prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik za pomoc w stworzeniu OFPY i liczącej 
się marki festiwalu podziękował Jerzemu Cha-
chule, ustępującemu dyrektorowi rybnickiej elek-
trowni. Grand Prix zwycięzcy wręczył już jego na-
stępca Robert Gałązka. 

Po 17 edycjach OFPY coraz bardziej dojmują-
cy staje się brak udziału publiczności w przyzna-
waniu choćby wyróżnień. Co prawda ze względu 
na fakt, że konkurs główny trwa dwa dni i, że każ-
dego dnia jest inna widownia, wprowadzenie kla-
sycznej nagrody publiczności mogłoby być nieco 
ryzykowne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by 
np. przy ocenie uczestników finału eliminacji, pu-
bliczność mogła zdecydować o obsadzeniu cho-
ciażby jednego z czterech wolnych miejsc w skła-
dzie konkursu głównego. Jadwiga Demczuk-Bro-
nowska zapewniła nas, że przedstawi tą propo-
zycję w czasie spotkania rady programowej ryb-
nickiego festiwalu.

Organizatorem 17. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej była Fundacja Elektrowni 
Rybnik, a współorganizatorem Rybnickie Cen-
trum Kultury. Mecenasem festiwalu był francu-
ski EDF, a część kosztów jego organizacji pokry-
ła dotacja z budżetu miasta Rybnika. 

Wacław Troszka, (S)

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



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

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

8 kwietnia, g. 19.30
ŻYŁA SOBIE BABA
p r o d .  R o s j a , 
2011, 150 min., 
dramat,  scen. 
i  reż.: Andriej 
Smirnow, obsa-
da: Daria Jeka-
masowa, Wła-
disław Abaszyn, 
Maksim Awierin.
Epicki film o hi-
storii Rosji. Lata 1909-1921 – rosyjska wio-
ska przeżywa ciężkie chwile: wojnę świato-
wą, rewolucję, wojnę ojczyźnianą. Przez pry-
zmat życia „Baby” zostają ukazane losy pań-
stwa i krwawe karty historii, skomplikowane 
relacje międzyludzkie panujące w wiosce. Na-
czelną zasadą nie jest przyzwoitość, lecz śle-
pe posłuszeństwo tradycji i niewybieganie 
przed szereg. A Baba łamie regułę za regułą.

15 kwetnia, g. 19.30
ZAMIESZKAJMY RAZEM
produkcja: Fran-
c j a / N i e m c y , 
2011, 96 min., 
komedia, scen. 
i reż.: Stéphane 
Robelin, obsada: 
Guy Bedos, Da-
niel Brühl, Ge-
raldine Chaplin, 
Jane Fonda. 
Znający się od 40 lat przyjaciele postanawiają 
zamieszkać razem. W filmie francuskiego reży-
sera starość nie jest bajką z reklamy towarzy-
stwa ubezpieczeniowego. To raczej świado-
mość własnej śmiertelności, powolne godze-
nie się z niedołężnością, niepamięcią, przemi-
janiem. Bohaterowie nie żyją pustą tęsknotą za 
młodością, lecz znajdują wartość we własnym 
doświadczeniu. 

22 kwietnia, g. 19.30
BEZ WSTYDU
prod:  Po l ska , 
2012, 84 min., 
dramat obycza-
jowy, reż.: Filip 
Marczewski,ob-
sada: Agniesz-
ka Grochowska, 
Mateusz Kościu-
kiewicz, Maciej 
Marczewski.
Historia zakazanej miłości brata do siostry. 
Tadek, po powrocie do rodzinnego mia-
steczka odkrywa, że jego siostra związała 
się z żonatym mężczyzną. Zazdrość przera-
dza się w obsesję, wykraczającą poza mo-
ralne i obyczajowe normy miejscowej spo-
łeczności. Wiedziony szaleńczą fascynacją 
uczyni wszystko, by skompromitować ko-
chanka siostry. 

29 kwietnia, g. 19.30
MADRYT 1987
prod.: Hiszpania, 
2011, 100 min., 
dramat,  scen.  
i reż.: David Tru-
eba ,  obsada : 
Maria Valverde 
i Jose Sacristan.
Sędziwy intelek-
tualista Miguel 
zaprasza do swe-
go mieszkania młodą adeptkę pióra, śliczną  
i spontaniczną Angelę. On, może po raz ostat-
ni, chce zaznać seksualnego spełnienia z pięk-
ną kobietą; ona – choć wie, na co się nara-
ża – pragnie pokazać mu swoje literackie pró-
by. Liczy, że uda jej się przechytrzyć starego 
lisa i poznać tajniki jego pisarskiego warsz-
tatu. Przypadek sprawia, że ci dwoje zatrza-
skują się w ciasnej łazience. 

4.04., czwartek
g. 11.00 „Niewidzialny świat wokół nas” – inż. Zdzisław Mencel 

8.04., poniedziałek
g. 10.00 dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki

9.04., wtorek 
g. 7.00 wycieczka do Tarnowskich Gór, wyjazd spod kampusu

10.04., środa
g. 13.00 wykład: „Interakcja leków” dr Astrid Koterwa

11.04., czwartek
g. 11.00 

wykład: „Śląska nieprofesjonalna twórczość plastyczna typu ludowe-
go”, prof. Irena Bukowska-Floreńska

16.04., wtorek
g. 6.30 wycieczka do Krakowa, wyjazd spod kampusu

18.04., czwartek
g. 11.00 wykład: „Kubizm” – Helena Kisielewska

22.04., poniedziałek
g. 10.00 dyżur prawniczy – mec. Gerard Kuźnik

25.04., czwartek,
g. 11.00 

wykład: „Higiena, ubiór i jedzenie od średniowiecza do współczesno-
ści” – dr Bożena Czwojdrak 

Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego w siedzibie UTW.

Egipt – tury-
styczny raj na 
ziemi,  koleb-
k a  s t a r o ż y t -
nej cywilizacji 
i kraina waka-
cyjnych kuror-
tów – w powieści 
Alaa Al Aswana 
„Kair, historia 
pewnej kamie-
nicy” odsłania 
swoje prawdzi-
we, brutalne ob-
licze: sztywne społeczne podziały, ko-
rupcja, dławiące demokrację prakty-
ki władzy, terroryzm. 

Mieszkańcy tytułowej kamienicy chcą 
wieść w miarę spokojne i szczęśliwe ży-
cie, ale to proste pragnienie musi się skon-
frontować z rzeczywistością. Tak jak mi-
łość dwojga nastolatków, która nieuchron-
nie zmierza od idealizmu do rozczaro-
wania. Książka okazała się bestsellerem,  
a w 2006 roku na jej podstawie powstał naj-
droższy film w historii egipskiej kinemato-
grafii. Zainteresowanych lekturą zaprasza-
my 17 marca o g. 17. na spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki do rybnickiej biblio-
teki.    (m)

Dom Kultury w Chwałowicach ogłosił 
konkurs na znak graficzny placówki.

Logo powinno nawiązywać do charakteru 
DK, jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucją 
i oddawać jej charakter. Wybrany przez komi-
sję konkursową znak graficzny będzie przezna-
czony do celów promocyjnych. Będzie umiesz-
czany na plakatach, ulotkach, w internecie i na 
gadżetach promocyjno-reklamowych. W kon-
kursie mogą wziąć udział osoby, które ukoń-

czyły 16 lat, a każdy uczestnik może przed-
stawić maksymalnie dwie prace konkursowe. 
Termin ich dostarczenia upływa 19 kwietnia, 
a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 
26 kwietnia. Nowe logo zostanie zaprezento-
wane podczas uroczystego jubileuszu 55-lecia 
placówki. Zwycięzca otrzyma 700 zł nagrody. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie internetowej placówki. 

(S)

Egipt bez retuszu

Stwórz kulturalne logo
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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



POLECA!tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

Zatańczy Przygoda
Występ rybnickiego zespołu tańca ludo-

wego „Przygoda”. 
4 kwietnia, czwartek – g. 18

Music & Soul Festival
Pierwsza edycja festiwalu, który z pew-

nością zadowoli miłośników „muzyki du-
szy” – klimatycznej i skłaniającej do reflek-
sji. Na scenie zobaczymy czołowych wyko-
nawców tego gatunku: Ruth Waldron i Jnr 
Robinsona z Wielkiej Brytanii, a także Beatę 
Bednarz, Magdę Anioł oraz Kolah.

7 kwietnia, niedziela – g. 18.  

Tajemnica Katynia
Wykład płk Tadeusza Dłużyńskiego pt. „Ta-

jemnica Katynia”.
9 kwietnia, wtorek – g. 13

Zielony Wędrowiec 
Kolejna premiera Teatru Dziecięce-

go Guziczek działającego w Rybnic-
kim Centrum Kultury pod kierunkiem 
Izabeli Karwot. Tym razem najmłodsi 
poznają perypetie Zielonego Wędrow-
ca. Nasycona ciepłym humorem bajka 

o przyjaźni, tolerancji i marzeniach.
13 kwietnia, sobota – g. 18

Dieta cud 
Spektakl „Dieta cud” czyli komedia od-

chudzająca to plan reality show, w któ-
rym jego uczestniczki walczą o wielką wy-
graną i tytuł „miss fitness”. Zabawna saty-
ra na telewizyjne czasy, gdzie człowiek sta-
je się narzędziem wysokiej „oglądalności”. 
Na scenie m.in.: Grażyna Barszczewska, Ewa 
Dałkowska i Ewa Kuklińska.

14 kwietnia, niedziela – g. 19

Post czy karnawał 
Spektakl zespołu teatru „Tara Bum” 

działającego w ramach RCK w reżyse-
rii Izabeli Karwot. Subiektywne podejście 
do kwestii poruszanych w utworach Jacka 
Kaczmarskiego z muzyką rybniczanina Ja-
rosława Hanika. 

20 kwietnia, sobota – g. 17

Noc w Wenecji
Do spędzenia nocy w tym romantycz-

nym mieście zaprasza Gliwicki Teatr Mu-
zyczny. Słońce, muzyka, piękne kobiety,  

a przede wszystkim karnawał, czyli czas, kie-
dy zakładając maskę, można zamienić się ży-
ciowymi rolami. Operetka Johanna Strausa, 
wiedeńskiego mistrza gatunku, w wykona-
niu gliwickiego teatru to piękna muzyka, 
wenecki przepych, dworskie intrygi i spora 
dawka humoru.

21 kwietnia, niedziela – g. 18

Brzydkie kaczątko 
Któż z nas nie zna tej ponadczasowej 

opowieści o perypetiach małego łabę-
dzia, który na swej drodze ku dorosłości 
musi stawić czoła upokorzeniom ze stro-
ny współbraci zwierząt? Spektakl dla dzieci 
na motywach opowiadania Jana Christiana 
Andersena, w wykonaniu Teatru Dzieci Za-
głębia z Będzina uczy tolerancji, wrażliwo-
ści na agresję i zwraca uwagę na problem 
odmienności. 

28 kwietnia, niedziela – g.16  

W maju zapraszamy m.in. na spektakl 
kabaretowy „Old Spice Girls czyli Babski Ka-
baret” z udziałem Emilii Krakowskiej, Barba-
ry Wrzesińskiej i Lidii Stanisławskiej.

Złoto zdobyły Nikola Kampe (kategoria: modern 
12-15 lat) i Karolina Słomka (hip-hop +16 lat) oraz 
hip-hopowy duet Karolina Słomka i Paulina Witosz. 
Ze srebrem z turnieju wróciły Barbara Tomas (modern 
+16 lat) i Paulina Witosz (hip-hop +16 lat), a brąz wy-
tańczyły – Karolina Słomka (modern +16 lat), Oliwia 
Piontek (jazz 12-15 lat) i Dagmara Onderka (jazz +16 

lat) oraz Anna Reclik i Tatiana Radecka (jazz do 11 
lat). Debiutantki: Dominika Kraińska i Martyna Kuś-
ka zostały finalistkami w swoich konkurencjach, nato-
miast Patrycja Bachul, Paulina Witosz, Ramona i Na-
tasza Siódmok, Anna Chlubek, Jagna Dziubek, Mał-
gorzata Gęgotek i Daria Śmigielska otrzymały najwyż-
sze noty sędziowskie za swój pierwszy solowy występ. 

To nie jedyny sukces utalento-
wanych tancerek Vivero. 12 mar-
ca w Centrum Kultury Śląskiej  
w Świętochłowicach, odbyła się 
gala Ogólnopolskiego Festiwalu 
Tańca, na którym solistki Hanna 
Gęgotek i Karolina Słomka zdoby-
ły pierwsze miejsce, a zespoły Klik! 
i Furio wywalczyły wyróżnienia. 
Trenerki Izabela Barska-Kaczmar-
czyk i Patrycja Misiewicz podkre-
ślają, że ich podopieczne, zarówno 
te doświadczone jak i początkują-
ce, w pełni zasłużyły na pochwały; 
uzyskane rezultaty są efektem ich 
wielogodzinnych treningów, syste-
matycznej pracy, ogromnego zaan-
gażowania i pasji. 

(S)

Do 26 kwietnia Dom Kul-
tury w Chwałowicach cze-
ka na zgłoszenia uczestni-
ków XXXI Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej im. Tadeusza 
Paprotnego.

Impreza adresowana jest 
do solistów w wieku od 6 
do 16 lat. Uczestnicy powin-
ni przygotować dwa utwory  
w języku polskim. Festiwalo-
we jury oceni dobór reper-
tuaru do możliwości i wieku 
dziecka, emisję głosu i dykcję. 
Przesłuchania konkursowe 
odbędą się 16 i 17 maja; kon-
cert finałowy – 2 czerwca. Fe-
stiwal organizują Dom Kultu-
ry w Chwałowicach i Stowa-
rzyszenie Muzyczne 6 na 6. 
Szczegóły na stronie interne-
towej chwałowickiej placówki 
(www.dkchwalowice.pl) 

(S)
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Studio Tańca Vivero ma na swym koncie kolejne turniejowe sukcesy

Zaśpiewaj 
na 

festiwalu
Ta n e c z n e  l a u r y

Z II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Freestyle o Puchar Prezydenta Miasta Jawora z meda-
lami wróciły solistki i duety Studia Tańca Vivero, działającego przy Rybnickim Centrum Kul-
tury. Turniej odbył się 10 marca, a wzięła w nim udział czołówka polskich tancerzy. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39



Serdeczne podziękowania za udział 
w uroczystościach pogrzebowych mojej ukochanej żony

Śp.
Krystyny Byszewskiej

bratu z synem Wojciechem, moim siostrom z rodzinami, 
kuzynom żony wraz z rodzinami, licznym przyjaciołom, 
koleżankom, kolegom, sąsiadom, kolegom-studentom 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z jego szefową, 
współpracownikom z byłego PRG „ROW”, obecnie RZRG 

oraz wszystkim niewymienionym
   składa mąż Walery
 

Msze św. gregoriańskie są odprawiane od 3 marca 2013 r., o godz. 8.00 
w kaplicy przy klasztorze sióstr wizytek w Rybniku, ul. Brudnioka 3.

— Rodziny „trzy plus” najczęściej korzystają 
ze zniżkowego wstępu do dwóch miejskich pły-
walni. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się 
imprezy w Teatrze Ziemi Rybnickiej, niewiel-
kim – w domach kultury. Praktycznie zerowe 
jest zainteresowanie ofertą prywatnych przed-
siębiorców, z wyjątkiem cukierni „Król” i księ-
garni Orbita. Ze zniżek w tej ostatniej najczęściej 
korzystano jednak na początku roku szkolnego, 
kupując podręczniki — mówi Anna Wojaczek 
z Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynator-
ka programu „Duża Rodzina”. Dlaczego tak 
się dzieje? Kluczowa wydaje się wysokość zni-
żek – oferowane przez firmy; bonifikaty nie 
przekraczają bowiem 20 proc., a najwięcej jest 
dziesięcioprocentowych upustów. Gdyby zniż-
ki sięgały 30 czy 50 proc., tak jak to ma miejsce 
w przypadku biletów na miejskie obiekty, zain-
teresowanie pewnie byłoby większe. Wciąż nie-
wiele, bo tylko dziewięć firm (stan na 19 mar-
ca) zdecydowało się przystąpić do programu 
„Duża rodzina”. W bazie rybnickich darczyń-
ców są: cukiernia „Król”, Szkoła Matematy-
ki Horyzonty, firma remontowa Gryf-Rybnik, 
księgarnia Orbita, Galeria Kola, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls-Med” i sa-
lon „Motoland”. W lutym dołączyły dwie fir-
my spoza Rybnika, które działają jednak na 
terenie całego Śląska, a ich usługi są dostęp-
ne w internecie. To Sieć Agencji Ubezpiecze-
niowych „Multi Financial” z Gliwic, oferująca 
ubezpieczenie na życie i zdrowie „Rodzina 3 
plus” oraz Europejski Instytut Szkoleniowy z 
Dąbrowy Górniczej, który daje dziesięciopro-
centową zniżkę na zajęcia edukacyjne z orto-

grafii, matematyki i języka angielskiego. Jak 
wyjaśnia Anna Wojaczek z OPS-u, firma, któ-
ra przystępuje do programu może mieć sie-
dzibę poza Rybnikiem, ale musi udzielać ra-
batu rybnickim rodzinom na terenie miasta. 
W przypadku tych dwóch firm uzyskano ta-
kie zapewnienia. 

Rybnik nie jest jedynym miastem, które 
wprowadziło program ulg. Najlepiej być rodzi-
ną wielodzietną w Tychach, gdzie zniżki (od 5 
do 50 proc.) oferuje ponad 65 firm; począw-
szy od kursów na prawo jazdy, szkolenia języ-
kowe, wyjścia do kina po szkolenia psów, czy 
zakup mieszkania. W działającym od marca 
2010 żorskim programie bierze udział ponad 
25 prywatnych przedsiębiorstw (m.in. sklepy, 
hurtownie, centra sportowe, czy szkoły tańca), 
które gwarantują zniżki od 5 do 50 proc. Do 
programu prowadzonego od roku w Wodzisła-
wiu Śl., akces zgłosiło 11 firm (zniżki od 6 do 
60 proc.), a w Raciborzu, gdzie „Rodzina +” 
działa od września 2011, rabaty sięgają 50 proc. 
(stomatolog, klub fitness, czy centrum zabaw). 

Deklaracje o przystąpieniu do rybnickie-
go programu firmy mogą składać w rybnic-
kim OPS-ie przy ul. Żużlowej 25 (Dział Usług, 
pok. nr 9, tel. 32/ 42 21 111 wew. 354. Szczegó-
łowe informacje o firmach i wysokości ofero-
wanych przez nie zniżek można znaleźć rów-
nież na stronie internetowej www.pomocspo-
leczna.rybnik.pl w zakładce projekty i progra-
my). W Rybniku podstawą do korzystania z ulg 
jest imienna e-karta z drzewkiem, którą wydaje 
Zarząd Transportu Zbiorowego. Do końca lu-
tego wydano ich 987.                (S)

Program „trzy plus”, 
a zniżki na trzy minus

Tylko dziewięć firm figuruje na liście prywatnych przedsiębiorstw, które 
przystąpiły do programu „Duża rodzina”. Okazuje się jednak, że ich oferta budzi 
niewielkie zainteresowanie rodzin wielodzietnych i zastępczych, dla których,  
w połowie ubiegłego roku, wprowadzono w mieście program ulg i zniżek.    

Rybnicka Izba Przemysłowo-Handlo-
wa zaprasza na 18. edycję Giełdy Budow-
nictwa i Wyposażenia DOM, która od 19  
do 21 kwietnia odbędzie się już tradycyjnie 
w „Ekonomiku”. 

Stoiska będą czynne od piątku do soboty,  
od 10 do 18. Jak co roku odbędą się konkursy 
dla wystawców i odwiedzających z atrakcyjny-
mi nagrodami. Bilet wstępu 2 zł.

Giełda DOM jest największą imprezą gospo-
darczą w naszym regionie. W roku ubiegłym od-
wiedziło ją ponad 10 tys. osób. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej 
(www.izbaph.rybnik.pl). 

Giełda
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Zmiany w zasadach egzaminów na prawo jazdy 
obniżyły zdawalność egzaminu teoretycznego o prawie 
połowę. 

W styczniu w Rybniku zdawalność egzaminu teoretyczne-
go wynosiła 73 proc., a praktycznego 31,7 proc. (w skali całego 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 

wraz z oddziałami było to odpowiednio 72,6 proc. i 29,6 proc).  
Wprowadzone zmiany znacząco  obniżyły procent zdających 
część teoretyczną. W lutym z pytaniami uporało się tylko  22,7 proc.  
osób (praktykę zaliczyło 30,3 proc.). Ten wynik nie odbiega od 
średniej wszystkich katowickich oddziałów (teoria 22,8 proc., 
praktyka 29,5 proc.). Według starych zasad kandydaci na kie-
rowców odpowiadali na 18 pytań z 500, dziś muszą się zmie-
rzyć z 32 (także na podstawie filmów wideo) z puli trzech ty-
sięcy. Czas egzaminu teoretycznego wynosi 25 minut. Nie ma 
możliwości powrotu do wcześniejszych pytań. Projekcja fil-
mu jest wyświetlana tylko raz i kończy się stopklatką. Czas na 
przeczytanie pytania i podjęcie decyzji wynosi w części pod-
stawowej (pierwszych 20 pytań) 35 sekund, w części specjali-
stycznej 50 sekund. Trudniej zdać egzamin, bo trudniej się do 
niego przygotować. Dynamiczne pytania na podstawie klipów 
są zaskoczeniem, a czas na reakcję mamy ograniczony. Punk-
tacja konkretnych pytań zależy od ważności zagadnień w za-
sadach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowością jest tak-
że to, że kursanci nie mają dostępu do wszystkich pytań, jakie 
mogą paść podczas egzaminu. Trzeba uważać na płatne inter-
netowe strony, które rzekomo oferują pełne zestawy – najczę-
ściej już nieaktualne. Specjaliści zalecają studiowanie kodek-
su drogowego i odnoszenie jego zasad do konkretnych sytu-
acji na drodze. — Najwyższą zdawalność z oddziałów WORD 
Katowice na egzaminie teoretycznym ma Jastrzębie (24,1 proc.),  
a na egzaminie praktycznym Bytom (31 proc.) — informuje 
Piotr Górny z WORD Katowice. W tej rewolucji jedno po-
zostaje bez zmian: dla wielu zdobycie prawa jazdy to najtrud-
niejszy egzamin w życiu…

(m)

O  p r a w k o 
t e o r e t y c z n i e 

t r u d n i e j



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

Wielki Drobny
cz. 6

Werbista o. Emil Drobny był nie tylko zakonnikiem, ale rów-
nież m.in. organizatorem szkolnictwa i pedagogiem z powołania.

Emil Drobny swą pracę pedagogiczną zaczął dość wcześnie. W latach 
1916-1917 pracował w szkole średniej w litewskich Rymszanach, a w la-
tach 1917-1919 w Gentin w Saksoni. W Bytomiu w 1921 był wykładowcą 
na kursie dla przyszłych nauczycieli. Jak obliczył w swej książce o między-
wojennych Katowicach Wojciech Janota, historia województwa śląskie-
go to zaledwie 17 lat, dwa miesiące i dziesięć dni i możemy być pełni po-
dziwu dla ludzi, którzy wtedy w międzywojennym Rybniku zajmowali się 
edukacją. W ciągu tych 17 lat wykonali ogromną robotę. W pierwszym 

szeregu tych wspaniałych ludzi od początku widzimy o. Emila Drobne-
go. Nauczał literatury polskiej i łaciny, a w klasach niższych także przy-
rody. Nauka odbywała się popołudniami w starej „jedynce” przy koście-
le Matki Boskiej Bolesnej .

Pierwsza szkoła gimnazjalna rybnickich werbistów zaczęła działać już 
9 lutego 1923 roku.  Uczniów było jeszcze niewielu, bo dziewięciu, ale 
kilka dni potem pierwsze niższe seminarium werbistów w Polsce liczy-
ło już 18 uczniów. W 1931 roku do rybnickiego gimnazjum ojców mi-
sjonarzy, jak podaje jedno ze źródeł, uczęszczało już 120 uczniów - wy-
chowanków. Zakres nauki był taki sam, jak w gimnazjum państwowym. 
Sam budynek  gimnazjum i jednocześnie bursy (przy dzisiejszej ul. Ko-
ściuszki) był, jak na tamte czasy i realia miasta powiatowego imponują-
cy i dobrze pomyślany (obecnie Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-
techniki Śl.). W oczy rzucały się artystyczne witraże. Sale szkolne były 
obszerne i dobrze naświetlone, uwagę zwracała też świetnie urządzo-
na pracownia przyrodnicza, zadziwiająco praktyczna jadalnia, łazienki 
z umywalkami dla każdego ucznia z osobna i wiele pomieszczeń „wy-
konanych z komfortem, jednak praktycznie i celowo”. Ponadto w gma-
chu mieściła się wielka sala teatralna, która służyła także do zebrań, 
wykładów, a zimą np. do gry w ping-ponga. A trzeba wiedzieć, że wy-
chowankowie werbistów mieli spore osiągnięcia w tej dziedzinie spor-
tu. W głębi ogrodu znajdował się domek przeznaczony na różne warsz-
taty. Tam uczniowie wykonywali różne pożyteczne rzeczy, własnego 
pomysłu. Oczywiście centralnym miejscem, wokół którego zbierali się 

ojcowie i ich uczniowie był kościółek –- jednoczący wszystkich ducho-
wo. Nieduży „amfiteatralnie zbudowany robi miłe wrażenie.” Na ba-
lustradzie artystyczne symbole starochrześcijańskie przedstawiały sa-
kramenty chrztu, bierzmowania, pokuty, kapłaństwa, ostatniego na-
maszczenia i małżeństwa.

W roku szkolnym 1923/24 w klasach od pierwszej do trzeciej naukę 
rozpoczęło 26 uczniów (zgłosiło się 100). Zajęcia w niższym rybnickim 
seminarium prowadziło pięciu ojców. Ostatecznie ze względu na warun-
ki, w 1924 wysłano wszystkie trzy klasy do gimnazjum w Górnej Grupie. 
Z kolei tamto gimnazjum nie mające jeszcze wtedy uprawnień państwo-
wych, przysyłało do Rybnika uczniów klasy ósmej, aby tu w 1929 roku 
zdali egzamin maturalny. Jesienią 1930 pierwszych trzech wychowanków 
z Rybnika przyjęto do nowicjatu w St. Gabriel. Rybnickie gimnazjum aż 
do września 1939 nie uzyskało praw państwowych.

Jeśli chodzi o grono pedagogiczne, w latach 30. ubiegłego wieku z po-
czątku przeważali ojcowie, ale z czasem proporcje zmieniły się i przewa-
gę uzyskali profesorowie z gimnazjum państwowego. Obowiązywał rygo-

rystyczny porządek dzienny. Ojcowie i bracia wsta-
wali o 4.30, uczniowie o 5.30. Od 20.00 obowiązywa-
ła kompletna cisza (choć nie zawsze jej przestrzega-
no). Po modlitwach o 20.30 udawano się do sypialń. 
Nad uczniami opiekę sprawował prefekt. Byli nimi 
kolejno ojcowie Jan Grycman, Piotr Gołąb i Emil 
Drobny, ale jako, że ten ostatni był nazbyt pobłażli-
wy i miał wiele innych zajęć, od 1928 prefektem zo-
stał rektor domu o. Tomasz Puchała, a po nim kolejni. 
Ze względu na to, że niezbyt dobrze przyglądano się 
kandydatom przyjmując ich do szkoły, późniejszy od-
siew był czasem spory. Miały na to wpływ różne czyn-
niki - pomiędzy uczniami w kościółku siadali świec-
cy, tak, że seminarzyści mogli przekazywać miejsco-
wym dziewczętom listy w modlitewnikach. Poza tym 
sam dom był zawsze dla wszystkich otwarty i odby-
wały się wnim przeróżne imprezy i spotkania. Blisko 
było również do kin i kawiarń. Niemniej, trudno było 
wychować dobrych misjonarzy izolując ich od świata. 
Dopiero w zetknięciu z nim sami mogli się sprawdzić. 
Dlatego jednym z istotnych elementów edukacji były 
wycieczki. Jedną z nich była wycieczka na Państwo-
wą Wystawę Krajową do Poznania w sierpniu 1929.

W wychowaniu młodych werbiści kładli duży nacisk na powołanie 
misyjne. Stąd wizyty w szkole misjonarzy „frontowych”, czyli tych, któ-
rzy przyjeżdżali tu z dalekich krajów. Wykorzystywano też inne zdarze-
nia np. pożegnanie o. A. Zmarzłego, który w 1924 udawał się do Chin.  
W uroczystym pożegnaniu wzięli udział rybniczanie, a nawet władze mia-
sta. W 1930 pojawił się w Rybniku biskup T. Buddenbrock z Chin, w 1934 
o. Ryszard Nowak z Nowej Gwinei. Uczniowie, którzy prócz samorzą-
du mieli również koło misyjne,  przygotowali też okolicznościowe przed-
stawienia. W 1934 o. Drobny dostarczył im ze swych zbiorów kostiumy 
do przedstawienia „Andaluma”. Szkołę utrzymywano z ofiar rybniczan 
i pracy duszpasterskiej, ale także ze sprzedaży różnych czasopism misyj-
nych. Dla przykładu w roku 1933/34 utrzymanie niższego seminarium 
kosztowało 6200 zł. Z czego na bibliotekę nauczycielską przeznaczo-
no 500 zł, na bibliotekę uczniowską 400 zł, na pomoce naukowe 500 zł,  
na naukę muzyki i śpiewu 700 zł, na pensje nauczycielskie  2500 zł, a resz-
tę na wyżywienie i utrzymanie internatu.

I tak o. Drobny i jego konfratrzy kontynuowali oświatowe dzieło  
w Rybniku; dzieło, które wzięło początek od szkółki parafialnej, czyli tzw. 
organistówki, która w XVII w. znajdowała się przy kościele na wzgórzu 
przy ulicy Gliwickiej. Po latach niestrudzony misjonarz nawet w Gato-
omie, w dalekiej Afryce założył gimnazjum, a przy tym pracował w sto-
larni produkując sprzęty potrzebne na misjach. W swym życiu uczył re-
ligii, polskiego, łaciny, historii, przyrody, fizyki i  prac ręcznych. 

Michał Palica

O. Emil Drobny (siedzi w pierwszym rzędzie szósty od prawej) z zakonnym gronem pedagogicznym i wychowankami rybnickiego 
gimnazjum werbistów
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Krzyże  śląskie 
W 325 roku podczas zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań archeologicznych w Jerozolimie cesarzowej Helenie, 

późniejszej świętej udało się odszukać trzy miejsca związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. 

Była to skała Golgoty, gdzie został 
umieszczony krzyż podczas krzyżowania 
Chrystusa, następnie był to pusty grób, w 
którym Chrystus zmartwychwstał oraz sta-
ra cysterna na wodę, czyli taka dziura tuż 
pod Golgotą, do której po ukrzyżowaniu 
wrzucono zakrwawione narzędzia męki 
Chrystusa. Były nimi: korona cierniowa, 
gwoździe, tablica „INRI”, może jeszcze ja-
kieś sznury lub inne elementy, ale przede 
wszystkim krzyżowe belki. Odtąd relikwie 
tego krzyża, czyli owe odnalezione drze-
wo podzielono na niezliczone cząsteczki 
i rozwieziono po świecie jako najcenniej-
szą pamiątkę męki i śmierci Chrystusa. 

A gdzie na dzień dzisiejszy przecho-
wywane są największe europejskie cząst-
ki Krzyża Chrystusa? Przede wszystkim 
można je zobaczyć w rzymskiej bazylice 
Santa Croce in Gerusalemme, w hiszpań-
skim opactwie w Liebana czy u austriac-
kich cystersów w Heiligenkreuz. A jak 
to jest u nas? Niestety, jak spojrzymy na 
Śląsk z ogólnopolskiego punktu widzenia, 
to nie ma u nas tak słynnych cząstek Krzy-
ża. Drzazga z Krzyża Chrystusowego znaj-
duje się w naszym rybnickim kościele oj-
ców werbistów pw. Królowej Apostołów. 
Od października ubiegłego roku, gdy po 
latach dokonano uroczystego poświęcenia 
świątyni, zawierający ją relikwiarz wkom-
ponowany jest w krzyż stojący w prezbite-

rium wykonany przez prof. Henryka Foj-
cika. Relikwiarz ów trafił z Rzymu do Pol-
ski już w 1965 roku. W kolejnych latach 
werbiści zabierali ten relikwiarz na misje 
m.in. do Rosji i na Białoruś, a także na re-
kolekcje do USA. 

Mamy też relikwie bliżej, w Opolu i na 
Górze św. Anny. Zacznijmy więc od Opo-
la. Otóż ta stara górnośląska stolica do-
stała cząstkę Krzyża w 1024 roku i dlate-
go właśnie katedra opolska jest pod we-
zwaniem św. Krzyża zaś w herbie miasta 
Opola widzimy pół orła i pół owego krzy-
ża. Dar ten przekazał dla Opola biskup 
wrocławski, który miał pochodzić od kró-
lewicza węgierskiego św. Emeryka. Nato-
miast druga cząstka Krzyża jest w klasz-
torze franciszkanów na Górze św. Anny. 
Umieszczona jest w gustownym srebrnym 
i złoconym relikwiarzu. W środku za szyb-
ką z kryształu umieszczone są dwie skrzy-
żowane drzazgi z Krzyża Chrystusa o wy-
miarach około 12 milimetrów każda. Pod 
nią zaś jest karteczka ze skróconym łaciń-
skim napisem: „DE CRUC(E) D.N.J.X.”, 
czyli po uzupełnieniu: „DE CRUCE DO-
MINI NOSTRI JESU CHRISTI”, co zna-
czy, że jest to relikwia – „z Krzyża Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa”. Kiedy robi-
łem fotografię tej relikwii, była ona prze-
chowywana w sejfie zakrystii bazyliki na 
Górze św. Anny. A piszę to dlatego, że 

być może wystarczy poprosić napotkane-
go tam franciszkanina o pokazanie tej 
relikwii. A z tego co wiem, to ludzie 
rzadko o nią pytają. To mnie jednak 
nie dziwi, bo jak mają pytać o coś, o 
czym nie wiedzą, że istnieje. I jesz-
cze na koniec powiedzmy wyraźnie, 
że na Górze św. Anny kult przecho-
wywanej tam relikwii Krzyża Świętego 
w zasadzie nie istnieje i pozostał w cie-
niu powszechnie czczonej tam cudownej 
figurki św. Anny Samotrzeciej. 

Może się ktoś jednak zapytać skąd 
mamy pewność, że św. Helena znalazła 
w owej cysternie właśnie krzyż, na któ-
rym ukrzyżowano Chrystusa? Bo skoro 
na Golgocie krzyżowano wielu skazań-
ców, to i krzyży mogło być więcej. Otóż 
najbardziej materialnym dowodem na 
prawdziwość krzyża jest znaleziona koło 
niego tablica „INRI” z wypisanym tyłem 
winy, czyli „Jezus Nazareński Król Żydow-
ski”. Fragment tej tablicy przechowywany 
jest w Rzymie w bazylice Santa Croce in 
Gerusalemme i specjalistyczne badania 
pisma oraz drewna potwierdzają, że nie 
jest to falsyfikat, tylko rzeczywiście tabli-
ca z owego wielkopiątkowego czasu. Ale 
sprawa tej tablicy, zwanej też titulusem, to 
już inne i bardzo obszerne zagadnienie.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Jedyny zachowany fragment tablicy „INRI” jest dzisiaj przechowy-
wany w rzymskiej bazylice Santa Croce in Gerusalemme

R e l i k w i a r z  
z dwoma drza-
zgami z Krzyża 
Chrystusa z ba-
zyliki francisz-
kańskiej na Gó-
rze św. Anny

Szczyt Golgoty jest dzisiaj obudowany Bazyliką Grobu Pańskiego w Jero-
zolimie, a otwór pośrodku to miejsce, gdzie była zatknięta pionowa bel-
ka krzyża Chrystusa

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

Zdjęcie nr 107/1, 107/2, 107/3 i 107/4
Dzisiaj, specjalnie na święta, prezentujemy coś zupełnie wyjątko-

wego. To album rodzinny, który udostępniła nam pani Anna Ma-
tloch, absolwentka IV Liceum w Chwałowicach. Ta rodzinna pa-
miątka jest wyjątkowa z kilku względów. Przede wszystkim w al-
bumie są bardzo piękne zdjęcia. Jest on bardzo stary, bo pochodzi 
z ok. 1914 roku, a unikatowy jest też wmontowany w nim mecha-
nizm działającej do dziś pozytywki, uruchamianej za każdym ra-
zem, gdy ktoś ogląda zdjęcia. To zabytek i dzieło sztuki. A patrząc 
na dzisiejsze albumy, ma się wrażenie, że otoczeni jesteśmy zwy-
kłym kiczem. Niektórzy w ogóle nie robią albumów, tylko przecho-
wują zdjęcia w komputerach. A wystarczy jakaś awaria albo wirus 
i wszystko może w kilka sekund „pieron strzelić”… i po albumie.

107/1

107/2

107/3

107/4

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

Wielki album Rybnika (cz. 107)
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Krótko i szybko 
W kwietniu kolejny sezon zainaugurują miniżużlowcy 

Rybek Rybnik. Będzie on wyjątkowy, bo po raz pierwszy 
odkąd rozgrywane są regularne drużynowe mistrzostwa 
Polski w miniżużlu, drużyna Rybek do nich nie przystą-
pi. Powód jest oczywisty – brak drużyny. W klubie zosta-
ło tylko dwóch „seniorów”, czyli zawodników jeżdżących 
na motocyklach z silnikami o pojemności 80 cm3 – Robert 
Chmiel i Kamil Wieczorek, a i tak barwy Rybek będą re-
prezentować jeszcze tylko przez kilka tygodni. Na począ-
tek sezonu, w trzeci weekend kwietnia Rybki zaprasza-
ją na dwa turnieje indywidualne. W sobotę 20 kwietnia 
o 15 na stadionie w Chwałowicach odbędzie się czwar-
ty już turniej poświęcony pamięci twórcy tego klubu An-
drzeja Skulskiego, z kolei w niedzielę 21 kwietnia o 11 do-
roczny turniej O Złoty Kilofek. Dla Chmiela i Wieczorka bę-
dzie to ostatni miniżużlowy turniej w karierze, zaraz po-
tem przejdą do żużlowej szkółki ŻKS ROW prowadzonej 
przez trenera Jana Grabowskiego. 

e
Ruszyła kolejna edycja Akademii Biegania Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Aż do 28 maja darmowe za-

jęcia prowadzone przez trenera lekkiej atletyki Andrze-
ja Piechę będą się rozpoczynać w każdy wtorek i czwar-
tek o 18 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Żużlowej. 

e
Na odbywających się w Gliwicach mistrzostwach 

Śląska juniorów i kadetów młodzi bokserzy RMKS-u 
Rybnik obronili wywalczone rok temu I miejsce w kla-
syfikacji drużynowej. Tytuł Mistrza Śląska i złoty medal 
w juniorach zdobyli: Krzysztof Kowalak, Dawid Pier-
chała i Karol Kostka, który został uznany za najlep-
szego zawodnika mistrzostw. Szansę na medal i to co 
najmniej srebrny będzie miał jeszcze Sebastian Kon-
sek, gdyż jego finałowa walka w grupie juniorów ze 
względu na dużą ilość startujących zawodników, od-
będzie się podczas zbliżających się mistrzostw Polski 
seniorów w Zawierciu

W gronie kadetów złoto i tytuł mistrza Śląska zdobył 
Fabian Szmid. Ponadto rybniccy bokserzy zdobyli jeszcze 
jeden medal srebrny i dwa brązowe. 

Mistrzowie Śląska juniorów zapewnili sobie prawo 
startu w mistrzostwach Polski juniorów, które w połowie 
kwietnia odbędą się w Grudziądzu. 

e
Szpadzistka Anna Mroszczak z RMKS-u Rybnik  zajęła 

43. miejsce na swoich debiutanckich indywidualnych mi-
strzostwach Europy kadetek w Budapeszcie. W elimina-
cjach grupowych wygrała trzy z pięciu walk, ale pojedynek 
z Francuzką Sarą Jallot o awans do grona 32 najlepszych 
zawodniczek mistrzostw rybniczanka przegrała 11:15. 
W turnieju drużynowym  polska reprezentacja z Mrosz-
czak w składzie zajęła ósme miejsce. Był to pierwszy start  
młodej kadetki w turnieju o takiej randze. Oby zdobyte 
doświadczenie umiała wykorzystać  podczas mistrzostw 
świata kadetów, które w pierwszej połowie kwietnia od-
będą się w Chorwacji.

e
W pierwszą sobotę marca w hali sportowej w Bogu-

szowicach odbył się 14. turniej bokserski o Puchar Dyrek-
tora  MOSiR-u w Rybniku. Startowali w nim młodzicy, ka-
deci, juniorzy i młodzieżowcy oraz kobiety; w sumie 103 
zawodników z 18 klubów Śląska i Małopolski. W klasy-
fikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci RMKS-u Ryb-
nik, gromadząc 61 pkt. Drudzy byli  pięściarze z Mysłowic 
(48 pkt), a trzecie miejsce wywalczyli  zawodnicy z Rudy 

6 marca w magistracie sportowcom reprezen-
tującym wiele różnych dyscyplin i ich trenerom 
wręczono nagrody i wyróżnienia za ubiegłoroczne 
sukcesy i znaczące wyniki. Niespodzianki nie było, 
tytuł najlepszego sportowca Rybnika za rok 2012, po-
dobnie jak rok wcześniej zdobył olimpijczyk z Lon-
dynu, siatkarz plażowy Mariusz Prudel, wychowanek 
Volley’a Rybnik. On sam przygotowuje się już do no-
wego sezonu i w magistracie pojawić się nie mógł,  
ale w jego imieniu efektowną statuetkę odebrał Ro-
man Pinoczek, prezes Volley’a Rybnik. Ewa Ryszka, 
zastępca prezydenta Rybnika, dziękowała wyróżnio-
nym za godne reprezentowanie Rybnika na sporto-
wych arenach w kraju i za granicą.

Nie licząc Mariusza Prudla, nagrodami pieniężnymi 
wahającymi się od 200 zł do 2,5 tys. zł, o łącznej war-
tości 35.600 zł, uhonorowano 62 sportowców z 13 klu-
bów. 19 kolejnych sportowców otrzymało trofea, zaś 
26 stypendia, których roczna wartość wynosi od 1200 
do 7200 zł. (łączna wartość 60 tys. zł).

13 marca zawodnicy zakończyli okres 
przygotowań ogólnorozwojowych w sali 
gimnastycznej. Co warte podkreślenia  
w treningach tych prowadzonych przez 
trenera Jana Grabowskiego brali udział 
nie tylko żużlowcy ROW-u, ale również 

ich młodsi koledzy z Rybek Rybnik Ro-
bert Chmiel i Kamil Wieczorek. Trener 
Grabowski z frekwencji na treningach  
i z postawy zawodników w ich trakcie był 
zadowolony.

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” 
prawdopodobny plan sparingów wyglą-
dał następująco: 26 marca oraz 28 lub 
29 marca rybniczanie mieli zmierzyć się  
z I-ligowym Orłem Łódź. Pod wielkim 
znakiem zapytania stał natomiast zapla-

nowany na 27 marca mecz sparingowy  
w Rawiczu.

9 marca w hali MOSiR-u w Boguszowi-
cach odbyła się oficjalna prezentacja dru-
żyny ROW-u Rybnik i zawodników Rybek 
Rybnik. W jej trakcie prezes klubu Krzysz-

tof Mrozek zapew-
nił, że drużyna wy-
startuje w II lidze i, 
że wywalczy awans 
do I ligi.

Zgodnie z kalen-
darzem II ligi, ryb-
niczanie powinni 
rozpocząć sezon li-
gowy 1 kwietnia,  
w wielkanocny po-
niedziałek od wy-
jazdowego meczu 
w Krośnie. Pierwszy 
mecz w Rybniku, 
planowo w niedzie-

lę 7 kwietnia z Kolejarzem Opole. Trener 
Jan Grabowski uważa, że jeśli aura stor-
peduje ostatnią fazę przygotowań drużyn 
do sezonu to pierwsze kolejki spotkań li-
gowych powinny zostać przeniesione na 
inne terminy. W II lidze znalezienie wol-
nego terminu nie jest aż takim problemem. 
Również dlatego, że w zespołach II ligi nie 
startują zawodnicy startujący w cyklu GP,  
a tym wolnych terminów zazwyczaj bra-
kuje.

Olimpijczyk i inni

Dżudocy Polonii Rybnik, jedna z najliczniejszych wyróżnionych klubowych 
reprezentacji

Żużlowcy wyglądają wiosny

W połowie marca rybniccy żużlowcy, na zdjęciu z trenerem Janem Grabowskim, zakończyli 
okres przygotowań do sezonu na sali gimnastycznej.

Nawrót zimy pokrzyżował plany II-ligowym żużlowcom ŻKS ROW Ryb-
nik, którzy nie mogli się doczekać pierwszych treningów na torze, nie wspo-
minając o zaplanowanych sparingach.
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Co prawda pierwszą 
bramkę strzelili dopie-
ro w drugim meczu, 
ale i tak po pierwszych 
dwóch spotkaniach pił-
karskiej wiosny mieli 
na swoim koncie dwa 
zwycięstwa. W pierw-

szym meczu z MKS
-em Kluczbork, roze-
granym na rybnickim 
stadionie 8 marca, już w trzeciej minucie, w  za-
mieszaniu podbramkowym gospodarzy wyrę-
czył jeden z rywali strzelając bramkę samobój-
czą. Więcej goli nie padło, a po grze obu zespo-
łów było wyraźnie widać, że to pierwszy mecz li-
gowy po zimowej przerwie. Tydzień później pod-
opieczni trenera Ryszarda Wieczorka podejmo-
wali na swoim boisku wicelidera tabeli Chojni-
czankę Chojnice. Tym razem rybniczanie zagra-
li już dużo lepiej i pewnie wygrali 3:0, po bram-
kach strzelonych przez Kamila Kosteckiego (29 
min.), Daniela Kutarbę (45 min.) i Marka Kro-
tofila (76 min.). Po meczu trener Wieczorek, 
który ustawił drużynę z trójką obrońców chwa-
lił swoich piłkarzy za skuteczną grę. Zanim za-
wodnicy obu drużyn wybiegli na boisko, pracow-
nicy MOSiR-u przez sześć godzin przygotowy-
wali zmrożoną murawę, by nadawała się do gry. 

Dwa wygrane mecze na rozpoczęcie rundy 
wiosennej pozwoliły rybniczanom umocnić się 
na pozycji lidera grupy zachodniej II ligi. Po-
zwoliły też skutecznie rozładować przedsezono-
we napięcie. Po 18 rozegranych kolejkach Ener-
getyk ROW z 37 punkami wyprzedzał Chojni-
czankę i częstochowski Raków, które zdobyły po 
33 punkty. Kolejny mecz w Rybniku znów zapo-
wiada się bardzo ciekawie; w Wielką Sobotę, 30 
marca o 15 Energetyk zmierzy się na stadionie 
miejskim z Rakowem Częstochowa. Wcześniej, 
23 marca rybniczan czekał wyjazdowy mecz z 
Górnikiem Wałbrzych.

Kolejne mecze w Rybniku: sobota 30 kwiet-
nia g. 15: Energetyk-ROW – Raków; piątek 
12 kwietnia g. 19: Energetyk-ROW – Turek 
Turów; środa 24 kwietnia g. 19: Energetyk
-ROW – KS Polkowice.

Śląskiej i Kędzierzyna-Koźla (po 45 pkt.). Punkty dla Ryb-
nika zdobyli: Dawid Siedlecki, Michał Wojdan, Sebastian 
Konsek, Radosław Gosiewski, Karol Kostka, Błażej Lutka, 
Dawid Pierchała, Damian Piwowar, Sebastian Breus i Ad-
rian Wróblewski. Zawodnikom w ringu sekundowali Zbi-
gniew Gąsiorowski i Wojciech Podgórny. 

e
Odbyły się kolejne finały miejskich rozgrywek szkolnych, 

tym razem w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych 
oraz w piłce ręcznej dziewczyn i chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych. W turnieju koszykówki zwyciężyło Gimna-
zjum nr 1, które w turnieju finałowym pokonało 102:15 
Gimnazjum nr 10 oraz 113:30 Gimnazjum nr 7. W meczu 
o drugie miejsce G nr 7 pokonało G nr 10 – 37:22. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został Rafał Koczy, a naj-
lepszym strzelcem Artur Grodzki (obaj Gimnazjum nr 1).

e
W finałowym turnieju piłki ręcznej dziewczyn szkół po-

nadgimnazjalnych w meczu o 1 miejsce drużyna „Ekono-
mika” pokonała V LO z Zespołu Szkół nr 3 –12:10, a w po-
jedynku o trzecie miejsce, IV LO jedną bramką, 13:12 wy-
grało z I LO. W turnieju chłopców szkół ponadgimnazjal-

nych zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych, któ-
ra w finale pokonała IV LO 15:14. W meczu o trzecie miej-
sce V LO (ZS nr3) pokonało I LO 16:10. Zwycięskie druży-
ny będą reprezentować Rybnik w zawodach rejonowych. 

e
Dwa pierwsze zespoły z grupy B: Butimex Leśna Przy-

goda i Snajperzy Rybnik awansowały do fazy play-off Ryb-
nickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki i dołączyły do sześciu 
najlepszych drużyn grupy A. Oto pary pierwszej rundy 
play–off: Hawajskie Koszule Żory (1) – Snajperzy Rybnik 
(8); Remaag Markus Reinhold Rybnik (2) – Butimex Leśna 
Przygoda (7); Mojito Rybnik (3) – Kancel Team (6); Team 
Żory (4) – Vacat Rybnik (5).

e
W decydującą fazę wkraczają rozgrywki Rybnickiej 

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Leon Internet. W I lidze 
przewagę nad pozostałymi zespołami powiększa prowa-
dząca dwójka: Jedynka Jankowice II (54 punkty) i Dwójka 
Świerklany Projtrans (52 punkty). Wszystko wskazuje na 
to że ich rywalami w pierwszej rundzie play-off będą: KS 
Volley Katowice i Jarbud Rybnik Piaski (po 39 pkt). Emocji 
nie brakuje w drugiej lidze. Po ośmiu kolejkach spotkań 

miejsce premiowane awansem zajmują No Pain Żory i Vol-
leyball Marklowice. Turniej finałowy amatorskiej ligi odbę-
dzie się 11 maja w hali „Ekonomika”.

e
Na rozegranych w połowie marca w Chorzowie halo-

wych, narodowych mistrzostwach Polski „ATP” w tenisie 
ziemnym, w kategorii wiekowej „+80 lat” drugie miejsce 
(na czterech zawodników) wywalczy rybniczanin Stani-
sław Nowak. W finale przegrał on z wrocławianinem Jó-
zefem Bogdanowiczem. 

e
Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do sądu 

akt oskarżenia przeciwko Gabrieli W., prezes Koszykarskie-
go Klubu ROW Rybnik, który do niedawna prowadził dru-
żynę koszykarek, wycofaną w ubiegłym roku z rozgrywek 
ekstraklasy z powodu braku pieniędzy. Prokuratura zarzu-
ca jej tzw. przestępstwo formalne, czyli poświadczenie nie-
prawdy w dokumentach złożonych przez nią, gdy starała 
się o dotację z budżetu miasta. Pani prezes miała oświad-
czyć, że klub nie ma zaległości w ZUS-ie i w skarbówce, 
a zaległości były. Przestępstwo to jest zagrożone karą 
od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Na 11., przedostatnim miejscu w ta-
beli zakończyli zasadniczą część roz-
grywek ligowych siatkarze Volley’a 
Rybnik i teraz czeka ich walka o utrzy-
manie się w II lidze. Pierwszym rywa-
lem będzie 10. w tabeli Bielawianka Bielawa.  
W dotychczasowych dwóch spotkaniach każ-
da z drużyn wygrała na własnym parkiecie; 
w Rybniku 3:0 wygrał Volley, w Bielawie 3:1 
Bielawianka. Teraz rywalizacja toczyć się bę-
dzie do trzech wygranych, pierwsze dwa me-
cze odbędą się w Bielawie 6 i 7 kwietnia, ko-
lejne dwa (w razie potrzeby) w Rybniku 13  
i 14 kwietnia. Zwycięzca zapewni sobie utrzy-
manie w II lidze, a pokonana drużyna będzie 
jeszcze walczyła z przegranym zespołem z dru-
giej pary Norwid Częstochowa – AZS Poli-
technika Opolska o prawo gry w barażu z dru-
gą drużyną finału rozgrywek III ligi.  

Ruszyli z kopyta

Wyśmienicie roz-
poczęli rundę wio-
senną pi łkarze 
Energetyka ROW
-u Rybnik walczą-
cy o awans do I ligi. 

W pierwszej połowie meczu z Chojniczanką piłkarzy obu drużyn zaskoczyła prawdziwa śnieżyca
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2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

2 zaproszenia 
na profesjonalny makijaż

Gabinet 
Kosmetyczny 

Professionalline
Rybnik, 

ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Talerzyk prostokątny
w formie keksówki (na ciasto).

Bawaria-Seltmann

Galeria
„Pod Manekinem”

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

Karnet wartości 100 zł

2-osobowa wejściówka
na babski kabaret

„Old spice-girls” – 25 maja

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

Komplet srebrnej biżuterii

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

Żory, ul. Moniuszki 18a

Wydawnictwo ŚLĄSKIE ABC 
44-210 Rybnik, 

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

tel. +48 603 277 323

Marek Szołtysek

„Rok śląski” 

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Zestaw książek:
Amor Towles „Dobre wychowanie”, 
Andrea Hiott „Garbus”, 
Edith Nesbit „Pięcioro dzieci i coś”

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

tel. 519 546 028

Teologie Benedicta cz. I (oprawa miękka) – 2 szt

Teologie Benedicta cz. II (oprawa miękka) – 2 szt

Pontyfikat na Piątkę – 2 szt

Tradycyjnie i przedświątecznie czytelników lubiących gazetową rozrywkę i skłonnych sprawdzić własną pa-
mięć zapraszamy do udziału w konkursie, który jak zwykle przygotowała dla nas Kazimiera Drewniok. Jego re-
guły są proste i przejrzyste. By odgadnąć ukryte za numerami jajek na dole strony hasło, będące rozwiązaniem 
konkursu, trzeba wcześniej odgadnąć hasła pomocnicze i wpisać je w kółka diagramów. Potem wystarczy już 
tylko litery z pół oznaczonych numerami przenieść zgodnie z numeracją do głównego diagramu, gdzie stworzą 
hasło – rozwiązanie konkursu. Hasła pomocnicze to słowa pochodzące tym razem z popularnych, niekoniecz-
nie tylko na Śląsku piosenek i przyśpiewek.

Na odpowiedzi czekamy do 19 kwietnia. Należy je dostarczyć do naszej redakcji na kartkach pocztowych, 
osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można też wysłać drogą mailową (nasz adres: gazeta@
um.rybnik.pl).

Prosimy o podanie w odpowiedziach swojego imienia i nazwiska, adresu, oraz numeru telefonu kontakto-
wego, a także o wskazanie kilku preferowanych przez Państwa nagród i to w kolejności odpowiadającej chę-
ci ich posiadania. 

Do autorów poprawnych odpowiedzi, do których w losowaniu uśmiechnie się szczęście trafią prezentowane 
poniżej nagrody. Ich fundatorom redakcja składa gorące podziękowania.   

Rybnicka Agencja Wydawnicza

książka
„Tajemnice rybnickich 

dzielnic”

Aleksander Żukowski

„Sławne drzewa
województwa 

Śląskiego”

Książka Kazimiery Drewniok 
i Marii Stachowicz-Polak

„Wokół kultury. Przez zabawę 
do wiedzy o Górnym Śląsku” 

oraz rysunek Kazimiery Drewniok

3 rośliny ozdobne w pojemnikach

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

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

Hanna Szymanderska
„Prawdziwa kuchnia polska” 

Rozwiązanie 2/2013
Zdjęcie zamieszczone 

w poprzedniej foto-za-
gadce przedstawia salę 
gimnastyczną przy Ko-
mendzie Miejskiej Poli-
cji w Rybniku. Nagrody 
otrzymują: Róża Sza-
boń (woda), Roman 
Achtelik i Michał Po-
pek (empik). Po na-
grody należy się zgła-
szać do redakcji, od po-
niedziałku 25 kwietnia  
w ciągu miesiąca. 

Śpiewający konkurs wielkanocny

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

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

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

Bon rabatowy 
na usługi
wartości 
200 zł



Dariusz Korbel – to strażnik miejski odpowiedzialny za 
dzielnice: Ochojec, Golejów, Grabownia, Wielopole oraz Ryb-
nicka Kuźnia. Ma wykształcenie wyższe z zakresu zarządza-
nia i inżynierii produkcji, o specjalizacji BHP.  Studia na kierun-
ku ścisłym pomogły mu rozwinąć i wzmocnić takie cechy, jak 
systematyczność, konsekwencja i odpowiedzialność w działa-
niu. Prywatnie to młody mężczyzna lubiący sport i rekreację; 
w przeszłości był piłkarzem Polonii Niewiadom, w której grał 
na pozycji obrońcy; trenował też sztuki walki.

Nabyte podczas studiów i treningów umiejętności, wyko-
rzystuje w swojej codziennej pracy dzielnicowego. W rybnic-
kiej straży miejskiej pracuje stosunkowo niedawno, bo od 
czerwca 2012 roku. 

Pierwszym zawodowym sukcesem, który wspomina aplikant 
Dariusz Korbel było uwolnienie mieszkańców Rybnickiej Kuźni od agresywnego psa, któ-
ry nękał ich przez kilka tygodni. Osoby, które zgłosiły się do niego o pomoc, udostępniły 
mu zdjęcia biegającego zwierzęcia. Dzięki podjętym przez niego działaniom, pies prze-
stał stwarzać zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.

Dzielnicowy Korbel lubi pracować z ludźmi i pomagać im w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów różnego rodzaju, dzięki czemu każda pomyślnie zakończona interwen-
cja jest dla niego źródłem sporej satysfakcji. Kontakt z tym dzielnicowym można uzyskać 
pod numerem tel. 32 42 27 254.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2013.

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 2013 wynosi 2.907,46 zł.

Z notatnika strażnika miejskiego

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

Poznaj swojego dzielnicowego

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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

empik

Eric Emmanuel-Sch-
mitt, Intrygantki, tłum. W. 
Brzozowski, Społeczny In-
stytut Wydawniczy Znak, 
Kraków 2013.

Pięć kobiet pragnących 
zemsty i mężczyzna, któ-
ry przed laty złamał im ser-
ce. Autor sprawdza, czy mit 
Don Juana wciąż pozostaje 
żywy. Okazuje się, że bardzo, gdyż plan odpłacenia za 
krzywdy zaczyna się komplikować pod wpływem uro-
ku tajemniczego drania… Dla każdej wiernej czytel-
niczki Schmitta ten dramat to lektura obowiązkowa. 

•••
Enigma – klucz do ta-

jemnic, nr 2/2013, AMCO-
NEX Sp. Z o.o.

Tajemnicze zdarzenia, 
tajne organizacje, niewyja-
śnione przypadki, zjawiska 
paranormalne i teorie spi-
skowe. W wiosennym nu-
merze odpowiedź na pyta-

nie, czy duchy można fotografować, prawdziwa hi-
storia czarownic z Salem i próba rozwiązania zagad-
ki żywych mumii z duńskich bagien. Trochę strachu, 
trochę rozrywki, trochę ciekawostek.

•••
CD Andrea Bocelli, Pas-

sione (Deluxe Edition), 
Universal Music Polska 
2013.

Włoski tenor zebrał swo-
je ulubione piosenki o miło-
ści. Zaskakuje różnorodność repertuaru – na płycie 
znalazły się m.in. ponadczasowe hity,  jak „Love Me 
Tender” czy „Quizás Quizás Quizás”. Śpiewakowi to-
warzyszą w duetach Jennifer Lopez i Nelly Furtado. 
A za sprawą nowoczesnej techniki pojawia się na-
wet oryginalny wokal Edith Piaf w „La Vie En Rose”.

•••
DVD Uprowadzona 

2, reż. Olivier Megaton, 
wyk. Liam Neeson, Framke 
Janssen, Monolith 2013.

Obietnica zemsty na by-
łym agencie CIA zaczyna się 
ziszczać. Podczas rodzin-
nych wakacji w Istambule 
zostaje on porwany wraz  
z żoną przez bałkańskich 

zbirów, którzy nie cofną się przed niczym. Na wolno-
ści zostaje ich córka. Czy uda jej się ocalić rodziców?

Widzisz wrak, daj znak
Strażnicy miejscy rozpoczęli akcję usuwania 

wraków samochodowych szpecących okolicę. 
Chodzi o estetykę i bezpieczeństwo. Porzucone 
auta zajmują miejsca parkingowe i mogą stwa-
rzać zagrożenie – zwłaszcza dla dzieci. Poury-
wane lusterka, wybite szyby czy połamane zde-
rzaki psują wizerunek miasta. Warto dodać, że 
porzucone samochody to problem ogólnopol-
ski, który wynika zarówno z niewiedzy o legal-
nych sposobach pozbycia się auta, jak i niespój-
ności przepisów. Właścicielom wszystkich złom-
ków zawczasu przypominamy, że ich usuwanie 
odbywa się na ich koszt, a samo odkręcenie ta-
blic rejestracyjnych nie uchroni ich przed odpo-
wiedzialnością.

3 marca
Siekierezada
Operator monitoringu wypatrzył mężczy-

znę, który szedł w stronę rynku i niósł sie-
kierę. Osoba ta weszła do jednego z lokali. Na-
tychmiast interweniował patrol policji i straży 
miejskiej, który na wszelki wypadek wyprowa-

dził mężczyznę z knajpy. Ten był wprawdzie pod 
wpływem alkoholu, ale o jego złych intencjach 
nic nie wiadomo.

5 marca
Człowiek demolka 
Czasem pomysły wandali są o wiele gorsze 

niż słabe produkcje filmowe klasy C. Pracow-
nica jednej z firm przy ulicy Wiejskiej zgłosiła, 
że nieznany mężczyzna wszedł do wypożyczal-
ni video, powywracał regały z filmami i wyszedł, 
pozostawiając przedmioty osobiste. Potem ak-
cja już tylko nabierała tempa – na miejsce wy-
słano patrol, a do poszukiwań został włączony 
operator miejskiego monitoringu. Mundurowi 
szybko zareagowali i 25-letni sprawca incydentu 
został zatrzymany przy pobliskiej ulicy Dworek.  
Z uwagi na dziwne zachowanie przewieziono go 
na komendę, gdzie wezwano pogotowie, żeby 
sprawdzić czy nie zagraża sobie i innym.  Lekarz 
podejrzewał zaburzenia psychiczne, jednak stan 
sprawcy nie wymagał hospitalizacji i został on 
oddany pod opiekę matki. 

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

Nocne 
dyżury aptek

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2.04 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście 

2/3.04 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

3/4.04 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

4/5.04 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour

5/6.04 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

6/7.04 Apteka Św. Anny, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

7/8.04 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek

8/9.04 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście

9/10.04 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

10/11.04 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

11/12.04 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

12/13.04 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

13/14.04 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

14/15.04 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

15/16.04 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

16/17.04 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

17/18.04 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

18/19.04 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

19/20.04 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

20/21.04 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

21/22.04 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

22/23.04 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

23/24.04 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

24/25.04 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

25/26.04 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

26/27.04 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście 

27/28.04 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

28/29.04 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

29/30.04 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

30.04/1.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

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

Szczęśliwa młodość, spokojna starość, dostatni Śląsk

Lat 51, mieszkaniec dzielnicy 
Śródmieście, wieloletni członek 
rady dzielnicy. Ceniony lekarz 
specjalista neurochirurg 
pracujący w wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym 
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
oraz V Klinicznym Szpitalu 
Wojskowym w Krakowie. 
Członek Rady Społecznej 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specja l i s tycznego nr  3  
w Rybniku. Od 2007 roku 
należy do Bractwa Kurkowego 
Miasta Rybnika. Wraz z żoną 
Grażyną są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek: Izabeli i Katarzyny. Pasjonuje 
się historią, strzelectwem z broni historycznej i wędkarstwem. W wolnej chwili 
sięga po dobrą literaturę, filozofię chińską, muzykę klasyczną i rock.

W senacie chciałbym reprezentować mieszkańców naszego regionu. Skupię 
się na najważniejszych problemach naszej społeczności, a więc: perspektywach 
zawodowych młodzieży, godnym życiu seniorów. Szczególnie interesują mnie 
sprawy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia, ponieważ przez 25 
lat byłem ofiarą rozlicznych reform, które nie spełniały oczekiwań pacjentów  
i personelu.

Chciałbym, aby sprawa śląska łączyła mieszkańców. Wierzę że wspólna 
praca podniesie dobrobyt nas wszystkich.

Komitet wyborczy SLD

KANDYDAT NA SENATORA RP
Krzysztof Sajewicz 
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Do obowiązków osoby zatrudnionej
należeć będą:
– instalowanie przeciwpożarowych systemów 

gaśniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
– układanie, dopasowywanie i montaż przewodów 

rurowych z zastosowaniem właściwych konstrukcji 
mocowań

– budowa i wykańczanie armatur i zbiorników 

Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie w zawodzie związanym z obróbką 

metali lub instalacjami zasilającymi lub inżynierii 
metali i osoby o innym wykształceniu, ale mające 
zmysł techniczny

– zdolność do pracy na wysokościach
– prawo jazdy kategorii B
– gotowość do wykonywania prac montażowych

Idealny kandydat jest osobą godną zaufania  
i zaangażowaną w swoją pracę, chętnie pracującą 
samodzielnie i na własną odpowiedzialność. 
Oferujemy ciekawe, ambitne zadania oraz szanse 
na rozwój własny - zawodowy i osobisty

IBS Industrie-, Brandschutz&Sicherheit GmbH posiada ponad 15 lat doświadczenia w dziedzinie ochrony 
przeciwpożarowej i wraz z koncernem Fire Protection Solutions zalicza się do wiodących przedsiębiorstw 
ochrony przeciwpożarowej w Niemczech.

Dzięki przynależności do francuskiej grupy Vinci SA, światowego numeru 1 w zakresie budowy, koncesji  
i usług budowlanych, IBS Industrie-, Brandschutz & Sicherheit GmbH łączy w sobie elastyczność średniego 
przedsiębiorstwa z zasobami i możliwościami globalnego koncernu.

Nasz koncern rozwija i powiększa się cały czas. Z tego powodu do zatrudnienia na budowach na terenie całej 
Republiki Federalnej Niemiec poszukujemy:

Monterów do budowy obiektów (k/m)

Wzbudziliśmy 
Państwa 
zainteresowanie?

Jeśli tak jest, prosimy o przysłanie nam 
swojego zgłoszenia wraz z przedstawieniem 
swoich oczekiwań finansowych oraz informacją 
o najwcześniejszym możliwym terminie 
podjęcia pracy:

IBS Industrie-, Brandschutz 
& Sicherheit GmbH
Leon Küpper
Saarbrücker Straße 211 
66679 Losheim am See

Telefon:  0049 163 888 9808
  0049 687 292 2427
bewerbung@fire-protection-solutions.com 
www.fire-protection-solutions.com

Z chęcią przyjmiemy 
Państwa zgłoszenie!

Przedsiębiorstwo
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Gabinety 
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382
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Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666

Straż Miejska 986 32/42 27 254

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

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

Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991

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

Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645

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

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300

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

Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461

Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Widzisz różnicę?

Zapraszamy na BEZPŁATNE
porady, konsultacje i wyceny

Promocja 
dopasowana do Ciebie!

Szczegóły w gabinecie

www.artdent.org

Naszą specjalnością są korony 
i licówki porcelanowe, 

które wykonujemy ponad 15 lat.
Dowód? Zobacz zdjęcia wyżej 

i na www.artdent.org
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

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

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


