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Projekt graficzny Anna Hajduczek, ozdobi 
rewers elektronicznej karty miejskiej

22 września, w trakcie światowego dnia bez 
samochodu, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych podsumowano kilka konkursów zorgani-
zowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego  
z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu. 

Do udziału w konkursie „Scena na kółkach”, organizo-
wanym przez Młodzieżową Radę Miasta, zgłosiły się trzy 
grupy teatralne z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych, Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych i  Zespo-
łu Szkół Technicznych. Zdaniem jurorów, uczniowie tego 
ostatniego, przygotowali najlepszą scenkę nawiązującą 
do tematyki zrównoważonego transportu. Tego dnia 
nagrodzono też uczennicę ZSE-U Annę Hajduczek, 
której projekt graficzny z hasłem „Myśl logicznie, EKO-
logicznie”, w nagrodę ozdobi rewers elektronicznej karty 
miejskiej. W celu promowania pieszego poruszania się 
po mieście, rybnickie przedszkolaki maszerowały ulicami, 
licząc kroki przekazanymi im przez ZTZ krokomierzami. 
W głosowaniu internetowym na najbardziej ciekawie 
przeprowadzony spacer maluchów nagrody otrzymały 
przedszkola nr 37, 5 i 43. Najlepszy plakat przygotowało 
Przedszkole nr 17, a najwięcej kroków pokonały dzieci 
z Przedszkola nr 12. Laureatami kolejnego konkursu 
zostali Martin Todorow i Teresa Zeman, którzy w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 
pojechali na wycieczkę autobusową do Rud i wypełnili 
konkursowy formularz. W nagrodę otrzymali bilety 
okresowe. 22 września, na parkingu przed ZSE-U stanęły 
też trzy autobusy – najnowocześniejszy, klimatyzowany 
model, charakterystyczny „czerwony” pojazd sprzed lat 
i autobus z przyczepą do przewozu rowerów.             (S)

22 września na parkingu 
obok Zespołu Szkół Ekono-
miczno–Usługowych można 
było zobaczyć jak wygląda 
najnowocześniejszy, klima-
tyzowany autobus…

… oraz model 
z przyczepą do 
przewozu rowe-
rów. 

W magistracie 20 kierowców jeżdżących rybnickimi autobu-
sami komunikacji miejskiej odebrało z rąk prezydenta Adama 
Fudalego Certyfikaty Zaufania Podróżnych. O ich przyznaniu 
zdecydowały m.in. sms-y i maile z opiniami pasażerów, a tak-
że opinie pracodawców. Pełna lista wyróżnionych dostępna 
na stronie internetowej UM (www.rybnik.eu)

Na wspólną przejażdż-
kę z najmłodszymi pa-
sażerami i ich opieku-
nami wybrał się nawet 
Adam Fudali, prezydent 
miasta

Za sprawą Zarządu Transportu Zbiorowego i wspierających go sponsorów do rybnickich przedszkoli trafiły, przydatne w czasie krótszych i dłuższych wypraw,  
spacerowe węże

Tydzień Zrównoważonego Transportu
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Drodzy Rybniczanie,

Jesień to w samorządach tradycyjnie czas wytężonej pracy nad przygoto-
waniem budżetu miasta na kolejny rok. Nie ukrywam, że w tym roku jest to 
zadanie wyjątkowo trudne. W założeniach budżetowych musimy bowiem brać 
pod uwagę coraz trudniejszą sytuację gospodarczą zarówno w kraju, jak i na 
świecie. Trzeba przewidzieć wszystkie czynniki gospodarcze, które mogą mieć 
wpływ na przyszłoroczny budżet. 

Jednak pomimo przysłowiowego „zaciskania pasa” nie ustanę w staraniach, 
by – zgodnie z tym, co obiecałem w kampanii wyborczej – doprowadzić do 
końca kilka wielkich zadań inwestycyjnych. Jednym z nich na pewno jest 
modernizacja kąpieliska „Ruda” drugim rewitalizacja deptaku w ciągu ulic 

Sobieskiego-Powstańców Śląskich. 
Niezwykle istotne jest także przygotowanie gigantycznej, wartej w sumie ok. 700 mln zł 

inwestycji, jaką jest budowa w granicach administracyjnych naszego miasta drogi Pszczyna-
Racibórz. To oczywiście zadanie leżące poza możliwościami finansowymi Rybnika, jednak 
nakładów wymaga już samo tylko przygotowanie tej inwestycji pod przyszły budżet Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020.

Obok tak znaczących zadań, w przyszłorocznym budżecie miasta nie zabraknie inwestycji 
nieco mniejszych, jednak nie mniej istotnych, takich jak kontynuacja termomodernizacji 
placówek oświatowych, czy dalsze remonty budynków mieszkalnych, będących w zasobach 
komunalnych miasta. Z punktu widzenia całego budżetu będą naturalnie i całkiem drobne 
inwestycje, jak choćby budowa kolejnej siłowni na wolnym powietrzu, która powstanie na 
terenie Kampusu.

Nie bez znaczenia dla przyszłości finansów samorządowych pozostaje więc akcja, reali-
zowana przez związki miast i gmin, pod hasłem „Stawka większa niż 8 miliardów”. Ma 
ona doprowadzić do zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Przypomnę, że nie chodzi tutaj o zwiększenie gminnych budżetów, ale po prostu o to, by 
z budżetu państwa oddano nam to, co zabrano, poprzez nakładanie wciąż nowych zadań,  
z realizacją których samorządy muszą sobie radzić, ograniczając inne wydatki, np. na inwe-
stycje. W Rybniku, z powodu nakładania na miasto nowych zadań i nieprzemyślanych zmian 
w ustawach, tracimy ok. 30 mln zł rocznie! Żeby zobrazować Państwu tę kwotę, powiem 
tylko, że 30 mln zł w budżecie miasta to możliwość kompleksowego zmodernizowania 
kąpieliska „Ruda” lub wybudowanie kilku nowoczesnych sal gimnastycznych lub też kilku 
pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią albo przebudowa ul. Mikołowskiej… 

Szanowni Państwo, 
Październik upłynie w naszym mieście jak zwykle pod znakiem wielkich imprez kulturalnych. 

Już dziś serdecznie więc wszystkich zapraszam do udziału w interesujących spotkaniach, 
koncertach i spektaklach, przygotowanych w ramach Rybnickich Dni Literatury. Zachęcam  
także do świetnej zabawy, gwarantowanej przez najlepsze polskie kabarety, które przyjadą 
do nas na Rybnicką Jesień Kabaretową.  

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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Kolejny, październikowy, numer „GR” ukaże się 28 października



Sesja RM – 12 września

Rada znów w komplecie
Henryk Frystacki (57 l.), radny Bloku Samorządowego Rybnik z dzielnicy 

Wielopole zastąpił w radzie miasta zmarłego w sierpniu radnego Henryka 
Wilka, który również reprezentował prezydencki BSR. 

Miasto w skrócie
w Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku pozyskał 

dodatkowe środki w wysokości 395,1 tys. zł 
z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. 
Ponad 215 tys. zł zostanie rozdysponowanych 
na aktywizację zawodową osób do 30 roku 
życia z przeznaczeniem na staże, szkolenia, re-
fundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowisk pracy. Pozostałe 180 tys. zł to środki 
na projekty aktywizujące osoby długotrwale 
bezrobotne, bezrobotne bez kwalifikacji lub 
doświadczenia zawodowego. Zainteresowani 
będą mogli wziąć udział w szkoleniach, a także 
pozyskać dofinansowanie na podjęcie działalno-
ści gospodarczej. (Szczegóły: PUP, pokoje: 103, 
105, 106 i 107, tel. 32 4230567).

w Towarzystwo Muzyczne Braci Szafranków i Wy-
dział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
otrzymały wsparcie z Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Towarzystwo pozyskało 50 000 zł  
na realizację listopadowych Dni Cecyliańskich,  
a uczelnia – 9590 zł na projekt „Narodowa versus 
regionalna tożsamość na przykładzie Górnego 
Śląska”, realizowany w ramach tzw. szkoły 
letniej, która ruszyła w Rybniku 23 września. 
Wykład inauguracyjny wygłosił w kampusie 
prof. Zdzisław Krasnodębski z Uniwersytetu  
w Bremie (partnera projektu). Tego dnia z uczest-
nikami – studentami i doktorantami z Polski  
i Niemiec – spotkał się w magistracie prezydent 
Adam Fudali. Opowiadał o mieście, jego rozwo-
ju, kulturze, sporcie i rozrywce. Program Szkoły 
Letniej wypełniły wykłady, seminaria i warsztaty 
w różnych miejscach regionu – w Rybniku, 
Katowicach, Tarnowskich Górach, Łubowicach 
i Rudach Raciborskich; celem była analiza two-
rzenia się tożsamości narodowych w regionach 
różnorodnych etnicznie, religijnie i językowo. 
Zakończenie zaplanowano na 29 września. 

w Rozstrzygnięto konkurs prezydenta miasta 
na hasło promujące segregację odpadów 
komunalnych. I miejsce i aparat fotograficzny 
otrzymał Stanisław Neblik za hasło: „Rybnik 
dycko je na czasie – mo guliki, przebiyro hasie”. 
II miejsce (nawigacja samochodowa GPS) przy-
znano Alicji Szatkowskiej za hasło „Segregujmy 
odpady z impetem, niech ekologia w Rybniku 
będzie priorytetem!”. Zdaniem komisji, której 
przewodniczyła wiceprezydent Joanna Krysz-
czyszyn, na III miejsce (odtwarzacz mp4) zasłu-
żyło hasło Eweliny Asiesiukiewicz – „Czy dla za-
sady czy dla parady – rybniczaninie – segreguj 
odpady!”. Nagrodę specjalną przyznano też 
Oldze Kaszkarot za hasło „Rybek przykładem 
świeci i namawia do segregacji śmieci”. Hasła 
konkursowe będą wykorzystywane przez urząd 
miasta do popularyzacji akcji segregowania 
odpadów komunalnych. W sumie na konkurs 
wypłynęło 89 propozycji. 

W takich przypadkach o obsadzeniu man-
datu decydują wyniki ostatnich wyborów 
samorządowych. Pierwszym kandydatem  
z tego samego okręgu wyborczego nr 1 z naj-
większą ilością zdobytych głosów był Michał 
Śmigielski, ale, że pracuje w magistracie na 
stanowisku zastępcy prezydenta miasta, zrzekł 
się prawa do objęcia mandatu radnego. W tej 
sytuacji radnym został kolejny kandydat z listy 
BSR-u – Henryk Frystacki, który pracował 
już w radzie przez dwie kadencje w latach 
1998-2006.

Mandat śp. Henryka Wilka radni wygasili 
na poprzedniej sesji, teraz musieli podjąć 
osobną uchwałę w sprawie jego obsadzenia. 
Podjęli i to jednogłośnie. Ostatnim aktem 
było ślubowanie świeżo upieczonego radnego, 
który chwilę później jako pełnoprawny radny 
uczestniczył już w obradach rady miasta.

Prezydent Adam Fudali swoją zwyczajową 
informację o pracach w mieście rozpoczął od 
spraw inwestycyjnych. Ku końcowi zmierza 
m.in. budowa systemu elektronicznej infor-
macji dla pasażerów miejskiej komunikacji 
autobusowej.  Na przystankach zamontowano 
już 150 elektronicznych tablic, z czego 60 
jest obecnie testowanych. Cały system ma 
być gotowy do końca listopada 2012 roku. 
W dzielnicy Północ zakończono termomo-
dernizację budynku Zespołu Szkół nr 2, czyli 
popularnego II LO. Wyburzono tam również 
stare baraki. 

— Koszty były ogromne, ale budynek wygląda 
imponująco — zauważył Adam Fudali. Jednak 
nie ze wszystkimi robotami wykonawca zdążył 
na czas i prezydent zapowiedział naliczenie 
kar umownych. Wkrótce w miejscu starego 
asfaltowego boiska rozpocznie się budowa 
nowego ze sztuczną murawą. Prezydent 
wspomniał też o dobiegającej końca adaptacji 
budynku dawnego internatu „Budowlanki” na 
potrzeby zespołu Przygoda i mającym się ku 
końcowi pierwszemu etapowi adaptacji bu-
dynku dawnej palarni kawy przy ul. Rzecznej.

Rzecznej na potrzeby służb miasta. Do-
świadczona rybnicka firma remontuje pod-
jazd dla niepełnosprawnych przy ośrodku 
leczniczo-rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II 
na Nowinach, ale z postępu prac trudno być 
zadowolonym. — Aż dziw bierze, że w czasach, 
gdy mamy bezrobocie, firmy tak lekceważąco 
podchodzą do takich zadań — skomentował 
Adam Fudali. Zauważył też, że do wielu prze-
targów na wakacyjne remonty placówek oświa-
towych zwyczajnie nikt się nie zgłosił. Zaraz 
potem radni usłyszeli całą litanię zakończo-
nych i trwających jeszcze robót w rybnickich 
placówkach oświatowych. Dobrą praktyką jest 
zaangażowanie w drobniejsze remonty rodzi-
ców uczniów, których skutecznie mobilizują 
dyrektorzy szkół. Miasto kupuje materiały,  
a rodzice dają własną robociznę. — Gdybyśmy 
wynajęli do tego firmę, na pewno kosztowałoby 
nas to dużo więcej — mówił prezydent.  

Witamy w klubie! Świeżo upieczonemu radnemu Henrykowi Frystackiemu (pierwszy z lewej) jako pierwsi gratulacje złożyli klubowi koledzy 
Michał Chmieliński i Andrzej Oświecimski (z prawej)
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Miasto w skrócieNajważniejszą informacją raportu z remon-
towanych dróg było doniesienie o zmianie 
lidera konsorcjum remontującego ul. Wodzi-
sławską. W wyniku podjętych przez magistrat 
kroków zagrożoną upadłością, jak mówił pre-
zydent, firmę Hak Construction zastąpił w tej 
roli jej dotychczasowy partner częstochowska 
spółka Dromet. Jak zapowiedział w czasie 
sesji Adam Fudali, w ciągu miesiąca miasto 
miało powtórzyć ten sam manewr i zmienić 
lidera konsorcjum (te same dwie firmy) mo-
dernizującego ul. Żorską.  Kolejna zapowiedź 
dotyczyła wcześniejszego zakończenia budowy 
wiaduktu na ul. Żorskiej (przed lotniskiem). 
Miał być gotowy na 30 listopada, a wszystko 
wskazuje na to, że będzie przejezdny przynaj-
mniej miesiąc wcześniej.

Radni usłyszeli też informację o planowa-
nych przetargach i że w sierpniu stopa bezro-
bocia w mieście utrzymała się, podobnie jak 
wcześniej, na poziomie 7 proc.

Pierwszy merytoryczny punkt wrześniowej 
sesji był poświęcony korektom budżetu. 
Konieczne poprawki przedstawił, jak zwy-
kle, skarbnik miasta Bogusław Paszenda. 
Planowane dochody i wydatki zmniejszono 
o 4 mln zł; dochody bieżące zwiększono per 
saldo o ponad 2 mln zł, a dochody majątkowe 
zmniejszono o ponad 6 mln zł. Z kolei wy-
datki bieżące zwiększono per saldo o blisko  
1,8 mln zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszo-
no o blisko 5,8 mln zł. Budżety trzech dzielnic 
zasilono darowiznami sponsorów. Kamień 
zyskał 350 zł; Rybnicka Kuźnia 1200 zł,  
a Zamysłów 3400 zł.

Z planowanych dochodów budżetu wy-
kreślono 3,5 mln zł, które miały pochodzić  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. To unijna dotacja do modernizacji 
ul. Żorskiej, której miasto nie zdąży pozyskać 
w tym roku, więc planuje pozyskać w roku 
przyszłym. — Co innego zaangażowanie rze-
czowe, a co innego finansowe. Przypuszczam, 
że końcowa płatność za Żorską i tak nastąpi 
dopiero w przyszłym roku — tłumaczył później 
prezydent Adam Fudali, odpowiadając na 
pytanie radnego Krzysztofa Szafrańca.

Skarbnik zaproponował też dokonanie 
niezbędnych korekt związanych z realizo-
waniem przez miejskie placówki, głównie 
szkoły, różnego rodzaju projektów z unijnym 
dofinansowaniem. Zmniejszono też dochody 
o te dotacje, których nie udało się zdobyć.

Ze względu na brak chętnych na duże 
miejskie działki inwestycyjne, m.in. przy Ob-
wiedni Północnej i przy ul. Hallera, a także 
na budynek przy ul. Raciborskiej 260 (dawna 
specjalna szkoła zawodowa) dochody mają-
ce pochodzić ze sprzedaży majątku miasta 
zmniejszono o 9 mln zł. Z kolei o 2,4 mln 
zł zmniejszono kwotę, za jaką miasto miało 
zadaszyć rybnickie targowisko. Miasto zmo-
dernizuje popularny wśród mieszkańców targ, 
ale w inny sposób niż pierwotnie zakładano. 

Wyda na to w sumie 4 mln zł – pół miliona  
w tym roku, a 3,5 mln zł w roku przyszłym.

W głosowaniu budżetowe poprawki poparło 
17 radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu. 
Tak samo rozłożyły się głosy w przypadku 
uchwały o zmianach w wieloletniej prognozie 
finansowej. Zmiany te były oczywiście konse-
kwencją wcześniejszych korekt wprowadzo-
nych do budżetu miasta.

Programy na przyszły rok
Po finansach miasta przyszła kolej na 

uchwały programowe. Radni bez dłuższej 
dyskusji, prawie jednogłośnie przyjęli trzy 
takie uchwały: „Program przeciwdziałania 
przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzi-
nie na lata 2012-2015”, „Program współpracy 
Miasta Rybnika z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013” 
oraz „Miejski program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i narkomanii 
na 2013 rok”. Po drodze zatwierdzono też 
regulamin rady społecznej ośrodka leczni-
czo-rehabilitacyjnego dla dzieci, noszącego 
imię Jana Pawła II (Nowiny). W przyjętym 
regulaminie pojawiły się regulacje związane  
z nową ustawą O działalności leczniczej.

Radni poprawili też uchwałę z września 
2011 w sprawie określenia oświatowych 
jednostek budżetowych, które gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku. Dzięki 
wprowadzonym do niej nowym zapisom szkoły 
będą mogły wydać pieniądze zarobione, np. 
dzięki wynajmowi sali gimnastycznej, m.in. 
na zapłacenie podatków bądź uregulowanie 
innych opłat. Będą mogły również przeznaczyć 
je na cele wskazane przez samych darczyńców. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 
przyłączenie do Żor niewielkiego skrawka 
Rybnika. Chodzi o trzy niezabudowane działki 
obrębu Gotartowice o łącznej powierzchni 
0,26 ha. Budując biegnącą przez Rowień ob-
wodnicę Żor, która w przyszłości będzie frag-
mentem drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz, 
zaanektowano skrawek Rybnika. By prezydent 
Żor mógł być samodzielnym zarządcą żorskiej 
obwodnicy, konieczna okazała się ta niewiel-
ka korekta wspólnej granicy Żor i Rybnika.  
W czasie konsultacji społecznych w tej sprawie 
mieszkańcy Rybnika nie wnieśli żadnych uwag.  

Gruntowe zmiany
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

zbycie w przetargu czterech lokali użyt-
kowych (medycznych), trzech wolnych 
lokali mieszkalnych oraz zbędnej miastu 
nieruchomości położonej przy ul. Strefo-
wej, obok zakładu Messera. Nieruchomość 
ta położona jest w obszarze Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zostanie 
wystawiona do przetargu łącznie z sąsiednią 

w 23 sierpnia w urzędzie miasta odbyło się spo-
tkanie w sprawie usprawnienia systemu kom-
pleksowej ochrony interesów dzieci i rodzin. 
Impulsem do jego zorganizowania było pismo 
wojewody śląskiego dotyczące działań podej-
mowanych w województwie na rzecz rodzin 
dotkniętych przemocą domową. W spotkaniu 
zorganizowanym z inicjatywy prezydenta miasta 
wzięli udział przedstawiciele: policji, prokuratury 
rejonowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
czy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Rozma-
wiano o działaniach podejmowanych na rzecz 
pomocy rodzinom i problemach wymagających 
rozwiązania.

w 24 sierpnia niepełnosprawni podopieczni sto-
warzyszenia Oligos wraz z opiekunami pojechali 
do Wrocławia. Jedną z atrakcji wyjazdu był rejs 
parostatkiem po Odrze. Dzięki załodze, 14 osób 
na wózkach zostało bezpiecznie przetransporto-
wanych z wysokiej skarpy na pokład „Goplany”. 
Wyprawa udowodniła, że osoby niepełnospraw-
ne również mogą brać udział w atrakcyjnych 
wojażach. Podopieczni Oligosu zobaczyli też 
ogród zoologiczny. Wycieczkę zorganizowano 
w ramach projektu „Parostatkiem...dlaczego 
nie?” współfinansowanego przez urząd miasta. 

w Od 15 do 21 października pod hasłem „Praca: 
zawód czy kompetencje?”odbędą się w mieście 
IV Rybnickie Dni Kariery. Imprezę wypełnią 
debaty, warsztaty, spotkania z doradcami za-
wodowymi i pracodawcami. Odbędzie się też 
kiermasz ofert pracy i festyn kariery. Pokazane 
zostaną filmy i materiały dydaktyczne. RDK zor-
ganizują przedstawiciele Rybnickiej Platformy 
Poradnictwa Zawodowego, a koordynatorami 
będą dwie szkoły wchodzące w jej skład – Zespół 
Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych. Szczegóły na stronie internetowej 
PUP (www.pup-rybnik.pl).

w Rybniczanin Jan Olbrycht, europoseł, wiceprze-
wodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w 
Parlamencie Europejskim, jako jedyny Polak, już 
po raz trzeci otrzymał nominację do przyznawanej 
od 2005 roku nagrody dla Europosła Roku – MEP 
Awards 2012 (przez brukselski The Parliament 
Magazine). Laureatem tej prestiżowej nagrody Jan 
Olbrycht został już w 2007 roku. Eurodeputowany 
PO znalazł się w grupie trzech posłów do Parla-
mentu Europejskiego nominowanych w kategorii 
Rozwój Regionalny. Tegoroczni zwycięzcy każdej 
z 18 kategorii  kryształowe statuetki w kształcie 
gwiazdy odebrali 25 września br. (do momentu 
zamknięcia numeru nie poznaliśmy rozstrzygnięć 
konkursu). Za zaangażowanie w politykę na rzecz 
regionów poseł PO w środowisku międzynaro-
dowym zyskał przydomek „Mr Regional Policy”. 

cd. na stronie 6
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Miasto w skrócie
w 4 października Uniwersytet Trzeciego Wieku 

zainauguruje XI rok akademicki. Uroczystość 
odbędzie się w sali koncertowej szkoły mu-
zycznej. Studenci poznają program działalności  
w nowym roku i wysłuchają wykładu dr Józefa 
Musioła pt. „Konwencja Genewska a sprawa 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski w 1922 r.”.  
Wystąpi też zespół wokalny „Moderato” oraz 
Dorota Gatnar i Stanisław Pająk. 

w Kilkudziesięcioosobowa sekcja rowerowa Smerfy 
działająca przy Klubie Seniora Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni 
„Chwałowice”, zakończyła kolejny sezon.  
W nogach mają ponad 750 km przejechanych 
w czasie kilkunastu wycieczek, nie tylko po 
regionie. Rowerzyści w niebieskich koszulkach 
z logo miasta dotarli m.in. do Rud, Nieborowic 
i Pszczyny, na Górę św. Anny, zwiedzili kopal-
nię piasku w Kotlarni i pałac w Pogrzebieniu. 
Jeździli też po Pieninach i czeskim Krawarzu. 
Smerfy rozpoczęły działalność w 2007 r.  
Od tamtej pory przejechały ok. 3750 km. Śred-
nia wieku rowerzystów to 66 lat. Tegoroczny 
sezon zakończyli 25 września, ale już myślą  
o kolejnym. „… Pojedziemy, pozwiedzamy, 
stare kości rozruszamy…”, napisała w wierszu 
„Jadą cykliści” Joanna Sobik, jedna z członkiń 
sekcji rowerowej.

w Przez dwa dni policja, rodzina oraz nauczy-
ciele Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 7 poszukiwali niepełnosprawnego ucznia 
tej szkoły, który zaginął podczas wycieczki 
do czeskiej Ostrawy. Po licznych informacjach  
w lokalnych mediach, na komisariat w Krzyża-
nowicach zgłosili się mieszkańcy Zabełkowa, 
którzy rozpoznali zaginionego rybniczanina. 
Ten, trasę z Ostrawy do Zabełkowa, pokonał 
na piechotę. 16-letni Dawid cały i zdrowy trafił 
do domu. Policja pod nadzorem prokuratury 
sprawdza czy nie doszło do naruszenia prawa.

w Drugi rok z rzędu w ramach programu ogra-
niczenia niskiej emisji miasto pomaga miesz-
kańcom zainstalować na swoich domach 
kolektory słoneczne. Inwestycję współfinansują 
mieszkańcy oraz urząd miasta i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku 
zainstalowano kolektory na 100 budynkach, 
w tym mają się pojawić na kolejnych 100. Do 
początku września br. udało się je zamonto-
wać na 69 budynkach i rozliczyć 56 zawartych  
z mieszkańcami umów. By mieć z czego do-
płacać mieszkańcom, magistrat zaciągnął  
w tym roku pożyczkę w wysokości 750 tys. zł.  
Z ubiegłego roku zostały 104 czekające na re-
alizację wnioski, a w marcu tego roku złożono 
154 kolejne. Warunkiem udziału w programie 
jest użytkowanie ekologicznego źródła ciepła  
i dowiedzenie, że koncesjonowana firma od-
biera od nas odpady komunalne. 

działką, należącą do Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej. Przetarg przeprowadzi KSSE  
w Katowicach. Miasto sprzeda też cztery loka-
le w budynkach przychodni lekarskich przy ul. 
Mikołowskiej 94, Patriotów 11 i Mościckiego 
4, z przeznaczeniem na działalność medyczną, 
oraz trzy niezasiedlone lokale mieszkalne  
w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
(Śląska 7a/5, Rudzka 23/7 i Komuny Pary-
skiej 3b/8). Ponadto w uchwale mowa była  
o sprzedaży w drodze bezprzetargowej czte-
rech zbędnych miastu nieruchomości, m.in. 
przy ul. Zwycięstwa, zabudowanych komplek-
sami garaży. 

Symboliczna transakcja
W kolejnej uchwale referowanej przez 

wiceprezydenta Michała Śmigielskiego 
radni zgodzili się na zbycie bezprzetargo-
wo nieruchomości położonej w Ligocie-Li-
gockiej Kuźni, obok cmentarza należącego 
do parafii Św. Wawrzyńca. Proboszcz parafii 
wystąpił z wnioskiem o sprzedaż tej nierucho-
mości za symboliczne 100 zł, z przeznaczeniem 
na poszerzenie terenu cmentarza. Zgodnie  
z ustawą O stosunku państwa do kościoła, gmi-
na może sprzedać nieruchomość przeznaczoną 
w planach pod katolickie cmentarze za cenę 
ustaloną w uchwale RM.   

W kolejnych, przyjętych jednogłośnie, 
uchwałach, radni wyrazili zgodę na wydzier-
żawienie na dziesięć lat części nieruchomości 
w pobliżu ul. Chabrowej, na której znajduje 
się 14 garaży, i przyznali pierwszeństwo  
w nabyciu lokalu użytkowego, położonego przy 
ul. Chrobrego 39, jego najemcy.

Uchwała do poprawki
Zmiany wprowadzone przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej wymusiły zmianę w uchwale 
dotyczącej zaciągnięcia przez miasto po-
życzki z WFOŚiGW na realizację drugiej 
edycji programu ograniczenia niskiej 
emisji. Rzecz dotyczy nowego terminu spłaty 
pożyczki, który radni jednogłośnie zmienili 
z lat 2014-2022, zapisanych w poprzedniej 
uchwale, na 2013-2021, widniejące w obec-
nej. Przypomnijmy: program ograniczenia 
niskiej emisji zakłada instalację kolektorów 
słonecznych w budynkach mieszkalnych i jest 
realizowany w mieście od 2011 r. 

Śmieciową rewolucję 
czas zacząć

— Zaopiniujemy dziś sześć z ośmiu uchwał, 
które rada miasta jest zobowiązana przyjąć  
w związku z nową ustawą o gospodarce od-
padami komunalnymi — wyjaśnił Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta miasta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej. Do 

przyjęcia pozostaną jeszcze dwie – regulamin i 
stawki, jakie będziemy płacić za odbiór śmieci. 
Te ostatnie zostaną uchwalone najprawdopo-
dobniej w grudniu (więcej o nowej gospodarce 
odpadami komunalnymi na str. 14).   

Miasto podzielone, radni też
Do 1 listopada rada miasta powinna 

przyjąć uchwałę o podziale Rybnika na 
okręgi wyborcze, w starym lub nowym 
kształcie. Zrobiła to już podczas tego 
posiedzenia i wprowadziła zmiany – dziel-
nica Kamień została włączona do okręgu 
wyborczego nr 1 (dotychczas – okręg nr 2). 
Sekretarz miasta Daniela Lampert wyjaśniła, 
że przygotowując propozycję nowego podziału 
miasta kierowano się założeniem, aby granice 
obwodów pokrywały się z granicami dzielnic, 
oraz by okręgi składały się z dzielnic, które ob-
szarowo ze sobą sąsiadują i tworzą zwarty ob-
szar. Do tej pory zasada ta nie była zachowana. 
Propozycje nowego podziału skonsultowano  
z mieszkańcami, mimo iż nie było to ko-
nieczne. Uznano jednak, że to ważna kwestia  
i przez miesiąc, od 25 czerwca do 25 lipca br., 
trwały w mieście konsultacje. Sprawozdanie 
z ich przebiegu przedstawił radny Henryk 
Cebula (PiS). W czasie konsultacji zgłoszono 
ustnie sześć uwag dotyczących podziału miasta 
na obwody głosowania i lokalizacji siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. Jedną 
zgłosił mieszkaniec dzielnicy Smolna, pięć 
pozostałych złożyli przewodniczący i zastępcy 
przewodniczących zarządów dzielnic Boguszo-
wice Stare i Niedobczyce oraz przewodniczący 
Rady Dzielnicy Boguszowice Stare. Dwie  
z nich złożono też w formie pisemnej. Trze-
cią, pisemną uwagę, odnoszącą się do pro-
pozycji nowego podziału Rybnika na okręgi 
wyborcze, złożył klub PO. Radni Platformy 
wnioskowali o utrzymanie dotychczasowego 
podziału. — Co jest sprzeczne z założeniami, 
którymi kierowano się opracowując propozy-
cję nowego, wyborczego podziału miasta, aby 
granice obwodów głosowania pokrywały się  
z granicami dzielnic, a okręgi wyborcze miały 
się składać z dzielnic, które obszarowo ze sobą 
sąsiadują i tworzą zwarty obszar — tłumaczył 
radny Cebula. W czasie dyskusji nad uchwałą 
Benedykt Kołodziejczyk (PO) przekonywał, 
że jedną z najważniejszych zasad funkcjono-
wania gminy jest stałość jej okręgów wybor-
czych. — Wyrażamy pogląd, że obecny podział 
został kiedyś dobrze przemyślany i jest lepszą 
propozycją niż nowy podział miasta na okręgi 
zaproponowany przez prezydenta. Dziwi nas, że 
tyle pracy urzędników poświęcono na zrobienie 
czegoś, co nie było konieczne. Klub radnych PO 
będzie głosował przeciw nowemu podziałowi 
miasta na okręgi — odczytał oświadczenie rad-
ny Kołodziejczyk. Krzysztof Szafraniec (PO) 
stwierdził, że dotychczasowy podział nie był 
najszczęśliwszy, ale ten, włączający Kamień do 
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Miasto w skrócieokręgu wyborczego numer jeden, jest jeszcze 
mniej trafiony. — Kamień tak tworzy zwartą 
zabudowę i przylega do tamtych dzielnic (m.in. 
Rybnik Północ, Wielopole, Golejów, Ochojec 
i Rybnicka Kuźnia – przyp. red.), jak Rybnik 
ma dostęp do morza przez Wisłę i dorzecza 
(…) Wybory wszystko zweryfikują, wydaje mi 
się jednak, że ograniczamy możliwość wyboru 
reprezentacji rybniczan z dzielnic północnych, 
które mają małą liczbę mieszkańców. Ostatecz-
nie w głosowaniu 13 radnych poparło uchwałę, 
a dziewięciu było przeciw.    

Skreślili „obywatela”
— Zmiana ma sprawić, że statut miasta 

będzie bardziej ogólny — mówiła Daniela 
Lampert o konieczności wprowadzenia 
zmian w dwóch paragrafach statutu, w 
których mowa jest o dostępie obywateli 
do dokumentów. Zmiana, o której mowa, 
polega na wykreśleniu słowa „obywatel”  
i pozostawieniu ogólnego pojęcia „każdy”, bo 
oznacza ono nie tylko osoby fizyczne, ale także 
osoby prawne czy jednostki organizacyjne. 
Radni jednogłośnie przystali na tę propozycję 
i w tej części statut dostosowano do zapisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Wnioski na zakończenie
— Z zaskoczeniem odebrałem informację 

na temat sytuacji firmy Hak Construction. 
Na szczęście Dromet przejmuje rolę lidera 
— mówił Franciszek Kurpanik (PO), 
otwierając ostatnią część sesji poświęco-
ną wnioskom, interpelacjom i pytaniom 
radnych. Radny po raz kolejny powrócił do 
sprawy przebiegu prac modernizacyjnych 
na ulicach Żorskiej i Wodzisławskiej. Pytał 
o szczegóły dotyczące projektu przebudowy 
tej ostatniej oraz o to gdzie, na odnowionej 
drodze, zostaną umiejscowione wiaty przy-
stankowe. Narzekał też na odór wydostający 
się ze studzienek kanalizacyjnych, m.in. w re-
jonie ul. Dolnej. Jak twierdził, dotychczasowe 
rozmowy z PWiK nie przyniosły rozwiązania 
problemu, dlatego poprosił o interwencję 
w tej sprawie prezydenta. — A teraz będzie 
bomba — zapowiedział kolejny, podnoszony 
przez siebie temat. Słowną „bombą” okazała 
się kwestia fatalnej jakości wody dostarczanej 
przez PWiK m.in. do nieruchomości w Za-
mysłowie. — Przeprowadzone przez Sanepid 
badania laboratoryjne dostarczonych przez 
nas próbek wykazały, że ta woda jest bardzo 
zanieczyszczona, m.in. bakterią coli. Płacimy 
drogo za coś, co często nie nadaje się nie tylko 
do picia, ale nawet do umycia rąk — grzmiał 
Franciszek Kurpanik. Prezydent zapowie-
dział, że sprawa zanieczyszczonej wody zosta-
nie wyjaśniona. ▪ Henryk Cebula dziękował 
za pracę członkom zespołu zajmującego się 
podziałem miasta na nowe okręgi wyborcze. 
▪ Andrzej Oświecimski (BSR) przypomniał 

o zakończeniu remontu elewacji kolejnego 
familoka przy ul. Słonecznej na Piaskach  
i poprosił o wykonanie 80-metrowego odcin-
ka chodnika wzdłuż ul. Wolnej oraz o zamon-
towanie wiaty na przystanku autobusowym 
przy ul. Groborza. Pytał też o termin remontu 
budynku Harcówki w Ligocie-Ligockiej 
Kuźni. Jak wyjaśnił prezydent, moderniza-
cja obiektu wymagałaby dużych nakładów 
finansowych, dlatego miasto spróbuje znaleźć 
dzierżawcę lub nabywcę tego budynku. ▪ Mo-
nika Krakowczyk-Piotrowska (PO) poprosiła 
o wybudowanie nowej drogi, która połączyła-
by dzielnice Kamień i Północ. Odpowiadając 
na jej kolejne pytanie, wiceprezydent Michał 
Śmigielski wyjaśnił, że nie udało się dotąd 
wykryć sprawcy zanieczyszczenia Nacyny.  
▪ — Przy okazji przebudowy ul. Raciborskiej 
zostało spełnione marzenie mieszkańców 
Zebrzydowic — mówił Bronisław Drabiniok 
(PO). — Wyasfaltowano fragment ul. Granicz-
nej, która pełni rolę łącznika pomiędzy ulicami 
Raciborską i Zebrzydowicką. Radny chciał 
wiedzieć, czy sprzedane niedawno przez 
miasto działki przy ul. Mojżesza, wyposażone 
były w kamienie graniczne, co kwestionują 
nabywcy tych gruntów. Sprawa będzie wyja-
śniana. ▪ Krzysztof Szafraniec pytał o postępy 
ogólnopolskiej akcji „Stawka większa niż 
osiem miliardów”, mającej na celu zebranie 
podpisów pod projektem zmieniającym 
ustawę o dochodach samorządów. Prezydent 
odpowiedział, że Rybnik jest na czele miast 
pod względem liczby zebranych podpisów. 
Namawiał rybniczan do wpisywania się na 
kolejne listy. Radny Szafraniec był ciekaw 
kiedy miasto powróci do prac nad planem 
zagospodarowania przestrzennego dla pół-
nocnych dzielnic Rybnika. Okazuje się, że 
prace są prowadzone, jednak perturbacje 
związane z koniecznością zmiany firmy opra-
cowującej plany, spowodowały opóźnienia. 
 ▪ Odpowiadając na pytanie Henryka Cebuli, 
wiceprezydent Michał Śmigielski wyjaśniał, 
że trwają rozmowy z właścicielem szpecącego 
Niedobczyce skweru przy ul. Rymera: — For-
malne działania niewiele dały, ale nie rezygnu-
jemy. Wygląda na to, że właściciel skweru już 
wkrótce uporządkuje zaniedbany teren. 

(WaT), (S), (D) 

W czasie wrześniowych obrad radni pod-
jęli jeszcze kilka innych uchwał, o których 
piszemy na kolejnych stronach. Dotyczą 
one m.in. ulgowych biletów dla starszych 
pasażerów komunikacji miejskiej (str. 8),  
a także urządzanej na nowo gospodarki od-
padami komunalnymi (str. 14). Nadano też 
nazwę jednej z najkrótszych ulic w mieście 
(str. 10).

Kolejna sesja 
odbędzie się 24 października.

w Z okazji piątych urodzin rybnickiego Focus Parku, 
w ostatnią sobotę września miała się odbyć 
impreza z wieloma atrakcjami. Zaplanowano 
taneczne show, urodzinowy tort, konkurs z na-
grodami, finał jubileuszowej loterii oraz pokaz 
mody prowadzony przez gościa specjalnego 
imprezy modelkę Joannę Krupę. 

w Była 55-letnia kasjerka magistrackiego wydziału 
podatków, która przywłaszczała sobie pienią-
dze z wpłat mieszkańców przyznała się do winy, 
zwróciła na razie 20 tys. zł i chce dobrowolnie 
poddać się karzee. Ta według propozycji proku-
ratury przesłanej już do sądu miałaby wynosić 
półtora roku więzienia w zawieszeniu na  cztery 
lata z obowiązkiem naprawienia szkody. Dwie 
księgowe nie przyznają się do winy i twierdzą, 
że są pomawiane. Akt oskarżenia dotyczący 
kasjerek trafił w końcu sierpnia do Sądu Re-
jonowego w Rybniku. Prokuratura zarzuca 
im przywłaszczenie pieniędzy i fałszowanie 
dokumentacji księgowej poprzez ukrywanie 
dokumentów, za co grozi im kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności. Sprawa wyszła na 
jaw jesienią 2011 roku. Jak ustaliła Prokura-
tura Rejonowa w Rybniku, proceder trwał od 
czerwca 2007 do listopada 2010 roku. Brały 
w nim udział trzy osoby – kasjerka oraz dwie, 
prowadzące dokumentację, księgowe, bez 
których sprawa szybko wyszłaby na jaw. – Panie 
działały wspólnie i w porozumieniu. Księgowe 
tuszowały przestępstwo, za co otrzymywały od 
kasjerki część pieniędzy. Dzięki temu proceder 
trwał tak długo. Łączne straty wyniosły ponad 
108.183 zł. Kasjerka znalazła się w trudnej sytu-
acji życiowej i finansowej, więc uległa pokusie. 
Początkowo zwracała jeszcze co jakiś czas część 
pieniędzy, ale potem sprawa wymknęła się jej 
spod kontroli – mówi Jacek Sławik, prokurator 
rejonowy.

w Magistrat ogłosi wkrótce przetargi na ważne 
dla wielu mieszkańców roboty: na przebudowę 
ul. Budowlanych od ronda Zebrzydowickiego 
do stacji benzynowej Schell; na remont ul. 
Braci Nalazków w Boguszowicach i na ułożenie 
chodników na ulicach: Sygnały, Okulickiego, 
Kupieckiej, Szewczyka, Poloczka i Hallera. Przy-
gotowywany jest m.in. przetarg na remont ul. 
Karłowicza w dzielnicy Północ.

 w 6 września miał się odbyć piąty przetarg na 
sprzedaż działki inwestycyjnej (1,5 ha) przy 
ul.Hallera w centrum miasta. Cena wywoławcza 
wynosiła 9,990 mln zł, ale nie pojawił się żaden 
zainteresowany inwestor. Kolejny przetarg praw-
dopodobnie już w przyszłym roku. Nie powiodły 
się też dwa przetargi na sprzedaż budynku 
dawnej specjalnej szkoły zawodowej przy ul. 
Raciborskiej 260, blisko granicy z Rydułtowami. 
Cena wywoławcza wynosiła 2,3 mln zł
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Miasto w skrócie

— To regulamin, który znosi dyskryminację 
mężczyzn — zapowiadała referując projekt 
uchwały Joanna Kryszczyszyn, zastępca pre-
zydenta miasta. Chodziło o zapisy mówiące 
o prawie pasażerów w podeszłym wieku do 
ulgowych przejazdów miejskimi autobusami. 
Według obowiązującego obecnie regulaminu 
przysługują one kobietom od 60. roku życia 
i mężczyznom od roku 65. Nowy regulamin 
wprowadza wiekowe równouprawnienie 
pasażerek i pasażerów. Wszystkim bez wzglę-
du na płeć ulgowe przejazdy będą teraz 
przysługiwać od 65. roku życia. Nie zmienił 
się zapis mówiący o prawie do darmowych 
przejazdów; to przysługuje wszystkim osobom, 
które ukończyły 70. rok życia. Nowy regulamin 
będzie obowiązywać od początku 2013 roku!  
W dokumencie pojawiły się też zapisy mówią-
ce o możliwości przewożenia w specjalnym 
bagażniku zewnętrznym roweru. Jak wyjaśniła 
Joanna Kryszczyszyn, od maja przyszłego roku 
dojeżdżający do Rud Wielkich autobus linii 43 
będzie ciągnąć specjalną przyczepę na rowery, 

które będzie można załadować na przyczepę,  
a potem odebrać tylko i wyłącznie na przystan-
ku początkowym i końcowym.

Z nowym regulaminem powinni się zapoznać 
również honorowi krwiodawcy. Do tej pory 
mogli korzystać z darmowych przejazdów jeśli 
zrzeszające ich stowarzyszenie potwierdziło ich 
aktywność. Od stycznia 2013 roku to się zmieni. 
Specjalną imienną e-kartę pozwalającą im jeź-
dzić miejskimi autobusami za darmo otrzymają, 
jeśli przedstawią legitymację zaświadczając  
o przyznaniu im odznaki „Honorowy Dawca 
Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Po uchwaleniu nowego regulaminu radni 
uzupełnili też cennik opłat w komunikacji 
miejskiej. Wprowadzono do niego kupowany 
u kierowcy bilet za 5 zł. Tyle będzie kosztować 
przewóz roweru w specjalnym bagażniku 
zewnętrznym. Cena rowerowego biletu au-
tobusowego będzie niezmienna niezależnie 
od wielkości roweru, jego budowy, a nawet 
ilości kół. 

(WaT) 

Prezydent Adam Fudali przekonuje, że mia-
sto nie zarobiło na koncercie, ale sporo zyskało. 
Niezależni specjaliści wyliczyli, że cała kampa-
nia medialna reklamująca koncert i promująca 
przy okazji Rybnik była warta w sumie ponad 9 
mln zł. W mediach zarówno tych tradycyjnych, 
jak i elektronicznych ukazały się na temat 
rybnickiego koncertu łącznie 1253 publikacje.  
W przypadku ubiegłorocznego koncertu Bry-
ana Adamsa wartość kampanii promocyjnej 
wyliczono na ponad 5 mln zł. Tym razem miasto 
wystąpiło w roli współorganizatora koncertu, 
w którym wzięło udział blisko 17 tys. widzów,  
a że skrzętnie skorzystano z ubiegłorocznych 
doświadczeń, koszty związane m.in. z organiza-
cją parkingów były znacznie mniejsze.

Przedstawiciele agencji Prestige MJM pod-
kreślali, że budżet koncertu GN’R wynoszący 
ok. 3,8 mln zł był zbliżony do budżetów kon-
certów, które agencja organizowała w innych 
miastach, ale tam, w przeciwieństwie do Ryb-
nika, nakłady poniesione przez władze samo-
rządowe były znacznie większe. Współpraca 
miasta z agencją świetnie się układa, więc 
będzie trwać nadal, a jej kolejnym efektem ma 
być kolejny, przyszłoroczny koncert gwiazdy 

światowego formatu, który odbędzie się na 
stadionie miejskim prawdopodobnie w sobotę 
8 czerwca. Nazwiska gościa Janusz Stefański 
z Prestige MJM nie chce jeszcze podać, ale 
zapowiada, że to... jeden z najbardziej ocze-
kiwanych artystów w Polsce. — Ustaliliśmy 
termin ewentualnego koncertu i mamy dalece 
zaawansowane rozmowy, ale umowy jeszcze 
nie podpisaliśmy, dlatego nie możemy powie-
dzieć, kto to będzie — mówi Janusz Stefański. 
Podkreśla, że nie podpisze umowy jeśli artysta 
nie zgodzi się na klauzulę wyłączności. Ma 
ona gwarantować, że rybnicki koncert będzie 
jedynym występem owej gwiazdy w 2013 roku 
w Polsce. Mówiąc o realiach finansowych 
show-biznesu, przedstawiciele agencji Prestige 
MJM zaznaczyli, że są wykonawcy, których 
zakontraktowanie wymaga gigantycznych 
pieniędzy. Trudno więc się spodziewać, że do-
czekamy się w Rybniku koncertu np. Rolling 
Stonesów czy Paula McCartney’a. — Jeśli się 
okaże, że na następnym koncercie w Rybniku 
będzie 20 może 25 tys. widzów, być może skusi-
my się później na artystę z wyższej półki — mówi 
Janusz Stefański. 

(WaT)

Ulgowe równouprawnienie

Na wrześniowej sesji radni uchwalili nowy regulamin przewozu osób, bagażu 
lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Transportu Zbiorowego

Lipcowy koncert amerykańskiego zespołu Guns N’Roses na Stadionie Miejskim 
kosztował ostatecznie miasto 122 tys. zł. Wiadomo już, że kolejny koncert gwiazdy 
światowego formatu odbędzie się w Rybniku prawdopodobnie w sobotę 8 czerwca 
przyszłego roku.

Miasto nie zarobiło, ale zyskało

w 14 września 32. rok działalności zainaugurował 
rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej, działający 
przy parafii św. Jadwigi na Nowinach. Inaugura-
cyjny wykład poświęcony schizmie wschodniej 
w Kościele wygłosił emerytowany proboszcz 
i dziekan ks. Franciszek Skórkiewicz. Kolejny 
wykład 18 października o17. O ewangelizacji 
Ameryki Łacińskiej na podstawie własnych 
doświadczeń opowie franciszkanin o. dr Ata-
nazy Polanko.

w Rybniczanin z urodzenia Janusz Orzeł (48 l.) 
przejmując schedę po Januszu Błaszczyńskim, 
który przeszedł na emeryturę, został nowym 
naczelnikiem  Wydziału Architektury w Urzę-
dzie Miasta. Jest absolwentem architektury 
Politechniki Śl. w Gliwicach. Przez pierwsze 
dwa lata zdobywał doświadczenie na budo-
wach, jako pracownik rybnickiego Peberowu. 
Potem pracował m.in. w żorskiej „Budow-
lance”, w Miastoprojekcie, kierował nad-
zorem budowlanym w żorskim magistracie  
i należał do zespołu projektantów Pracowni 
Urbanistycznej w Rybniku. Przez cały 1997 
rok szkolił się w Stanach Zjednoczonych. 
Ostatnio ze wspólnikiem prowadził własną 
pracownię urbanistyczną. Należy zarówno 
do Izby Architektów, jak i Izby Urbanistów, 
ale sam przyznaje, że do tej pory częściej 
zajmował się urbanistyką. 

w W czasie ostatniej mroźnej zimy na terenie 
Rybnika wymarzło ponad pięć tysięcy krzewów 
róż. Wymarzły m.in. tzw. róże okrywowe, które 
sadzi się głównie na rondach i przy drogach. 
Jak tłumaczy Andrzej Kozyra, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej, to roślina odporna na ruch 
uliczny. Po zinwentaryzowaniu wiosną strat 
ZZM przygotowuje teraz przetarg na dostar-
czenie ok. 5 tys. krzewów róż. Większą ich 
część wysadzą do gruntu jesienią, a to czego 
nie zdążą – na wiosnę. W  czasie wrześniowej 
sesji rady miasta, w ramach budżetowych ko-
rekt na wymianę róż przeznaczono 75,3 tys. zł.  
Z kolei 17 tys. ma kosztować fontanna świetl-
na, która trafi na skwer w sąsiedztwie urzędu 
miasta. 

w 8 tys. zł przeznaczy miasto na zakup nowej wiaty 
(dla trenera i zawodników rezerwowych), która 
trafi na stadion piłkarski przy ul. Górnośląskiej  
w dzielnicy Niedobczyce. Zastąpi ona wiatę 
zniszczoną w lipcu przez trąbę powietrzną.

w 15 września w ogrodzie restauracji Senator od-
była się „Zamysłowska biesiada pod chmurką 
przy muzyce śląsko-bawarskiej”, zorganizo-
wana przez radę dzielnicy z pomocą lokalnych  
z sponsorów. O oprawę muzyczną zadbał zespół 
Kwaśnica Bavarian Show, który poprowadził 
też kilka rozrywkowych konkursów. Okazję do 
niezłej zabawy mieli też najmłodsi mieszkańcy 
Zamysłowa.
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Miasto w skrócie

Chwałowice są kolejną po Paruszowcu-Piaskach 
dzielnicą, w której odbyły się miejskie uroczysto-
ści. Zamysł jest taki, by przybliżać mieszkańcom 
Rybnika kolejne miejsca pamięci znajdujące się  
w różnych częściach naszego miasta. Zwykle bowiem 
delegacje spotykały się na rybnickim cmentarzu, by 
złożyć kwiaty przy mogiłach żołnierzy Września, 
powstańców i ofiar Golgoty Wschodu. — Tym razem 
spotykamy się pod pomnikiem, który powstał w latach 
’50., by uhonorować członków zacnych, chwałowic-
kich rodzin, którzy oddali życie za ojczyznę. Część  
z nich zginęło dokładnie 70 lat temu, w 1942 r. — mó-
wił Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum. 
W uroczystościach pod pomnikiem poświęconym 

„Bohaterom i męczennikom, bojownikom o wolność  
i niepodległość Polski, poległym i pomordowanym 
w latach 1939-1945” kwiaty złożyli przedstawiciele 
władz miasta i dzielnicy, organizacji społecznych  
i niepodległościowych, służb mundurowych oraz 
nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki i harcerze.  
Hm Tadeusz Ochwat mówił o chwałowickich druży-
nach harcerskich, którym przyświecały ideały służby 
bogu, ojczyźnie i bliźnim. Przypomniał też historię 
rodziny Tkoczów, której siedmioro członków zginęło  
w obozach koncentracyjnych. — Oby nigdy więcej 
wojny! Oby nigdy więcej nie trzeba było używać cegieł 
na budowę takich pomników — apelował Tadeusz 
Ochwat.                      (S)

Na początku września do programu 
Duża Rodzina, który ma ułatwiać życie 
rodzinom wielodzietnym i zastępczym, 
przystąpiła kolejna firma. 

To Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„PULS-MED” z siedzibą w Rybniku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 66. Oferuje on rodzinom objętym 
programem, badania laboratoryjne oraz zabiegi 
rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne z dziesięcio-
procentową zniżką, a także bezpłatne badania 
ciśnienia i wydolności mięśnia sercowego. To 
trzeci prywatny podmiot, który przystąpił do 
uchwalonego w czerwcu programu Duża Ro-
dzina. Pierwsza była księgarnia Orbita, w której 
rodziny „trzy plus” mogą kupić książki z 15 proc. 
zniżką. W sierpniu włączyła się Galeria Kola z ul. 
Reymonta, która zaprasza rodziny objęte progra-
mem do skorzystania z kreatywnych warsztatów 
edukacyjnych, plastycznych i muzycznych z 20 
proc. rabatem. Ponadto program Duża Rodzina 

umożliwia rodzinom wielodzietnym i zastęp-
czym zakup z 50 proc. zniżką biletów wstępu 
na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji oraz na imprezy kulturalne organizo-
wane przez rybnickie instytucje kultury. Dekla-
racje o przystąpieniu do programu podmioty 
prywatne mogą składać w rybnickim Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 (Dział 
Usług, pok. Nr 9, tel. 32/ 42 21 111 wew. 354, 
link: www.pomocspoleczna.rybnik.pl/program-
duza-rodzina,ne,83,23). Podstawą do korzystania 
z ulg jest imienna e-karta z charakterystycznym 
drzewkiem. Wnioski o jej wydanie należy skła-
dać w kasie Zarządu Transportu Zbiorowego 
na Placu Wolności (do pobrania również w OPS  
i na wspomnianej stronie internetowej ośrodka). 

Na 27 września CRIS zaplanowało w rybnic-
kim okrąglaku spotkanie na temat programu 
Duża Rodzina. 

(S)

Duża rodzina się powiększa

Cześć ich pamięci
1 września w Chwałowicach odbyły się miejskie obchody 73. rocznicy wybuchu  

II wojny światowej. Pod pomnikiem poległych i pomordowanych w latach 1939-1945,  
z płonących zniczy ułożono napis „Nigdy więcej wojny”. 
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W uroczystościach wzięły udział m.in. 
przedszkolaki z Chwałowic  

w 8 września na osiedlu Nowiny, na terenach 
zielonych przy ul. Grunwaldzkiej 46 rada dziel-
nicy Maroko-Nowiny i rada osiedla Nowiny 
zorganizowały wspólnie festyn pod hasłem 
„Czyste miasto, segregujemy śmieci”. Do po-
jemników dostarczonych przez Rybnickie Służby 
Komunalne zbierano posegregowane śmieci  
w zamian za drobne gadżety. Były też pojemniki 
na zużyte baterie i tonery, a bibliotekarze zbierali 
przeczytane książki. Sami organizatorzy rozda-
wali mieszkańcom torebki na psie kupy i ulotki 
zachęcające do segregacji odpadów.

w Na zmodernizowanym dopiero co parkingu 
przy ul. Hallera i na parkingu przy ul. Brud-
nioka Rybnickie Służby Komunalne rozpoczęły 
testowanie nowego systemu pobierania opłat 
parkingowych. Wjeżdżając na parking klien-
ci pobierają z automatu bilet parkingowy,  
a opuszczając parking oddają go inkasentowi  
i płacą w zależności od czasu postoju. RSK mo-
głyby przejść na system całkowicie bezobsługo-
wy, ale jak przekonuje kierownictwo RSK, wielu 
kierowców ma spore kłopoty z uiszczaniem 
opłat w tzw. wpłatomatach.

w Proboszcz parafii św. Antoniego poinformo-
wał swoich parafian, że doszło do zawarcia 
sądowej ugody między parafią a firmą Erbud, 
która przez trzy lata gruntownie remontowała 
rybnicką bazylikę. Gdy proboszcz odmówił firmie 
zapłacenia podatku VAT, ta skierowała sprawę 
na drogę sądową. Warunki ugody nie są znane, 
bo kierownictwo Erbudu nie chce zabierać głosu  
w tej sprawie. Do końca września parafia po-
winna też zwrócić miastu 300 tys. zł pożyczki, 
której spłatę już raz odroczono.              

w 24 września w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego gościli 
przedstawiciele rządu Republiki Chorwacji 
m.in. Ivan Vrdoljak, Minister Budownictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego i Ivan 
Del Vechio, ambasador Republiki Chorwacji 
w Polsce. Spotkanie, w którym wziął udział 
również prezydent Adam Fudali, było poświę-
cone możliwościom pozyskiwania pieniędzy 
z Unii Europejskiej na rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości.

w 24 września rada społeczna szpitala woje-
wódzkiego w Rybniku Orzepowicach wycofała  
z porządku obrad projekt uchwały, na mocy 
której dyrektor szpitala mógłby przekazać policji 
motocykl ratunkowy. Zakupiono go dwa lata 
temu po społecznej zbiórce pieniędzy, zainicjo-
wanej przez bractwo kurkowe, ale szybko oka-
zało się, że przepisy nie pozwalają na włączenie 
go do taboru pogotowia ratunkowego. Człon-
kowie rady społecznej mają teraz sprawdzić,  
w jaki sposób podobne motocykle są użytkowane  
w innych miastach.  
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Ponad dwa miesiące temu stanął pan 
na czele rybnickich policjantów. Jakie 
największe wyzwania stoją przed nowym 
komendantem? 

Bolączki są tu podobne jak w każdym więk-
szym mieście. To przede wszystkim kradzieże 
mienia i kradzieże z włamaniem. Spora część  
z nich wynika z naszej niefrasobliwości i nieuwagi. 
Mam na myśli kradzieże dokumentów, telefonów 
komórkowych czy torebek. Każdego dnia odbie-
ramy kilka tego typu zgłoszeń. Problemem są  
z pewnością kradzieże samochodów, dlatego w 
komendzie pracuje specjalna grupa policjantów. 

Na czym zamierza pan skoncentrować 
swoje działania? 

Na pewno na walce z kradzieżami samocho-
dów. W przypadku kradzieży mienia ważna 
jest profilaktyka. W Rybniku zdarzają się m.in. 
kradzieże „na wnuczka”. Chcemy uczulać, szcze-
gólnie starszych, by nie byli łatwowierni i nie 
wpuszczali do mieszkania każdego, kto zapuka 
do ich drzwi. Do osób starszych chcemy trafić 
za pośrednictwem duchownych, którzy podczas 
mszy będą odczytywać apele w tej sprawie.  

Czy planuje pan jakieś zmiany w pracy 
rybnickiej jednostki?

Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć 
punkt recepcyjny, który przed laty funkcjonował  
w holu na parterze. Dzisiaj każdy, kto przyjdzie 
na policję, zwraca się z problemem do dyżurnego, 

odbierającego również zgłoszenia telefoniczne 
kierowane pod numer 997. Nierzadko, w trakcie 
rozmowy, policjant musi odebrać telefon od ko-
goś, kto oczekuje szybkiej reakcji. Mieszkańców 
będzie obsługiwać pracownik cywilny w punkcie 
recepcyjnym. Jeśli uzna, że zgłoszona sprawa leży 
w kompetencji policji, przekaże ją odpowiednie-
mu wydziałowi. Zgłoszenia na 997 nadal będą 
przyjmowane przez dyżurnego. To rozładuje 
ruch pod okienkiem, usprawni kontakt z policją 
i skróci czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia 
telefonicznego. Taki model dobrze sprawdził się 
w Gliwicach. Chcemy też ograniczyć ruch na te-
renie komendy wprowadzając karty zbliżeniowe 
dla pracowników. W razie potrzeby odpowiednia 
osoba zaprowadzi zgłaszającego problem do 
właściwego pokoju. Nie przewiduję natomiast 
żadnych rewolucji kadrowych. Dotychczasowi 
zastępcy komendanta pozostają na swoich sta-
nowiskach. Jeśli chodzi o etaty policyjne, mamy 
cztery wakaty. To niewiele w porównaniu z kło-
potami kadrowymi innych jednostek.

Wielu mieszkańcom poczucie bezpie-
czeństwa daje posterunek policji w pobliżu 
miejsca ich zamieszkania. Jednostki na 
Nowinach i w Niedobczycach zostały nie-
dawno zlikwidowane. Czy może pan uspokoić 
wszystkich tych, którzy obawiają się wzrostu 
przestępczości we wspomnianych rejonach?

Pytanie, co faktycznie daje poczucie bezpie-
czeństwa: budynek z napisem „Policja”, czy widok 
policjanta, który patroluje miasto? W mojej 

ocenie policjant, który powinien być widoczny 
i reagować, gdy jest taka potrzeba. Likwidacja 
posterunków nie pociągnęła za sobą likwidacji 
patroli w tych dzielnicach. Posterunku nie ma, 
ale jest dzielnicowy, który odpowiada za swój 
rejon i robi wszystko co konieczne dla poprawy 
bezpieczeństwa. Mówienie, że z chwilą likwidacji 
posterunku zwiększa się zagrożenie przestępczo-
ścią jest bezzasadne. 

Czyli jest szansa na to, że w mieście bę-
dziemy widzieć więcej umundurowanych 
policjantów?

Oni już są widoczni. Dzięki uprzejmości miasta 
dysponujemy pieniędzmi na dodatkowe patrole, 
które są kierowane w najbardziej niebezpieczne 
rejony miasta. Co miesiąc odbywamy spotkania w 
urzędzie miasta. Uczestniczą w nich również rad-
ni, którzy przekazują nam swoje uwagi i sugestie. 

 
W planach jest modernizacja budynku 

komendy. Kiedy ruszą prace?
Mamy już harmonogram prac, które pełną 

parą ruszą w przyszłym roku i potrwają do 2014. 
Budynek zostanie gruntownie wyremontowany, 
łącznie z parkingiem i okalającym go murem. Po 
ukończeniu remontu rybnicka komenda będzie 
nie do poznania. Teraz nie sprawia korzystnego 
wrażenia.

 
A co z wyposażeniem rybnickich policjan-

tów? W wielu jednostkach mundurowi narze-
kają na brak sprzętu niezbędnego do pracy…

W tej chwili brakuje nam kilku nieoznako-
wanych samochodów. Myślę jednak, że dzięki 
uprzejmości miasta, starostwa i okolicznych gmin 
ta sytuacja się poprawi. Na bieżąco uzupełniamy 
niezbędne wyposażenie. Niedawno zwróciłem się 
do miasta z prośbą o pomoc w zakupie sprzętu 
komputerowego. Bardzo dobrze układa się moja 
współpraca z prezydentem Adamem Fudalim. 
Pewne środki finansowe są nam przekazywane 
właśnie dzięki uprzejmości prezydenta i rady 
miasta, za co bardzo dziękuję.    

Policja musi też walczyć z nowymi formami 
przestępczości, choćby z cyberprzestępczo-
ścią. To duże wyzwanie dla organów ścigania. 
Czy w Rybniku jest to poważny problem? 

Najczęściej mamy do czynienia z oszustwami 
na portalach aukcyjnych. Do tej pory nie spotka-
łem się tu z bardziej wyrafinowanymi formami 
cyberprzestępczości. Pozostaje oczywiście kwe-
stia bezpieczeństwa bankomatów czy kradzieży 
kart, ale w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie 
otrzymywaliśmy takich zgłoszeń. W komendzie 
działa wydział ds. walki z przestępczością gospo-
darczą. Ci policjanci są odpowiednio przeszkole-
ni. Zresztą policjant ciągle musi się kształcić, by 
nadążać za przestępcami i sprostać wyzwaniom, 
które niesie czas. 

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk  

Za komendą
Krótka ulica biegnąca na tyłach 

Komendy Miejskiej Policji w Rybni-
ku, a łącząca rondo Chwałowickie  
z ul. Jankowicką nie miała dotąd 
swojej oficjalnej nazwy. Na wrześnio-
wej sesji radni uzupełnili ten brak i nadali 
jej nazwę Za Komendą. To nazwa, której 
wielu kierowców używało od dawna, choć 
zapewne mieli na uwadze jej położenie, 
a nie nazwę. Jedno jest pewne, ryzyka, 
że nazwa się nie przyjmie nie ma. Swoją 
drogą niewiele mamy w Rybniku ulic, 
których nazwy tak wiele mówiłyby o ich 
lokalizacji. Oczywiście zważywszy na fakt, 
że mamy w mieście jeszcze komendę stra-
ży pożarnej i znacznie młodszą komendę 
straży miejskiej, nazwa ta mogłaby być 
w sensie lokalizacyjnym jeszcze bardziej 
precyzyjna, a swą treścią nawiązywać np. 
do jednego z najlepszych skeczy St. Tyma  
i brzmieć np. Za Niebieską Komendą. 

(WaT) 

Rozmowa z insp. Teofilem Marcinkowskim, który w lipcu objął stanowisko 
komendanta policji w Rybniku.  
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Jednym z priorytetów komendanta Teofila Marcinkowskiego będzie 
walka z kradzieżą samochodów

Będziemy bardziej widoczni
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Dziękuję wszystkim, 
którzy towarzyszyli nam 

w ostatniej drodze mojej Kochanej Żony

Praksedy Widerskiej

Roman Widerski z Rodziną

24 sierpnia w wieku 64 lat po długiej chorobie zmarł 
Henryk Wilk radny rady miasta i przewodniczący  
zarządu dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

Obok wielu innych przy-
miotów, miał w sobie przede 
wszystkim duszę działacza i or-
ganizatora. Bardzo angażował  
się w działalność samorządo-
wą, zwłaszcza na rzecz swojej 
dzielnicy. Był przewodniczą-
cym rady dzielnicy Rybnicka 
Kuźnia, a ostatnio przewodni-
czącym jej zarządu. Od dwóch 
kadencji był też radnym miasta 
Rybnika. Włączał się aktywnie  
w życie sportowe dzielnicy,  
a szczególnie w prace Stowa-

rzyszenia Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, które, 
by prowadzić klub speedrowerowy, od podstaw wielkim 
wysiłkiem wybudowało własny kameralny stadion!

— Był solidnie i rzetelnie pracującym radnym, o czym najle-
piej świadczy fakt, że mieszkańcy m.in. Jego dzielnicy wybrali 
Go na kolejną kadencję. Takich wyborów nie wygrywa się 
bez powodu — wspomina Jan Mura, przewodniczący klubu 
radnych Bloku Samorządowego Rybnik, który współtworzył 
śp. Henryk Wilk. 

— Dziesięć lat wstecz, gdy w naszym mieście pojawiła 
się możliwość powołania do życia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, stawił się jako jeden z pierwszych do dyspozycji 
założycielki i pierwszej pani prezes. Dzięki pomysłowości 
i swoim talentom organizatorskim potrafił zyskiwać so-
juszników dla idei UTW, co skutkowało pozyskiwaniem 
potrzebnego sprzętu w postaci np. komputerów, mebli 
itp. W pierwszym zarządzie rybnickiego uniwersytetu dla 
seniorów pełnił funkcję, zgodną ze swymi predyspozycja-
mi, tj. wiceprezesa ds. technicznych. Z własnej inicjatywy 
wspomagał też przedsięwzięcia wydawnicze, podejmowane 
przez nasze stowarzyszenie. W 2006 roku otrzymał nagro-
dę Prezydenta Miasta Rybnika za aktywne uczestnictwo  
w życiu kulturalnym Rybnika, w tym za trud tworzenia UTW. 
Podczas jubileuszu dziesięciolecia, gdy przewijał się temat 
dokonań akademickiej wspólnoty rybnickich seniorów, co 
po części było także Jego zasługą, został wyróżniony za ca-
łokształt działalności na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Rybniku. Pozostaniesz kolego w naszej pamięci — mówią 
znajomi i przyjaciele z akademickiej ławy.

Zmarł Henryk Wilk Odszedł Mistrz akordeonu
30 sierpnia po ciężkiej chorobie, w wieku 59 lat zmarł  

Franciszek Prus – wirtuoz akordeonu, znakomity pedagog,  
wspaniały człowiek.  

Był absolwentem Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Za sprawą swego kunsztu 
zdobywał główne nagrody na międzynaro-
dowych festiwalach. — W środowisku pol-
skich akordeonistów uznawany był za jeden 
z największych talentów swoich czasów. 
Społeczność rybnickiej Szkoły Szafranków,  
a szczególnie Jego uczniowie darzyli swojego 
Pedagoga szacunkiem, podziwiali za wielki 
profesjonalizm oraz dobroć i serce, które 
otwarte było na potrzeby wszystkich. Patrząc 
z perspektywy ponad 40 lat działalności ar-
tystycznej i pedagogicznej Franciszka Prusa, 
trudno pogodzić się z faktem, że już nigdy nie 
usłyszymy pełnej piękna i wirtuozerii muzyki 
kreowanej przez Mistrza akordeonu. Z pewnością długo jeszcze będzie 
brzmieć w naszych pełnych wdzięczności sercach — mówi Romana Kuczera, 
dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. i A. Szafranków w Rybniku.

Pracę pedagogiczną łączył z licznymi występami i to nie tylko solowymi. Grał 
w zespole Barbados i w Kapeli ze Śląska Józka Poloka. Był też liderem formacji 
Frank Prus Trio, w której występował razem z kontrabasistą Andrzejem Kocy-
bą i perkusistą Jerzym „Kalim” Wenglarzym. W swojej karierze występował 
też w niezwykłym teatrze sztuki Mariana Bednarka. — Z Frankiem Prusem 
współpracowałem na przełomie XX i XXI w. Grał jako muzyk-aktor w moim 
Teatrze Plastycznym Mariana Bednarka „PAPARAPA”. Stworzyliśmy razem  
w Domu Kultury w Niedobczycach kilka spektakli: „Strojenie”, „Muchy-Dwoje”, 
„Pozytywka” i jeździliśmy z nimi po festiwalach po Polsce. Następny – „Pytajnia” 
powstał już w Klubie Energetyka. Tam też z Jarkiem Hanikiem stworzył muzykę 
do spektaklu „Opowieść o kolorach” cz. II. To były piękne czasy. Za spektakl 
„Muchy-Dwoje” zdobyliśmy Grand Prix na XXI Tyskich Spotkaniach Teatralnych 
w 1994 r. Potem spotykaliśmy się na różnych imprezach i na ulicy. Franek był 
dobrym i pogodnym człowiekiem, z absurdalnym poczuciem humoru, dlatego 
tak dobrze dogadywaliśmy się. Był przede wszystkim znakomitym artystą, 
wirtuozem o absolutnym słuchu muzycznym. Jego duży dorobek wszyscy 
znają. Był artystą i człowiekiem o otwartym umyśle. Swoje koncertowe życie 
spędzał w przyzwoitych, porządnych garniturach, a tu u mnie w teatrze 
musiał się z tego rozebrać i wchodzić w inny „podejrzany” świat. Ale żaden 
strój teatralny, w który go ubierałem, żaden makijaż, żadne dziwadła, choćby 
najbardziej absurdalne i szokujące, nie były dla niego problemem, rozumiał 
sztukę, traktował ją lekko i z wdziękiem. Taki był Franek. Wykraczał poza 
prowincjonalne granice, poza to, co wypada. Miał rzetelne podejście do swej 
pracy, a przy tym był prawdziwym artystą i dobrym kompanem. I chwała mu 
za to — wspomina Franciszka Prusa Marian Lech Bednarek. 
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Serdeczne podziękowania 
za złożone kondolencje i udział w pogrzebie 

śp. Henryka Wilka
Prezydentowi Rybnika, radnym Rady Miasta 

i pracownikom Urzędu Miasta, 
radnym Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia 

i członkom Uniwersytetu III Wieku 
oraz znajomym, sąsiadom i wszystkim delegacjom 

składa Żona z Rodziną



Według wstępnego kosztorysu jej budowa 
pochłonie ok. 600 mln zł, dlatego wciąż nie wia-
domo kiedy się rozpocznie. Jedno jest pewne 
– budżet Rybnika (rok 2012 – ponad 680 mln zł)  
jest zbyt mały, by miasto kiedykolwiek mogło 
podołać tej inwestycji samodzielnie.

— To będzie karkołomne zadanie, znacznie 
większe niż budowa kanalizacji. Jedynym ratun-
kiem jest finansowa pomoc Unii Europejskiej  
w ramach budżetu wspólnoty na lata 2014-
2017. Jaki będzie ten budżet jeszcze nie wiemy. 
Optymizmem napawa fakt, iż marszałek woje-
wództwa uznał budowę drogi Pszczyna-Racibórz 
za priorytetową inwestycję drogową dla całego 
województwa. Znaków zapytania jest wiele. Na 
dziś mogę jedynie powiedzieć, że prawdopodob-
nie uda nam się zabezpieczyć środki potrzebne do 
wybudowania tej drogi. Jeśli jej nie zbudujemy, 
Rybnik czeka regres — mówił prezydent Adam 
Fudali do mieszkańców, którzy 30 sierpnia 
zjawili się w magistracie.

By szybko otrzymać pomoc finansową i jak 
najszybciej rozpocząć inwestycję, władze mia-
sta nie tylko przygotowują projekt techniczny 
nowej drogi, ale chcą też uzyskać pozwolenie 
na budowę. Prezydent Fudali zamierza też 
namówić marszałka województwa, by pokrył 
przynajmniej część kosztów wykupu gruntów 
potrzebnych do zbudowania tej drogi. Szacuje 
się, że same wykupy pochłoną kilkadziesiąt 
milionów złotych. Według aktualnej koncepcji 
będzie trzeba wyburzyć 62 budynki mieszkalne 
i 81 o innym charakterze. Żaden budynek nie 
będzie mógł znajdować się bliżej niż osiem 
metrów od krawędzi jezdni. Zapewne zdarzą 
się przypadki problematyczne, dlatego obec-

ny na spotkaniu Michał Śmigielski, zastępca 
prezydenta miasta zapewnił, że każdy przypa-
dek będzie rozpatrywany indywidualnie, ale  
w oparciu o regulujące te zagadnienia przepisy. 

W obu kierunkach rozdzielonych pasem 
bezpieczeństwa będą biegły dwa pasy o sze-
rokości 3,5 m każdy. Z istniejącym systemem 
dróg będzie ją łączyć wyłącznie sześć węzłów 
drogowych i tylko dzięki nim będzie się można 
na nią dostać bądź z niej zjechać. Węzły będą 
miały różne kształty. Najbardziej rozbudowa-
ny będzie bogaty w drogowe „ślimaki” węzeł 
Wodzisławski, łączący ją z ul. Wodzisławską. 
Oba trakty połączy tzw. rondo dwupasowe. Ge-
neralnie jednak przelotowa droga będzie biec  
w specjalnym wykopie pod ul. Wodzisławską. 
W czasie spotkania z mieszkańcami projektanci 
z krakowskiej firmy MP-Mosty przekonywali 
ich, że wybrali optymalny przebieg nowej dro-
gi, omijając m.in. tereny mocno zabudowane 

i dotknięte szkodami górniczymi najwyższej 
kategorii (rejon Chwałowic). Z koncepcją 
rybnickiego odcinka trasy Pszczyna-Racibórz 
można się zapoznać na stronie internetowej 
urzędu miasta (www.rybnik.eu), wpisując w wy-
szukiwarce hasło: „droga Racibórz-Pszczyna”. 
Uwagi dotyczące jej przebiegu można wysłać 
na adres  magistrackiego wydziału dróg  
(drogi@um.rybnik.pl). Zgłaszając je należy 
podać swoje imię i nazwisko oraz numer działki 
bądź działek, których dotyczą. Uwagi miesz-
kańców zostaną przekazane projektantom.

Jak wyliczają specjaliści, jeśli planowana 
droga Pszczyna-Racibórz nie powstanie,  
w 2020 roku ul. Wodzisławską będzie prze-
jeżdżać 31 tys. samochodów na dobę. Jeśli 
powstanie, będzie ich o dziesięć tysięcy mniej. 
Przed rozpoczęciem jej długiego remontu 
przejeżdżało nią w ciągu doby 22 tys. pojazdów.

Wacław Troszka 

Przelotowa dwupasmówka
W maju przyszłego roku ma być gotowy 

projekt techniczny rybnickiego odcinka 
drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz. 
By zyskać drogę, która przejmie uciążli-
wy ruch tranzytowy i pozwoli odetchnąć 
mieszkańcom, miasto musi zbudować od 
podstaw dwupasmówkę, która przetnie 
południowe dzielnice Rybnika, m.in.: 
Gotartowice, Zamysłów, Niedobczyce  
i Niewiadom. 

Jeszcze w sierpniu w urzędzie miasta 
odbyły się konsultacje społeczne w spra-
wie planowanej modernizacji ul. Rudz-
kiej. Projektanci przedstawili wstępną koncep-
cję modernizacji jej odcinka przebiegającego 
przez dzielnicę Orzepowice (od skrzyżowania 
z Obwiednią Północną do budynku nr 255 na 
początku Chwałęcic). Remont ul. Rudzkiej  
w samych Chwałęcicach miał się rozpocząć już 
w tym roku, ale zablokował je brak uzgodnień 
środowiskowych. Jak tłumaczył w czasie spo-
tkania Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta 

miasta, Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska zażądał wglądu do całościowego projektu 
obejmującego oba odcinki. Tymczasem projekt 
orzepowickiego odcinka będzie gotowy dopie-
ro na początku przyszłego roku.

Według założeń jezdnia Rudzkiej będzie mia-
ła docelowo 8 m szerokości (obecnie 4,80 m)  
i na całej jej długości powstanie chodnik  
i ścieżka dla rowerzystów. Przebudowa czeka 
skrzyżowanie Rudzkiej z ul. Energetyków, na 
którym zostanie też zainstalowana sygnalizacja 
świetlna. Projekt przewiduje też powiększenie 

ronda u zbiegu z Podmiejską oraz wyburzenie 
starego i zbudowanie nowego mostu nad Na-
cyną. Powstaną też zatoki autobusowe, których 
obecnie nie ma, a przejścia dla pieszych zostaną 
oświetlone. Drogowcy od nowa zbudują pod-
budowę drogi, która w tej chwili, jak twierdzą 
projektanci, jest szczątkowa. Rudzka zyska 
też nowe odwodnienie i kanalizację deszczo-
wą. Praktycznie na nowo trzeba zbudować  
8-kilometrowy odcinek wylotowej drogi na 
Rudy. Jak mówił Janusz Koper, prace na Rudz-
kiej ruszą na pewno w 2013 roku. Pytanie tylko, 
jaki będzie ich zakres. To zależeć już będzie 
od kształtu przyszłorocznego budżetu miasta 
i montażu finansowego samej inwestycji. 

(WaT)

Rozbudują Rudzką
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Prezentacja wstępnej koncepcji przebiegu rybnickiego odcinka drogi Pszczyna-Racibórz spotkała się z dużym zainteresowaniem przyszłych 
jej sąsiadów
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Miasto ma nadzieję, że zmiana lidera konsorcjum 
modernizującego ul. Wodzisławską pozwoli dotrzymać 
terminu zakończenia prac, ale wiele będzie również 
zależało od pogody.

 Piętrzące się problemy firmy HAK Construction sprawiły, że straciła 
ona pozycję lidera w konsorcjum wykonującym modernizację ul. Wodzi-
sławskiej. Inwestor, czyli miasto zdawało sobie sprawę z panującego na 
budowie chaosu, ale jak podkreśla Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej, za organizację pracy, zabezpieczenie 
robót i ich jakość odpowiada wykonawca. Domaganie się zmian przez in-
westora, który ma do pomocy inspektora nadzoru i zewnętrznego inżyniera 
kontraktu, jest jak najbardziej zasadne, ale mało skuteczne przy braku woli 
wykonawcy. Zdecydowano więc, że zadaniem pokieruje dotychczasowy 
partner konsorcjum, czyli firma Dromet specjalizująca się w pracach as-
faltowych. – Aktualnie stanowią one 90% robót na modernizowanej drodze 
i w tej sytuacji zmiana jest jak najbardziej naturalna – uważa pełnomocnik. 
Jeśli powtórzy się piękna pogoda z ubiegłorocznej jesieni, firma ma szanse 
na zakończenie prac w planowanym na koniec listopada terminie. Firma 
Dromet posiada płynność finansową i jest w stanie kupować materiały 
budowlane, co dla poprzedniego lidera stanowiło problem i opóźniało 
prace. Jak mówi Janusz Koper, nawet gdyby pojawiło się opóźnienie, 
będzie ono stanowić mniejsze zło niż zerwanie kontraktu. W każdym 
razie należy tak zabezpieczyć drogę, by na zimę żaden z odcinków nie 
był rozgrzebany. Zakres robót na Wodzisławskiej został poszerzony, m.in. 
o przebudowę dojazdów do skrzyżowania z ul. Konarskiego, a prace te 
finansowane są z budżetu miasta. Od 26 września zamknięto całkowicie 
odcinek ul. Wodzisławskiej od ul. Ujejskiego (tuż za mostem kolejowym) 
do ul. Plebiscytowej. Przed modernizacją nawierzchni trzeba bowiem 
naprawić przepust pod drogą, gdzie płynie Potok Okrzeszyniecki.    

 Na ul. Żorskiej roboty dobiegają końca i na kilku odcinkach będzie 
kładziona ostatnia, ścieralna, warstwa asfaltu. I tu firma HAK musiała 
ustąpić Drometowi, na szczęście były lider gros prac wykonał w ub. roku, 
nim dopadły go kłopoty, i termin jest możliwy do dotrzymania, ale trzeba 
się też liczyć z małym poślizgiem. Bardzo dobrze sprawuje się budująca 
wiadukt na ul. Żorskiej firma Banimex, wyprzedzając harmonogram o pra-

wie miesiąc. Zalana jest już płyta wiaduktu, trwają prace ziemne na nasypie 
i przygotowania do asfaltowania płyty. W tym przypadku nie sprawdziła 
się teoria, że wybrana w przetargu najtańsza firma musi oznaczać kłopoty.

 Trwa remont fragmentu ul. Przemysłowej od ul. Mikołowskiej do 
ul. Karola Miarki, prowadzony przez firmą Eurovia. Odcinek, choć 
krótki, okazał się trudny do realizacji z powodu niezinwentaryzowa-
nych sieci po hucie Silesia, jakie odnaleziono w czasie robót ziemnych. 
Przekładki już zostały dokonane i prowadzone są prace konstrukcyjne 
drogi. Remont powinien zostać zakończony z końcem listopada br.

 Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Małachowskiego  
z ul. Błękitną w Boguszowicach. Roboty te są częścią budowy łącznika 
pomiędzy ulicami Małachowskiego i Tkoczów, stanowiącego dogodne 
połączenie centrum miasta z węzłem autostrady A1 w Świerklanach. 
Ze względu na problemy własnościowe, przebudowa ul. Tkoczów  
i budowa jej łącznika z tzw. drogą przez hałdę jest czasowo wstrzy-
mana. Ruszy pewnie dopiero w przyszłym roku. 

 Remontowany jest odcinek ul. Gliwickiej, od ul. Janiego do ronda Eu-
ropejskiego, wzdłuż parkingu przy Rudzie. Przypominamy, że aktualnie 
ruch odbywa się tam jednokierunkowo; od centrum w stronę Gliwic  
i  niemożliwy jest wyjazd w prawo z ul. Janiego (z CH Carrefour). Pro-
simy kierowców, by nie pokonywali tego krótkiego odcinka pod prąd, 
co może się skończyć mandatem, a co gorsza, niebezpieczną kolizją. 
Konieczny jest objazd ul. Janiego, a potem Rudzką, co niestety wiąże 
się często ze sporym wydłużeniem czasu podróży.     

 Rozpoczął się remont nawierzchni ul. Budowalnych od ronda So-
lidarności do ronda Zebrzydowickiego. To bardzo istotny odcinek, 
stanowiący fragment obwodnicy miasta. Początkowo planowano 
wyremontowanie drogi aż do ronda Lievin, jednak brak środków 
pomocowych sprawił, że na razie remontowany odcinek został nieco 
skrócony. Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada.

 Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie fragment ul. Gzelskiej  
w Chwałęcicach, również skrócony z powodu problemów własnościowych 
na terenach administrowanych przez nadleśnictwo. Planowany jest też 
remont ul. Milenijnej w Ochojcu, pomiędzy kościołem a cmentarzem.

 Trwa budowa chodników przy ul. Łącznej w Orzepowicach i przy ul. 
Sztolniowej i Małachowskiego w Boguszowicach, a planowane są ro-

boty chodnikowe przy ul. Okulickiego w Radziejowie.

 Oddano do użytku parking przy ul. Reymonta, 
naprzeciw ZUS-u. Nowy parking może pomieścić 
160 pojazdów, a opłaty reguluje się w automatach, 
poprzez pobranie przy wjeździe i skasowanie przy 
wyjeździe, biletu. Odnowiono też parking przed 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kamieniu, 
gdzie wyłączono z ruchu pojazdów wszystkie alejki 
wewntrzne ośrodka.

 Jeszcze tej jesieni ogłoszony zostanie przetarg 
na modernizację (w porozumieniu z elektrownią 
„Rybnik”) kolejnej części ul. Podmiejskiej, od 
ośrodka WORD do ul. Rudzkiej. Inwestorzy planują 
rozebranie zimą mostu na Rudzie, by wiosną można 
było przystąpić do budowy nowej konstrukcji. Cała 
inwestycji powinna zakończyć się do końca 2013 r.  
Kończy się też przygotowywanie dokumentacji 
projektowej na modernizację ul. Rudzkiej; roboty 
powinny ruszyć w przyszłym roku.                        (r)

Remont ul. Gliwickiej na wysokości kąpieliska Ruda
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Tzw. ustawa śmieciowa weszła w życie z po-
czątkiem roku, ale zmiany będą obowiązywać 
dopiero od lipca 2013 r. Wcześniej gmina musi 
stworzyć procedury regulujące zasady gospodarki 
odpadami, które w myśl ustawy stają się własnością 
i zadaniem miasta. Przypomnijmy: do tej pory 
właściciele nieruchomości sami wybierali firmy 
wywożące odpady i podpisywali z nimi umowy. 
Nowa ustawa oddaje te uprawnienia gminie. To 
ona, w przetargach, wybierze firmy wywożące 
śmieci, a mieszkańcy będą tylko uiszczali ustaloną 
opłatę. Opłaty za wywózkę śmieci nie będzie moż-
na uniknąć, a skoro tak, to przestanie się opłacać 
wywożenie ich np. do lasu. Taka jest główna inten-
cja całej tej rewolucji – likwidacja dzikich wysypisk 
i ograniczenie spalania odpadów w piecach. 

Pierwsza z uchwał, jaką radni przyjęli jedno-
głośnie i bezdyskusyjnie, dzieli miasto na cztery 
sektory. Ustalono je biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz obszar, 
który może obsłużyć jeden przedsiębiorca od-
bierający odpady z nieruchomości. Śmieciowe 
sektory pokrywają się z okręgami wyborczymi i, 
jak tłumaczył Janusz Koper, pełnomocnik prezy-

denta miasta ds. dróg i gospodarki komunalnej, 
charakteryzują się zróżnicowaną zabudowaną, 
ale zbliżoną liczbą ludności. — Przewidujemy, że 
cztery sektory będą obsługiwały cztery firmy. Tak 
byłoby najlepiej – uniknęlibyśmy zmonopolizowa-
nia rynku oraz „zalania” miasta śmieciami, gdyby 
jedna z takich firm miała jakieś problemy — mówił 
pełnomocnik prezydenta. 

Rada postanowiła ponadto, że odpady odbierane 
będą również z nieruchomości niezamieszkałych, 
czyli obiektów handlowych, szkół, lokali gastro-
nomicznych, hoteli, szpitali, a także ogródków 
działkowych, gdzie powstają odpady zielone (trawa, 
gałęzie, liście). Powinny one trafić do kompostowni; 
ewentualnie do kompostowni przydomowych. — 
Właściciel działki niezabudowanej również będzie 
musiał wypełnić stosowną deklarację i wskazać, czy 
na danej działce są produkowane odpady, a jeśli tak, 
to jakie i w jakich ilościach. Ten obowiązek nakłada 
na nas ustawa — tłumaczył radnym Janusz Koper. 
Pozwoli to uszczelnić system i umożliwi skutecz-
niejszą kontrolę odbierania i zagospodarowania 
odpadów. Zwiększy się też poziom recyklingu  
i ilość odpadów posegregowanych. 

Mniejsze zło
Zgodnie z ustawą gmi-

na może wybrać jeden  
z czterech sposobów nali-
czania opłaty śmieciowej 
w zależności od: liczby 
mieszkańców danej nie-
ruchomości, ilości zużytej 
wody, lub od powierzch-
ni lokalu mieszkalnego. 
Czwarta możliwość to 
ustalenie stałej stawki 
dla gospodarstwa domo-
wego. — Każdy z tych 
sposobów ma swoje zalety 
i wady. Należało wybrać 
taki, który tych wad ma 
najmniej — tłumaczył 
Janusz Koper. Zapropo-
nowano więc, by opłata 
była ustalana w oparciu  
o liczbę mieszkańców 
danej nieruchomości. 
Pełnomocnik tłumaczył, 
że to metoda budząca 
najmniej wątpliwości, zro-
zumiała dla mieszkańców 
i wybrana przez uczestni-
ków sondy internetowej 

i konsultacji. Jednak radni nie byli do końca 
przekonani. Zwracali uwagę m.in. na odmienne 
stanowisko w tej sprawie prezesów spółdzielni 
mieszkaniowych i na szereg niekonsekwencji w sa-
mej ustawie. Zastanawiano się także nad uczciwo-
ścią rybniczan, którzy będą wypełniali deklaracje  
i wpisywali ilość osób zamieszkujących ich posesję. 
Pytano też o osoby, które są zameldowane, ale 
wyjadą za granicę albo na studia. Koper wyjaśniał, 
że w takim przypadku właściciel nieruchomości 
będzie mógł złożyć korektę deklaracji. Zdaniem 
radnych, każdorazowa korekta będzie oznaczała 
przesadną biurokrację. — Zgadzam się, ale takie 
są wymogi ustawy — odpowiadał Koper. Tłuma-
czył ponadto, że podatek od nieruchomości też 
opiera się na deklaracji mieszkańców i nie można 
zakładać, że rybniczanie celowo będą wprowadzać 
miasto w błąd. Mówił też o zarządach spółdzielni 
mieszkaniowych, które są odpowiedzialne za re-
alizację tej ustawy. — Mamy świadomość, że czeka 
nas długa droga. Musimy zmierzyć się z tym wyzwa-
niem, ale skoro w Europie Zachodniej się udało  
i systemy odbioru śmieci dobrze tam funkcjonują, 
to my też damy sobie radę. Może nie stanie się to już 
1 lipca, ale z czasem nauczymy się jako społeczeń-
stwo, jak sprawić, by system dobrze funkcjonował. 
Przykład Pszczyny, gdzie liczba dzikich wysypisk 
zmalała o 80 proc. wskazuje, że warto podjąć ten 
wysiłek — przekonywał Koper. Również prezy-
dent Adam Fudali tłumaczył, że na tym etapie 
trudno przewidzieć wszystkie ewentualności  
i już dziś wypracować konkretne rozwiązania.  
Z kolei Piotr Kuczera (PO) apelował do radnych: 
— Trochę więcej odwagi. To wielki eksperyment, 
którego założenie jest szlachetne – ma być czyściej 
i ładniej — przekonywał. Uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

Zadeklarujemy w deklaracji
Podstawą naliczania opłaty za odbiór śmieci 

będzie deklaracja, którą właściciel nierucho-
mości będzie musiał dostarczyć do Rybnickich 
Służb Komunalnych. Radni, przy jednym głosie 
wstrzymującym się, ustalili jej wzór. Deklaracje, 
zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości 
wraz ze szczegółową informacją o zmieniającym 
się systemie gospodarowania odpadami i z ustalo-
nymi w drodze uchwały stawkami opłat za odbiór 
śmieci (poznamy je prawdopodobnie w grudniu). 
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za śmieci 
trzeba będzie złożyć do 29 marca 2013 r.

Odbiór śmieci, jak i kiedy?
Na sesji ustalono też, że zmieszane odpady 

komunalne będą odbierane: dwa razy w miesiącu 
(domki jednorodzinne) i dwa razy w tygodniu 
(zabudowa wielomieszkaniowa), a segregowane 
– papier, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal 
– raz w miesiącu (domki jednorodzinne) i co dwa 
tygodnie (zabudowa wielomieszkaniowa). Odpady 
zielone, w okresie od maja do listopada, będą 
odbierane dwa razy w miesiącu, z kolei odpady 

Rusza śmieciowa rewolucja
Radni zrobili pierwszy krok – na wrześniowej sesji przyjęli sześć z ośmiu 

uchwał, które rada miasta jest zobowiązana przyjąć w związku z nową ustawą 
o gospodarce odpadami komunalnymi. 

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

V

14 Nr 9/495; wrzesień 2012

Nowe regulacje mają zapobiec m.in. 
podrzucaniu domowych śmieci 
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elektryczne i elektroniczne – dwa razy w roku,  
a odpady wielkogabarytowe i opony – dwa razy 
w roku (domki jednorodzinne) i co dwa tygodnie 
(zabudowa wielomieszkaniowa). W razie potrzeby 
można też będzie samodzielnie, poza wyznaczo-
nym harmonogramem, dostarczyć posegregowane 
śmieci do punktu selektywnej zbiórki odpadów  
w sąsiedztwie komunalnego składowiska odpa-
dów przy ul. Kolberga. Ponadto na indywidualny 
wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, 
w uzasadnionych przypadkach, będzie możliwe 
zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych 
odpadów, ale tylko z terenów zabudowy wielo-
mieszkaniowej. Dotyczy to również budynków uży-
teczności publicznej oraz obiektów związanych z 

działalnością gospodarczą, ale tylko usytuowanych 
w ścisłym centrum Rybnika. (Założenia harmo-
nogramu odbioru odpadów komunalnych są do-
stępne na stronie internetowej [bip.um.rybnik.eu],  
w zakładce Rada Miasta – uchwały – uchwała 351/
XXVI/2012). 

W czasie dyskusji Janusz Koper zapewnił, że 
przygotowane zostaną stosowne ulotki i broszury 
dla mieszkańców. Poinformował też, że w mieście 
wzrasta ilość posegregowanych odpadów. 

Opłata co kwartał
Nie wiemy jeszcze ile, ale wiemy już kiedy  

i jak, będziemy płacić za wywóz śmieci. Radni 
jednogłośnie ustalili bowiem termin, częstotliwość 

i tryb uiszczania opłaty. — Proponujemy rozliczenie 
kwartalne, do 20 dnia ostatniego miesiąca danego 
kwartału — mówił Koper. Opłatę będziemy wno-
sić na rachunek bankowy lub w kasie Rybnickich 
Służb Komunalnych, przy ul. Rzecznej 8. Termin 
pierwszej płatności – 20 września 2013. Radni 
przyjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Samorząd musi jeszcze przygotować regulamin 
i ustalić wysokości stawek za odbiór śmieci. Wyso-
kość opłaty znana będzie dopiero po rozstrzygnię-
ciu przetargu na odbiór śmieci (zostanie ogłoszony 
najwcześniej w październiku) i będzie określona  
w odrębnej uchwale, najprawdopodobniej podczas 
grudniowej sesji. 

(S)
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6 września w czasie dodatkowej sesji rady 
miasta radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie 
referendum gminnego w sprawie likwidacji 
straży miejskiej. 

Po zweryfikowaniu zebranych przez Kongres 
Nowej Prawicy tzw. podpisów poparcia i odrzu-
ceniu wpisów z istotnymi błędami okazało się, że 
zamiast wymaganych 11.139 podpisów inicjatorzy 
referendum zebrali ich tylko 9.577, co czyni ich 

wniosek nieskutecznym. Szymon Kempny, pełno-
mocnik rybnickiego Kongresu Nowej Prawicy 10 
sierpnia złożył w magistracie 12.060, ale, jak uznali 
radni tworzący specjalną komisję, która z pomocą 
techniczną urzędników weryfikowała podpisy po-
parcia, aż 2.483 takie podpisy nie spełniały wymo-
gów ustawy. W dziesięciu przypadkach brakowało 
podpisu, w 750 wpisano wadliwy numer PESEL,  
w 195 wadliwe nazwisko, w 62 wadliwe imię, w 760 
wadliwy adres, a 706 osób, które podpisały się na 
listach poparcia, nie posiadało prawa wyborczego. 
Ustalono również, że 112 mieszkańców podpisało 
się na listach dwa, a nawet trzy razy. Doliczono się 
w sumie 230 takich zdublowanych pozycji. 

Zdaniem komisji, inicjator referendum nie 
wywiązał się też z ustawowego obowiązku poin-
formowaniu na swój koszt mieszkańców Rybnika o 
przedmiocie zamierzonego referendum. Zdaniem 
radnych z komisji trudno uznać za spełnienie tego 
wymogu dziennikarskie publikacje w prasie lokalnej 

i regionalnej traktujące o inicjatywie Kongresu 
Nowej Prawicy.

W czasie sesji odczytano list Szymona Kempnego 
i jednego z obserwatorów prac komisji z ramienia 
KNP, który twierdząc, że kilku członków komisji 
zachowywało się niestosownie, domagał się ich 
zawieszenia.

W czasie krótkiej dyskusji nad projektem 
uchwały odrzucającej wniosek w sprawie referen-
dum Piotr Kuczera, szef klubu radnych Platformy 

Obywatelskiej stwierdzając, 
że trudno zignorować głos 
blisko dziesięciu tysięcy rybni-
czan zaproponował zwołanie 
„okrągłego stołu” w spra-
wie sposobu dalszego funk-
cjonowania straży miejskiej  
w Rybniku. Apelował, by nie 
zważając na populistyczne ha-

sła zająć się rzetelną dyskusją. Radny PiS-u Henryk 
Cebula, skrytykował ten pomysł stwierdzając, że 
odpowiednim forum do dyskusji o straży miejskiej 
jest komisja samorządu i bezpieczeństwa rady 
miasta, której przewodniczy.

Przed sesją Piotr Kuczera i Benedykt Kołodziej-
czyk spotkali się przed komendą straży miejskiej  
z dziennikarzami. Tam nie tylko mówili o propo-
zycji „okrągłego stołu”, ale przedstawili też kilka 
swoich wstępnych propozycji m.in.: wprowadzenie 
wieczornych i nocnych patroli strażników miejskich, 
wyposażenie ich w psy obronne i zintensyfikowa-
nie działań SM w zakresie ochrony środowiska. 
Radni PO chcą też przyjrzeć się systemowi płac  
i sprawdzić, czy funkcjonowanie SM jako jednost-
ki budżetowej jest optymalnym rozwiązaniem.  
20 września Szymon Kempny i inni przedstawiciele 
Kongresu Nowej Prawicy złożyli w magistracie 
skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach (takie są procedury) skargę 

na uchwałę rady miasta odrzucającą wniosek  
w sprawie referendum oraz wniosek o jego przyję-
cie. W swojej skardze zarzucają uchwale naruszenie 
przepisów postępowania administracyjnego, ustawy 
O samorządzie terytorialnym, ustawy O referen-
dum lokalnym i statutu miasta, a także naruszenie 
praw konstytucyjnych mieszkańców.

WSA ma dwa tygodnie (liczone od dnia otrzyma-
nia skargi) na jej rozpoznanie i zajęcie stanowiska. 
Ewentualny wyrok sądu uwzględniający skargę 

KNP zastąpi uchwałę rady miasta, co w praktyce 
oznacza, że to sąd zdecyduje, czy referendum się 
odbędzie czy nie. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach strony będą jeszcze 
miały prawo do skargi kasacyjnej. 

— W funkcjonowaniu każdej instytucji można coś 
poprawić, dlatego obecnie w magistracie odbywają się 
spotkania komendanta straży miejskiej z kolejnymi 
klubami radnych. To okazja do zaprezentowania im 
pełnego obrazu działalności straży miejskiej, ilości  
i rodzaju zgłoszeń kierowanych do niej przez samych 
mieszkańców i sposobu ich załatwiania. Na ogół 
przecież sama interwencja strażnika np. w centrum 
miasta to dopiero początek całej często długotrwałej 
procedury. Być może pokłosiem tych spotkań będą 
jakieś konkretne propozycje, ale rewolucji na pewno 
nie będzie. Mówi się, że straż miejska to maszynka do 
zarabiania pieniędzy. To bzdura, wystarczy przyjrzeć 
się jak faktycznie wygląda struktura dochodów mia-
sta. Proponuję, by w Rybniku nie łamać przepisów,  
a wtedy z tytułu mandatów do budżetu nie wpłynie ani 
złotówka. Służby, które pilnują porządku i karzą tych, 
którzy łamią przepisy nigdzie na świecie nie są lubiane, 
ale dla funkcjonowania miasta są niezbędne — mówi  
Adam Fudali, prezydent miasta. Dodaje,  
że wkrótce na strażników spadnie cały ogrom 
nowych obowiązków związanych z nowymi porząd-
kami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Wacław Troszka

Referendum i likwidacji 
straży miejskiej 
raczej nie będzie

C
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Radni z pomocą urzędników bardzo dokładnie sprawdzili 1233 karty z podpisami mieszkańców



Jak bardzo zmienił się Rybnik w ciągu 
tych 13 lat pańskiej pracy w magistracie?

Zmieniło się prawie wszystko. Powstało 
wiele nowych budynków, a ostatnio odnowiono 
wiele starych kamienic. Zmieniła się przede 
wszystkim główna oś miasta. Kiedyś biegła od 
Rynku do bazyliki św. Antoniego. Dziś ciągnie 
się ona od Teatru Ziemi Rybnickiej przez rynek 
aż do Plazy. Rybnik stał się miastem bardzo 
przyjaznym. Zauważają to również studenci 
architektury gliwickiej Politechniki, z którymi 
współpracowałem, jak i studenci Wydziału 
Budownictwa i Architektury CKI w Rybniku, 
z którymi z co roku mam zajęcia w semestrze 
zimowym. Tych 13 lat to nie była łatwa praca. 
Ciążyła na mnie spora odpowiedzialność, bo 
gdyby coś zbudowano nie tak, zostałoby to 
już na lata. Nie wszystko mi się udało. Gdy 
rozpoczynałem pracę, postanowiłem sobie, że 
uporządkuję rybnickie targowisko i, jak widać, 
nic mi z tego nie wyszło.

Z myślą o przyszłych inwestorach opra-
cowano koncepcje architektoniczne zago-
spodarowania kilku istotnych dla miasta 
terenów. Gdyby mógł pan zdecydować, 
która z tych koncepcji zostanie zrealizo-
wana jako pierwsza, to co by pan wybrał?

Bulwary nad Nacyną. Przydałoby się wpro-
wadzić do śródmieścia więcej zieleni. Bulwary 
miałyby się ciągnąć od obwodnicy południowej, 
aż do małego Tesco przy ul. Kotucza. Wzdłuż 
rzeki powstałyby ścieżki spacerowe i rowero-
we. Takiej urządzonej zieleni mieszkańcom 
potrzeba. Niestety, wciąż są inne priorytety 
finansowe.

Bardzo bym chciał, by w mieście rozwijało się 
budownictwo mieszkaniowe. Szkoda, że spół-
dzielnie mieszkaniowe zupełnie je zarzuciły  

i dziś budynki mieszkalne budują albo dewelo-
perzy, albo osoby prywatne. Na Zachodzie mia-
sta skupują tereny pod budownictwo mieszka-
niowe, potem je uzbrajają, doprowadzają drogi  
i sprzedają takie działki budowlane po bardzo 
dobrej cenie. Nasze samorządy lokalne nie są 
chyba jeszcze na to przygotowane. Szkoda, bo 
takie postępowanie zapobiega chaotycznej 
zabudowie kolejnych kwartałów miasta.

Chodząc po mieście można zauważyć, 
że na przechodniach większe wrażenie 
robią stare, odrestaurowane kamienice 
niż współczesne, nowoczesne budynki…?

Tak jest na całym świecie. Ludzie, owszem, 
oglądają i podziwiają nowoczesne dzielnice, 
ale wolą spędzać czas wśród starej zabudowy. 
Stare, niezbyt duże budynki, są bardziej przy-
jazne. Duża architektura często człowieka 
przytłacza. Miły klimat tworzą raczej wąskie 
uliczki i małe stylowe kawiarenki.  Ubolewam 
nad losem ul. Powstańców Śl., która nieco 
obumarła, ale wierzę, że działania mające na 
celu jej rewitalizację przyniosą rychło skutek. 
Jest już kilka konkretnych pomysłów, jednym 
z nich jest połączeniu placu Jana Pawła II przy 
bazylice św. Antoniego z sąsiadującym z nim 
parkiem. Są też pomysły na uatrakcyjnienie 
Dróżki Prof. Libury, która łączy ul. Powstańców 
Śl. z ul. Na Górze.

A który współcześnie zbudowany budy-
nek szczególnie się panu podoba?

Trudno któryś wyróżnić. Nie mamy w Rybni-
ku jakichś fajerwerków; panuje tu raczej dobry, 
solidny standard. Utrzymanie tego standardu 
to nienajgorsze rozwiązanie. Widuję czasem 
w innych miastach imponujące, nowoczesne 
budynki, które jedna nijak nie pasują do 
otaczającej je zabudowy. W Rybniku takich 

dysonansów nie mamy. Warto podkreślić,  
że byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, 
które miało kompletny plan zagospodaro-
wania przestrzennego, co pomogło pozyskać 
wielu inwestorów. Taki inwestor nie chce się 
zastanawiać, co miasto pozwoli mu tu czy tam 
wybudować. Chce mieć jasną sytuację, czyli 
plan zagospodarowania, z którego wynika  
co i gdzie można postawić.

Ożywioną dyskusję wywołał swego czasu 
nowo zbudowany gmach sądu okręgowego 
przy ul. Piłsudzkiego. Zdaniem niektórych  
to architektoniczny bubel…?

To zupełnie przyzwoity budynek, który wcale 
nie razi. Dobrze wkomponowuje się w oto-
czenie (starostwo powiatowe, dworzec PKP),  
a to rzecz bardzo istotna. Jestem zwolennikiem 
harmonii, a nie „ostrych” budynków, które 
dominują nad otoczeniem. 

A jak budują się sami rybniczanie? Reali-
zują ciekawe projekty, budują ładne domy?

Większość opiera się, niestety, na projektach 
typowych. Kolumienki przy wejściach świadczą 
o naszej tęsknocie za szlacheckimi dworkami;  
w wielu z nas drzemie pewnie dawny ziemianin. 
Rzeczą najważniejszą jest jednak układ funk-
cjonalny takiego domu, bo od niego zależy, jak 
nam się będzie w nim żyło. Dlatego nie warto 
oszczędzać na projekcie.                

Ma już pan plany na tę rozpoczynającą 
się emeryturę?

Chcę wrócić do spokojnego projektowania  
i poświęcić się muzyce, którą w ostatnich la-
tach zaniedbałem. Muszę popracować nieco 
nad techniką gry. Mam też wnuczkę, którą 
chciałbym się zająć.

Rozmawiał Wacław Troszka   

Rybnik, miasto przyjaznej harmonii
Po 13 latach pracy w rybnickim magistracie  

Janusz Błaszczyński, naczelnik wydziału architek-
tury przeszedł na emeryturę. Zapowiada, że wróci 
do projektowania i… muzyki.

Urodził się w Pszczynie, ale w roku 1959 jego rodzina 
przeniosła się do Rybnika. Ukończył Wydział Budownic-
twa i Architektury Politechniki Śląskiej oddział Archi-
tektury w Gliwicach, ale też klasę fortepianu rybnickiej 
szkoły muzycznej. W młodości grał w kilku zespołach, 
był też kompozytorem i pianistą gliwickiego kabaretu 
Przylepiec. Razem z Arkadiuszem Kozyrą, właścicielem 
niedobczyckiej restauracji Mimoza, stworzył tam klub 
jazzowy. Zanim Janusz Błaszczyński podjął pracę w 
rybnickim urzędzie, pracował w Miastoprojekcie Gliwi-
ce. Miał też własną pracownię architektoniczną, którą 
założył wspólnie z bratem. Były już naczelnik wydziału 
architektury zaprojektował m.in. kościół wybudowany 
w latach 80. w dzielnicy Zamysłów. 
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Janusz Błaszczyński chciałby, by realizacji doczekał się pomysł stworzenia rybnickich bulwarów



W Kłokocinie dożynki organizowane są co cztery lata, zawsze w roku 
letnich igrzysk olimpijskich. — Dzięki temu nie zapominamy o przygoto-
waniu imprezy — żartuje Zygmunt Kula, przewodniczący zarządu dziel-
nicy. Zorganizowanie święta plonów to dla społeczności Kłokocina spore 
wyzwanie. Z roku na rok jest tu coraz mniej rolników. — Mamy sporo łąk  
i pól, niestety, większość leży odłogiem. Właściciele gruntów na co dzień 
pracują np. w kopalniach. Na ziemi odziedziczonej po rodzicach uprawiają 
głównie owoce — mówi Zygmunt Kula. 

Dożynki zainaugurowała uroczysta msza w kościele św. Józefa. Po 
zakończeniu ceremonii, jej uczestnicy uformowali tradycyjny korowód 
mechaniczny z traktorami, wozami, motocyklami, a nawet stylowym jagu-
arem. Dożynkową paradę poprowadziła bryczka, w której zasiedli Andrzej 
Wojaczek, przewodniczący rady miasta, Zygmunt Kula oraz członkinie koła 
gospodyń wiejskich w Kłokocinie. Już na terenie OSP odbył się główny 
punkt uroczystości - symboliczne przekazanie chleba. Bochenek wypie-
czony z mąki z tegorocznych zbiorów wręczyły Andrzejowi Wojaczkowi 
Małgorzata Greiner oraz Janina Pytlik z KGW. Przewodniczący podzielił 
się chlebem z uczestnikami festynu, w trakcie którego wystąpiła Anna 
Stronczek, gawędziarz Alojzy Krawczyk, orkiestra kopalni Jankowice oraz 
zespół Józefinki. Uczestnicy zabawy nie zapomnieli również o najbardziej 
potrzebujących. Zebrano ponad tysiąc złotych na zakup specjalistycznego 
sprzętu ortopedycznego dla cierpiącego na chorobę Perthesa małego 
mieszkańca Kłokocina. Rolnicze święto przygotowała rada dzielnicy 
we współpracy z kołem gospodyń wiejskich, strażakami z tutejszej OSP  
i mieszkańcami tej części miasta. 

•   •   •
Za sprawą wspólnej parafii pod wezw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

dzielnice Boguszowice Stare oraz Gotartowice zorganizowały wspólne 
dożynki już po raz dwunasty. W podążającym na uroczyste nabożeństwo 
korowodzie z Gotartowic do kościoła w Boguszowicach jechało prawie 
dwadzieścia wozów i maszyn rolniczych, a w konkursie na najpiękniej 
przystrojony pojazd zwyciężył Andrzej Piontek z Boguszowic. Dorodny 
dożynkowy wieniec w kształcie serca uplotły członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gotartowicach, które, wspólnie z radami dzielnic i gospoda-
rzami, było organizatorem obchodów święta plonów. Uroczystą procesję do 
kościoła poprowadzili starostowie – Bożena Sobik z Gotartowic i Andrzej 
Zniszczoł z Boguszowic, a ks. proboszcz Krzysztof Błotko złożył parafianom 
serdeczne podziękowania za złożone w darze plony, podkreślając rolę etosu 
pracy i symboliki związanej z dożynkami.

W czasie zorganizowanego przez Dom Kultury w Boguszowicach do-
żynkowego festynu w farskim ogrodzie dzieci wzięły udział w konkursach 
i zabawach, a dla wszystkich wystąpiły lokalne zespoły artystyczne. 

•   •   •
— Bez unijnych dotacji byłoby ciężko — mówi Wiktor Adamczyk, prezes 

kółka rolniczego w Popielowie, które od lat organizuje dożynki w Popielo-
wie i Radziejowie. W przygotowanie tegorocznego święta plonów włączyły 
się również rady obydwu dzielnic, działające tu koło gospodyń wiejskich 
oraz dom kultury w Niedobczycach.  

Popielów i Radziejów to jedne z nielicznych rybnickich dzielnic, które 
zachowały swój rolniczy charakter. Choć i tutaj rolników systematycznie 
ubywa, wiele gospodarstw wciąż znajduje nowych gospodarzy, którzy przej-
mują ziemię po rodzicach i dziadkach. Młodzi rolnicy dobrze wykorzystują 
możliwości, jakie daje im obecność Polski w strukturach europejskich. — 
Mają sporo sprzętu, który zakupili dzięki unijnym dotacjom — podkreśla 

Dziękowali za plony

Każdego roku, u progu jesieni rolnicy dziękują za zebrane 
plony. Ostatnie miesiące nie były dla nich łatwe. Mroźna  
i długa zima, wiosenne przymrozki i kapryśne lato nie sprzy-
jały dobrym zbiorom. Choć gospodarzy i gruntów rolnych 
systematycznie ubywa, w kilku rybnickich dzielnicach wciąż 
organizowane są dożynki.

Wiktor Adamczyk. Nowe i nieco starsze ciągniki oraz bryczki można było 
zobaczyć podczas tradycyjnego korowodu dożynkowego, który przejechał 
ulicami obu dzielnic. Barwną kolumnę, która ruszyła spod kościoła Świę-
tej Trójcy w Popielowie, utworzyło 21 pojazdów, w których zasiedli m.in. 
prezydent Adam Fudali, Andrzej Wojaczek przewodniczący rady miasta 
oraz ubrane w odświętne stroje członkinie koła gospodyń wiejskich. Na 
jednym z wozów pojawił się bogato zdobiony wieniec dożynkowy, który 
wykonała Irena Baron. Drugi z dożynkowych symboli, bochenek chleba 
wypieczony z tegorocznego ziarna przekazali na ręce prezydenta starosto-
wie: Weronika Adamczyk oraz Mieczysław Marcol: — Ten chleb przynosimy 
w imieniu naszych rolników. To owoc ich pracy, ale także symbol wszelkiej 
pracy — mówili. Święto plonów zakończyła tradycyjna dożynkowa zabawa, 
na której zjawiła się spora grupa mieszkańców Popielowa i Radziejowa. 
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Andrzej Wojaczek podzielił się chlebem z uczestnikami festynu dożynkowego w Kłokocinie

W dożynkowym korowodzie z Gotartowic do Boguszowic jechało prawie 20 udekorowanych pojazdów

Podczas dożynek w Popielowie i Radziejowie nie mogło zabraknąć bogato zdobionej korony ze zbóż



11 września zakończył się gruntowny remont elewacji 
trzeciego z czterech zabytkowych familoków przy ul. Słonecznej na 
Piaskach. Prace prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
kosztowały ponad 242 tys. zł. Wymieniono dachówki, rynny oraz in-
stalacje odgromowe, wzmocniono konstrukcję więźby i wyczyszczono 
ceglany cokół. Elewacja budynku została pokryta nowymi tynkami, 
a w oknach zainstalowano atrapy okiennic. Zabytkowy budynek,  
w którym znajdują się mieszkania socjalne wymaga również gene-
ralnego remontu wewnątrz, jednak w najbliższych planach ZGM 
jest odrestaurowanie elewacji czwartego, ostatniego familoka na 
Słonecznej: — Chcielibyśmy przeprowadzić te prace w przyszłym roku. 
Czy to się uda, przekonamy się, gdy zostanie przyjęty plan finansowy 
na 2013 rok — mówi Sabina Madziar z ZGM-u.

Na początku września swoje 50-lecie świętował rybnicki oddział Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. W tym czasie zorganizowano tu setki kursów  
i wyszkolono nie setki, a tysiące ratowników. Obecnie WOPR Rybnik zrzesza ok. 300 
członków, w tym ok. 150 ratowników młodszych, ok. 100 ratowników wodnych, 12 
starszych ratowników i dwóch instruktorów. Rybnicki WOPR jest jednym z najwięk-
szych oddziałów w województwie. W jego posiadaniu są m.in. dwie łodzie motorowe, 
które w sezonie żeglarskim codziennie patrolują wody Zalewu Rybnickiego. Szefami 
rybnickich ratowników byli najpierw Zdzisław Paruzel i Henryk Wołkow.

— Zmieniają się ludzie i sprzęt, a nasza misja wciąż pozostaje taka sama: ratowanie 
ludzkiego życia — mówi Sławomir Walento, obecny prezes rybnickich WOPR-owców 
i dodaje: — Najwięcej mamy półzawodowców, czyli ratowników, pracujących tylko 
w sezonie letnim. Dla większości ratowników praca w tym fachu jest jednak tylko 
etapem przejściowym. Pracują na basenie, ale próbują znaleźć pracę na kopalni czy 
w straży pożarnej. Wielu ratowników wyjeżdża też za granicę, gdzie ze względu na 

bardzo dobre wyszkolenie, polskich ratowników bardzo się ceni.

W fotograficznym skrócie

W przedostatnim tygodniu września rozpoczęła się rozbiórka podupa-
dłej kamienicy przy ul. 3 Maja, którą w ubiegłym roku kupili od miasta właściciele 
prywatnej, rodzinnej firmy z Ochojca. Już wtedy odważnie zapowiadali, że w jej 
miejscu zamierzają  wybudować efektowny hotel. Wiele wskazuje na to, że właśnie 
rozpoczęła się realizacja śmiałego planu, choć w magistrackim wydziale architektury 
inwestor uzyskał na razie tylko pozwolenie na rozbiórkę budynku.

Rozbierany jest również sąsiadujący z nim nowoczesny budynek kwiaciarnia 
znanej rybnickiej firmy Rojek-Decor, położony przy ul. Szafranka. Jak dowiedzieli-
śmy się nieoficjalnie, ta ostatnia firma odsprzedała inwestorom z Ochojca działkę 
z przeznaczonym do rozbiórki budynkiem. Co w tym miejscu faktycznie powstanie, 
dowiemy się pewnie w ciągu najbliższych miesięcy. Wiadomo, że nowy obiekt, który 
ma stanąć w ścisłym centrum miasta projektuje jedna z bardziej znanych śląskich 
pracowni projektowych.
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Marzena Kuczera i Hanna Grzonka, artystki mieszkające w Rybniku, 
zaingerowały w przestrzeń jednej z chwałowickich hałd i wprowadziły na nią… sarny. 
Do projektu zaprosiły mieszkających na Śląsku artystów i dzieci z Przedszkola nr 13  
w Chwałowicach. 17 września na chwałowickiej hałdzie pojawiło się ponad 20 koloro-
wych saren. Większość z nich wykonali śląscy artyści – Małgorzata Łuszczak, Katarzyna 
Kroczek-Wasińska, Kaja Renkas, Emilia Wąż, Łukasz Sokołowski, Nina Kontny-Łomozik, 
Katarzyna Pyka oraz wspomniane już Marzena Kuczera i Hanna Grzonka. Każdy stwo-
rzył swoją sarnę w technice, która jest mu najbliższa. Tak powstały sarny graficzne, 
rysunkowe, olejne, mozaikowe… Sześć saren pomalowały dzieci z Przedszkola nr 13,  
a na zajęciach dowiedziały się również na czym polega rekultywacja hałd. Ich sarny 
dołączyły do gromady zainstalowanych wcześniej przez artystów, przy muzyce or-
kiestry dętej kopalni Chwałowice. Happening „W krainie saren” to przykład tzw. land 
artu, czyli sztuki ziemi: — To działanie artystyczne, którego obszarem jest przestrzeń 
ziemi, a celem – ingerencja w pejzaż i przekształcenie jego fragmentu. Pejzaż śląski 
jest nierozerwalnie związany z obrazem hałd odpadów pokopalnianych. „Hołdy” 
często stanowią tak bardzo dominujący element krajobrazu okolicy, że otrzymują 
swoją nazwę, jak choćby Szarlota w Rydułtowach — mówi Hanna Grzonka. Artystki z 
Rybnika zapowiadają kolejne akcje o różnych porach roku, w różnych częściach miasta. 



W fotograficznym skrócie
Tuż po zakończeniu sezonu wakacyjnego kąpielisko Ruda stało się obiektem 

zmilitaryzowanym. Trzydniowe szkolenie wodne odbyli tu komandosi z gliwickiej 
jednostki wojskowej Agat (powstała w miejsce gliwickiego oddziału specjalnego 
żandarmerii wojskowej). To obok najbardziej znanego Gromu, jedna z pięciu 
polskich jednostek specjalnych. Gliwiccy komandosi, wśród których są żołnierze  
z całej Polski, zdobywali doświadczenie bojowe w międzynarodowych misjach m.in. 
w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Libanie i w Kongo. Zajmują się również wsparciem 
bojowym operacji prowadzonych przez inne jednostki specjalne i ochroną stra-
tegicznej infrastruktury, a szkolą się we wszystkich strefach klimatycznych oraz  
w zróżnicowanych warunkach naturalnych. 

Na Rudzie i w sąsiadującym z nią stawie ćwiczyli pływanie w pełnym rynsztunku, 
ratowanie rannych w wodzie oraz m.in. przeprawę linową z jednego brzegu stawu 
na drugi. Na Rudę żołnierze trafili za sprawą rybniczanina, który jest w jednostce 
jednym z oficerów szkolących, a w przeszłości uczył wychowania fizycznego  

w jednej z rybnickich szkół.

Jeszcze w lipcu 
Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji 
w Rybniku zamonto-
wało na skwerze przy 
ul. Kościuszki, vis-à-vis 
dworca PKP praktyczne 
poidełko. Spragnieni  
w bardzo higieniczny 
sposób mogę się tu na-
pić dobrej wody pocho-
dzącej z własnego ujęcia 
rybnickich wodociągów 

przy ul. Tęczowej. To ta sama studnia głębinowa, z której przez całe lata czerpał 
wodę nieistniejący już rybnicki browar. Podwójne poidełko zbudowano tak, by 
mogły z niego korzystać zarówno starsze dzieci, jak i dorośli.

Kilka lat wcześniej PWiK uruchomiło na ul. Sobieskiego w sąsiedztwie popular-
nego Świerklańca w samym centrum miasta ręczny hydrant, z którego rzekomo 
korzystają najczęściej osoby chcące umyć ręce.

5 września w południe w Gotartowicach tuż obok ulicy Gotartowickiej, 
kilkadziesiąt metrów od przedszkola, spadła na ziemię dwuosobowa awionetka. Tak 
brzmiały pierwsze doniesienia, później okazało się, że było to awaryjne lądowanie 
wymuszone awarią silnika. Za sterami prywatnej awionetki użytkowanej przez 
Aeroklub ROW, która dopiero co wystartowała z płyty pobliskiego lotniska, siedział 
Wiesław Dziuba (65 l.), jeden z najbardziej doświadczonych rybnickich pilotów, który 
przez wiele lat był pilotem rejsowym PLL LOT. W stosunkowo gęstej zabudowie zdołał 
tak pokierować samolotem, zahaczając m.in. o czubki drzew, że przed zetknięciem 
z ziemią samolot wytracił prędkość i zatrzymał się na siatce ogrodzenia. Instruktor 
i jego 43-letni uczeń, którym pierwszej pomocy udzielał emerytowany policjant, 
wyszli z wypadku z lekkimi urazami i tylko na kilka dni trafili do szpitala. Okoliczności 
zdarzenia rutynowo ustala komisja badania wypadków lotniczych. Samolot, który 
po uderzeniu w ziemię zapalił się, już nigdy nie będzie latać.

16 września na terenie ośrodka w Kamieniu rozpoczę-
ła działalność Akademia jazdy na rolkach. To najmłodsze dziecko 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Rybniku. Darmowe zajęcia 
przeznaczone dla dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat, o ile aura 
pozwoli, będą się odbywać w każdą niedzielę (od 11 do 12.30), aż 
do 28 października. Warunkiem udziału jest posiadanie własnych łyż-
worolek i kasku, ale mile widziane są również ochraniacze na kolana 
i łokcie. Zajęcia prowadzi pasjonat jazdy na rolkach, wuefista Michał 
Szczyrbowski, który zbiera pochlebne opinie za dobre podejście do 
dzieci. Studentami akademii mogą zostać maluchy, które dopiero 
pierwszy raz włożą rolki na nogi i dzieci, które jeżdżą na nich już 
od dłuższego czasu.

13 września wystartowała też kolejna już edycja prowadzonej 
przez MOSiR Akademii Biegania. Zajęcia prowadzone przez specja-
listę w tej dziedzinie Andrzeja Piechę odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek o 18 (do 30 października) na stadionie lekkoatletycznym 
przy ul. Żużlowej.

Regulaminy obu akademii dostępne na stronie internetowej MO-
SiR-u (www.mosir.rybnik.pl).
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15 września Rybnik 
stracił swego olimpijczy-
ka, siatkarza plażowego 
Mariusza Prudla (wycho-
wanka Volley’a Rybnik). 
Po ślubie, który odbył się 
w kościele parafialnym  
w Jejkowicach, pochodzący 
z dzielnicy Zebrzydowi-
ce siatkarz wyprowadził 
się z Rybnika i zamieszkał  
w domu rodziców swojej 
żony w sąsiednich Jejko-
wicach. Sakramentalną 
małżeńską przysięgę złożył 
Annie Gaszce, finalizując  
w ten sposób ich czterolet-
nią znajomość. Małżonka 
Mariusza jest nauczycielką 
języka angielskiego, ale 
obecnie nie pracuje. Ona 
jest zodiakalnym Lwem,  
a on Wodnikiem. W uroczystości zaślubin wziął udział m.in. Grzegorz Fijałek, partner 
Mariusza z piaskowego boiska, członkowie sztabu szkoleniowego i wielu siatkarzy. 
Po weselu młoda para zabrała się za dokończenie remontu swego przyszłego 
mieszkania. Pod koniec listopada Mariusz Prudel rozpocznie przygotowania do 
nowego sezonu. Jak sam podkreśla, wciąż czuje się rybniczaninem.

W fotograficznym skrócie

15 września Fundacja Elektrowni Rybnik zorganizowała Dzień Otwarty. 
Każdy, kto w tym dniu odwiedził Klub Energetyka przy ul. Podmiejskiej  
w Rybnickiej Kuźni, miał okazję zapoznać się z szeroką ofertą prowadzonych tu 
zajęć i kół zainteresowań. Z kolei na sąsiadującym z klubem basenie, za symboliczną 
złotówkę można było skorzystać z wybranych usług rekreacyjnych, bezpłatnych 
porad wizażystów oraz podstawowych badań. Sporo atrakcji przygotowano dla 
najmłodszych. Maluchy szalały na „dmuchańcach”, brały udział w konkursach  
i zabawach na specjalnie zaaranżowanym placu zabaw oraz wspólnej sesji zdjęcio-
wej z rodzicami. Miłośnicy historii mieli okazję odwiedzić wioskę średniowieczną  
i szkółkę rycerską, a wielbiciele dobrego humoru obejrzeć występ kabaretu „44-200”. 
Nie zabrakło też pokazów tanecznych, a także sportowych i muzycznych gwiazd. 
Magdalena Mularczyk i Julia Michalska, brązowe medalistki w wioślarstwie igrzysk 
olimpijskich w Londynie, rozdawały autografy, pozowały do zdjęć i opowiadały  
o swoich londyńskich doświadczeniach. Każdy chętny, pod okiem mistrzyń, mógł 
spróbować swych sił na specjalnym urządzeniu, zwanym trenażerem wioślarskim. 
Imprezę zakończył występ gwiazdy wieczoru, Łukasza Zagrobelnego.             

Francuski koncern EDF, właściciel elektrowni Rybnik, przystąpił do „ujednolica-
nia tożsamości wizualnej” swoich polskich spółek (w Polsce EDF jest obecny od 
14 lat). W praktyce oznacza to m.in. zmianę nazwy; od 10 września elektrownia 
Rybnik funkcjonuje już oficjalnie jako EDF Rybnik S.A. Do powszechnego obiegu 
nowa nazwa raczej nie wejdzie bo w przeciwieństwie do starej nazwy nie zawiera 
określenia rodzaju zakładu, a zatem przeciętnemu zjadaczowi chleba tak naprawdę 
niewiele mówi.

W sobotę 6 października w rybnickiej elektrowni odbędzie się doroczny dzień 
otwarty. Zakład będzie można zwiedzać między 9 a 16. W tym samym czasie w spe-
cjalnym namiocie będzie można zobaczyć pokazy sekcji artystycznych lub sportowych 
Fundacji Elektrowni Rybnik. Z kolei studenci Politechniki Śl. w Gliwicach zaprezentują 
swego Silesian Greenpowera, czyli pojazd na prąd, zbudowany przez nich przy 
wsparciu EDF-u. Będzie też można wziąć udział w zawodach wioślarskich na sucho.

Na to zanosiło się od dawna – koniec darmowego parkowania w Plazie i w Focu-
sie! Centrum handlowe Plaza wprowadziło we wrześniu opłaty za parkowanie na 
swoim piętrowym parkingu. Focus Park wprowadzi je z początkiem października. 
— To była konieczność. Nasz parking był zastawiony samochodami osób pracują-
cych w centrum Rybnika, a jak przyjeżdżali na zakupy nasi klienci, nie mieli gdzie 
zaparkować — tłumaczy tą decyzję kierownictwo Plazy. System regulowania opłat 
jest podobny do tego testowanego właśnie na rybnickich parkingach. Wjeżdżając 
do Plazy trzeba pobrać z automatu bilet. Gdy opuszczamy centrum i udajemy się 
na parking, wtykając ów bilet w oznakowany automat musimy uregulować opłatę. 
Potem ten sam bilet trzeba jeszcze wetknąć w automat przy bramce wyjazdowej 
(tolerancja 15 min.). Ceny umiarkowane: pierwsze dziesięć minut gratis, za pierwszą, 
drugą i trzecią godzinę zapłacimy po złotówce, za czwartą 2 zł, za piątą 3 zł; opłata 
za zgubiony bilet – 50 zł. Kinomanom na podstawie biletu do kina przysługują trzy 
godziny darmowego parkowania. Odkąd wprowadzono opłaty znalezienie wolnego 

miejsca na parkingu przestało być problemem.
Cennik, który od 1 października ma wprowadzić Focus Park jest prawie 

identyczny, jak ten w Plazie; jedyna różnica to 30 min. darmowego parkowania.
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21 września, festyn na za-
kończenie lata w parku im. H. 
Czempiela w Niedobczycach 
wspólnymi siłami zorganizo-
wali: Dom Kultury w Niedo-
bczycach, rybnickie Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rybniku oraz Rada Dzielnicy 
Niedobczyce. Przedsięwzięciu 
przygotowanemu w ramach 

dwóch unijnych projektów: 
„T:RAF” i „Skorzystaj z Szan-
sy” towarzyszył festiwal 

stowarzyszeń, w którym wzięły 
udział m.in.: Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, boguszowickie Stowarzyszenie 17-ka, 
Stowarzyszenie Miłośników Niedobczyc, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Latarnia II”  
z Niedobczyc oraz Rybnicki Klub Piłkarski. Na plenerowej scenie koncertowała m.in. 
wspomniana orkiestra dęta, pochodzący z Niedobczyc hip-hopowiec Adrian Hajo Haj-
ski, zespół The Chance, w którym śpiewa rybniczanka Monika Marcol, rockowa grupa 
Kurczat, a na finał Sabina Jeszka, finalistka Mam talent! Najmłodsi fani, co widać na 
zdjęciu, mogli liczyć na pamiątkową fotografię jeszcze w czasie koncertu.

W fotograficznym skrócie

Od 1 września Urząd Celny w Rybniku funkcjonuje w nowej siedzibie – w dawnym 
biurowcu PTKiGK, a ostatnio spółki DB Schenker Rail Polska przy ul. Włościańskiej 51  
w dzielnicy Kłokocin. Transakcję, na mocy której Izba Celna w Katowicach stała się właści-
cielem nowoczesnego, pięciopiętrowego biurowca (1838 m kw powierzchni użytkowej) 
sfinalizowano w grudniu ubiegłego roku. W budynku przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych jest winda i klimatyzacja, a w jego sąsiedztwie przestronny parking. 
W nowym urzędzie celnym, którego otwarcie zaplanowano na 5 października pracuje 

120 funkcjonariuszy celnych i pięciu pracowników cywilnych. 

Z okazji małego jubileuszu, wiceprezy-
dent Ewa Ryszka, wicedyrektor ośrodka 
pomocy społecznej Halina Szymańska 
i Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor 

ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej otrzy-
mali z rąk gospodarza pikniku – Tadeusza 
Węgrzyka, pamiątkowe statuetki oraz 
medale. Tegoroczna impreza miała bo-
wiem nawiązywać do olimpiady. Rodziny 
zastępcze i adopcyjne wspólnie z dziećmi 
brały udział w wielu konkursach i rozgryw-
kach sportowych, a w dobrej zabawie nie 
przeszkodził im nawet padający deszcz. 
Jedną z konkurencji wygrała rodzina Si-
delnik, która ma powody do zadowolenia 
nie tylko z tego zwycięstwa: — Oprócz 
dwójki swoich dzieci, wychowujemy dzie-
wiątkę innych. Najmłodsze z dzieci ma dwa 
latka, najstarsze – 16. Uśmiech maluchów, 
ich pełne ciepła i miłości spojrzenia, moty-
wują i napędzają do dalszego działania. 
Wtedy żaden trud nie jest straszny — mówi 
Maja Terkiewicz-Sidelnik, która wspólnie 
z mężem Przemysławem, od 2005 r. 
prowadzi zawodową rodzinę zastępczą  
o charakterze pogotowia rodzinnego. Jest 
też prezesem Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „Puchate”. — Dzieci są u nas 
przez pewien czas, po którym wracają do 
swoich biologicznych rodziców, albo tra-
fiają do rodzin adopcyjnych. Te rozstania 
są dla nas najtrudniejsze — mówi. Wie  
o tym doskonale gospodyni pikniku Irena 
Węgrzyk. Wspólnie z mężem od 2000 r. 
w ramach pogotowia rodzinnego stwo-
rzyli dom dla 67 dzieci i wychowali trójkę 
własnych; dwoje z nich już założyło swoje 

rodziny. Obecnie Wegrzykowie opiekują 
się czwórką maluchów, w wieku od trzech 
miesięcy do pięciu lat. — Wszystkie dzieci 
są nam bliskie i trudno się z nimi rozstawać, 

ale wiemy, że trafiają do rodzin, w których 
będą kochane tak, jak u nas. Pamiętają  
o nas, odwiedzają, wysyłają kartki świątecz-
ne, rysunki i zdjęcia. To ważne, bo nasze 
dzieci mieszkają nie tylko w Polsce, ale 
również zagranicą — opowiada pani Irena. 

Piknik w Zebrzydowicach jest formą 
podziękowania dla rodzin za opiekę nad 
dziećmi, ale ma również promować ideę 
rodzicielstwa zastępczego w mieście. 
Obecnie w Rybniku jest 170 rodzin 
zastępczych. W rodzinach spokrewnio-
nych i niezawodowych wychowuje się 
203 dzieci; w zawodowych rodzinach 
zastępczych – 71. Jak wyjaśnia Arkadiusz 
Andrzejewski z ośrodka rodzinnej pieczy 
zastępczej, wciąż sporo dzieci czeka na 
pomoc. Dlatego placówka stale poszukuje 
kandydatów, którzy mogliby zapewnić 
dzieciom warunki gwarantujące prawi-
dłowy i bezpieczny rozwój. Hasło kolejnej 
inicjatywy ośrodka brzmi: „Daj dziecku 
prawo do życia w rodzinie – zostań rodziną 
zastępczą” (zainteresowane osoby odsy-
łamy do placówki – nr tel. 32 4240435). 
— Najlepszą zachętą, dla tych, którzy chcą 
zostać rodzicami zastępczymi, są uczestnicy 
tego pikniku. Los tych dzieci mógł być różny, 
ale dzięki nim widzimy ich uśmiechnięte 
i pogodne twarze. To święto rybnickich 
rodzin — podsumował imprezę Arkadiusz 
Andrzejewski, dyrektor ORPZ.

(S)

Rodzinnie na pikniku
— Zachęcam innych, by pomagali dzieciom. Wystarczy spojrzeć 

na ich uśmiechnięte twarze — mówi Irena Węgrzyk z Zebrzy-
dowic. Przez 12 lat przez jej dom przewinęło się 67 dzieci,  
a raz w roku w ogrodzie państwa Węgrzyków bawi się wspólnie 
ok. 200 osób. Podobnie było 1 września, podczas dziesiątego 
pikniku rodzin zastępczych. 

Rodziny zastępcze i adopcyjne wspólnie z dziećmi brały udział w wielu piknikowych konkursach

Elektrownia Rybnik zabrała się za modernizację liczącego ok. 500 m fragmentu 
ścieżki rowerowej biegnącej brzegami Zalewu Rybnickiego. To odcinek południowy 
biegnący od ul. Rudzkiej (początek przy parkingu z reklamowym bilbordem i miejscem 
odpoczynku dla rowerzystów) do ul. Podmiejskiej. Po ułożeniu krawężników ścieżka 
jest wysypywana tłuczniem, który po utwardzeniu będzie stanowił jej nawierzchnię. 
Poprawy nawierzchni innych odcinków ścieżek biegnących wzdłuż linii brzegowej 

zalewu elektrownia, a właściwie EDF Rybnik na razie nie przewiduje. 
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Dom Kultury Boguszowice
Już 11 października dom kultury w Boguszowicach zaprasza na XI Bo-
guszowickie Dni Młodych, w trakcie których zostaną zaprezentowane obrazy 
laureatów najlepszych festiwali filmów amatorskich. W programie imprezy, 
która potrwa do 14 października zaplanowano również występy amatorskich 
kapel oraz gwiazd – zespołów: Ścianka (12 października, g. 19), Underground 
(13 października, g. 19) i Jamal (14 października, g. 19). 

Wśród kolejnych propozycji dla najmłodszych znajdą się m.in. spektakle:  
„O wawelskim smoku” w wykonaniu teatru Fik Mik (28 października, g. 16), 
„Nowe szaty króla” Teatru Rodzicielskiego (25 listopada, g. 15 i 17) oraz „Histo-
ria pewnego przedmiotu” w interpretacji teatru Supełek (16 grudnia, g. 15 i 17)

Boguszowicka placówka zaprasza również na warsztaty gitarowe i wokalne, 
które poprowadzi Przemysław Strączek (17-18 listopada). Wielbicieli klimatów 
reggae z pewnością ucieszy występ Kamila Bednarka, jednego z laureatów 
programu Mam Talent! (29 listopada, g. 19). Na wiosnę przyszłego roku zapla-
nowano m.in. koncerty: Farben Lehre oraz Maleo Reggae Rockers. Będą też 
Rockowe Rekolekcje (przełom marca i kwietnia) oraz Regionalny Przegląd 
Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki”.  (D)

Dom Kultury w Niewiadomiu
Od października oprócz stałych kół zainteresowań prowadzonych  

w Domu Kultury w Niewiadomiu rusza kilka nowych. 4.10 o 17.30 działal-
ność rozpoczyna klub fotograficzny (dla dorosłych i młodzieży), a 12.10 o 18.30 
– klub scrabblowy dla dorosłych. Nowością jest też Klub Młodego Turysty, czyli 
czwartkowe spotkania (od g. 15 do 16), promujące turystykę górską wśród dzieci 
(uczestnicy nauczą się jak opracować trasę wycieczki, poznają zasady bezpiecznego 
biwakowania, piosenki i zabawy turystyczne). W każdy piątek od 15.30 Łukasz Wy-
krota, tancerz z Azizi Hustlaz prowadzi tu zajęcia z breakdancu dla dzieci w wieku 
7-12 lat, a od g. 17 w placówce spotykają się miłośnicy fantastyki i kolekcjonerskiej 
gry karcianej M:TG, w którą na świecie gra ponad milion osób. Hakuna-Matata, 
czyli Kreatyny Klub Malucha, to kolejna nowa propozycja przygotowana przez 
placówkę z myślą o dzieciach w wieku 4-5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola. 
Spotkania (poniedziałki od g. 12) obejmują działania plastyczne, rytmiczno-ta-
neczne, sportowe i językowe. Od 3 października do końca miesiąca w placówce 
można będzie oglądać wystawę fotografii „Podróż w czasie” Dariusza Langrzyka 
z Wodzisławia, na której pokazane zostaną pejzaże i architektura odległych 
miejsc świata. 13.10 DK organizuje całodniową wycieczkę do Adrspaskich skał  
w Czechach, skalnego miasta z labiryntem wąwozów i jarów (www.skalyadrspach.
cz), a 26.10 o 18 pokazane zostanie slajdowisko „Z wizytą w Indochinach”, z cyklu 
„Podróże małe i duże”. Spotkanie poprowadzi Dawid Wacławczyk ze Stowarzy-
szenia Artystów i Podróżników „Grupa Rosynant” (wstęp 5 zł). 13 listopada o 10 
w placówce podsumowany zostanie XI Regionalny Konkurs Dziennikarski „Świat 
według ciebie”, którego współorganizatorem jest nasza redakcja. Dla miłośników 
rękodzieła DK przygotował warsztaty artystyczne – w październiku ozdób witra-
żowych, a w listopadzie wytwarzania świec. 10 listopada o 19 odbędzie się „Folk 
zabawa. Wieczór taneczny dla dorosłych”, czyli piąta impreza prowadzona przez 
wodzireja i instruktorkę tańca Ilonę Zegarską (wstęp 25 zł, w cenie poczęstunek). 
16 listopada ruszą przesłuchania do I Konkursu Piosenki Filmowej „Zapomniana 
melodia”, który skierowany jest do osób od 16. roku życia. Laureatów poznamy 
dzień później podczas koncertu połączonego z recitalem aktorki Marii Meyer 
„Życie kabaretem jest” (piosenki musicalowe i filmowe). Imprezie towarzyszyć 
będzie wystawa plakatu filmowego ze zbiorów prywatnych Mariana Zawisły. W 
grudniu placówka zaplanowała konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż” adresowany 
do uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do śledzenia harmonogramu imprez 
i zajęć na stronie internetowej placówki (www.dkniewiadom.eu). 

 (S)

Rybnickie Centrum Kultury
Choć już we wrześniu odbyło się kilka imprez, for-

malnie dopiero z początkiem października Rybnickie 
Centrum Kultury rozpocznie kolejny sezon artystyczny. 
Dyrektor Adam Świerczyna zapewnia, że czeka nas  
w nim wiele interesujących wydarzeń kulturalnych  
i artystycznych.

Sezon otworzy 4 października klasyka baletu, czyli „Jezioro 
łabędzie” Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Royal Russian 
Ballet, który w Rybniku wystąpi po raz pierwszy i od razu przy 
komplecie publiczności, bo bilety już zostały wyprzedane. 
14 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej rozpoczną się 
43. Rybnickie Dni Literatury, których szczegółowy program 
prezentujemy na stronie 34.  

Sporo atrakcji czeka w nowym sezonie miłośników teatru. 
6 października komedię „Boeing Boeing”, z udziałem m.in. 
Rafała Królikowskiego, wystawi warszawski teatr Capitol. 15 
listopada Nowa Scena Teatru Roma pokaże w TZR „Zdobyć. 
Utrzymać. Porzucić” trzyczęściowe muzyczne widowisko  
z udziałem Olgi Bończyk, Katarzyny Zielińskiej i Katarzyny 
Żak, stworzone przez Krzysztofa Jaślara. Cztery dni później, 
19 listopada kolejna teatralna komedia – „Lewe interesy” 
teatru Capitol wyreżyserowane przez Jerzego Bończaka  
z Joanną Liszowską, Jerzym Bończakiem i Zdzisławem War-
dejnem w rolach głównych.

Listopad będzie miesiącem muzycznych jubileuszy. 9 li-
stopada z jubileuszowym benefisem wystąpi wywodzący się  
z Rybnika światowej sławy pianista jazzowy Adam Makowicz, 
a wcześniej, 3 listopada swoje 25-lecie będzie tu świętować 
rybnicko-żorska grupa folkowa Carrantuohill. Z kolei 11 li-
stopada na zakończenie tegorocznej edycji Rybnickiej Jesieni 
Chóralnej zaśpiewa w TZR znany z „Mam talent!” zespół 
wokalny Audiofils, a na 22 listopada zaplanowano początek 
27. Silesian Jazz Meetingu. Wystąpią w nim m.in. Dorota 
Miśkiewicz, Ewa Uryga, Janusz Szrom, orkiestra smyczkowa 
rybnickiej szkoły muzycznej, a na finał Krystyna Prońko z to-
warzyszeniem Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją 
Lothara Dziwoki.

Już 6 grudnia, na św. Mikołaja Krakowska Opera Ka-
meralna wystawi dla dzieci „Śpiącą królewnę”. Jak co roku  
w TZR będzie można ciekawie spędzić noc sylwestrową.  
O 22 rozpocznie się zabawa, którą poprowadzi znany dyry-
gent Maciej Niesiołowski, a towarzyszyć mu będą, nie licząc 
orkiestry artyści Teatru Muzycznego w Gliwicach, Anita 
Maszczyk i Michał Musioł. – Szampańska zabawa, z wielkimi 
przebojami muzyki klasycznej, a nawet scenkami kabaretowymi 
gwarantowana – zapewnia Adam Świerczyna. Bilety można 
już kupić w kasie TZR (do końca listopada ceny promocyjne).

Nie dojdzie do skutku tradycyjny grudniowy koncert Stare-
go Dobrego Małżeństwa, bo jego lider i wokalista Krzysztof 
Myszkowski rozstał się z zespołem. 15 grudnia w teatrze 
zagra jednak zespół U Studni stworzony przez pozostałych 
muzyków SDM, a towarzyszyć mu będzie rybnicka grupa 
Chwila Nieuwagi. 

W Teatrze Ziemi Rybnickiej pojawią się również kabarety,  
a najważniejszym wydarzeniem z tego gatunku będzie 
zaplanowany na 28 października finał Rybnickiej Jesieni 
Kabaretowej.

(WaT)
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Kurs grafiki i koncert
Są jeszcze miejsca na kursie grafiki komputerowej organizo-

wanym w klubie kultury Harcówka. Kurs rozpoczął się 26 września  
i potrwa do 26 czerwca. Zajęcia odbywają się w każdą środę o g.18  
i podzielone są na trzy etapy: grafika wektorowa, rastrowa oraz 
grafika jako całość. W ramach każdego etapu zaplanowano 11 pół-
toragodzinnych spotkań. Koszt całego kursu (68 godzin lekcyjnych) 
wynosi 750 zł, ale można też wziąć udział tylko w jednym z trzech 
etapów tematycznych kursu – koszt każdego z nich to 250 zł. Ko-
nieczne jest posiadanie własnego laptopa. Szczegóły pod numerem: 
32 4234080 oraz na facebooku: http://www.facebook.com/Harcowka 

•••
Na 16 października zaplanowano tu rockowy wieczór, organizowany 
wspólnie ze stowarzyszeniem Azylant. W koncercie wystąpią trzy grupy 
rockowe ze Stanów Zjednoczonych: Spoken, Inhale Exhale i Righteous 
Vandetta oraz niemiecka grupa Sacrety. Początek o 17.                    (D)

Dom Kultury w Chwałowicach
W październiku Dom Kultury w Chwałowicach 

zaprasza na trzy wydarzenia artystyczne. 6.10 o 17 
poznamy laureatów Konkursu Fotografii Industrialnej i 
Przemysłowej Foto-Pein (7.10 o 9 – plener industrialny, 
zapisy w sekretariacie DK, tel.4216222). 26.10 o 18 pla-
cówka zaprasza na kolejny Wieczór Sztuk, a w programie: 
koncert grupy Chwila Nieuwagi oraz trzy wystawy – ma-
larstwa Renaty Domagalskiej i Renaty Brzozowskiej, 
Grupy Fotograficznej Indygo oraz laureatów konkursu 
fotograficznego „Fajn Foto Fest” (wstęp wolny). Dzień 
później (27.10 o 18.00) premiery dwóch produkcji Klubu 
Filmu Niezależnego – „MB: 2012. Całkowita zagłada” w 
reżyserii Mirosława Ropiaka oraz „Szumy i trzaski” – Szy-
mona Stoczka (bilety: 9,99  zł). Wieczór filmowy połączony 
będzie z koncertem zespołu The Blues Experience, którego 
muzyka pojawia się w produkcji Mirosława Ropiaka. Listo-
pad upłynie w DK przy dźwiękach muzyki – 4.11 koncert 
Lidii Pospieszalskiej z zespołem, a od 9 do 11 placówka 
zaangażuje się w organizację Rybnickiej Jesieni Chóralnej, 
której koncerty zaplanowano w rybnickich kościołach i 
Teatrze Ziemi Rybnickiej. W grudniu DK zadba o przed-
świąteczny nastrój – na 9.12 zaplanowano Świąteczny 
Wieczór Sztuk, a w jego ramach m.in. „anielski” koncert 
przygotowany w ramach austriacko-polskiego projektu. 

Warto wspomnieć też o zajęciach w kilkunastu pra-
cowniach, klubach i zespołach. Nowością jest teatr tańca 
orientalnego Dahabi. Zajęcia tańca brzucha prowadzą 
Ewelina Kucz, Bogusława Sznajder i Agnieszka Korbel. 
Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową: 
www.dkchwalowice.pl. 

(S)

Dom Kultury w Niedobczycach
Sporo będzie się działo również w Domu Kultury 

w Niedobczycach. Na 6 października zaplanowano spo-
tkanie Konfraterni – zjazd najstarszych chórów i orkiestr 
województwa śląskiego i Zaolzia (g. 16). 12 październi-
ka odbędzie się tu koncert z okazji jubileuszu 65-lecia 
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” oraz 30 - lecia pracy 
dyrygenckiej Mariana Wolnego. Tydzień później, 19 paź-
dziernika, kolejny jubileusz. Tym razem będzie to wernisaż 
wystawy z okazji 5-lecia działalności grupy fotograficznej 
„Forum Obiektywne”. Na 11 listopada zaplanowano 
finał czwartej edycji turnieju „Pokaż co potrafisz”, a na 
29 listopada imprezę pod nazwą „II Jazzowa Zabijaczka”  
z udziałem znanych zespołów jazzowych z Polski i Czech. 
6 grudnia najmłodsi spotkają się z Mikołajem, a 20 grud-
nia, w ramach niedobczyckiech wieczorów muzycznych 
odbędzie się koncert adwentowy Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” oraz jej gości. Placówka zaprasza również na bal 
sylwestrowy, a w styczniu na dwa noworoczne koncerty 
kolęd, które zabrzmią w kościołach: Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Niedobczycach (6 stycznia) i Świętej Trójcy 
w Popielowie (20 stycznia).    

Dom Kultury w Niedobczycach zaprasza również do 
uczestnictwa w prowadzonych tu kołach zainteresowań. 
Wszyscy chętni mogą zapisać się na zajęcia do nowo otwar-
tej modelarni lotniczej lub dołączyć do grup: mażoretek, 
aerobiku, plastycznej czy rękodzieła. Trwają zapisy! (D)   

Konkurs dziennikarski  
Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje IX Regionalny Konkurs 

Dziennikarski „Świat według ciebie” adresowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

Nie przekraczający dwóch stron artykuł prasowy, reportaż lub wy-
wiad, dotyczący aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska,  
w którym żyją, nadsyłać należy do 31 października (na adres Domu Kul-
tury w Niewiadomiu, pocztą lub drogą elektroniczną, bądź dostarczyć 
osobiście). Regulamin dostępny jest na stronie www.dkniewiadom.eu. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada. 
Współorganizatorem konkursu jest nasza redakcja.                       (S)

Jesienią dzwonki, zimą bohater
Do udziału w dwóch konkursach plastycznych zaprasza Dom 

Kultury w Boguszowicach. Nasiona, liście, patyczki, kasztany i inne 
naturalne materiały mogą posłużyć do wykonania wiszących ozdób 
w konkursie plastycznym „Jesienne dzwonki”. Prace wykonane 
przez uczniów szkół podstawowych można tu składać do 7 listopa-
da. Natomiast do 20 listopada można przesyłać prace na konkurs 
„Zimowy bohater”. Bohaterem czwartej edycji ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego jest człowiek. Autorzy będą rywalizować  
w trzech kategoriach wiekowych. Szczegóły pod numerem telefonu: 32 
42 52 016, wew. 44 oraz w internecie (www.dkboguszowice.pl).  (D)

DK w Boguszowicach

Klub Kultury Harcówka

DK w Niewiadomiu

O społecznej aktywności
Netbook czeka na zwycięzcę konkursu dla pasjonatów dzien-

nikarstwa na najlepszy materiał o tematyce społecznej. Pomy-
słodawcą jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.  

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Rybnika  
i powiatu rybnickiego, którzy nie są zawodowymi dziennikarzami, ale 
chętnie podejmują dziennikarskie wyzwania. Celem konkursu jest po-
głębienie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej, zwrócenie uwagi 
na ważne problemy lokalne oraz rolę, jaką w ich rozwiązywaniu pełnią 
organizacje pozarządowe. Materiały dziennikarskie należy dostarczyć do 
CRIS-u do 22 października. Muszą one dotyczyć aktywności społecznej 
podejmowanej przez organizacje pozarządowe lub mieszkańców sub-
regionu. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na 
stronie internetowej CRIS (www.cris.org.pl).                   (S)

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

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



Nauczyciele akademiccy prowadzić będą 
zajęcia oraz udzielać konsultacji i pomagać 
nauczycielom w opracowywaniu lekcji. Woj-
skowa Akademia Techniczna zaangażuje się też 
w organizację konkursów i imprez naukowych 
– olimpiad, festiwali nauki, czy dni otwartych. 
Zaprosi również maturzystów do udziału  
w studenckich kołach naukowych, a absol-
wenci ZSM-E, którzy zwiążą swoją przyszłość 
z akademią, będą mieli zapewnione miejsca 
w domach studenckich. Uczelnia będzie też 
dostarczać szkole wydawaną przez siebie prasę 
i publikacje o charakterze naukowym. „Mecha-
nik” jest 45 placówką, którą swoim patronatem 
objęła WAT. — Mam nadzieję, że współpraca 
z uczelnią umożliwi nam osiągnięcie kolejnych 
sukcesów w kształceniu uzdolnionej technicznie 
młodzieży, a akademia pozyska wyróżniają-
cych się studentów — mówił Marek Holona, 
dyrektor ZSM-E, gdy 3 września w murach 
szkoły, list intencyjny o współpracy szkoły  
z uczelnią podpisywał prezydent Adam Fudali. 
Dwa tygodnie wcześniej, w siedzibie WAT  
w Warszawie, podpisy pod porozumieniem 
złożyli rektor-komendant, prof. Zygmunt Mier-
czyk i dyrektor szkoły Marek Holona. Ze swej 
strony, ZSM-E będzie zapraszać studentów 
akademii do udziału w spotkaniach naukowych 
i imprezach organizowanych na terenie placów-
ki. Szkoła zobowiązała się też do propagowania 
wśród uczniów oferty studiów Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Obecnie WAT to siedem 
wydziałów, czternaście kierunków studiów  
i kilkadziesiąt różnych specjalności. Kształci 
się tam prawie 10 tys. studentów, z czego ok. 
8 tys. to cywile. — To nieduża uczelnia, ale 
chcemy pozyskiwać najlepszych studentów. 
Jesteśmy typową politechniką, z „jedną nogą” 

wojskową — mówił prof. Zbigniew Leciejewski 
z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. To 
właśnie ten wydział będzie realizował zapisy 
porozumienia ze szkołą. Warto dodać, że prof. 
Leciejewski jest absolwentem ZSM-E, a list 
intencyjny podpisano w czasie uroczystości 
60-lecia placówki. 

•   •   •
Współpraca z ośrodkami naukowymi jest 

jednym z czterech filarów, na jakich chce budo-
wać swój potencjał szkoła-jubilatka. Pozostałe 
to: atrakcyjna oferta edukacyjna, współpraca  
z pracodawcami i zakładami pracy oraz 
udział w projektach unijnych. — Te działania 
już przynoszą 
efekty  –  po 
raz pierwszy 
od kilku lat, 
ilość chętnych 
przewyższyła 
liczbę miejsc 
w naszej szko-
le  —  mówi 
dyrektor Ho-
lona. Sporym 
za intereso-
waniem gim-
naz ja l i s tów 
c i e s z ą  s i ę 
przyszłościo-
we kierunki, 
jak technik 
energetyk i 
technik tele-
informatyk, a o jedno miejsce w otwartej we 
wrześniu br. klasie technik cyfrowych proce-
sów graficznych ubiegały się aż cztery osoby.  
— Współpracujemy z 131 firmami i pracodaw-

cami. W tym roku liczba oferowanych przez 
nich miejsc pracy była wyższa od liczby naszych 
absolwentów. Każdy z nich mógł więc znaleźć 
zatrudnienie, a uczniowie zasadniczej szkoły 
zawodowej – ślusarze, elektrycy czy operatorzy 
obrabiarek, dostawali nawet po kilka ofert — 
cieszy się dyrektor szkoły. W czasie jubileuszo-
wych uroczystości za współpracę podziękowano 
czterem firmom. Pamiątkową statuetkę przy-
znano DB Schenker Rail Tabor, które zaofe-
rowało możliwość kształcenia pracowników 
młodocianych w zawodach mechanicznych i 
elektrycznych. W ub. roku pierwsi absolwenci 
podjęli pracę w tej firmie; kolejnych dziesięciu 
pracuje tam od 1 września, a prezes Robert 
Nowakowski już zapowiada, że planowana 
na przełomie tego roku inwestycja, stworzy 
szansę na zatrudnienie następnych kilkudzie-
sięciu uczniów. Absolwenci ZSM-E znaleźli też 
pracę w Tenneco Automotive, gdzie kształcą 
się ślusarze, a praktyki zawodowe odbywają 
uczniowie techników. To kolejny wyróżniony 

partner „Mechanika”, podobnie, jak Tauron 
Dystrybucja, dawniej koncern Vattenfall, któ-
ry zaprasza uczniów na praktyki zawodowe, 
wycieczki edukacyjne i szkolenia. Statuetkę 

— Chcę rozwiać obawy – w szkole nie będzie mundurów, rygoru wojskowego ani klas 
wojskowych — zapewnia prof. Zbigniew Leciejewski z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie, która rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych. Co zatem będzie?

„Mechanik” bliżej wojska

Wspomnień czar
Adam Fudali, prezydent miasta: — Miło 

przypomnieć sobie czasy, w których zawią-
zywały się przyjaźnie, trwające często po 
dziś dzień. Pamiętam zajęcia w pracowni 
elektrycznej, kiedy pracowaliśmy przy 
tworzeniu logo szkoły, które potem zawisło 
na ścianie budynku. Dziś już go nie ma… 
Wielkim szacunkiem darzyłem nauczycieli. 
Należę do tego pokolenia, dla którego 
nauczyciel był nieprawdopodobnym autory-
tetem. To były dobre wzorce, warto do nich 
wrócić, bo dziś relacje nauczyciel-uczeń są 
zupełnie inne. 

Urszula Grzonka, dziś radna wojewódz-
twa, dawniej nauczycielka wychowania 

fizycznego: — Spędziłam w tej szkole 30 
lat. Miałam przyjemność pracować z pię-
cioma dyrektorami: Lechem Synoradzkim, 
Krystianem Kufietą, Tadeuszem Szostokiem, 
Janem Delongiem i obecnym, Markiem 
Holoną. Zawsze panowała tutaj przyjazna 
atmosfera. Z anegdot przypominam sobie 
zdarzenie z dyrektorem Synoradzkim, 
którego rozbawiłam do łez, gdy pewnego 
styczniowego poranka, przez krzątaninę i 
poranny pośpiech, pojawiłam się w szkole 
w kożuchu i… góralskich papciach. Spie-
szyłam się na zajęcia aerobiku i callaneticsu, 
jakie prowadziłam od 7.15. Dla mnie to był 
środek nocy, ale na sali gimnastycznej już 
tętniło życie. Przez dziesięć lat prowadziłam 

też radę młodzieżową, której uczniowie, 
często przebierali się w zabawne kostiumy 
i odwiedzali niepełnosprawne dzieci i pod-
opiecznych domu dziecka. Na wspomnienie 
spędzonych w szkole lat łezka kręci mi się 
w oku. Szkoda, że dziś jestem tutaj tylko 
gościem, a nie nauczycielem. 

Marek Krząkała, poseł, absolwent 
szkoły i jej nauczyciel: — Pamiętam kiedy 
po raz pierwszy, trzydzieści lat temu, prze-
kroczyłem próg tej szkoły jako uczeń. Nie 
mogę nie wspomnieć dwóch nauczycielek: 
mojej wychowawczyni, zmarłej już Darii 
Kamińskiej oraz Henryki Kromkiewicz, która 
nauczyła mnie zasad humanizmu i tego, co 
to znaczy być człowiekiem. Dziś nie byłbym 

tym kim jestem, gdyby nie ona. Kiedy byłem 
nauczycielem szkołą zarządzał Tadeusz 
Szostok. To on wprowadził mnie w arkana 
zawodu i pokazał, co to znaczy być dobrym 
nauczycielem. Marek Krząkała przeszedł 
do historii ZSM-E dzięki niezapomnianej 
roli, jaką zagrał w szkolnym przedstawie-
niu. — Nie wyobrażam sobie, by Tadeusz 
Kościuszko mógł wyglądać inaczej niż 
Marek Krząkała. Mogę powiedzieć, że znam 
Kościuszkę osobiście — mówi z uśmiechem 
Tadeusz Szostok. — Warto zwrócić uwagę, 
że wielu absolwentów naszej szkoły ukoń-
czyło uczelnie pozatechniczne. Co świadczy 
o wysokim poziomie nauczania w tej pla-
cówce — dodaje były dyrektor.

Jubileusz szkoły był okazją do prezentacji maskotki ZSM-E – mrówki Melka
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Rząd z pomocą Sejmu odroczył do roku 2014 
obowiązkowe pójście do pierwszej klasy sześciolat-
ków, więc pracy dla nauczycieli nauczania począt-
kowego w szkołach jest znacznie mniej niż miało 
być. Z grona 1417 rybnickich sześciolatków naukę 
w pierwszej klasie z woli rodziców rozpoczęło 
tylko 286. Nauczycielom daje się też we znaki niż 
demograficzny. W tym roku kolejny niżowy rocznik 
uczniów zameldował się w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Najmniej liczne roczniki uczą się obecnie 
w piątych i czwartych klasach szkół podstawowych, 
a pierwszy wyraźnie liczniejszy rocznik to właśnie 
obecne sześciolatki. 

W szkołach ponadgimnazjalnych zaczęła obo-
wiązywać nowa podstawa programowa, a w kon-
sekwencji zmieniły się ramowe plany nauczania, 
które już w kolejnym roku szkolnym pozbawią 
nauczycieli niektórych przedmiotów znaczącej 
liczby godzin.

A oto efekty ruchu kadrowego w przedszko-
lach i szkołach. Z 13 nauczycielami rozwiązano 
stosunek pracy z powodu braku miejsca pracy 
(otrzymają oni sześciomiesięczne odprawy). To 
samo spotkało 12 kolejnych nauczycieli, ale, że 
nabyli już prawa emerytalne, przeszli na emeryturę 
(otrzymają dziewięciomiesięczne wynagrodzenie  
w formie odprawy). Ośmiu nauczycieli przeszło 
na emeryturę. 14 kolejnych z powodu braku pra-
cy przeszło w tzw. stan nieczynny, co znaczy, że  
w stosunku pracy będą jeszcze przez sześć mie-
sięcy i tyle też będą otrzymywać wynagrodzenie 
zasadnicze. Potem stosunek pracy wygaśnie. Pracę  
w szkolnictwie straciło też 51 etatowych nauczy-
cieli, którym wygasły umowy czasowe, a nowych 
umów z nimi już nie podpisano. 29 nauczycieli 
pracuje obecnie w rybnickich placówkach w 
niepełnym wymiarze godzin, a aż 59 ma etat, ale 
wypracowuje go w dwóch, a nawet w trzech szko-
łach. Do pracy przyjęto 20 nauczycieli-stażystów. 
Jak wyjaśnia Katarzyna Fojcik, naczelnik wydziału 
edukacji urzędu miasta, stażystów przyjmowano 
wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, gdy nie było 
nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

W przeciwieństwie do poprzedniego roku 
szkolnego wyraźnie spadła liczba nauczycieli 
przebywających na urlopach dla poratowania 
zdrowia. Obecnie z tego dobrodziejstwa korzysta 
20 nauczycieli, przed rokiem – 80.

— O urlop dla poratowania zdrowia starało się 
więcej nauczycieli, ale regułą było odwoływanie się 
dyrektorów szkół od decyzji lekarzy m.in. pierwszego 
kontaktu do Wojewódzkiej Komisji Medycyny Pracy. 
Decyzje komisji były różne; jednym osobom nie przy-
znała urlopu, innym przyznała, ale na czas krótszy 
niż wnioskowali. Byli też lekarze, którzy wycofali się 
z wystawionych wcześniej oświadczeń i nauczyciele, 

którzy zrezygnowali z ubiegania się o urlop — wyja-
śnia naczelnik Katarzyna Fojcik.

Generalnie w rybnickich placówkach oświato-
wych pracuje na pełnych etatach 1.837 nauczycieli 
(w ubiegłym roku było ich 1.910) – 20 stażystów; 
230 nauczycieli kontraktowych, 444 mianowanych i 
1.143 dyplomowanych (najwyższy stopień awansu).

— Zwolnienia są nieco mniejsze niż się spo-
dziewaliśmy – udało nam się połączyć etaty kilku 
nauczycielom. Liczba uczniów będzie jednak nadal 
spadać i w przyszłym roku sytuacja nauczycieli będzie 
równie trudna. Szkoły ponadgimnazjalne muszą się 
liczyć z konkurencją zza miedzy. Kiedyś rybnickie 
licea i technika ściągały dużo uczniów z sąsiednich 
miejscowości, a dziś szkoły w miastach ościennych 
cieszą się równie dobrą opinią — komentuje Joanna 
Kryszczyszyn, zastępca prezydenta miasta.   

Do 38 przedszkoli uczęszcza obecnie 4379 dzieci 
(w roku szkolnym 20011/2012: 37 przedszkoli  
i 4033 dzieci); do 27 podstawówek 7535 uczniów 
(7840); do 16 gimnazjów  3816 (3937); do pięciu 
liceów ogólnokształcących 2159 (2265); do pięciu 
techników 3013 (3081); do sześciu zasadniczych 
szkół zawodowych 721 (907). W podstawówkach 
funkcjonuje 11 klas sportowych (przed rokiem 
12); w gimnazjach 13 i w liceach trzy. Klas dwu-
języcznych jest dziewięć w gimnazjach i 16 (przed 
rokiem 14) w ogólniakach. W przedszkolach 
funkcjonuje pięć oddziałów integracyjnych, do 
których uczęszczają m.in. dzieci niepełnosprawne, 
w podstawówkach 14, a w gimnazjach dziewięć.

Już drugi rok z rzędu w szkołach prowadzone 
są dodatkowe lekcje w ramach tzw. fakultetów 
prezydenckich, które z założenia miały się 
przyczynić do poprawy wyników osiąganych 
przez uczniów w czasie egzaminów końcowych  
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych. Na każdą klasę podstawówki 
i szkoły ponadgimnazjalnej przypada średnio jed-
na dodatkowa godzina tygodniowo, zaś na klasę 
gimnazjalną dwie. Po przeanalizowaniu wyników 
ostatnich egzaminów, szkoły, które nie poprawiły 
swoich wyników, otrzymały dodatkowych godzin 
o jedną trzecią mniej. Zaoszczędzone w ten spo-
sób pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie 
nauczycieli, będą mogły za to wykorzystać szkoły, 
których uczniowie w czasie ostatnich egzaminów 
wypadli lepiej niż przed rokiem. Dzięki temu np. 
w II LO im. A.F. Modrzewskiego powstanie kółko 
astronomiczne, w zajęciach którego będą mogli 
brać udział również gimnazjaliści.

— Przyjęliśmy kryteria, o których informowaliśmy 
na początku minionego roku szkolnego. Celem fa-
kultetów była poprawa wyników i tego się trzymamy 
— dodaje Joanna Kryszczyszyn.

Wacław Troszka

W związku ze zwolnieniami wśród 
nauczycieli, coraz więcej pedagogów 
rejestruje się w urzędzie pracy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ryb-
niku od początku września zarejestrowało 
się 36 osób, które jako ostatnie miejsce 
pracy wskazały szkołę lub przedszkole (są 
to nauczyciele, nauczyciele przedszkola, 
wychowawcy, pedagodzy). Dotąd jedynie 
trzy z nich znalazły pracę, a kilka jest goto-
wych założyć własną firmę przy wykorzy-
staniu dotacji na rozpoczęcie działalności. 
— Nauczyciele nie decydują się na oferty 
prac biurowych, w ubezpieczeniach czy 
nieruchomościach. Zgodnie przyznają, 
że chcą pracować w szkole i tylko takimi 
propozycjami są zainteresowani — mówi 
Małgorzata Tlołka, kierownik działu po-
średnictwa pracy. 

(m)

odebrał też Tomasz Harsze z Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej, w którym 
uczniowie ZSM-E korzystają z warsztatów.

Obecnie „Mechanik” to prawie 700 uczniów 
(230 pierwszoklasistów), 52 nauczycieli oraz 
jedna maskotka – mrówka Melek, będąca 
symbolem pracowitości, rzetelności i wytrwa-
łości. Wymyślili ją uczniowie, a na pomysł 
imienia wpadł dyrektor. Melek zadebiutował 
na uroczystościach jubileuszu 60-lecia placów-
ki; najpierw w szkole, potem w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, gdzie odbyło się też ślubowanie 
klas pierwszych. — Przez 60 lat zmieniały się 
typy szkół, w których kształcono; zmieniali się 
też dyrektorzy i nauczyciele. W 1977 r. placówka 
otrzymała dzisiejszą nazwę, a w 1982 r. – imię 
Tadeusza Kościuszki. Wiele zmieniło się w trak-
cie ostatnich lat. Jeszcze pięć lat temu w skład 
zespołu wchodziło sześć typów szkół, dziś to już 
tylko trzy. Obniżyła się też liczba oddziałów –  
w skutek niżu demograficznego i nowych podmio-
tów w szkolnictwie zawodowym. Co nie znaczy, 
że nasza oferta i potencjał edukacyjny obniżył 
się. Stało się wręcz odwrotnie — mówił dyrektor. 
Przypomniał też o pracach remontowych, jakie 
w ostatnich latach przeprowadzono w placów-
ce (m.in. wymianie centralnego ogrzewania  
i budowie boiska ze sztuczną trawą), o dwóch 
nowych pracowniach – elektroniki użytkowej 
i robotów mobilnych oraz o wykorzystaniu 
środków unijnych i ministerialnych na powsta-
nie dwóch pracowni komputerowych. Szkoła 
zdobywa certyfikaty, a uczniowie – nagrody 
w najróżniejszych konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Młodzi ludzie angażują się 
też w szkolne koło wolontariatu i w akcje „Biała 
wstążka”, czy „Góra grosza”.                         (S)

Brakuje uczniów, 
    ubyło nauczycieli

Za nami pierwszy miesiąc nie tak już nowego roku szkolnego i wiadomo, jakie są 
ostateczne efekty ruchu kadrowego w rybnickich placówkach oświatowych. 

C

Nauczyciele
chcą do szkoły
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Od początku września dotychczasowa Szko-
ła Podstawowa nr 32 w dzielnicy Orzepowice 
funkcjonuje pod nowym adresem. Z ciasnego, 
wiekowego budynku, w którym trzeba się było 
uczyć na zmiany, uczniowie i nauczyciele prze-
nieśli się do dużej przestronnej szkoły przy 
ul. Borki, w której przez lata funkcjonował 
popularny „Medyk”, a ostatnio Medyczna 
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego.  

Sam budynek to typowa „tysiąclatka” (pokłosie pe-
erelowskiej akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa 
Polskiego”). — Czego jak czego, ale miejsca nam nie 
brakuje. Mamy salę taneczną i obleganą przez uczniów 
salę pingpongową — mówi Mirella Krakowczyk, 

świeżo upieczona (po konkursie) dyrektorka zespołu 
szkolno-przedszkolnego. Do rozległego budynku ma 
się jeszcze przeprowadzić orzepowickie przedszkole. 
Rozpoczął się już remont części parteru, którą ma 
zająć. — Przedszkolakom obiecaliśmy, że otrzymają 
nowe przedszkole pod choinkę — mówi dyrektorka. 
Na razie funkcjonuje tu jeden oddział przedszkolny 
złożony z  sześciolatków. Co ciekawe, z początkiem 
roku szkolnego rodzice trójki dzieci zdecydowali, że 
przeniosą swoje pociechy z tej grupy do pierwszej 
klasy. Przy starej podstawówce miasto kilka lat temu 
wybudowało przestronną salę gimnastyczną; tu sala 
jest znacznie mniejsza, bardziej kameralna, ale za to 
zamiast betonowej posadzki jest klasyczny parkiet.  
W szkole jest też nieczynny basen, który ze względu 
na fatalny stan techniczny, od 2007 roku jest wyłączo-
ny z użytku. Na jego reanimowanie, przynajmniej na 
razie, się nie zanosi. Trwa też budowa uniwersalnego 

boiska ze sztuczną nawierzchnią, na którym 
uczniowie będą mogli grać w piłkę nożną, 
ręczną oraz siatkówkę. Ma być gotowe  
w połowie października. W szkole funkcjo-
nuje już kuchnia i osobna stołówka. Szkolna 
świetlica składa się z aż trzech pomieszczeń; 
w jednym uczniowie odrabiają zadania, 
w drugim mogą grać np. w gry planszowe 
czy szachy, a trzecie jest przeznaczone na 
zabawy ruchowe. To nieduża szkoła, licząca 
191 uczniów. Jeszcze rok temu udało się  
w Orzepowicach otworzyć dwie klasy pierw-
sze. Teraz jest tylko jedna, liczy 14 uczniów.

t Do Szkoły Podstawowej nr 5, która 
od niedawna wespół z przedszkolem o tym 
samym numerze tworzy zespół szkolno-
przedszkolny, od września uczęszczają rów-
nież najstarsze przedszkolaki – sześciolatki. 
Grupę „Piąteczka” tworzy 24 dzieci, które 
mają okazję oswoić się już ze szkołą, w której 
za rok większość z nich rozpocznie zapewne 
naukę w pierwszej klasie. Dwie przestronne 
sale z łazienką urządzono dla nich w seg-
mencie, w którym mieści się również nowsza  
z dwóch szkolnych sal gimnastycznych. Tym sposo-
bem powstał tu taki przedszkolny zaułek, odizolo-
wany od podstawówki. Na szkolnym podwórku zbu-
dowano plac zabaw dla przedszkolaków, z którego 
chętnie korzystają też uczniowie najmłodszych klas. 
Niestety, budzi on też zainteresowanie dryblasów, 
którzy zapuszczają się tu wieczorami, nierzadko  
z puszką piwa w ręce.

t 49 to numer nowego przedszkola specjalnego, 
które z początkiem września otworzyło swoje po-
dwoje w gruntownie zmodernizowanych wnętrzach 
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy ul. Mikołowskiej. Ulokowaną na 
parterze placówkę tworzą jasne i przestronne sale. 
Wszystko jest tu nowe, więc wygląda imponują-
co. Do przedszkola uczęszcza obecnie 12 dzieci  
w wieku od trzech do sześciu lat – to czworo autysty-
ków i ośmioro dzieci z orzeczonym upośledzeniem  
w stopniu umiarkowanym podzielonych na dwie 
grupy. Kadrę pedagogiczną nowego przedszkola 
stworzyli dotychczasowi pracownicy SOS-W. Na każ-
dą grupę przypada dwóch nauczycieli prowadzących, 
jedna opiekunka i sześciu terapeutów. Przedszkolaki 

w zależności od potrzeb będą brać udział w zajęciach 
logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach 
relaksacyjnych i arteterapii. Będą tu również stoso-
wane nowoczesne terapie: biofeedback i tomatis.

Otwarcie nowego przedszkola specjalnego to 
pierwszy krok na drodze do połączenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i „Szkoły Życia”, 
czyli Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
prowadzącego obecnie również przedszkole spe-
cjalne, w jedną placówkę. Za trzy lata w kompleksie 
budynków przy ul. Piasta (obecnie SOS-W) ma 
funkcjonować duża placówka szkolnictwa specjal-
nego, którą będą współtworzyć przedszkole, szkoła 
podstawowa i gimnazjum. 

(WaT)

 

Wszystko jest tu nowe, więc wnętrza prezentują się imponująco

Nowa orzepowicka podstawówka to typowa tzw. tysiąclatka, podobna do 
kilku innych rybnickich szkół

Największym atutem nowej dla uczniów i nauczycieli placówki są duże, wolne 
przestrzenie, coś, czego w starej podstawówce bardzo im brakowało

Sześciolatki, które przeprowadziły się do Szkoły Podstawowej 
nr 5 mają do swojej dyspozycji dwie przestronne sale i kame-
ralną łazienkę 

Z myślą o maluchach w sąsiedztwie szkoły zbudowano efektowny 
plac zabaw

Otwarcia nowego przedszkola specjalnego prezydent 
Adam Fudali dokonał wspólnie z podopiecznymi Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
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Integracyjna olimpiada
14 września na obiektach MOSiR-u w Boguszowicach odbyła się 

Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna zorganizowana po raz 
pierwszy przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu 

Szkół nr 6 „Dla Do-
bra” i klub sportowy 
Górnik Boguszowice. 
W turnieju piłkarskim 
wystąpiło sześć drużyn; 
piłkarskie reprezentacje 
placówek szkolnictwa 
specjalnego z Rybnika, 
Jastrzębia Zdroju i cze-
skiego Hlučina oraz dru-
żyna boguszowickiego 

stowarzyszenia „17-ka”. W meczu finałowym doszło do powtórki poje-
dynku grupowego Hlučin – Wigor Jastrzębie. Wygrali i to 5:1 młodzi Czesi.

Po wręczeniu drużynom nagród rozpoczęła się muzyczno-rozrywkowa 
część olimpiady. — Zespół Szkół nr 6 funkcjonuje w Boguszowicach dopiero 
drugi rok, a działające przy nim stowarzyszenie Dla Dobra powstało z ini-
cjatywy byłego dyrektora dawnej Specjalnej Szkoły Zawodowej, bo tak się 
ona kiedyś nazywała, zmarłego w tym roku Emila Matlocha. To on chciał, by 
stowarzyszenie działało na rzecz uczniów szkoły i jej wychowanków. Poza 
szkołą skupiamy się na rekreacji i sporcie, stąd ta olimpiada — opowiada 
Bożena Musioł, prezes stowarzyszenia. Koszty organizacji olimpiady pokryły 
w większości pieniądze z grantu, który stowarzyszenie zdobyło w konkursie 
zorganizowanym przez urząd miasta.

Festyn na półwiecze 
22 września w chwałowickim Gimnazjum nr 3 odbył się festyn zor-

ganizowany w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia budynku szkoły. 
Wcześniej mieściła się tu Szkoła Podstawowa nr 14. 

Uczestnicy festynu 
mieli okazję zajrzeć do 
średniowiecznej osady 
rycerskiej, obejrzeć po-
kaz judoków z KS „Polo-
nia” Rybnik, oklaskiwać 
występy artystyczne 
oraz wziąć udział w  
rozgrywkach sporto-
wych i loterii fantowej. 
Główne uroczystości 

zaplanowano 29 listopada, kiedy to odbędzie się msza jubileuszowa i aka-
demia szkolna. Podsumowane zostaną również okolicznościowe konkursy. 
Od 1962 r. placówka jest drugim domem dla wielu pokoleń Chwałowiczan 
– najpierw uczniów SP nr 14, a obecnie – Gimnazjum nr 3. 

Europejsko w gimnazjum
20 września w Gimnazjum Nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni święto-

wano Europejski Dzień Języków. Z tej okazji placówkę odwiedzili przed-
stawiciele szkoły językowej Logmar, którzy pokazali uczniom prezentację 
przybliżającą Portugalię. Gimnazjaliści mieli okazję nie tylko doskonalić język 
angielski, lecz także przyswoić sobie kilka podstawowych zwrotów w języku 
portugalskim. W poprzednich latach w placówce w ramach Europejskiego 
Dnia Języków, prezentowano inne państwa Unii Europejskiej.

Konkurs na jubileusz
Moja szkoła w obiektywie – to tytuł konkursu fotograficznego z 

okazji 90-lecia „Powstańców”. 
Tematem prac powinna być szkoła, jej niezapomniane zakątki i osoby; 

wszystko, co wywołuje zabawne i wzruszające wspomnienia. Konkurs ad-

resowany jest do wszystkich fotografujących. Każdy z nich może nadesłać 
góra dwie fotografie (Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. T. 
Kościuszki 41, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Moja szkoła w obiektywie”). 
Zdjęcia powinny mieć format A4 (w przypadku starszych zdjęć – minimum 
A5). Fotografie cyfrowe można wysyłać pod adres: foto_zs1@o2.pl lub 
dostarczyć zapisane na nośniku elektronicznym do biblioteki szkolnej. Każde 
zdjęcie musi być opisane. Termin nadsyłania prac mija 5 października. 
Najlepsze pokazane zostaną na pokonkursowej wystawie otwartej w czasie 
obchodów jubileuszu szkoły. Wtedy też poznamy laureatów konkursu. 
Szczegóły na stronie internetowej I LO (www.rybnik.pl/lo1). 

Na obiedzie u mistrza
 — Jeśli praca zawodowa będzie jednocześnie waszym hobby, to 

jest duża szansa na to, że odniesiecie sukces — przekonywał uczniów 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Robert Sowa, znany z wielu 
programów telewizyjnych i audycji radiowych mistrz kulinarny, który 
24 września gościł w rybnickim „Ekonomiku”. Robert Sowa poprowa-
dził warsztaty, w trak-
cie których dzielił się z 
młodymi rybniczanami 
swymi zawodowymi 
doświadczeniami, za-
chęcał do udziału w 
kulinarnych konkur-
sach, opowiadał o po-
czątkach kariery oraz 
o nowych trendach 
w gotowaniu. Wraz 
z towarzyszącymi mu kucharzami z nowo otwartej restauracji „Sowa i 
przyjaciele” przygotował łososia oraz soczewicę z suszonymi pomidorami. 
Uczestnicy spotkania wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Wojaczek, 
przewodniczący rady miasta oraz Urszula Warczok, dyrektor ZSE-U, mieli 
okazję spróbować wybornych dań, zaś uczniowie wzięli udział w konkursie 
poświęconemu producentowi przypraw, z którym na co dzień współpracuje 
Robert Sowa. Zwycięzcami okazali się: Estera Dubiel, Tomasz Syrek oraz 
Patrycja Sobeczko.

Angielski tylko w Anglii
Anna Twarowska i Żaneta Reszel – nauczycielki języka angielskiego z 

Zespołu Szkół nr 3 na Nowinach wzięły udział w kursie metodycznym 
zorganizowanym przez Mayflower College w Plymouth w Wielkiej 
Brytanii. Szkolenie trwało od 15 lipca do 5 sierpnia, a nauczycielki miały 
okazję wzbogacić swój warsztat o nowe pomysły, zgromadzić materiały 
do wykorzystania podczas lekcji i zapoznać się z brytyjskim systemem 
edukacyjnym. Poznały też kulturę i życie codzienne mieszkańców oraz brały 
udział w wycieczkach edukacyjnych po malowniczej Kornwalii. Wyjazd 
dofinansowała Agencja Narodowa Programu Comenius w ramach akcji 
„Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. 

Ekspresem przez szkoły
• Z sukcesami wrócili z mistrzostw Polski do lat 12 w szachach szybkich 

uczniowie SP nr 2 ze Smolnej – Kamil Kozioł zdobył złoty medal, a Dawid 
Klementowski brązowy. • Uczniowie Gimnazjum nr 10 z Ligoty-Ligockiej 
Kuźni przyłączyli się do XIX polskiej edycji akcji „Sprzątanie świata”, która 
w tym roku przebiegała pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję... nie śmie-
cę”. 14 września posprzątali teren wokół swojej szkoły i z pobliskich ulic. 
• — Zachęcam byście od pierwszych dni nauki włączali się w życie szkoły, 
ucząc się pilnie i aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym placówki — 
mówiła Maria Malinowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 podczas uroczystej 
inauguracji nowego roku szkolnego w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Z wykładem 
inauguracyjnym wystąpiła prof. Jadwiga Jośko, kierownik Katedry Epidemio-
logii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

(S), (WaT)

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27



— Najtrudniejsze były pierwsze dni. Zakwasy 
dawały się nam we znaki — mówi Adrian.  
W liczącą 2500 km trasę wyruszyli 9 sierpnia. 
Przejazd przez Polskę do granicy wschodniej 
zajął im dwa dni. Potem była Ukraina Za-
chodnia, Mołdawia, okolice Odessy, wybrzeże 
Morza Czarnego i Krym. Dotarli na jego 
zachodnie i południowe krańce i dalej, w głąb 
półwyspu. W drodze powrotnej, pociągiem w 
26 godzin, dojechali do Lwowa. Zwiedzili mia-
sto, a potem wsiedli na rowery i wyruszyli do 
Przemyśla, skąd 2 września pociągiem dotarli 
do Katowic. Wyprawa zajęła im 25 dni. Naj-
bardziej dokuczliwe były dziurawe, ukraińskie 
drogi i pogoda – najpierw deszczowa i wietrzna, 
potem upalna. Codziennie pokonywali śred-
nio ponad 110 km. Trasę opracowali jeszcze 
w Polsce. — Obawy, jakie mieliśmy odnośnie 
ludności, okazały się całkowicie bezpodstawne. 
Ukraińcy byli dla nas przyjaźni i bardzo mili — 
opowiada Piotr. — Jechaliśmy z polską flagą, ale 
nie spotkaliśmy się z żadnymi przejawami agresji. 
Przeciwnie, mieszkańcy zaskoczyli nas swoją 
gościnnością — dodaje Adrian. Na Krymie 
rowerzysta z miejscowego klubu zaoferował 
im prysznic i poczęstunek. Starsza kobieta  
w jednej z kołchoźniczych miejscowości obda-
rowała ciastkami i owocami, a Andriej, które-
mu rybniczanie pożyczyli narzędzia do naprawy 

Łady, zaprosił ich na noc-
leg i pokazał swoje rodzinne 
miasto. Wyprawa rybnickich 
studentów wszędzie budziła 
zaciekawienie. — Zdanie, że 
jedziemy na „wielocypedach 
iz Polszy” opanowaliśmy do 
perfekcji — mówi z uśmiechem 
Adrian. 

Gdzie Rzym, 
a gdzie Krym
Na rowerach jeżdżą od daw-

na; głównie po Polsce, czasem 
– Czechach. Adrian, student 
piątego roku elektroniki i fizyki na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, lubi również podróżować 
autostopem. Piotr, który rozpoczyna właśnie 
studia na informatyce w Krakowie, mówi, że 
smykałkę do dalekich wypraw odziedziczył po 
przodku. — Mój pradziadek, Franciszek Konsek, 
przed stu laty opłynął świat. Znalazł się nawet 
w książce o wielkich Ślązakach (o marynarzu-
podróżniku pisał też Marek Szołtysek - „GR” 
1/2007 – dop. red.). Sporo podróżuje również 
mój wujek, a ja chętnie chodzę po górach  
i jeżdżę na rowerze — mówi Piotrek. Rok temu 
w sierpniu pojechał na rowerową wyprawę 
do Rzymu. Jego doświadczenia przydały się  
w czasie tegorocznej eskapady, choć tym razem 
było zdecydowanie trudniej. Przede wszystkim 
zaskoczyły ich wysokie ceny. — Na Ukrainie 
drogie są nie tylko mięso, mleko i jego przetwory. 

W przewodniku sprzed kilku lat cena biletu 
do parku narodowego wynosiła 5 hrywien. 
Dziś to już 30 hr. Koszt obiadu wzrósł z 15 

do 75 hr. Kasza kuskus u nas kosztuje 
4 zł; tam 15 zł — opowiada Adrian. 

Sklepów samoobsługowych jest znacznie mniej 
niż w naszym kraju. Musieli więc dogadywać się 
ze sprzedawczyniami, co nie zawsze było pro-
ste. Na całej trasie spotkali tylko jedną osobę, 
która mówiła po angielsku. Zdarzało się, że 
jadąc przez 50 km nie natrafili na żaden sklep. 
Pierwszy duży supermarket zobaczyli dopiero w 
Odessie. — Zabraliśmy zbyt mało turystycznego 
jedzenia, którego praktycznie w tamtejszych skle-
pach nie ma — mówi Adrian. Była za to fasola 
w sosie pomidorowym. Smak tego „specjału”  
zapamiętają na długo. Najczęściej spali w na-
miocie, ale zdarzało się im nocować w polskich 
parafiach, pod gołym niebem, a nawet w jaskini 
niedaleko miejscowości Biała Skała. — To był 
nasz ostatni nocleg w centralnej części Krymu. 
Mniej znane, ale przepiękne miejsce, ze skalną 
ścianą wystającą na sto metrów ponad step. 
Robiła imponujące wrażenie — opowiadają 
studenci. Adrian szczególnie zapamięta nocleg 
w Bałakławie, portowym mieście na południo-
wym wybrzeżu Krymu. — Dawniej stacjonowały 
tam radzieckie łodzie podwodne, bo zatoczka 

N o c l e g  n a  k l i f a c h 
nieopodal Bałakławy

Na „wielocypedach” 
na Krym

Wydawać by się mogło, że po przejechaniu 2500 km z Rybnika na 
Krym długo nie będą chcieli wsiąść na rowery. Tymczasem studenci 
Piotr Konsek i Adrian Stańko nadal z chęcią wybierają ten środek 
lokomocji. Również do naszej redakcji przyjechali rowerami. Czują 
jeszcze w nogach 25-dniową wyprawę, ale już planują kolejną.  

Adrian i Piotr pod domem pionierów w Ciurupińsku, niedaleko Kherson, na południu Ukrainy

V

Trasa, jaką pokonali rybniczanie
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2 września 6. Harcerska Drużyna 
Żeglarska z Rybnika wróciła z dwu-
tygodniowego rejsu po Bałtyku. 

Wypłynęli 18 sierpnia ze Szczecina  
i odwiedzili siedem portów: Klintholm, 
Kopenhagę, Helsingor, Hammerhavnen, 
Svaneke, Kasberg i Świnoujście. Płynęli 
dwoma jachtami – 11 osób na Blue Wa-
ter, sześć – na Masquenadzie. Wyprawa 
miała przede wszystkim charakter szkole-
niowy. Dla większości uczestników był to 
pierwszy morski rejs w życiu. Na szczęście 
pogoda im dopisała i nie musieli zmagać 
się ze sztormami. — Wróciliśmy pełni zapału do pracy w drużynie i w szkole, urzeczeni żaglami  
i żądni nowych przygód — dzieli się wrażeniami Anna Maria Czarnecka, jedna z uczestniczek rejsu. 
Wspomnienia z wyprawy również na stronie www.zhp.komrel.net/start                                   (S)

jest niewidoczna z morza. Wspięli-
śmy się na klify i nocowaliśmy na 
polanie otoczonej z dwóch stron 
skałami, oświetlanej przez księżyc 
w pełni — opowiada. Pozytywnie 
zaskoczyła ich Mołdawia, biedna, 
ale z wyjątkowymi krajobrazami 
i bezkresnymi widokami. Krym 
okazał się piękny. Ceny jednak były 
wysokie, a plaże zatłoczone. 

Chwasty – postrach 
rowerzystów
Na szczęście na całej trasie 

obyło się bez wypadków. Wpraw-
dzie rybniczanie długo nie mogli 
przyzwyczaić się do kierowców, 
szczególnie tych w zachodniej 
Ukrainie i w Mołdawii, którzy 
używają klaksonów niemal przy 
każdej okazji; również na powi-
tanie, czy przeprosiny. Rowery 
Adriana i Piotra też się spisały, 
choć konieczne okazały się drobne 
naprawy. — Po pierwszych 50 km 
na ukraińskich drogach musiałem 
wymienić szprychę, a potem pedały. 
Jeden nawet dwukrotnie — wspo-
mina Piotr. Adrian bez większych 
problemów przejechał pierwsze 
1500 km. — Pamiętam pewien pora-
nek, który rozpoczęliśmy od łatania 
przebitych dętek. Wkrótce okazało 
się, że musimy to zrobić ponownie, 
a wszystkiemu winien był pewien 
niepozorny chwast, przypominający 
trawę, którego nasiona mają długie 
i ostre kolce — wspomina Adrian. 

Rybniccy studenci już planu-
ją kolejną wyprawę. Piotr myśli  
o Skandynawii, Adrian chciałby 
zobaczyć Francję. — Rowerowa 
wyprawa przez Ukrainę była jednym 
z moich marzeń, które wreszcie 
udało się spełnić. Oczywiście to, co 
zobaczyłem znacznie różniło się od 
wyobrażeń ukształtowanych raczej 
przez sienkiewiczowską Trylogię. 
Cóż, czasy się zmieniły… —  ocenia 
Piotr. Tak naprawdę chcieli poje-
chać do Portugalii, ale ze względu 
na koszty wybrali Krym. Dziś nie 
żałują tej decyzji, trudów całej 
trasy, bolących kolan, czy kłopotów 
ze ścięgnem Achillesa. — Mocno 
schudliśmy, ale powoli wracamy 
do swojej wagi — śmieje się Piotr. 
Mówią, że było warto. — Taka 
wyprawa kształtuje charaktery i po-
zwala sprawdzić własne możliwości 
— mówią rybniccy studenci, Piotr 
i Adrian. 

Sabina Horzela-Piskula

Wśród festiwali filmów niezależnych 
RePeFeNe ma swoją pozycję i przyciąga 
coraz ciekawszych autorów – w minio-
nych latach mieliśmy okazję oglądać 
m.in. poruszającą „Nędzę” Filipa Rud-
nickiego czy głośny dokument Pawła 
Jóźwiaka-Rodana pt. „Mama, tata, Bóg 
i Szatan”. Tym razem kinomani również 
się nie zawiedli. Grand Prix festiwalu 
i pierwszą nagrodę w kategorii filmu 
dokumentalnego zdobył „Camp” w reży-
serii Tomasza Jeziorskiego (Warszawa) 
– dokument realizowany na obozie dla 
otyłych dzieci. — Gorzki film, pokazujący 
nieszczęśliwe, wyobcowane dzieci, które 
na co dzień wśród rówieśników są pośmie-
wiskiem. Przejmujący, czasem dowcipny 
obraz, który naprawdę warto zobaczyć 
— mówi Mirosław Ropiak, organizator 
RePeFeNe. Za najlepszą fabułę uznano 
„Bajkę” Aleksandry Góreckiej (Warsza-
wa), pełną prostoty opowieść o marzeniu 

małej dziewczynki, by jej rodzina znów 
była pełna miłości i ciepła. Wśród 
filmów eksperymentalnych zwyciężył 
„Tor myślenia” autorstwa rybniczanki 
Hanny Grzonki. To czarno-biała chyba 
nieco przewrotna impresja o podróży 
pociągiem. — Zawsze interesowałam 
się filmem. Animacją grafiki zajmuję się 
od roku. Wszystko zaczyna się od dostrze-
żenia ruchu — mówi laureatka, która 
prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki na 
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. To pierwszy fil-
mowy sukces autorki. Jak sama zauważa, 
plastycy często kierują się w stronę filmu 
animowanego i jako przykład podaje 
twórczość Piotra Dumały.

Po raz pierwszy w historii festiwalu 
w internetowym konkursie wybrano 
najlepszy teledysk. Dodatkowa katego-
ria, której pierwszym zwycięzcą został 
Łukasz Czempik z Rydułtów, autor klipu 

„Pressure”, cieszyła się dużym zainte-
resowaniem i pewnie wejdzie na stałe 
do programu RePeFeNe. Nadesłane 
produkcje oceniało jury w składzie Jan 
F. Lewandowski, Magdalena von Rudy 
i Robert Pior. Dla ciekawych kulisów 
filmowego rzemiosła gratką okazały się 
warsztaty charakteryzacji prowadzone 
przez Nikolo Marcela Kokotiaka. Każdy 
uczestnik został naznaczony blizną bądź 
przynajmniej poparzeniem i przez chwi-
lę mógł się poczuć jak bohater horroru.

Festiwal zainaugurowała premiera 
filmu „Tu jest fajnie” – ósmej śląskiej 
produkcji Klubu Filmu Niezależnego 
w reżyserii Eugeniusza Klucznioka,  
w którym wystąpili m.in. Marian Ma-
kula, Jerzy Cnota, Inga Papkala i kil-
kuletnia debiutantka Wiktoria Giemza. 
Ośmioletnia Wiktoria, mieszkająca na 
stałe w Anglii, przyjeżdża w odwiedziny 
do wujka Mariana. Obawy, że dziecko 
będzie się nudzić, okazują się nieuza-
sadnione – dziewczynka chętnie poznaje 
Śląsk, zaprzyjaźnia się z rodziną i ani 
myśli o powrocie. Kluczniokowi nie 
sposób odmówić pasji i zaangażowania 
– pokazuje Śląsk takim, jakim go widzi i 
czuje. Twórcy zdecydowanie koncentru-
ją się na temacie i treści, pozostawiając 
formę i warsztat na drugim planie. 
— Nakręciliśmy „Tu jest fajnie”, żeby 
pokazać historię Śląska taką, jaką znamy 
z dziada pradziada — mówił po projekcji 
reżyser. Widzowie lubiący klimat, styl i 
wolny rytm opowieści znany z poprzed-
nich filmów będą usatysfakcjonowani.

(m)
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Niezależny weekend w Chwałowicach

Żeglowali po Bałtyku

Harcerze dotarli do siedmiu bałtyckich portów 
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Za nami jedenasta edycja Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego. Swoje filmy po-
kazali twórcy z całej Polski.

Hanna Grzonka przygodę z filmem rozpoczęła sukcesem na tegorocznym RePeFeNe
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W koncercie wystąpiło kilkuset członków 
tego jedynego w swoim rodzaju ogniska pracy 
pozaszkolnej – od maluchów ledwie odróżniają-
cych „lewy od prawego” do wytrawnych tancerzy  
z kilkunastoletnim stażem. „Najlepsza na świe-
cie” rybnicka publiczność zgotowała zespołowi 
prawdziwą owację. Zamiast tortu zaserwowano 
orzechowe babeczki, a dyrektor Anita Geratow-
ska odebrała dziesiątki życzeń. Wcześniej jednak 
sama obdarowała okolicznościowymi medalami 
grupę najbardziej wiernych przyjaciół zespołu,  
w tym prezydenta Adama Fudalego i jego zastępcę 
Michała Śmigielskiego. — Ktoś, kto stworzył Przy-
godę musiał bardzo kochać Polskę — podsumował 
gospodarz miasta. Tym kimś była Renata Hupka, 
która harcerską drużynę artystyczną przekształciła 
w zespół folklorystyczny, będący dziś znakiem 
firmowym i towarem eksportowym Rybnika.

W Międzynarodowym Festiwalu Folkloru, 

który tegoroczny jubileusz uświetnił, wzięły udział 
zespoły folklorystyczne z Francji, Turcji, Włoch, 
Czech, Ukrainy, Serbii i Wenezueli. Przeszły 
one korowodem przez miasto, zostały przyjęte 
przez prezydenta Rybnika, a na zakończenie 
jubileuszowych obchodów dały w TZR wspaniały 
koncert. Goście oraz  „wypożyczona” grupa tan-
cerzy z Argentyny zaprezentowali się na Rynku  
i w  DK w Chwałowicach, a także w Rydułtowach  
i Kędzierzynie-Koźlu. Zagraniczni goście zwiedzili 
również Kraków, Wieliczkę i Oświęcim, a pozosta-
ły czas spędzili na integracji z „przygodowiczami” 
poprzez wspólne działania artystyczne, gotowanie 
narodowych potraw i biesiady.

(r)

Czy wiecie, że …
• Przez Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” przewinęło się 

ponad 12 tysięcy wychowanków (ok. 600 wychowanków  
w roku jubileuszowym)

• Przygoda dała ponad 2000 koncertów w kraju i za granicą  
(w ostatnich pięciu latach tylko grupy reprezentacyjne wy-
stępują ponad 60 razy w roku)

• Zespół brał udział w 115 Festiwalach Międzynarodowych 
na pięciu kontynentach, z których 15 odbywało się w kraju

• Najczęściej odwiedzanym krajem jest Ukraina, zespół był tam 15 razy
• Największa liczba widzów na koncertach Przygody w ciągu 

jednego dnia – 21.000. Zdarzyło się to 2 razy – w 1999 w 
Peru (Truhillo) i w 2011 w Indiach (Delhi)

• Kostiumeria Przygody liczy ponad 1200 kompletów ko-
stiumów

• Obecnie 12 członków starszej grupy tańczy w zespole ponad 
15 lat, a Tatiana Łochowicz – 18 lat

• Najmłodszy „przygodowicz” ma trzy lata, najstarszy 74
• Wśród wychowanków jest 15 choreografów, czterech muzy-

ków zawodowych i trzech aktorów
• Przygoda wydała cztery płyty, ponad 60 razy występowała 

w telewizji 
• Zawarto pięć udanych przygodowych małżeństw
• Rocznie „Przygodowicze” gubią średnio 130 wieszaków  

i zużywają 1200 metrów czerwonej  wstążki
• Rekord kichnięć przez jedną osobę na próbie wynosi 27
• Jedna osoba w ciągu członkostwa w zespole została upomnia-

na blisko 1000 razy za żucie gumy na próbie
• „Przygodowicze” zarwali do tej pory dziesięć scen i rozbili trzy 

szyby, złamali na koncertach w kraju dwa obojczyki, a za gra-

nicą – dziesięć nóg i dwa palce (jedna osoba złamała obie nogi 
równocześnie). Trzykrotnie odwiedzili pogotowie z powodu 
wbitych jeżowców i dwukrotnie z powodu wbitych drzazg

• Nauczyciele za pracę w Przygodzie otrzymali 33 nagrody  
i wyróżnienia, w tym: dwa Złote Krzyże zasługi, trzy Srebrne  
Krzyże Zasługi, dwie Srebrne Odznaki za wieloletnią służbę, 
dwie Nagrody Ministra,  dwie Nagrody Kuratora, 15 Nagród 
Prezydenta Miasta, jedną Honorową Złotą Lampkę Górniczą 
(Renata Hupka), jedno Wyróżnienie w Konkursie Nauczyciel 
Roku, jeden tytuł Człowieka Roku portalu Rybnik.com.pl  
w dziedzinie Kultury (Anita Geratowska), dwie Złote Odznaki 
Zasłużony dla Województwa Śląskiego, jeden Medal Gwiazdy 
Wigilijnej, jeden medal Zasłużony dla Rybnickiej Oświaty.

Najdłuższy, bo 18-letni staż w Przygodzie ma Tatiana Łochowicz, 
która nie tylko jest doświadczoną tancerką, ale również pięknie 
śpiewa. Na koncercie z jedną z najmłodszych członkiń Przygody 
Matyldą Wajner – Pyzą 

Jubileusz Przygody

Goście Międzynarodowego Festiwalu Folkloru  
z wizytą u prezydenta Rybnika

Przykład międzynarodowej integracji: 
Turczynka z Istambułu nie odstępowała 
młodszej koleżanki z Przygody 
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„Przygoda tańczy, śpiewa i złych humorów nie miewa” — I tak już lat czterdzieści! 
Na jubileuszowej scenie Teatru Ziem i Rybnickiej, gdzie przez cztery godziny mieszały 
się łowickie pasiaki, cieszyńskie koronki, góralskie portki, pobrzękujące krakowskie 
pasy, śląskie wionki i kurpiowskie korony, jedynym stałym elementem była kilkuletnia 
Matylda. Niczym Pyza, bohaterka książki „Pyza na polskich dróżkach” Hanny Janu-
szewskiej, chłonęła polskie, taneczne krajobrazy... 
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R o z m o w a  z  A n i t ą  
Geratowską, dyrektorem 
ogniska pracy pozaszkol-
nej i zespołu Przygoda. 

Mogłybyśmy rozpocząć od 
banalnego „Czterdzieści lat 
minęło jak jeden dzień”, ale to 
nie byłaby prawda...

Nie byłaby, bo Przygoda to ty-
siące dni pracy nauczycieli, dzieci 
i młodzieży oraz pozostałych 
osób, dzięki którym funkcjonu-
jemy, składające się na to, czym 
zespół jest dziś.

Czym w takim razie jest 
Przygoda?

Jest miejscem, w którym kil-
kaset dzieci od lat trzech do po-
naddwudziestoletniej młodzieży 
czerpie radość z muzyki, tańca  
i przebywania razem. Tu dora-
stają w atmosferze pracy, roz-
wijają się ruchowo i wokalnie, 
dojrzewają psychicznie i  emo-
cjonalnie, uczą się  „gry zespoło-
wej”, dyscypliny, samodzielności  
i odpowiedzialności, nawiązują 
przyjaźnie czyli spełniają potrze-
bę młodych ludzi przynależności 
do grupy rówieśniczej. Jedno-
cześnie reprezentują Rybnik, 
promują folklor oraz polskie 
ludowe tradycje i obyczaje, 
ambitnie rywalizują, a nagrodą 
jest występ przed szeroką pu-
blicznością, aplauz i poznawanie 
kraju oraz świata. Dla wielu osób 
Przygoda była początkiem drogi 
zawodowej związanej z chore-
ografią lub animacją kulturalną. 
Jednym słowem, uczą się wszyst-
kiego, co może zaprocentować 
w dorosłym życiu. A pomagają 
im w tym wszyscy pracownicy 
OPP w liczbie blisko dwudziestu 

– nauczyciele, pracownicy ad-
ministracji oraz obsługi, którzy 
wykonują rekwizyty, szyją stroje 
i są częścią naszej społeczności 
często bardziej zaanagażowaną 
niż nauczyciele. 

A czym Przygoda jest dla 
ciebie?

Jeśli powiem, że wszystkim, 
jakkolwiek to zabrzmi, będzie 
niedalekie od prawdy. W OPP  
i zespole spełniam się w wielu ro-
lach. Dyrektora czyli osoby koor-
dynującej całość od administracji 
poprzez finanse, kwestie byto-
we, bezpieczeństwo, kontakty  
z innymi instytucjami i rodzicami 
do organizacji zajęć, występów 
i zagranicznych wyjazdów. Ale 
jestem również nauczycielem 
odpowiedzialnym za problemy 
dydaktyczne i wychowawcze, 
choreografem prowadzącym 
cztery własne grupy i reżyserem 
koncertów, od którego oczekuje 
się nowych pomysłów, kreatyw-
ności itp. Bywam też „mamą  
i ojcem w jednym”, niekiedy 

surowym, innym ra-
zem ocierającym łzy...  
W  z e s p o l e  m a m 
nie tylko oddanych 
pracowników, a le  
i przyjaciół, takich jak 
szefowa kapeli Zo-
fia Basztoń, którzy 
mówią co myślą, a ja 
czerpię z ich doświad-
czeń i zawsze mogę 
na nich liczyć. W tej 
sytuacji oddzielenie 
życia zawodowego 
od prywatnego jest 
niemożliwe. Ale jest 
jeszcze coś ponad 
przyjemność pracy 

artystycznej z dziećmi, relacje 
z rodzicami, ponad przyjaźnie 
tu nawiązane – obietnica dana 
mamie, że Przygoda przetrwa.

Wszystko wskazuje na to, że 
obietnicy dotrzymałaś. Dzięki ma-
mie, Renacie Hupce, Twoje relacje 
z Przygodą były szczególne...

Ale nie wyjątkowe, bo moc-
ne więzi z zespołem to nasza 
specjalność. Byli „przygodowi-
cze” przyprowadzają na zajęcia 
swoje dzieci, mając pewność, 
że Przygoda może być nie tylko 
prawdziwą przygodą, ale i szkołą 
życia. Ostatnio byłam na trzy-
dniowym wyjeździe z dziećmi 
do lat sześciu. Maluchy świetnie 
sobie radziły bez mamuś i tatu-
siów, pomagały sobie wzajem-
nie, uczyły się odpowiedzialności 
i solidarności. Starsi członkowie 
zespołu włączają się w orga-
nizację różnych przedsięwzięć, 
jak choćby naszego jubileuszu  
i festiwalu. Przekonywali, że jeśli 
chcemy dotrzeć do młodzieży, 
trzeba zorganizować wieczorny 
koncert na rynku, w miejscu, 
gdzie młodzi się zbierają. Mieli 
rację, bo koncert był sukcesem. 
Ich pomysłem był również na-
miot dla występujących grup 
rozbity obok Rybnickiego Cen-
trum Kultury, który wyelimino-
wał znane z poprzednich kon-
certów zamieszanie w teatrze. 
To utożsamianie się z zespołem 
bardzo cieszy.

Składający gratulacje dy-
rektor Domu Kultury w Bo-
guszowicach Cezary Kacz-
marczyk życzył ci spełnienia 
dalszych marzeń dotyczących 
zespołu. Dodał, że są one tak 
sugestywne, że prezydent 

Rybnika nie wie już czy to two-
je, czy może jego własne ma-
rzenia. Ile ich jeszcze zostało? 

W październiku wprowa-
dzamy się do nowej siedziby, 
wyremontowanego budynku  
w kompleksie Zespołu Szkół Bu-
dowlanych. I to oczywiście jest 
spełnieniem jednego marzenia. 
Drugim jest budowa dużej sali 
ze sceną, co uniezależniłoby 
Przygodę od innych instytucji 
i dawało możliwości pomno-
żenia środków finansowych 
dzięki wynajmowi. W czasie, 
gdy pozyskanie sponsorów jest 
sprawą bardzo trudną, bycie „na 
swoim” jest bezcenne.      

Czy lepsze warunki pracy 
w nowej siedzibie sprawią, 
że zainteresowanie zespołem 
będzie większe?

Na razie demografia nie prze-
kłada się na zmniejszenie się licz-
by małych dzieci, ale brakuje też 
nieco starszych. Dlatego mamy 
nadzieję na ścisłą współpracę  
z sąsiadem, czyli Zespołem Szkół 
Budowlanych. Zdarza się, że 
uczniowie pod presją rodziców 
bojących się o wyniki w nauce  
w nowej szkole – gimnazjum czy 
liceum – rezygnują z Przygody.  
A szkoda, bo zajęcia w OPP 
mogą być znakomitym dopeł-
nieniem programu nauczania.

Czy forma ogniska pracy 
pozaszkolnej dla pracy zespołu 
jest dobrym rozwiązaniem?

Jak najbardziej, szczególne 
dla nauczycieli, bo umocowanie 
w oświacie daje im stabilność 
zawodową i możliwość awansu.  
To osoby o wykształceniu pe-
dagogicznym, dlatego rodzice 
mogą być pewni, że oddają dzie-
ci w dobre ręce. Należymy do 
tego samego „resortu oświaty” 
co nasi wychowankowie, dla-
tego dzięki dobrej współpracy  
z dyrektorami szkół i przedszkoli 
udaje nam się zorganizować 
wiele imprez, jak np. festiwal 
piosenki śląskiej Karolinka oraz 
konkursy plastyczne. Ponadto 
sami gospodarujemy pieniędz-
mi i sami podejmujemy decyzje  
o ich wydaniu. Czasami ryzykow-
ne, ale nasze...

Z okazji jubileuszu życzymy 
zatem zawsze dobrych decyzji.  

Rozmawiała 
Wiesława Różańska

Anita Geratowska: — Przygoda jest dla mnie wszystkim...

Fragment jubileuszowego występu
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Kulturalnym skrótem

w 12 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej otwarto 
wystawę pt. „Jestem snem” Agaty Fojcik z Wodzisła-
wia Śl. To zbiór abstrakcyjnych obrazów, projektów  
i prac graficznych, poruszających temat wnętrza 
człowieka, jego osobowości, wyobraźni, marzeń 
i snów. To trzecia wystawa Agaty Fojcik. Pierwszą 
pokazano dwa lata temu w Boguszowicach, drugą w 
Wodzisławiu. — Lubię też tworzyć kolaże i wplatać 
ich elementy w malarstwo. Wykorzystuję różnorakie 
materiały, które dodatkowo przerabiam, szukając 
ciekawych efektów wizualnych — opowiada Agata 
Fojcik. Wystawę można oglądać do 8 października.

w Młodzieżowy teatr Tara-Bum, działający pod au-
spicjami Rybnickiego Centrum Kultury, zajął drugie 
miejsce w ogólnopolskim przeglądzie teatrów ama-
torskich „Zderzenia teatralne”. Przegląd trwał od 28 
do 30 sierpnia w ośrodku „Dorożkarnia” w Warsza-
wie. Rybnicki zespół nagrodzono za spektakl „Jedna 
szafa… wiele ubrań”, w reżyserii Izabeli Karwot, 
która prowadzi również teatr Supeł. 19 września 
zespół ten wrócił z trzecią nagrodą z II Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Kocioł 
teatralny 2012” w Andrychowie. Nagrodzono ich za 
spektakl „Świat widziany z ziarenka maku”. Supeł 
działa w Domu Kultury w Boguszowicach.

w Za nami kolejna edycja PDF, czyli Plejady Dobrych 
Filmów, która upłynęła pod dyktando Alfreda Hitch-
cocka. W każdą środę września w chwałowickim 
kinie prezentowane były filmy mistrza suspensu. 
Pokazano m.in. Psychozę, Ptaki i Szał. 

w Tworzy jako Peter J. Birch. Naprawdę nazywa się Piotr 
Jan Brzeziński. Pochodzi z Wołowa, miasta położo-
nego na Dolnym Śląsku. Jego muzyka to akustyczny 
indie folk. W Rybniku zagrał 22 września w herba-
ciarni White Monkey, w ramach trzymiesięcznej, 
międzynarodowej trasy koncertowej.  

w Wychowankowie pracowni plastycznej GiR-a, dzia-
łającej w Młodzieżowym Domu Kultury pokazali 
swoje rysunki, grafiki i prace malarskie na wysta-
wie pt. „Martwa i żywa natura”, podsumowującej 
ubiegłoroczną działalność. 23 września zwiedzający 
obejrzeli też prace wykonane podczas II pleneru ar-
tystycznego w Ustroniu Dobce pt. „Kamień i woda”. 
Wernisaż zakończył poczęstunek domowych wypie-
ków przygotowanych przez mamy wychowanków. 
Wystawę można oglądać przez miesiąc.

w W opolskim dwumiesięczniku społeczno-kul-
turalnym „Strony” (nr 1-2 ) ukazał się Dziennik 
Holenderski Mariana Lecha Bednarka, rybnickiego 
poety, malarza, scenografa, twórcy teatru sztuki.  
W publikacji Bednarek przedstawił losy polskich emi-
grantów w Holandii. Pismo jest dostępne w Empiku.

w 28 września w Bibliotece Pedagogicznej zaplanowa-
no spotkanie autorskie i otwarcie wystawy „Piórem 
i pędzlem” rybnickiej artystki Jadwigi Mandery. 
Wystawa będzie czynna do 28 października. Można 
ją oglądać w godzinach pracy biblioteki (poniedzia-
łek – czwartek od 8 do 18, piątek – od 8 do 15, 
sobota – od 9 do 13).

— To nasz pierwszy kontakt z bankiem 
przez internet. Zobaczymy, jak będzie — 
mówiły panie Barbara, Regina, Krystyna 
i Stefania, które wzięły udział w warszta-
tach komputerowych dla osób starszych 
poświęconych bankowości elektronicznej. 

Zajęcia odbyły się 17 września w czytelni 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
w ramach kongresu „Obywatel Senior”, który 
miał miejsce w 11 miastach województwa ślą-
skiego, w tym również w Rybniku. Prowadząca 
warsztaty Monika Chylińska-Mijała uczyła 
panie, jak założyć konto bankowe, wykonać 

przelew i zadbać o bezpieczeństwo swoich pie-
niędzy w sieci. Łatwo nie było, ale uczestniczki 
warsztatów udowodniły, że nie taka bankowość 
straszna, jak by się zdawało. Z kolei w filii nr 4 
PiMBP w Paruszowcu-Piaskach dla osób star-
szych zaplanowano warsztaty „E-podróżnik 
– wirtualne wycieczki kulturalne”, a w filii nr 6 
na Nowinach – z podstaw obsługi komputera. 
Dyrektor rybnickiego Muzeum zaprosił senio-
rów na dwa wykłady – „O duchowości Śląska 
w dawnych wiekach (IX-XIX w.)” oraz „Od 
reformy do reformacji Kościoła na Śląsku – 
jaka była? czyli o religijności Ślązaków w XVI  

i XVII wieku”. Ofertę czyn-
nego wypoczynku dla osób 
starszych przygotowało Bu-
shido, gdzie od 17 do 19 
września seniorzy mogli 
wziąć udział w zajęciach 
salsy, fitnessu, nordic wal-
kingu czy gimnastyki oraz 
wysłuchać prelekcji lekarza 
i psychologa. 

Kongres „Obywatel-se-
nior” był jednym z wydarzeń 
promujących Europejski 
Rok Aktywności Osób Star-
szych i Solidarności Między-
pokoleniowej 2012.       (S)

— Chcę pokazać specyficzny świat kobie-
cych uczuć, fascynacji, dziwnych upodobań, 
wizji bardziej lub mniej realnych, ale zawsze 
czerpanych ze świata natury — mówi Mila-
da Więckowska o wystawie swoich grafik 
„Natura kobiety i… natura”. Można ją 
oglądać do 12 listopada w galerii 
Smolna, przy szkole podstawowej 
nr 34.

Na co dzień pracuje z młodymi ludź-
mi w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Rybniku, ale na swoje grafiki za-
wsze znajduje czas. Inspiruje ją Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska i natura, 
również ta kobieca. — Kobiety-motyle, 
kobiety-pory roku, kobieta-marzenie… 
Czerpią swoją siłę z powietrza, wiatru, 
wody, drzew... Zrodzone z natury są 
jej integralną częścią — opowiada 
Więckowska. Na wystawie pokazała 
18 grafik, nie tylko z kobietami w roli 
głównej. Zobaczymy też nostalgiczne 
krajobrazy, drzewa, czy ruiny – bu-
dowle stworzone kiedyś przez ludzi, 
teraz na stałe zespolone z przyrodą. 
Pochodzą z różnych lat. Do stworze-
nia najnowszych grafik zainspirowały 
artystkę zdjęcia z rodzinnego albumu. 

— Tak powstały dwa portrety mojej córki Pauliny 
i dwa autoportrety; oczywiście z naturą w tle. 
To kolorowe grafiki, wyjątkowo pracochłonne 
— opowiada Milada Więckowska. Wernisaż 
wystawy odbył się 19 września. 

(S)
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Milada Więckowska i jej graficzny autoportret

W ramach kongresu „Obywatel Senior” odbyły się zajęcia z bankowości elektronicznej 
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W banku, czyli w bibliotece

Odsłania kobiecą naturę
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Jeszcze tylko do 3 października w galerii sztuki Teatru 
Ziemi Rybnickiej można oglądać wystawę POKOLENIA. 
Postawy, konfrontacje, spotkania”, na którą składają 
się obrazy namalowane przez wykładowców i prace 
plastyczne absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. 

— To prace najzdolniejszych studentów, którzy przytrafili się 
naszej uczelni w ostatnim czasie. Ich prace postanowiliśmy skon-
frontować z twórczością osób bardziej już okrzepłych w profesji 
artystycznej. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wystawa ta 
tworzy spójną całość. Dla nas nauczycieli to spora satysfakcja, 
 bo w końcu my tych ludzi kształcimy — mówi prof. Lech Koło-
dziejczyk, którego obrazy również są prezentowane na wystawie.

Wśród prac absolwentów cieszyńskiej filii UŚ są również dzieła 
rybniczan: malarki Małgorzaty D. Pedowicz, która w jednej  
z żorskich szkół uczy plastyki i zajęć praktycznych oraz rzeźbiarza 
Janusza Kurtka, spawacza, który studia w Cieszynie rozpoczął  
w wieku 39 lat. Polecamy! 

(WaT)

Koncert Wrocławskich Kameralistów w kościele 
Matki Boskiej Bolesnej zakończył trwające od początku 
września 27. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. 

W czasie sześciu koncertów, które odbyły się w „Bolesnej” 
i u franciszkanów melomani mogli posłuchać improwizacji 
organowych, muzyki dawnej, brzmienia organów z towarzy-
szeniem innych instrumentów, a także wokalistów, w tym 
obdarzonego rzadkim rodzajem męskiego głosu – kontra-
tenorem, Marcina Ciszewskiego z Gdańska. 

W niedzielę 23 września w kościele Matki Boskiej Bole-
snej koncertowali uczniowie klasy organów prowadzonej 
przez Elżbietę Włosek wspólnie ze Stanisławem Pielczykiem 
w rybnickiej szkole muzycznej II stopnia oraz inni młodzi 
instrumentaliści. W koncercie udział wzięli, organiści: 
Paweł Przybyła, Marcin Knura, Przemek Kadłubek, Marta 
Gwóźdź, Angelika Kwiecień, Michał Bera oraz Maciej So-
merla i Stanisław Pielczyk oraz Kacper Przybyła (trąbka),  
a także Marta Nokielska, Grzegorz Paprotny, Alicja Pta-
siński, Zuzanna Remiorz i Hanna Jurczenko (skrzypce).

Jeszcze w końcu sierpnia odbył się V Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego. Na plenerowych estradach na rynku i w kampusie obok 
gospodarza imprezy, formacji South Silesian Brass Band wystąpili: 
Jazz-Band Jurija Twierdowa z Rosji, 22-osobowy Swing Band Tabor 
z Czech, a także Iza Zając ze swoim trio oraz Boba Jazz Band. W sali 
kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej odbyło się też tradycyjne jam 
session, a w czasie koncertów w parku kampusu o jazzie z wielką pasją 
opowiadał jak zawsze prof. Andrzej Szmidt.  

Pokolenia w galerii TZR

Zwiedzając wystawę trudno rozpoznać, które prace wykonali absolwenci cieszyńskiej uczelni, a które 
ich nauczyciele

Jazzowy festiwal doczekał się już swojej wiernej publiczności

Skrzypaczki Alicja Ptasiński i Zauzanna Remiorz wykonały z towarzyszeniem organisty Stanisława Pielczyka Sonatę 
nr 9 Corelliego   

Organowo i kameralnie

Tradycyjny festiwal
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SPOTKANIA AUTORSKIE (wstęp wolny)
• 10.10.2012 (środa) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-

na (ul. Szafranka): spotkanie z Hanną PASTERNY, autorką książki 
„Tandem w szkocką kratkę”

• 15.10.2012 (poniedziałek) g. 14 – aula ośrodka Uniwersytetu 
Śląskiego (ul. Rudzka): spotkanie z Anną JANKO (moderator: dr 
Marta Cuber)

• 16.10.2012 (wtorek) g. 10 – Zespół Szkół Technicznych (ul. Kościusz-
ki): spotkanie z Tadeuszem KIJONKĄ 

• 16.10.2012 (wtorek) g. 17 –  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na (ul. Szafranka): spotkanie Mikołajem ŁOZIŃSKIM (moderator: 
dr Marta Cuber)

• 16.10.2012 (wtorek) g. 20 – pub Paleta (ul. Piłsudskiego): spotkanie 
z Katarzyną FETLIŃSKĄ, Marcinem BIESEM, Kirą PIETREK, Toma-
szem BAKIEM (moderator Robert Rybicki) 

• 17.10.2012 (środa) g. 10 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
(ul. Szafranka): spotkanie z Romualdem PAWLAKIEM autorem 
bajek dla dzieci

• 17.10.2012 (środa) g. 12.30 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna - filia nr 18 (os. Nowiny): spotkanie z Romualdem PAW-
LAKIEM autorem bajek dla dzieci.

• 17.10.2012 (środa) g. 16.30 – Barek Alcafe – Galeria Sztuki TZR: 
spotkanie z Piotrem Gabrielem SKORUPĄ połączone z promocją 
książki „Trzeba zachować trochę życia” (moderator Bożena Świrek)

• 17.10.2012 (środa) g. 20 – pub Paleta (ul. Piłsudskiego) – spotkanie 
z Robertem RYBICKIM (moderator Anna Kałuża)

• 18.10.2012 (czwartek) g. 12 – aula ośrodka Uniwersytetu Śląskie-
go: spotkanie z Jackiem DEHNELEM (moderator prof. Krzysztof 
Kłosiński) • 18.10.2012 (czwartek) g. 17 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna (ul. Szafranka): spotkanie z Jackiem DEHNE-
LEM, (moderator Aleksandra Kotas)  

• 19.10.2012 (piątek) g. 10 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
(ul. Szafranka): „U źródeł tajemnicy zachwytu” – wykład dra Jacka 
KURKA rozpoczynający cykl pt.” Tajemnica i poznanie – uwagi o 
kulturze i wyobraźni”

• 19.10.2012 (piątek) g. 16.30 – barek Alcafe – Galeria Sztuki TZR: 
spotkanie z Marianem KISIELEM (moderator dr Marta Cuber) 

KONCERTY
• 13.10.2012 (sobota) g. 18 – sala widowiskowa TZR: WIESŁAW 

OCHMAN i jego goście – wielka gala wiedeńsko-neapolitańska. 
Wystąpią: Wiesław Ochman (tenor), Aleksandra Stokłosa (sopran), 

Renata Dobosz (mezzosopran), Adam Żaak (baryton), Filharmonia 
Rybnicka im. Braci Szafranków (bilety 50 i 60 zł, a od 1 października 
70 i 80 zł).

• 17.10.2012 (środa) g.18 – sala widowiskowa TZR: FRASZKI NA 
BIEGUNACH - koncert zespołu BIEGUNI połączony ze spotkaniem 
z poetą Włodzimierzem BRZEZIŃSKIM (bilet 20 zł)

• 19.10.2012 (piątek) g. 19 – sala widowiskowa TZR: MUZYCZNA 
BOMBONIERA – recital piosenki autorskiej Basi Stępniak-Wilk z 
zespołem (bilet: 30 zł)

• 21.10.2012 (niedziela) g. 18 – sala widowiskowa TZR: TRIBUTE TO 
ANDRZEJ ZAUCHA. OBECNY – koncert Kuby BADACHA z zespołem 
oraz z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków 
(bilety 40 i 50 zł, a od 1 października 60 i 70 zł) 

DEBATA
• 15.10.2012 (poniedziałek) g. 10 – sala widowiskowa TZR:
Pułapki prowincji, czyli dlaczego bez regionalizmu nie ma demokracji? 

Rozmawiają Aleksandra KLICH, redaktor Magazynu Świątecznego 
„Gazety Wyborczej” i prof. Zbigniew KADŁUBEK z Uniwersytetu 
Śląskiego

PRZEDSTAWIENIA I WIDOWISKA
• 14.10.2012 (niedziela) g.17 – sala widowiskowa TZR: WARIACJE 

TISCHNEROWSKIE, kabaret filozoficzny w wykonaniu teatru Sce-
na STU z Krakowa. Wystąpią: Jerzy Trela, Krzysztof Globisz/Piotr 
Cyrwus, Marcin Zacharzewski, Beata Schimscheiner, Agnieszka 
Findysz. (bilety 60 i 70 z ł, a od 1 października 70 i 80 zł)

• 16.10.2012 (wtorek) g. 19 – sala widowiskowa TZR: AKACJE I CY-
NAMON. MONTAŻE. Na podst. korespondencji i prozy Brunona 
Schulza, Zofii Nałkowskiej, Debory Vogel, Józefiny Szelińskiej, Ro-
many Halpern, Anny Płockier oraz książki „Regiony wielkiej herezji” 
Jerzego Ficowskiego. Adaptacja i reżyseria: Joanna Grabowiecka; 
scenografia: Melania Muras; stylizacja i koordynacja: Izabela Świr-
kowska; występują: Agnieszka Łucya, Sylwia Najah, Ernestyna 
Winnicka (bilet 20 zł).

• 18.10.2012 (czwartek) g. 19 – sala widowiskowa TZR: MAMROMI-
RONCZENIE – projekt multimedialno-ruchowy w wykonaniu teatru 
tańca Wahadło z elementami wierszy Mirona Białoszewskiego; wy-
stępują: Nina Wolska-Pruszowska, Bernadeta Pander i Aleksandra 
Holesz; Muzyka: Tomasz Manderla (bilet 20 zł).

Szczegółowe informacje na www.rck.rybnik.pl

Na niedzielę 14 października za-
planowano oficjalną inaugurację 43. 
Rybnickich Dni Literatury. 

O 17 w sali widowiskowej Teatru Ziemi Ryb-
nickiej rozpocznie się uroczystość, w czasie któ-
rej Honorową Złotą Lampkę Górniczą odbierze 
kolejny laureat tego szacownego wyróżnienia 
rybnicki Kabaret Młodych Panów. W drugiej 
części wieczoru krakowski teatr Scena STU 
wystawi „Wariacje Tischnerowskie”, określane 
mianem kabaretu filozoficznego. Wystąpią w 
nich Jerzy Trela, Krzysztof Globisz bądź Piotr 
Cyrwus, a także m.in. Marcin Zacharzewski i 
Beata Schimscheiner (bilety 60 i 70 zł, a od 1 
października 70 i 80 zł).

Jeszcze przed oficjalną inauguracją RDL, w 
piątek 5 października o 18 w Galerii Sztuki 
Teatru Ziemi Rybnickiej odbędzie się wernisaż 
wystawy malarstwa rybniczanina Ryszarda Ka-
lamarza. Nie lada uczta czeka też melomanów 
z Rybnika i regionu. W sobotę 13 października 
o 18 w sali widowiskowej TZR rozpocznie 
się wielka gala wiedeńsko-neapolitańska z 
udziałem gwiazdy wieczoru tenora Wiesława 
Ochmana i zaproszonych przez niego gości: 
Aleksandry Stokłosy (sopran), Renaty Dobosz 
(mezzosopran) i Adama Żaka (baryton). Śpiewa-
kom będzie towarzyszyć Filharmonia Rybnicka 
im. Braci Szafranków (bilety 50 i 60 zł, a od 1 
października 70 i 80 zł).

Doroczne dni lite-
ratury 21 październi-
ka zakończy również 
koncert, tyle że w 
zupełnie innym nastroju. „Tribute to Andrzej 
Zaucha. Obecny.” to tytuł koncertu, w którym 
piosenki z repertuaru Andrzeja Zauchy zaśpiewa 
Kuba Badach, wokalista zespołu Poluzjanci, a 
od niedawna zięć Aleksandra Kwaśniewskie-
go. Towarzyszyć mu będą jego muzycy oraz 
Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków. 
Początek koncertu o 18 (bilety 40 i 50 zł, a od 
października 60 i 70 zł).

Poniżej prezentujemy szczegółowy program 
43. Rybnickich Dni Literatury. 

Dni nie tylko literatury

34 Nr 9/495; wrzesień 2012



POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Jezioro łabędzie
Najsłynniejszy i najbardziej podziwiany balet Piotra Czajkow-

skiego w wykonaniu Royal Russian Ballet. Przepiękna muzyka  
i perfekcyjny taniec rosyjskich artystów, to z pewnością zapowiedź 
niezapomnianego wieczoru.

4 października, czwartek – g. 19

Boeing, Boeing
Zabawna komedia Marca Camolettiego, wpisana do księgi 

rekordów Guinessa za rekordową ilość wystawień. Na rybnic-
kiej scenie pojawią się gwiazdy, m.in. Szymon Bobrowski, Rafał 
Królikowski, Olga Bołądź i Magdalena Boczarska.  

6 października, sobota – g. 17

O Wawelskim Smoku
Spektakl bajkowy dla dzieci połączony z interaktywnymi 

zabawami teatralnymi. Przedstawienie w wykonaniu teatru Fik 
– Mik z Domu Kultury w Boguszowicach.

7 października, niedziela – g. 16   

Łowcy.B
Znana grupa kabaretowa z zupełnie nowym programem. 

Gwarantowana spora dawka dobrego humoru!
20 października, sobota – g. 20

W listopadzie zapraszamy m.in. na koncerty: Doroty Miś-
kiewicz ( 22 listopada, g. 18), Ewy Urygi i Janusza Szroma ( 23 
listopada, g. 18) oraz orkiestry rozrywkowej Lothara Dziwoki z 
udziałem solistów ( 24 listopada, g. 18). 

— To już nie są małe dziewczynki. 
Zmieniają się, stają się dojrzalsze, 
poszukują w sobie kobiecości — 
mówi Izabela Barska-Kaczmarczyk, 
reżyserka spektaklu tanecznego 
„Emocje”, jaki 15 września miał 
swoją premierę na deskach Teatru 
Ziemi Rybnickiej. — Z każdym 
kolejnym spektaklem, oddaję moim 
tancerkom większy wkład w jego 
przygotowanie, bo są coraz bardziej 
świadome i mają znacznie więcej do 
powiedzenia, więc same umiejętnie 
go kształtują — dodaje. Tak było 
w przypadku spektaklu „Emocje”. 
Dziewięć młodych kobiet – Daria 
Holesz, Paulina Jasińska, Roksa-
na Kołodziejczyk, Iga Litwińska, 
Patrycja Misiewicz, Marta Porwoł, 
Martyna Szlosarek, Barbara To-
mas i Alicja Woszkowska – zabrało 
widzów do świata kobiecych myśli, 
uczuć i relacji, w jakie wchodzą oraz 
emocji, które generują i odbierają. 
Poszczególne sceny opowiadają  
o samotności, przyjaźni, tęsknocie, 
strachu, uwielbieniu, czy nienawiści. 
Są dynamiczne, ale i pełne nostalgii; 
zmienne jak kobiety. Choreografię 
opartą na tańcu jazzowym i mo-
dern opracował zespół wspólnie 
z reżyserką spektaklu, a premierę 
poprzedził intensywny obóz trenin-
gowy w Sulejowie, gdzie dziewczyny 
ćwiczyły również elementy akroba-
tyczne i taniec klasyczny. — To jeden 
z najtrudniejszych naszych spektakli 
pod względem kondycyjnym. Prak-
tycznie przez 35 minut tańczymy na 
scenie, więc trudno o regenerację 
sił przed kolejnym układem cho-

reograficznym — mówi Barbara 
Tomas z I LO. W Vivero tańczy od 
sześciu lat. Przez rok uczyła się pod 
okiem Aleksandry Holesz w Klubie 
Energetyka. — Tańczę, bo bardzo to 
lubię, ale to również świetny sposób 
na oderwanie się od codziennych 
obowiązków i zajęć szkolnych — 
tłumaczy Basia. Dwa lata temu Teatr 
Tańca Vivero tworzyło 15 dziewcząt, 
dziś jest ich dziewięć. Kiedy zaczy-
nały były gimnazjalistkami, dziś są 
licealistkami i studentkami; niektóre 
instruktorkami tańca. 

Spektakl „Emocje” spodobał 
się publiczności, a dyrektor Ryb-
nickiego Centrum Kultury Adam 
Świerczyna gratulował zespołowi 
najlepszego z dotychczasowych wy-
stępów i nie krył radości, że Vivero 
pracuje pod auspicjami tej placówki. 
Warto też wspomnieć o wykorzysta-
nej w spektaklu, muzyce autorstwa 
japońskiego kompozytora Hideyuki 
Fukadawy, który tworzy do filmów  
z gatunku anime. — Jego muzyka jest 
na tyle emocjonalna i uniwersalna, 
że można ją było łatwo połączyć  
z popularnymi utworami popowymi  
i rockowymi, jakie również pojawiają 
się w spektaklu — wyjaśnia Izabela 
Barska–Kaczmarczyk. Ważną rolę 
zagrało też światło, za które od-
powiadał Tomasz Paszenda. Teatr 
tańca Vivero zamierza pokazywać 
„Emocje” na różnych festiwalach, 
ale już niebawem tancerki rozpocz-
ną przygotowania do mistrzostw 
polski w tańcu jazzowym i show 
dance. I znów będą emocje. 

(S)

Vivero zabrał widzów do świata kobiecych myśli, uczuć i relacji
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W środę 17 października o 16.30 w Galerii Sztuki Teatru Ziemi 
Rybnickiej rozpocznie się spotkanie autorskie z poetą Piotrem 
Gabrielem Skorupą (58 l.), który od 1990 roku mieszka w nie-
mieckim Gelsenkirchen. Ten urodzony rybniczanin był członkiem 
grupy literackiej ROW w Rybniku, a także Akwarium z Mińska Ma-
zowieckiego oraz grupy Misterium, działającej w Wodzisławiu Śl. Swój 
najnowszy tomik wierszy „Trzeba zachować trochę życia” ilustrowany 
grafikami prof. Jana Szmatlocha wydał w tym roku. Otwiera go motto 
zaczerpnięte z jednego z jego liryków: Nasz zwykły dzień jest taki, że 
zawsze szukamy drogi, by dopełnić siebie. 

Jak pisze w recenzji tomiku Andrzej Zmierzchowski, Skorupę in-
teresuje głównie człowiek, którego analizuje na swoim przykładzie. 
A jest obserwatorem wrażliwym i pełnym optymizmu, przez co jego 
wiersze zmuszają do zastanowienia się nad zawartymi w nich, a może 
tylko zasugerowanymi myślami i sugestiami.                                  (WaT) 

Poeta z emigracji
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Pogawędki w teatrze
Już wkrótce ruszają przesłuchania do XXVII Konkursu Ga-

wędziarzy, jaki 17 listopada odbędzie się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Zgłoszenia chcących wziąć udział w kolejnej edycji 
gawędziarskiego turnieju przyjmowane będą do 7 listopada. Re-
gulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
Rybnickiego Centrum Kultury (www.rck.rybnik.pl). Przesłuchania 
konkursowe zaplanowano na 12 listopada. Zwieńczy je gala na 
scenie TZR (17 listopada), w trakcie której zwycięzcy odbiorą na-
grody i zaprezentują najlepiej ocenione gawędy. Uroczysty wieczór 
zakończy występ zespołu „Za płotem”.    

Wytańczyć emocje
Kobiety – pełne sprzecznych emocji, ale i wewnętrznej siły 

– były tematem najnowszego spektaklu Teatru Tańca Vivero. 
Nieprzypadkowo.



Często spotykam się z pytaniem, dlaczego 
w trakcie 20-letniej pracy w „GR” nie napi-
sałam większego artykułu o tej wyjątkowej, 
obdarzonej prawdziwą charyzmą osobie, jej 
dramatycznych, wojennych losach i związanej 
z Rybnikiem działalności pedagogicznej. Być 
może dlatego, że noszę to samo nazwisko,  
a może dlatego, że jej postać onieśmielała, 
nawet rodzinę. Zbieżność nazwisk jest bowiem 
nieprzypadkowa: mój tatulek Dominik (dzia-
dek ze strony ojca) i ojciec Wandy byli braćmi. 
Jeszcze dziś wiele osób ze starszego pokolenia, 
zwraca się do mnie „pani Wando”, co świadczy 
o tym, że postać prof. Różańskiej, wciąż żyje  
w pamięci tych, którzy się z nią zetknęli. 

Wspominam tu ojca Wandy Józefa, gdyż 
jego... 

wojenne dzieje...
miały bezpośredni wpływ na losy Wandy. 

Józef Różański z Radlina był aktywnym działa-
czem narodowym, uczestnikiem trzech śląskich 
powstań i komisarzem plebiscytowym w Ru-
dach Raciborskich, a przed II wojną orędowni-
kiem polskości tych ziem, członkiem i prezesem 
wielu organizacji społecznych, również mają-
cych związek z bezpieczeństwem narodowym. 

Po wkroczeniu Niemców w 1939 
roku znalazł się na liście naj-
bardziej poszukiwanych na tym 
terenie Polaków. Zdołał jednak 
zbiec i przez kilka lat ukrywał się 
w Strumieniu i okolicach. Nieste-
ty, Gestapo nigdy nie zaprzestało 
poszukiwań „polskiego bandyty”. 
Po odkryciu przez Niemców kry-
jówki, w grudniu 1944 r. zginał za-
strzelony w jednym z gospodarstw. 
Od tego czasu nieznany jest też 
los odwiedzającej go szwagier-
ki, matki przyszłego wojewody 
śląskiego Stanisława Kiermasz-
ka. Wanda, jako wykształcona 
i wychowana w polskim duchu 
córka powstańca (była wtedy  
w Radlinie jedyną bodaj kobietą 
z wyższym wykształceniem) sta-
nowiła widocznie dla okupanta 
zagrożenie, bo po ucieczce ojca 
została aresztowana i uwięziona 

w obozie Ravensbrück. W aktach określono ją 
jako „fanatische Polin” czyli fanatyczną Polkę. 
W czasie przesłuchań Wanda, choć znała nie-
miecki, o czym gestapowcy wiedzieli, z uporem 
nie odpowiadała na pytania w tym języku, co 
wprawiało Niemców we wściekłość. Podczas 
prawie pięcioletniego pobytu w obozie wraz 
z innymi kobietami pracowała przy karczowa-
niu lasu, budowie dróg i baraków, a później 
w obozowym warsztacie szewskim. Tuż przed 
wyzwoleniem obozu zachorowała na tyfus, ale, 
paradoksalnie, choroba uratowała jej życie, bo 
z jej powodu nie mogła skorzystać z organi-
zowanego przez Czerwony Krzyż wyjazdu do 
Szwecji, a statek z więźniarkami natknął się na 
Bałtyku na minę i zatonął. Mimo wycieńczenia 
chorobą, w czasie ewakuacji obozu udało jej 
się z pomocą koleżanek – Polki i niemieckiej 
komunistki – uciec do lasu. Po kilku dniach 
uciekinierki napotkały grupę polskich ofice-
rów wracających z oflagu do kraju. Dla nich 
wojenny koszmar się skończył...

Już w czerwcu 1945 roku...
Wanda Różańska podjęła pracę w rybnickim 

gimnazjum i liceum, gdzie rozpoczął się pierwszy 
powojenny, skrócony rok szkolny. Jak napisał 
szkolny kronikarz, mimo, że wojenne przeżycia 
jeszcze długo  było widać w jej jasnoniebieskich 
oczach, młodość i energia przezwyciężyły ten 
koszmar. Z rybnicką szkołą związana była do 
końca zawodowego życia. Uczyła również na kur-
sach dla dorosłych, opiekowała się  samorządem 
uczniowskim oraz praktykami młodych poloni-

Ks. arcybiskup Damian Zimoń, matura 1952 r.
— To była szkoła wyjątkowych nauczycieli, a prof. Wan-

da Różańska, pani Wandzia, jak ją nazywaliśmy, do nich 
należała. Choć doświadczyła obozowego koszmaru, nigdy 
nie epatowała wojennymi przeżyciami. Była obowiązko-
wa, stanowcza i wymagająca, ale naszą pracę oceniała 
sprawiedliwie. Jej wykłady były konkretne i, jak na tamte 
czasy, bardzo odważne. Pamiętam zdawaną u niej maturę, 
a nawet pytanie z gramatyki o ...proklityki i enklityki czyli 
przedrostki i przyrostki. Pamiętam też, że chodziła bardzo 
szybko i energicznie, z nieodłączną torebką. Poza szkołą 
była osobą bardzo życzliwą i serdeczną. Przed rokiem 
1977, kiedy byłem proboszczem w Kościele Mariackim  
w Katowicach, wraz z czwórką mojego rodzeństwa, rów-
nież jej uczniami, spotkaliśmy się z panią Wandzią, by 
wyrazić wdzięczność za humanistyczną formację. Wtedy 
dała mi bardzo cenną pamiątkę – mały notesik z zapiskami 
z lat 1950-51. Drobnym pismem i sobie tylko znanymi 
skrótami, zapisywała w nim postępy uczniów, oceny  
i inne informacje dotyczące szkoły. Pod klasą X a figuruje 
w nim i moje nazwisko. 

Piotr Paleczny, wybitny pianista, matura 1964 r.
— Aż trudno w to uwierzyć. A jednak to prawda – minęło już 

pół wieku od czasu kiedy prof. Wanda Różańska była przez kilka lat 
opiekunką i wychowawczynią naszej klasy w Szkole Podstawowej i 
Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich. Czas biegnie 
nieubłaganie, a codzienne życie bogate w liczne wydarzenia, podróże 
i emocje skutecznie zaciera wrażenia, jakich doznawaliśmy w latach 
wczesnej młodości. A były to lata niezwykle istotne, mające decydujący 
wpływ na rozwój osobowości każdego z nas. Dopiero z perspektywy 
minionego czasu doceniamy wagę i głębokie znaczenie wszystkich 
uwag i rad jakie przekazywała nam „nasza pani”. Zapamiętałem ją 
jako osobę niezwykle ciepłą i życzliwą, ale jednocześnie wymagającą 
i bardzo stanowczą. Byliśmy pewni, że w osobie prof. Różańskiej 
mamy zarówno wychowawcę, jak i oddanego przyjaciela, dla którego 
wszyscy czuliśmy respekt i szacunek. Dziś nie mam wątpliwości, że 
to właśnie dzięki niej wspominamy lata spędzone w rybnickiej szkole 
jako okres, do którego wszyscy z radością powrócilibyśmy – nie tylko 
dlatego, że były to lata naszej beztroskiej młodości. Dzisiaj – sam mając 
liczne kontakty pedagogiczne z młodzieżą – mogę z satysfakcją stwier-
dzić, że pani Wanda Różańska była wzorem pedagoga i wychowawcy. 
I taką pozostanie w mej wdzięcznej pamięci. 

Henryk Wyciślik, matura 1950 r. 
— Większość uczniów pierwszego powojennego rocznika, 

do którego należałem, miało za sobą dwie, trzy klasy szkoły 
polskiej i okupacyjne nauczanie po niemiecku. Mieliśmy zatem 
słabe podstawy, by rozpocząć naukę w gimnazjum, szcze-
gólnie z języka polskiego i historii. To prof. Różańska wzięła 
na siebie trud wzbogacenia naszego słownictwa, nauczyła 
gramatyki, polskiej ortografii i  literatury. Zrobiła to znakomicie,  
bo w dorosłym życiu nie mieliśmy kłopotu z językiem polskim. 
Umiejętnie też przekazywała nam tak potrzebne w życiu zasady 
uczciwego postępowania, systematyczności i pracowitości. 
Nazywaliśmy ją Wandzią, nie tylko między sobą w szkole,  
ale i później, po maturze, gdy zapraszaliśmy ją na kolejne spo-
tkania absolwenckie. Był w tym respekt, ale i jakaś serdeczna 
więź. Dla mnie szczególnie miłe było spotkanie w 1990 r., czter-
dzieści lat po maturze, nie musiałem się Wandzi przypominać, 
poznała mnie od razu.    

Olek Krupa, aktor, matura 1966 r. 
— Prof. Wanda Różańska pierwsza zauważyła moją wrażli-

wość na słowo i zachęciła do wstąpienia do teatru poezji, gdzie 

Pani Wanda

13 października, tuż przed tegorocznym Dniem Edukacji Narodowej najstarsza na ziemi rybnicko-wodzisławskiej szkoła 
średnia, dziś Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, obchodzić będzie 90. urodziny. Dokładnie połowę czasu istnienia 
tej szkoły przepracowała w niej profesor Wanda Różańska,  nauczycielka języka polskiego, wspaniały pedagog i wychowawca. 
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Prof. Wanda Różańska z jednym ze swych uczniów – Piotrem Palecznym, dziś wybit-
nym pianistą
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stów, prowadziła kółko dramaturgicz-
ne, patronowała konkursom recyta-
torskim i czytelniczym. W sprawach 
politycznych nigdy nie zabierała głosu 
bezpośrednio, ale gdy w listopadzie 
1958 r. rozpoczęto akcję nadawania 
rybnickim szkołom imion, na wniosek 
Wandy Różańskiej, rada pedagogicz-
na przyjęła noszoną do dziś, a możliwą 
do zaakceptowania przez ówczesne 
władze, nazwę. Być może dzięki temu 
I LO im. Powstańców Śląskich unik-
nęło imienia któregoś z „bohaterów” 
tamtej rzeczywistości. Wspierała 
też redakcję powstałego w 1974 r. 
szkolnego pisma „Jutrzenka”, które 
z punktu widzenia ówczesnego prawa 
prasowego miało charakter konspira-
cyjny. „Zalegalizowane” zostało do-
piero w 1986 r., a i to pod warunkiem 
cenzurowania treści w kuratorium 

oświaty i wychowania. Obozowa 
przyjaźń Wandy z pochodzącą z Czech 
Anną Faber, byłą właścicielką apteki 
w Rybniku, zaowocowała późniejszym 
kontaktem rybnickiej młodzieży, 
również harcerskiej, z rówieśnikami  
z Zaolzia, gdzie osiedliła się siostrzeni-
ca Anny Faber, Cecylia Gilowa. Przez 
wiele lat polscy nauczyciele pracowali 
w warunkach ideologicznej presji, ale 
Wanda Różańska niezbyt się odgórny-
mi nakazami przejmowała i udawało 
jej się pozostać wierną wartościom 
wyniesionym z domu i z urszulańskiej 
szkoły. Jak mówią jej wychowankowie, 
była nie tylko nauczycielką gramatyki  
i polskiej literatury, ale miała ogrom-
ny wpływ na ich humanistyczną oraz 
kulturową formację. Silna osobowość, 
a także wiedza i inteligencja oraz 
pełna godności postawa sprawiły, że 

dla wielu z nich, ale również 
dla grona nauczycielskiego, 
była prawdziwym autoryte-
tem. Uczniowie pamiętają ją 
jako pedagoga wymagającego, 
sprawiedliwego, wręcz chary-
zmatycznego, a niektórzy, co 
przecież takie naturalne, na-
wet się w niej podkochiwali...  
W podeszłym już wieku prze-
jęła opuszczoną przez dotych-
czasowego wychowawcę klasę 
wyjątkowych indywidualistów. 

J u ż  w k r ó t c e 
wśród  młodzieży 
zapanowała „na-
ukowa” atmos-
fera, a uczniowie  
w  k o m p l e c i e 

zdali maturę i dostali się na studia.  
Z nostalgią wspominają ją zarówno 
świetni uczniowie, ci z „oślich” ławek. 
Ci ostatni zdradzają, że była jedyną 
w szkole nauczycielką, przed którą 
czuli respekt. 

Wanda Różańska nigdy nie za-
łożyła rodziny, ale nie była osobą 
samotną. Miała grono przyjaciół  
i uwielbiających ją uczniów, a tak-
że... oddanych adoratorów. Jedną 
z klas prowadziła jeszcze na emery-
turze. Kiedy zachorowała, „dyżurni” 
uczniowie, a także kilka młodszych 
koleżanek z grona pedagogicznego 
odwiedzały ją i pomagały w domu 
w Radlinie. Gotowanie czy praca 
w ogrodzie nigdy nie były jej pasją. 
Uważała (podobnie zresztą jak prof. 
Libura, w którego ogrodzie rosły 
głównie brzozy), że w naturę nie 
należy ingerować. Na szczególnych 
szkolnych uroczystościach oraz 
pod koniec życia, nim znalazła się  
w rybnickim Domu Opieki Spo-
łecznej, nosiła niekiedy na głowie 
pasiastą, obozową chusteczkę z lite-
rą P, jakby wracała do niej tragedia 
obozowych lat. I taką również wiele 
osób Wandę Różańską zapamięta-
ło... Gdyby doczekała ustanowienia 
nagrody im. Mikołaja, przyznawa-
nej w Rybniku najwybitniejszym 
pedagogom, byłaby pewnie jednym 
z jej pierwszych laureatów. Mogę 
być wdzięczna losowi, że, być może, 
dzięki pokrewieństwu, mam w sobie 
cząstkę jej humanistycznej duszy.

Wiesława Różańska

nastąpił mój debiut aktorski. Intuicja jej nie zawiodła – mimo 
wielu przeszkód, aktorstwo stało się moim przeznaczeniem. 
Mogę powiedzieć, że to ona ukształtowała moją romantyczną 
część natury, uformowała mnie emocjonalnie, odkrywając 
świat literatury i poezji z jej metaforyką i głębią. Poza tym była 
piękną kobietą – dotąd pamiętam jej obraz w białej, haftowanej 
bluzce. Nosiła w sobie jakąś tajemnicę, być może związaną z 
wojenną przeszłością, co czyniło ją tym bardziej interesującą. 
Była surowa i wymagająca, ale po lekcjach uśmiechnięta  
i życzliwa. Po latach, na szkolnych zjazdach, rozmawialiśmy jak 
para dobrych przyjaciół. 

Halina Chwistecka-Dudek, siostrzenica i chrześnica 
Wandy Różańskiej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej 

— Ciocię Wandę pamiętam jako osobę inteligentną, o silnym 
charakterze, której reszta rodzeństwa trochę się bała, a może 
miała respekt ze względu na jej wykształcenie. Uczniowie au-
tentycznie ją kochali, o czym świadczą ich wizyty do czasu jej 
pobytu w Radlinie. Była osobą bardzo zapracowaną i do domu 

wracała wieczorami. Był okres, że razem dojeżdżałyśmy pocią-
giem z Radlina do Rybnika – ona do pracy w „Powstańcach”, 
ja jako uczennica do „Hanki”. Pamiętam, że idący przed nami 
na stację na Obszarach (dzielnica Radlina) moi starsi koledzy, 
a uczniowie cioci, dawali niekiedy fałszywy cynk, że pociąg 
już dojeżdża do stacji i zaczynali biec, a reszta za nimi, w tym 
moja biedna, obładowana zeszytami i często spóźniona ciocia. 
Niekiedy musiałyśmy nawet przejść pod stojącym na kopal-
nianym torze pociągiem lub skakać górą, modląc się, żeby nie 
ruszył. Ona nie wybaczyłaby sobie spóźnienia! Ciocia Wanda 
uwielbiała zwierzęta, a szczególnie psy. W domu zawsze był 
jakiś Rolf, Dżama, czy inna Pusia, a jej stosunek do natury dziś 
nazwalibyśmy proekologicznym. Mimo różnych kontaktów  
w różnym czasie, ciocię zapamiętałam jako osobę silną, wraż-
liwą i kulturalną.      

Tadeusz Kucharczak, nauczyciel historii w I LO w latach 
1973-2001 

— Prof. Wandę Różańską  młodzież postrzegała jako osobę 
z wielką charyzmą. Potrafiła dotrzeć do każdego ucznia; wie-
dzę przekazywała w sposób przekonujący i ze swobodą. Z jej 

postawy emanowały godność, takt i delikatność. Nigdy nie stro-
niła od trudnych wyzwań – podejmowała je odpowiedzialnie, 
zwłaszcza w pracy wychowawczej. W gronie nauczycielskim 
cieszyła się ogromnym autorytetem, a jej doświadczenia życio-
we, wiedza oraz wyważone oceny i opinie były bardzo cenione. 

 
Ewa Rakus, pracownica szkolnego sekretariatu
— Miałam to szczęście, że dane mi było spotkać prof. Wan-

dę Różańską w ostatnim roku jej pracy w I LO. Pamiętam, że 
niekiedy przychodziła do szkoły w pasiastej, obozowej chustce 
na głowie. Bardzo kochała zwierzęta, zdarzało się zostawiała 
w sekretariacie małego ratlerka, któremu dawałyśmy wodę 
na małym spodeczku. Bardzo szanuję starszych ludzi, a pani 
Wanda, zawsze, ciepła i serdeczna,  z ujmującym uśmiechem  
i dystyngowaną postawą, budziła moją wielką sympatię.   

Osobom, które zechciały podzielić się wspomnieniami  
o prof. Wandzie Różańskiej serdecznie dziękuję, szcze-
gólnie zaś panu prof. Tadeuszowi Kucharczakowi.  
Za inspirację dziękuję pani Danucie Karwot.          W.R.

Wanda Różańska (na zdjęciu  
w latach gimnazjalnych) – urodzi-
ła się 10 stycznia 1915 roku w Ra-
dlinie, w rodzinie o polskich trady-
cjach narodowych. Ukończyła ryb-
nickie gimnazjum sióstr Urszulanek,  
a w latach 1934-1938 studiowała 
filologię polską wraz z historią na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Na początku wojny 
została aresztowana i osadzona  
w oboz ie  Ravensbrück  pod 
Berlinem. Cudem ocalona, już  
w czerwcu 1945 roku podjęła pracę 
jako nauczycielka języka polskiego 
w rybnickim gimnazjum, dzisiej-
szym I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Powstańców Śląskich, imienia, 
które szkole nadano w 1958 r. na 
jej wniosek. W I LO pracowała do 
1990 r. Zmarła 17 stycznia 1999 
roku w rybnickim Domu Pomocy 
Społecznej.

W jednym malutkim notesie znalazły się, pisane głównie 
ołówkiem, informacje dotyczące uczniów, szkoły, tematy 
zadań, notatki z konferencji pedagogicznych polonistów, 
zalecenia dyrektora, harmonogram lekcji, plany lekcji po-
kazowych, a nawet rozkład jazdy, prawdopodobnie pocią-
gów, którymi jeździła z Radlina do Rybnika i z powrotem.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37
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Goya według Dehnela
Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotka-

nie poświęcone „Saturnowi. Czarnym obrazom  
z życia mężczyzn z rodziny Goya” autorstwa Jacka 
Dehnela. 

Powieść składa się z trzech monologów – malarza, jego 
syna Javiera i wnuka Mariano. Trudne relacje rodzinne ce-
chują żal, pretensje i niezrozumienie, które narastają przez 
lata w cieniu malarskiego geniusza. Napisana z pasją po-
wieść warta jest przeczytania i dyskusji. Zainteresowanych 
zapraszamy 17 października o g. 17 do oddziału zbiorów 
muzycznych w rybnickiej bibliotece przy ul. Szafranka, gdzie 
następnego dnia odbędzie się spotkanie z autorem książki 
w ramach Rybnickich Dni Literatury.                            (m)

Jednorazowe karty wstępu w cenie 19 zł 
oraz miesięczne karnety w cenie 59 zł do nabycia w kasie Teatru

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

FILMY, O KTóRYCH SIę MóWI POSZUKIWANIE SZCZęŚCIA LITERATURA I FILM
 

OBYCZAJOWE KONTROWERSJE

19. Konfrontacje Filmowe

1 października, g. 18
DZIEWCZYNY O WIELKICH SERCACH
prod.  Włochy 
2011, 85 min, dra-
mat, scen. i reż.: 
Pupi Avati, obsada: 
Cesare Cremonini, 
Micaela Ramazzot-
ti, Gianni Cavina, 
Andrea Roncato.
Podrywacz ma się 
ożenić za duże pieniądze z brzydką córką sąsiada 
i co z tego wyniknie. Nostalgia, humor, urok 
historii miłosnej w klimacie retro.
Polska prapremiera

NIE TEN CZŁOWIEK
prod. Polska 2011, 
87 min, komedia, 
reż. Paweł Wen-
dorff, obsada: 
Adamczyk, Bra-
ciak, Frycz, Globisz, 
Muskała, Pszoniak, 
Preis, Sapryk, Żurek.
Utrzymana w gro-
teskowym tonie 
bezkompromisowa kpina z naszych czasów. 
Portret Polaków małostkowych, mściwych, roz-
czarowanych. Komedia absurdu w stylu „Rejsu”. 
Sensacja w Ameryce.

8 października, g. 18
RAJ. MIŁOŚĆ
prod. Austria/Fran-
cja/Niemcy 2012, 
130 min, dramat, 
reż.: Ulrich Seidl, ob-
sada: Margarete Tie-
sel, Peter Kazungu.
To pierwsza część  
z zaplanowanej 
przez twórcę trylogii 
o fałszywych rajach na ziemi dających złudzenie 
wiecznej szczęśliwości. Seidl portretuje „sugar ma-
mas” – białe, europejskie seks-turystki korzystające 
z usług „beach boysów”. 

HOTEL MARIGOLD
prod. Wlk. Bryta-
nia 2012, 124 min, 
dramat/komedia, 
reż.: John Madden, 
obsada: Bill Nighy, 
Judi Dench.
Grupa emeryto-
wanych Anglików 
wyrusza w podróż 
do Indii, zachęco-
na obietnicą wakacji w luksusowym hotelu. Gdy 
na miejscu okazuje się, że „luksusowy hotel” jest 
rozpadającą się ruiną, emeryci postanawiają 
wziąć sprawy w swoje ręce...

15 października, g. 18
PALACZ ZWŁOK
prod. Czechosłowa-
cja 1969, 95 min, 
dramat/horror/psy-
chologiczny, reż.:Ju-
raj Herz, obsada: 
Rudolf Hrušínský, 
Vlasta Chramostová. 
Przejmujące studium 
szaleństwa, w które 
stopniowo popada pracownik praskiego krematorium. 
Jego szaleństwo to ultra-konformizm, który pozwoli mu 
siłą woli zamienić krew we własnych żyłach na niemiecką, 
a zabijanie postrzegać w kategoriach ratowania duszy.

KORIOLAN
prod. Wlk. Bryta-
nia 2011, 123 min, 
dramat/thriller, reż.: 
Ralph Fiennes, ob-
sada: Ralph Fien-
nes, Gerard Butler, 
Vanessa Redgrave.
Ociekająca testoste-
ronem ekranizacja 
dzieła Szekspira, 
ukazującego krwawą zemstę generała Gnejusza 
Marcjusza na mieszkańcach Wiecznego Miasta, 
którzy pozbawiają go szans na objęcie władzy w 
Rzymie, przeniesiona do współczesnej Jugosławii.

22 października, g. 18
CHWAŁA DZIWKOM
prod. Austria, 
Niemcy 2011, 114 
min., dokumental-
ny, scen i reż.: Mi-
chael Glawogger.
Trzy kraje, trzy języki, 
trzy religie i jedna, 
najstarsza profesja 
świata – prostytucja. 
„Chwała dziwkom” 
to trzecia (po „Megacities” i „Śmierci człowieka pra-
cy”) część filmowej trylogii, w której reżyser zgłębia 
tajniki „najstarszego zawodu świata”. 

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 
prod. Francja/USA 
2009, 102 min., 
dramat/komedia, 
scen. i reż.: John Re-
qua, Glenn Ficarra, 
obsada: Jim Carrey, 
Ewan McGregor.
Film przedstawia 
prawdziwą historię 
Stevena Russella, 
męża i ojca, który trafia do teksańskiego więzienia. 
Zakochuje się tam w swoim koledze z celi, który  
w końcu zostaje wypuszczony na wolność, co skła-
nia Russella do ucieczek z różnych więzień.
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— W ramach Konfrontacji zawsze prezen-
tujemy filmy dla widzów, którzy poszukują  
w kinie głębokich wrażeń i refleksji. Te filmy 
nie tylko zmuszają do przemyśleń, ale prezen-
tują też wysoki poziom artystyczny. Podobnie 
będzie w tym roku — zapewnia Wojciech 
Bronowski, wiceprezes Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran”. 

Tegoroczne Konfrontacje to 16 filmów 
m.in. z Polski, Austrii, Niemiec, Francji, 
Rosji, USA, Anglii, Szwecji, czy Hiszpanii, 
które pokazane zostaną w ośmiu blokach 
tematycznych. XIX edycja imprezy rusza już 
1 października. Wojciech Bronowski zwraca 
uwagę na kilka filmów, które koniecznie 
trzeba obejrzeć. To m.in. dokument Wer-
nera Herzoga pt. „Szczęśliwi ludzie. Rok  

w tajdze”, „Wilk” opowieść o dojrzewaniu  
w dalekiej i pięknej Laponii, film na pod-
stawie dramatu czeskiego pisarza Ladislava 
Fuksa pt. „Palacz zwłok”, czy emocjonujący 
obraz oparty na wątkach Szekspira pt. „Ko-
riolan” z brawurową rolą Ralpha Fiennesa, 
kojarzonego ostatnio m.in. z rolą Lorda Vol-
demorta z cyklu filmów o Harrym Potterze. 
— Na zakończenie Konfrontacji, 26 listopada 
zapraszamy na pokaz filmu pt. „Miłość”, 
nagrodzonego Złotą Palmą na tegorocznym 
festiwalu w Cannes, ze znakomitymi kreacja-
mi Jean-Louis Trintignanta, Emmanuelle 
Rivy i Isabelli Huppert. Drugim filmem będzie 
komedia pełna pomyłek i nieporozumień pt. 
„Siostra twojej siostry” — zachęca wiceprezes 
DKF-u.                                                           (S)

Czas na konfrontacje 



Parafia, która dopiero buduje swój kościół 
liczy blisko 3700 duszyczek, więc nie wszystkich 
parafian kaplica pomieściła. Większość stała na 
dworze i śledziła uroczystości przez okna.

— Pragnę wam pogratulować tego dzieła, któ-
rego żeście wspólnie z ks. Markiem i firmą budow-
laną, przy życzliwości władz samorządowych już 
dokonali. Chcę wam wyrazić szczere Bóg zapłać. 

Budowa kościoła nie jest celem samym w sobie. 

Kościół pełni rolę służebną, służy budowaniu innej 
rzeczywistości – wspólnoty Kościoła. Myślę, że tak 
będzie również w waszej wspólnocie parafialnej, 
którą dzisiaj erygujemy. Jeśli ta wspólnota będzie 
żywa, wierząca, pełna miłości i nadziei, modląca 
się to poradzi sobie z budową nowej świątyni. Nie 
jesteście pozostawieni sami sobie bo są parafie pa-
tronackie. Kiedyś wyście pomagali tym parafiom, 
które budowały świątynie, a teraz parafie, które 
zbudowały kościoły będą pomagać wam — mówił 
ks. abp. Wiktor Skworc, zapewniając również  
o swojej przychylności. Dzień wcześniej nowi pa-
rafianie powitali oficjalnie swego proboszcza ks. 
Marka Bernackiego i wspólnie z uczestnikami 
tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę wzięli 

udział w modlitewnym czuwaniu. 
Nową parafię wykrojono z trzech już istnieją-

cych: św. Jadwigi na osiedlu Nowiny – ok. 2900 
parafian; franciszkańskiej parafii św. Józefa 
na Smolnej – ok. 700 wiernych; oraz francisz-
kańskiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Zamysłowie – kilkudziesięciu wiernych. Za-
kątki położone najdalej od serca parafii, którym 
będzie budowany kościół to ul. Na Okrzeszyńcu 

(Zamysłów) i ul. 
Graniczna (Ma-
roko-Nowiny).

W  k a p l i c y 
p o ś w i ę c o n e j 
przez metropo-
litę odbywają 
się już regularne 
nabożeństwa;  
w tygodniu msze 
święte są tu od-

p r a w i a n e  
o 18, a w 
środy o 7, 
zaś w nie-
dz ie le  o : 
7.30, 10 i 15.

W dzie-
le budowy 
k o ś c i o ł a 
ks. Marka  
i jego owieczki wspiera 11 parafii pa-
tronackich; parafie z rybnickich dziel-
n ic :  Kamień ,  Orzepowice ,  Paruszo-
wiec-Piaski i  Ochojec oraz parafianie  
z Rogowa, Gorzyc, Chorzowa Batorego, 

Łazisk Średnich, Katowic (parafia Piotra i 
Pawła), Studzionki i Gaszowic.

Budowa kaplicy i probostwa z zapleczem 
katechetycznym oraz fundamentów kościoła 
trwała blisko 15 miesięcy. Teraz parafia reguluje 
zobowiązania finansowe zaciągnięte na potrzeby 
tej budowy. Wznoszenie murów kościoła ma ru-
szyć wiosną przyszłego roku. Ks. Marek Bernacki 
zakłada, że świątynię w stanie surowym, przykrytą 
dachem uda się wybudować w ciągu kilku lat. 

— Tempo budowy musimy dostosować do 
możliwości parafii. Najbardziej cieszy mnie ofiar-
ność ludzi, którzy wciąż nam pomagają. Wszystko,  
co znajduje się w naszej kaplicy jest czyimś darem. 
Rybnicka parafia franciszkanów podarowała nam 
ławki, od franciszkanów z Panewnik otrzymali-
śmy tabernakulum, od parafii w Kobiórze ołtarz  
i ambonę. Pojedyncze stacje drogi krzyżowej, na-
czynia i szaty liturgiczne, a nawet organy ofiarowali 
konkretni ludzie. Każdy z nich chciał, by coś tu po 
nim pozostało, a ja zaoszczędzone w ten sposób 
pieniądze mogę przeznaczyć na budowę kościoła 
— mówi ks. Marek Bernacki.

Dwa dni po erygowaniu nowej parafii  
w kaplicy odbył się pierwszy chrzest; pierw-
szym ochrzczonym tu parafianinem zo-

stał urodzony w Belfaście w Irlandii Pół-
nocnej Nathan Woszczek syn Sławomira  
i Barbary. Kolejni najmłodsi parafianie czekają 
już w kolejce. 

Wacław Troszka

Nowa pielgrzymkowa parafia
W niedzielę 26 sierpnia, w święto Matki Boskiej Częstochowskiej metropolita 

katowicki ks. abp. Wiktor Skworc poświęcił na skraju osiedla Nowiny tymczasową 
kaplicę i erygował nową parafię właśnie pod wezwaniem MB Częstochowskiej.

Zatłoczoną nową kaplicę poświęcił metropolita ks. abp Wiktor Skworc

Dla większości świeżo upieczonych parafian budynek kaplicy okazał się zbyt mały 
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Program zajęć na październik

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

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

• 4.10., czwartek, g. 11 – Inauguracja XI 
roku akademickiego – Szkoła Muzyczna;  

• 6.10., sobota, g. 12 – Ogólnopolska 
inauguracja roku akademickiego – 
Gliwice, Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości, ul.Bojkowska 37 z udziałem 

prof. Jerzego Buzka;
• 9-11.10. – Wycieczka do Zakopanego. 
Wyjazd: 9.10., g. 7.30 – spod kampusu;
• 11.10., czwartek, g. 11 – wykład: 
„Opowieści kosmiczne” – Zdzisław 
Mencel;
• 15.10., poniedziałek, g. 10 – dyżur 

prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 18.10., czwartek, g. 11 – wykład: „Naj-

wybitniejsi przedstawiciele malarstwa 
secesyjnego” – Helena Kisielewska;

• 23.10., wtorek, g. 16.00 – Msza Św.  

w Kościele Akademic-
kim; 

• 24.10., środa, g.,12.30 
– wykład „Przyczyny 
bólów stawowych” – dr 
Anna Famuła;

• 25.10., czwartek, g. 
11.00 – „Siła legendy w 
poszukiwaniu prawdy historycznej” – spo-
tkanie ze Zbigniewem Święchem;

• 29.10., poniedziałek, g. 10 – dyżur praw-
niczy – mec. Szczepan Balicki.



Małżeństwo na medal
Złote Gody

Padł rybnicki rekord – aż 30 par małżeńskich świętowało w urzędzie miasta jubileusz złotych 
godów. Uroczystość odbyła się 4 września. 
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Krystyna i Zbigniew Domagałowie po-
chodzą z Dąbrowy Górniczej. — Mąż studiował  
w Krakowie, ale w pewną niedzielę przyjechał na 
festyn do Dąbrowy Górniczej. Był z kolegą, a ja z 
koleżanką… — wspomina pierwsze spotkanie 
Krystyna Domagała. W 1962 r. przyjechali do 
Rybnika, bo pan Zbigniew otrzymał stypen-
dium Przedsiębiorstwa Robót Górniczych: 
— Budowałem kopalnię Borynia. Byłem kie-
rownikiem robót górniczych — opowiada. Mają 
jedną córkę i dwie wnuczki, które mieszkają 

w Irlandii. — Bardzo za nimi tęsknimy, ale 
jesteśmy z nich dumni – jedna skończyła studia 
informatyczne i już pracuje, druga – studiuje 
grafikę komputerową — mówi Zbigniew Do-
magała. Pani Krystyna tłumaczy, że kluczem 
do szczęścia w małżeństwie jest wzajemne 
zaufanie. — Trzeba cieszyć się ze wspólnych 
osiągnięć i razem dążyć do celu. Zawsze ufałam 
swojemu mężowi i liczyłam się wyłącznie z jego 
zdaniem. Inne opinie nie miały dla mnie znacze-
nia — mówi Krystyna Domagała. 

Pochodzą z Koniakowa. Tam się poznali 
i wzięli skromny ślub. Józef Legierski był 
budowlańcem, pani Genowefa pracowała  
w fabryce Olzy w Cieszynie. Od 50 lat miesz-
kają w Rybniku. Mają córkę i syna oraz troje 
wnuków. — Nasza recepta na wspólne lata? 
Wyrozumiałość i ustępliwość. Czasem też trzeba 
przymknąć oko — kwituje z uśmiechem Geno-
wefa Legierska.  

Kolejni złoci małżonkowie Teresa i Czesław 
Lenartowie mają czwórkę dzieci, 11 wnuków 



… gdyby nie pogoda. Mateusz Proć i Mo-
nika Kuligowska mieli pojechać do ślubu 
motocyklem junak. Padający deszcz sprawił, 
że skończyło się na rundzie honorowej wokół 
rynku. 

Pan młody, pasjonat motocykli, nie mógł sobie 
odmówić tej przyjemności i 1 września, tuż po uro-
czystości w urzędzie stanu cywilnego, zabrał swoją 
żonę na pierwszą, wspólną przejażdżkę. Motocykl 
należy do innego pasjonata junaków – Pawła Rosina 
z Czerwionki: — To model z 1958 r., z oryginalnym 
koszem. Odnawiałem go cztery lata. Był własnością 
mojego dziadka. Składam jeszcze jednego junaka  
z 1960 r. Jestem członkiem grupy motocyklowej „Dziki 
junak”. Wspólnie z Mateuszem mamy tę samą pasję. 
To był jego pomysł, by do ślubu pojechać junakiem — 
mówi. Pani młoda również podziela zainteresowania 
męża, więc nie trzeba jej było długo przekonywać do 
rezygnacji z tradycyjnej limuzyny. Zawiodła tylko 
pogoda, która jednak nie odstraszyła innych moto-
cyklistów, którzy podjechali pod USC, by świętować 
wspólnie z młodą parą. 

(S)
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Ach, co to byłby za ślub…

Młoda para i stary motocykl
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i jednego prawnuka. — Mąż słuchał się mnie, 
a ja jego. W życiu bywa różnie, ale trzeba sobie 
wybaczać — radzi pani Teresa. — I iść na 
kompromisy — dodaje jej mąż, który 28 lat 
przepracował w kopalni Jankowice. Ich ślub 
był skromny, za to jubileusz złotych godów 
państwo Lenartowie świętowali hucznie. 
Rodzinna uroczystość odbyła się 16 czerwca. 
Małżonkowie nie zapomnieli też o kolejnym 
miesiącu miodowym. Trzy tygodnie spędzili  
w Warszawie, skąd pochodzi pani Teresa.  

Podczas uroczystości w UM prezydent Adam 
Fudali wspólnie z kierownik urzędu stanu 
cywilnego Marią Cwenar złożył jubilatom 

życzenia i wręczył medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie,  przyznane przez 
prezydenta RP. Oprócz trzech wspomnianych 
par otrzymali je również: Krystyna i Stanisław 
Adamczykowie, Weronika i Bonifacy 
Brzezinowie, Irena i Józef Dawidziukowie, 
Urszula i Hubert Dernerowie, Teodozja  
i Aleksander Dudzikowie, Elżbieta i Edward 
Franikowie, Maria i Herman Gruszkowie, 
Brygida i Leonard Grymelowie, Urszula 
i Bolesław Jaskułowie, Łucja i Zygmunt 
Kucharczykowie ,  Irena  i  Henryk 
Kurpanikowie, Weronika i Erwin Lerchowie, 
Różamaria i Henryk Mandrelowie, Irena i 

Stanisław Myśliwcowie, Stefania i Paweł 
Olesiowie, Halina i Stanisław Piotrowscy, 
Barbara i Józef Prażuchowie, Hildegarda  
i Stefan Rompalscy, Aleksandra i Stanisław 
Rubinowie, Stefania i Stanisław Sochowie, 
Teresa i Benedykt Stankiewiczowie, 
Leokadia i Zygmunt Szymanowiczowie, 
Katarzyna i Henryk Trybusiowie, Gabriela 
i Stanisław Winklerowie, Krystyna i Jan 
Wyglendowie, Leokadia i Alfred Zającowie, 
Irena i Henryk Zającowie. 

(S)



— Gości było ok. 30. Bawiliśmy się w Chwałowicach,  
w sali „u Kuczery”. Miałam na sobie suknię ślubną, którą 
sama uszyłam, a mąż – pożyczone ubranie — wspomina pani 
Helena. Ślub brali 30 sierpnia 1947 r. 65 lat później, w swoim 
domu w Popielowie, wspólnie z bliskimi, świętowali Żelazne 
Gody. Mówią, że receptą na szczęśliwe życie we dwoje jest 
partnerstwo, które powinno być podstawą 
każdego związku. Stanisław Kondrot po-
chodzi z Popielowa. 12 października święto-
wać będzie 90-urodziny. Jest emerytowanym 
pracownikiem fabryki obuwia w Radlinie.  
W czasie II wojny światowej walczył w Anglii 
jako żołnierz gen. Maczka. Pani Helena 
jest trzy lata młodsza od swojego męża. 
Pochodzi z Chwałowic, gdzie się poznali. 
Na jednym z rodzinnych spotkań pojawił 
się pewien „młody karlus”. Tak zapamiętała 
swego przyszłego męża. Chwałowiczanka 
od razu wpadła mu w oko. Po ślubie pani 
Helena zrezygnowała z pracy w kopalni 
i zajęła się wychowaniem dwójki dzieci 
– Adama i Ewy. — Nasz dom jest cztero-
pokoleniowy, bo oprócz moich rodziców i mnie, mieszka w nim również 
moja córka Hanna z mężem i córką — wyjaśnia Ewa Kamyczek, córka 
jubilatów. Kondrotowie doczekali się czterech wnuczek i siedmiorga 
prawnuków. Troje z nich – Ola, Maja i Grześ – było obecnych podczas 
rodzinnej uroczystości. Jubilatów odwiedził też Adam Fudali. Prezydent 
złożył małżonkom serdeczne życzenia, wręczył kwiaty i upominki. Ro-
dzina wzniosła toast, odśpiewano „sto lat”, a gromkie „gorzko, gorzko” 
zakończyło się zgodnie z obowiązującą tradycją. 

Jeszcze do niedawna państwo Kondrotowie jeździli na wycieczki po 
kraju. Mówią, że wspólnie z kołem emerytów zwiedzili Polskę wzdłuż 

i wszerz. — Dziś nogi już nie te… — stwier-
dza pani Helena. Zawsze lubiła szyć, a z jej 
krawieckich umiejętności korzystała cała 

rodzina i wielu znajomych. Dziś małżonko-
wie są w dobrej kondycji. Pan Stanisław dzień 
rozpoczyna od 20-minutowej gimnastyki, bez 
której nie wyobraża sobie poranka. Wciąż też 
dużo czyta. — Z książek, jakie przeczytałem 
uzbierałaby się wielka biblioteka — mówi 
jubilat, który poświęca się jeszcze jednej 

pasji – gotowaniu. Jego córka, Ewa Kamyczek mówi, że odpowiada mu 
tylko własna kuchnia: — Gotuje dla siebie i mamy. Twierdzi, że obiady, 
które przygotowuje zapewnią mu życie do setki! Gotować zaczął osiem lat 
temu, kiedy mama poważnie zachorowała i trafiła do szpitala. Nie przestał 
do dziś — opowiada Ewa Kamyczek. Dostojni jubilaci z optymizmem 
patrzą w przyszłość i już zapraszają na 70. rocznicę ślubu. 

W tym roku 60-lecie pożycia świętowało osiem rybnickich par, ale 
prawdziwymi rekordzistami są małżonkowie Hildegarda i Ryszard 
Zimny z Chwałowic, którzy przeżyli wspólnie 72 lata. 

(S)

Miłość z żelaza
— To była miłość od pierwszego wejrzenia i będzie, jak 

to mówią, aż do grobowej deski — zapewnia Stanisław 
Kondrot z Popielowa. 30 sierpnia wspólnie z żoną 
Heleną świętowali jubileusz 65-lecia małżeństwa. 

Helena i Stanisław Kondrotowie świętowali jubileusz 65-le-
cia małżeństwa wspólnie z najbliższą rodziną i prezydentem 
miasta. Ślub brali 30 sierpnia 1947 r.
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Państwo Bronisława i Alojzy Juraszczykowie świętowali 60-lecie małżeństwa. Na zdjęciu z córkami: Jadwigą i Jolantą oraz Janem Murą, 
wiceprzewodniczącym rady miasta
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60-lecie małżeństwa świętowali pań-
stwo Bronisława i Alojzy Juraszczykowie 
z Boguszowic. 

Poznali się na wiejskiej zabawie w sali 
u „Węgrzyka”. W 1952 roku, po czterech 
latach „zolyt”, wzięli ślub w kościele w Bogu-
szowicach i zamieszkali w rodzinnym domu 
Bronisławy. Pan Alojzy, z zawodu stolarz, 
po odbyciu służby w wojsku niemieckim  
i polskim, rozpoczął pracę w kopalni „Jan-
kowice”. Prowadził jednocześnie warsztat 
stolarski. Z kolei pani Bronisława pracowała 
jako księgowa w ówczesnym urzędzie miasta 
Boguszowice, a następnie w wydziale oświaty 
rybnickiego magistratu. Państwo Juraszczy-
kowie doczekali się dwóch córek: Jadwigi  
i Jolanty oraz pięciorga wnuków i siedmiorga 
prawnuków. 22 września szanownych jubila-
tów odwiedził Jan Mura, wiceprzewodniczą-
cy rady miasta, który przekazał na ich ręce 
życzenia od prezydenta Adama Fudalego. 

(D)



Aż trudno uwierzyć, że wcześniej był tu warzyw-
niak – królestwo ojca pani Danuty. — Pierwsze 
kwiaty i krzewy sadziłam obok truskawek i ziem-
niaków. Zawsze wiedziałam, że kiedyś stworzę tutaj 
ogród z prawdziwego zdarzenia, 
z mnóstwem kwitnących roślin, 
które bardzo lubię — opo-
wiada. Ogrodowa rewolucja 
rozpoczęła się w środku nie-
zwykle upalnego lata 2006 r.  
przy okazji remontu ponad 
50-letniego domu. Pomoc za-
oferowała znajoma pani Da-
nuty – Matylda, która również 
kocha pracę w ogrodzie i, jak 
nikt inny, zna się na przycina-
niu drzew i krzewów. Trzeba 
było wyrównać teren, nawieźć 
ziemi, wyciąć chaszcze, posiać 
trawę, a całość skomponować 
z ponad trzydziestoletnimi 
choinkami i drzewami owo-
cowymi. Wciąż rośnie tu stara 
jabłoń oraz śliwa węgierka, 
posadzona jeszcze przez ojca 
właścicielki. — Na pamiątkę 
urodzin mojego syna. Żal ją 
wyciąć… — mówi Danuta 
Szwajcer. Sentyment budzi też 
rozłożysta wierzba płacząca. 
Jej opadające liście przy-
sparzają właścicielom sporo 
pracy, ale jest wyjątkowa, bo 
pani Danusia posadziła ją przed laty, gdy chodziła 
do liceum. 

— Praca w ogrodzie jest dla mnie odskocznią 
od codzienności i problemów. Tutaj wyciszam się, 
relaksuję i zapominam o wszystkim. Sąsiadka 
mówi, że to moje prywatne sanatorium — mówi 
właścicielka ogrodu. Na prawie dwóch tys. metrów 
kw. rośnie wiele różnorodnych krzewów, drzew 
i kwiatów. Najwięcej jest powojników, hortensji 
bukietowych i ogrodowych oraz lilii i liliowców. Jest 
też wrzosowisko, pnąca wisteria i niebieska róża, 
wierzba iwa i spory dereń, którego trzeba przy-
cinać z wysokiej drabiny. Rosną m.in. hibiskusy, 
begonie, krzewuszki, bluszcze, dwa okazałe miliny, 
perukowiec, tulipany i cynie, przyciągające motyle,  

a w zakątku, który ma być dla gospodyni namiastką 
Japonii – azalie i rododendrony. Był też piękny 
klon palmowy, ale nie przetrwał jednej z ostrych 
zim. Podobnie, jak imponująca sosna himalajska, 

która budziła podziw wszystkich, którzy zaglądali 
do ogrodu znajdującego się w dzielnicy Maroko-
Nowiny. Danuta Szwajcer mówi, że już pogodziła 
się z segregacją, której dokonuje matka natura, 
robiąc miejsce dla innych roślin. W ogrodzie jest 
też sporo iglaków, kilka sosen, brzoza pendula, 
krzewy borówki amerykańskiej, aronii i malin. 
Mąż zajął się oświetleniem całego terenu, wybu-
dował altanę, oczko wodne i wędzarnik. Swoje 
honorowe miejsce ma w tym ogrodzie hortensja 
„Amelkowa”, posadzona z okazji narodzin wnucz-
ki Amelki. Rośnie też niejedna „ciocia Wandzia”, 
czyli rośliny podarowane właścicielce ogrodu 
przez ukochaną krewną: — Lubiła tutaj przebywać  
i z chęcią wybierała do ogrodu nowe kwiaty i krzewy 

— wspomina pani Danuta, pracująca na co dzień  
w biurze nieruchomości. Rośliny najczęściej dosta-
je w prezencie od męża lub kupuje sama; dziś już 
bardziej rozważnie, szuka konkretnych odmian, 

wybiera gatunki wieloletnie 
i odporne na mróz. — Ogród 
to mój nałóg. Zamiast sukienki 
czy butów wolę kupić sobie 
nową roślinę. Kiedy zaczyna się 
sezon, nie potrafię przejść obo-
jętnie obok rozstawionych na 
targu krzewów i drzewek. Wszy-
scy mnie tam znają — mówi.  
Jej ogród szczególnie upodo-
bały sobie jeże i ptaki – wilgi, 
dzięcioły, kopciuszki i ma-
kolągwy. Własny kącik ma 
tutaj Muszka, mały piesek, 
który trzy lata temu wybrał 
to przyjazne miejsce na swój 
nowy dom. 

— Wciąż fascynuje mnie 
potęga natury, fakt, że z niepo-
zornej cebulki potrafi wyrosnąć 
cudowny kwiat. Tworzenie 
ogrodu daje mi powody do 
dumy — opowiada właściciel-
ka. Samo podlewanie zajmuje 
blisko dwie godziny dziennie, 
ale ona i tak z chęcią spędza 
tu każdą wolną chwilę. — By-
łabym nieszczęśliwa, gdybym 

musiała siedzieć przed telewi-
zorem. Żyję życiem tego ogrodu. Mąż często żartuje, 
pytając, czy dzisiaj policzyłam już wszystkie kwiatki  
w ogrodzie. A ja zwyczajnie muszę sprawdzić, co się 
w nim zmieniło — przekonuje. Zimą poszukuje no-
wych pomysłów i inspiracji. Przegląda czasopisma, 
internetowe portale ogrodnicze, planuje zmiany  
i poszerza swoją wiedzę. Dziś z jej doświadczenia 
i pomocy chętnie korzystają inni. 

— Ogród musi mieć duszę. Trudno ją znaleźć  
w idealnych ogrodach „pod kancik”, które mają cie-
szyć oko i nie sprawiać właścicielowi większych pro-
blemów. Mój ogród jest jak obraz, który codziennie 
maluję — opowiada Danuta Szwajcer, właścicielka 
najpiękniejszego ogrodu tegorocznego konkursu 
„O ładniejszy Rybnik”.                  (S)

S a n a t o r i u m
pod rozłożystą wierzbą

Danuta Szwajcer z Muszką w swoim ogrodzie
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Na 22 edycję konkursu „O ładniejszy Rybnik” 
napłynęło osiem zgłoszeń. W kategorii najładniej za-
gospodarowany teren wokół budynków prywatnych 
pierwsze miejsce zdobyła Danuta Szwajcer z Maroka-
Nowin, dwa drugie – Ewa Jaremków z Ochojca oraz 
Michał i Adam de Sas Topolniccy z dzielnicy Północ, a 
trzecie – Barbara Porwolik ze Śródmieścia. Wyróżnie-
nie otrzymała Sylwia Maruszczyk z Ligoty-Ligockiej 
Kuźni, a nagrodę specjalną – Lidia Kuś z Orzepowic. 
Nagrody za najładniej urządzone otoczenie pawi-
lonów handlowych i innych obiektów użyteczności 
publicznej przyznano – Irenie Zasadzie, prowadzącej 
żłobek „Skrzat” w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz 
Szkole Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin.

— Jest taki mój … — mówi o swoim ogrodzie Danuta Szwajcer, zwycięż-
czyni tegorocznego konkursu „O ładniejszy Rybnik”. — Tutaj nic nie jest 
„pod kancik”, bo nie chciałam, by mój ogród wyglądał, jak skwer przed bankiem. 
Jest moją oazą i bywa piękny o każdej porze roku — dodaje. 

Właścicielka robiąc mnóstwo zdjęć, 
sama dokumentuje zmiany zacho-
dzące w jej ogrodzie

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



Madonna z Frydka

Powszechne było przekonanie, że „Niepo-
kalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, 
po zakończeniu ziemskiego życia z duszą  
i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” 
– jak to przypomniał i jako dogmat ogłosił 
papież Pius XII w 1950 roku. A to zaśnięcie 
i wniebowzięcie Maryi miało według tradycji 
nastąpić 15 sierpnia w 15 lat po śmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa, w małym domu koło 
Efezu. I dlatego właśnie już 
od najdawniejszych czasów 
chrześcijanie mają tego 
dnia Święto Wniebowzię-
cia NMPanny. Również  
w śląskiej tradycji jest to 
czas świętowania i orga-
nizowania pielgrzymek. 
Tego dnia święcono też  
w kościele zioła i dlatego 
nazywano ten dzień – Mat-
ką Boską Zielną.

Współcześnie w samo 
święto 15 sierpnia lub w po-
bliżu tego terminu Ślązoki 
pielgrzymują najczęściej 
do Częstochowy, do Pie-
kar Śląskich, do Lubecka 
czy Pszowa albo na Górę 
św. Anny, gdzie wówczas 
organizowane są obchody 
kalwaryjskie. W przeszłości 
jednak, kiedy Śląsk nie był 
częścią Polski, a państwo 
polskie było pod zaborami, 
sierpniowe pielgrzymowa-
nie kształtowało się trochę 
inaczej. Podkreślmy jednak słowo – trochę, 
ponieważ pozycja Częstochowy dla śląskiej po-
bożności była zawsze bardzo ważna. Ślązoki bo-
wiem od wieków pielgrzymują do Częstochów, 
bo tak brzmi po śląsku nazwa tej miejscowości, 
co potwierdza wiele faktów. Przykładowo  
w 1722 roku pielgrzymowali tam mieszkańcy 
Pszowa, gdzie kupili obraz dzisiejszej Matki 
Boskiej Pszowskiej, zaś w pamiętniku murarza 
z Jejkowic spod Rybnika jest zapis z 1899 roku:  
„poszedłem do Częstochów, powrót po 20 
dniach”. A w gazecie z 1907 roku opisano 
częstochowski przypadek pewnej pątniczki  
z okolic Raciborza, której kieszonkowiec 
ukradł dziewięć marek, gdy przystępowała do 
komunii. Nic pomogło też zgłoszenie tego zda-
rzenia na rosyjskiej policji, gdyż Częstochowa 
była wtedy w zaborze rosyjskim, co gazeta sko-
mentowała: „Zdaje się, że rosyjscy urzędnicy 

nie zwracają na te kradzieże uwagi, gdyż sami 
mają skłonności do takich zachowań”, czego 
pewnie pątnicy doświadczyli przy kontroli 
granicznej na rosyjsko-niemieckiej granicy.

Dawniej więc podróżowanie Ślązoków do 
Częstochowy było pielgrzymowaniem zagra-
nicznym, do Rosji, choć z dzisiejszego punktu 
widzenia brzmi to nieco zabawnie. Ale na tym 
nie koniec ponci, podczas których Ślązoki 

musiały przekraczać granicę państw. I tutaj 
skupmy się na popularnym na przełomie XIX 
i XX wieku pielgrzymowaniu do sanktuariów 
na terenie Śląska Cieszyńskiego i Moraw. A te 
ziemie były częścią Monarchii Austro-Węgier-
skiej. Więc pozostałe Ślązoki, od Raciborza  
i Rybnika po Lubliniec oraz od Opola po My-
słowice,  będący wówczas mieszkańcami Cesar-
stwa Niemieckiego, jeździli tam jak za granicę, 
choć z kulturowego punktu widzenia była to 
dosyć bliska zagranica. A więc popularne były 
sierpniowe ponci do obrazu Matki Boskiej 
Hrabińskiej w śląskim Hrabinie (cz: Hraby-
ne), leżącym między Opawą a Ostrawą. Na 
Morawy pielgrzymowano do Velehradu, gdzie 
modlono się przed obrazem Matki Boskiej oraz  
w miejscu domniemanego pochowania reli-
kwii św. Cyryla i Metodego. Pielgrzymowano 
też do Hostynia (Hostyn) koło Kromieryża, 

gdzie jest cudowna figura Matki Boskiej 
Świętohostyńskiej. Jednak masowe były piel-
grzymki do Frydka (Frydek-Mistek), a jest to 
śląskie miasto na pograniczu śląsko-moraw-
skim, leżącym 25 km na zachód od Cieszyna.  
W tamtejszej bazylice Nawiedzenia NMPanny 
nad tabernakulum znajduje się na kolumnie 
łaskami słynąca kamienna figura Matki Boskiej 
Frydeckiej nazywanej Panną Marią Pomocną 

lub po prostu Soszką. Bowiem po czesku – so-
ška, znaczy - figurka, posążek. Według legendy 
została w XVII wieku wykopana podczas wydo-
bywania gliny. A potem zaczęły się we Frydku 
dziać cuda i wiele osób odzyskało tam zdrowie, 
zwłaszcza uleczeni zostali głusi i niewidomi.  
W 1757 roku ukończono w tej miejscowości 
wielki pielgrzymkowy kościół w stylu baro-
kowym, który zyskał miano największego 
sanktuarium Śląska Cieszyńskiego, nazwanego 
też - śląskim Lourdes. A potwierdzeniem po-
pularności tych ponci do Frydka jest kościół na 
Trzycatku koło Istebnej po wezwaniem Matki 
Boskiej Fydeckiej oraz obraz z jej wizerunkiem 
z niedalekiej Wilczy, pochodzący już z 1709 
roku. Proszę pojechać i obejrzeć!

Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Obraz Matki Boskiej Frydeckiej na Wilczy i sanktuarium we Frydku, nazwane „śląskim Lourdes” 

Już pierwsi chrześcijanie bardzo dbali o groby świętych. Przy nich się modlono i odprawiano msze, ale nikomu 
nie przyszło do głowy, by szukać grobu z ciałem Matki Boskiej.
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Zdjęcie 101/2
Fotografia ta została zrobiona najprawdopodobniej późną wiosną 1990 roku. Był to czas, kiedy rybnicki 

rynek na kilka miesięcy stał się wielkim bazarem. Potem władze miasta usunęły kupców na plac targowy za 
sądem. Ile było wtedy protestów i wyzwisk na władze miasta. Oskarżano ich, że rzekomo mordują naszą lokalną 
przedsiębiorczość. Bardzo przypomina to również współczesne wydarzenie. Rozważa się bowiem w mieście 
zmiany targowania. I tu historia może nas czegoś nauczyć. Bo czy ktoś wyobraża sobie współczesny rybnicki 
rynek zastawiony takimi kupieckimi straganami?

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

Zdjęcia 101/1
Oto zdjęcie górników zna-

lezione w archiwum naszej 
redakcji. Nie wiemy z jakiej ko-
palni są ci górnicy. Ale napis na 
wagoniku z węglem świadczy, 
że zrobiono go z okazji Barbór-
ki, czyli w grudniu 1971 roku. 
W tych latach Gazeta Rybnic-
ka jeszcze nie istniała, więc 
pewnie na początku istnienia 
naszego czasopisma ktoś to 
zdjęcie do redakcji przyniósł. 
I tak przeleżało parę dobrych 
lat. A zatem może ktoś pozna 
się na tym zdjęciu i opisze ten 
dzień na kopalni? Może też 
ktoś zapamiętał fotografa?

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45
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Wielki album Rybnika (cz. 101)



36-letni Marcin Sapa, nazywany przez kolegów 
„Saperem”, z zawodowej grupy BDC Marcpol wy-
grał piąty międzynarodowy wyścig kolarski BDC 
Tour de Rybnik, zorganizowany przez Fundację 
Elektrowni Rybnik. Na trasie poprowadzonej już tra-
dycyjnie ulicami: Maksymiliana, Podmiejską, Rudzką, 
Obwiednią Północną, Gliwicką i Lipową rozegrano tak 
naprawdę trzy wyścigi, w których rywalizowali nie tylko 
zawodowcy i zawodnicy z licencjami Polskiego Związ-
ku Kolarskiego, ale również dziewczęta i weterani oraz 
amatorzy. W sumie w pierwszą niedzielę września na 
ulicach Rybnika ścigało się 176 kolarzy.

Wyścig główny (kategoria orlik i elita ) rozegrano 
na dystansie 78 km (15 rund po 5,2 km). Wystartowało 
w nim 58 kolarzy z licencjami PZKol., z których 52 
dojechało do mety. Sapa zwyciężył po dość spokojnym 
finiszu; tuż za nim kreskę przejechał Kamil Zieliński 
(CCC Polsat Polkowice), a trzeci był najlepszy z 
orlików Łukasz Osiecki z grupy Wibatech – LMGK 
Ziemia Brzeska). Zwycięzca mknął do mety ze średnią 
prędkością 50,07 km/h. 

— Wyścig był trudny. W peletonie nie było chwili spo-
koju, co chwilę inicjowane były jakieś akcje i wymiany. 
Najpierw oderwaliśmy się chyba w dziesięciu kolarzy. 
Oprócz mnie, było w tym gronie jeszcze dwóch kolegów 
z mojej grupy BDC. Po kilku zmianach okazało się 
jednak, że tak naprawdę pracuje holując tą grupę, rap-
tem czterech kolarzy. Gdy na dwa kilometry przed metą 
obejrzałem się za siebie, jechał ze mną już tylko Zieliński 
z CCC. Potem doskoczył jeszcze do nas młody chłopak z 

grupy Wibatech i tak dojecha-
liśmy do mety. Reszta, jak to 
się mówi, czarowała się z tyłu. 
Trasa była przygotowana per-
fekcyjnie. Na początku trochę 
postraszył nas deszcz, ale na 
szczęście szybko przestało 
padać i można się było bez-
piecznie ścigać. To był wyścig 
na gazie. Mało odbywa się w 
Polsce wyścigów, w których 
od startu do mety idą jakieś 
akcje i jest tak duża średnia 
prędkość — mówił na mecie 
zwycięzca rybnickiego touru 
Marcin Sapa, mający na 
swoim koncie tytuł szosowego mistrza Polski z roku 
2008 i udział w Tour de France w barwach znanej 
zawodowej grupy Lampre. Na 21. miejscu minął 
linię mety 35-letni Sławomir Kohut (Weltour Radio 
Katowice), który wyrał Tour de Rybnik w roku 2009. 
Marcin Sapa wspólnie z kolegą z grupy BDC Piotrem 
Kirpszą zwyciężył też w klasyfikacji punktowej wyścigu, 
w której liczyły się punkty zdobywane na premiach 
lotnych. Obaj zdobyli po 10 pkt 

Z dobrej strony w wyścigu w klasie open pokazali 
się kolarze z grupy MTB Silesia Rybnik, która specja-
lizuje się w kolarstwie górskim. W gronie juniorów 
(12 zawodników; 52 km; średnia prędkość: 42,59) 
drugi był Jakub Zamroźniak, zaś w kategorii orlik (12 

zawodników, 52 km) drugie, trzecie 
i czwarte miejsce zajęli odpowiednio 
Adam Cebula, Adam Rodacki i 
Grzegorz Hajda. W kategorii orlik, 
elita (42 zawodników; 52 km) trzeci 
był Adam Cebula, a Tomasz Dygacz 
zajął jeszcze drugie miejsce w klasy-
fikacji punktowej wyścigu (junior, 
orlik,elita). Z kolei w wyścigu kobiet 
(juniorka, elita) rozgrywanym na 
dystansie 31,2 km zawodniczki MTB 
Silesia Rybnik Elżbieta Figura, Sabi-
na Zamroźniak i Ewelina Wróbel za-
jęły miejsca drugie, trzecie i czwarte.

— Wszystko się udało; dopisała 
pogoda, kibice i sami kolarze, których 
wystartowało o 23 więcej niż przed 
rokiem. Warto pamiętać, że gdyby 
nie Fundacja Elektrowni Rybnik 

tego wyścigu by nie było. Sama pula nagród wyniosła 
10 tys. zł — mówi Robert Słupik, inicjator rybnickiego 
touru. Stworzona przez niego rybnicka Amatorska 
Grupa Kolarska działa na pół gwizdka. — Startujemy 
w wyścigach, ale o regularnych treningach nie ma mowy. 
W pierwszej edycji wyścigu wystartowało tylko 15 kolarzy 
z Rybnika; teraz było ich już 50. Niektórzy po latach 
przerwy kupują kolarzówki. Niestety, na stworzenie 
grupy choćby amatorskiej brakuje jakoś ducha i nad 
tym ubolewam — mówi Robert Słupik. Na wspólne 
przejażdżki rybniccy kolarze umawiają się za pośred-
nictwem internetu (www.kolarstwo.rybnik.pl/forum). 

Z brązowym medalem udział w drużynowych mistrzostwach Polski 
zakończyła dwuosobowa drużyna Rybek Rybnik, czyli Kamil Wieczorek 
i Robert Chmiel. 

Piąta finałowa runda mistrzostw odbyła się na minitorze w Chwałowicach  
2 września. Rybkom wspieranym przez dwóch zawodników z Bydgoszczy – 
Damiana Stalkowskiego i Patryka Rydlewskiego nie udało się obronić drugiej 
pozycji zajmowanej po wcześniejszych rundach. W Rybniku zwyciężyli miniżuż-
lowcy z Wawrowa (45 pkt), którzy przypieczętowali w ten sposób zdobycie tytułu 
mistrzowskiego. Drugie miejsce zajęła drużyna Lotosu Wybrzeża Gdańsk (37), 
a trzecie rybnicko-bydgoskie Rybki (24 – Chmiel 7, Wieczorek 5). 

Bardziej skuteczni podopieczni trenera Antoniego Skupienia byli w indy-
widualnych mistrzostwach Polski (5 rund). Robert Chmiel wywalczył srebro,  
a Kamil Wieczorek brąz. Tytuł mistrzowski zdobył  Kamil Nowacki z Wawrowa.

W niedzielę 30 września o 17 w hali MOSiR-u w Boguszowicach koszy-
karki KK ROW Rybnik rozegrają pierwszy mecz szóstego z rzędu sezonu 
w koszykarskiej ekstraklasie. Ich pierwszym rywalem będzie czwarty zespół 
ubiegłego sezonu Basketball Investments Gdynia. Tradycyjnie kilka pierwszych 
kolejek rozgrywanych jest w rytmie dwóch spotkań w tygodniu i już 3 października  
o 18 w Boguszowicach  rybniczanki zmierzą się z Energą Toruń, (brązowym 
medalistą ubiegłego sezonu). Po dwóch spotkaniach rozegranych w Rybniku 
podopieczne trenera Kazimierza Mikołajca czekają trzy spotkania wyjazdowe: 
6 października w Polkowicach z CCC (wicemistrz Polski), tydzień później,  
13 października w Bydgoszczy z Artego i 17 października w Krakowie z Wisłą, która 
broni zdobytego w ubiegłym sezonie mistrzowskiego tytułu.  Początek sezonu będzie 
zatem dla rybnickiej drużyny niezwykle trudny, bo w pierwszych pięciu spotkaniach 
rybniczanki zmierzą się z zespołami z pierwszej czwórką poprzedniego sezonu. 
Dlatego też przygotowania do sezonu, poza obozem sportowym, oparte były na 
kilku meczach towarzyskich, rybniczanki dwukrotnie spotkały się z niemieckim 
zespołem Herner TC, rozegrały mecz z CCC oraz zajęły drugie miejsce w turnieju 
w Hradec – Kralove, przegrywając w finale z gospodarzem imprezy 78:81. Niestety, 
jeszcze przed rozegraniem pierwszego meczu kontrolnego rybnicką drużynę bez 
słowa wyjaśnienia opuściła 21-letnia Amerykanka Becky Burke.

Trener Kazimierz Mikołajec zapowiada, że celem jaki stawia przed zespołem 
jest przede wszystkim awans do pierwszej czwórki.  

Kadra KK ROW Rybnik: Magdalena Radwan (30 l., 180 cm), Magdalena 
Skorek (28 l., 177cm), Aldona Morawiec (20 l., 180 cm), Justyna Kocon (20 
l., 170 cm), Katarzyna Gawor (24 l., 188 cm), Agnieszka Kułaga (26 l., 167 
cm), Natalia Trofimowa (33 l., 186 cm), Aleksandra Chomać (27 l., 190 cm), 
Martyna Stelmach (20 l., 189 cm), Joanna Łabuz (19 l., 174),  Leah Metcalf 
(29 l., 170 cm), Mercedes Walker (26 l., 190 cm).

„Saper” wygrał Tour de Rybnik

Brązowe „rybki” dwie

B r ą z o w a 
r y b n i c k o -
b y d g o s k a 
drużyna Ry-
bek Rybnik 
z trenerem 
A n t o n i m 
Skupieniem 
i trenerem 
b y d g o s z -
czan Jackiem 
Woźniakiem    

Koszykarki już grają
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Marcin Sapa, zwycięzca tegorocznego rybnickie-
go wyścigu
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Ostatni Grzmot
W ostatnim meczu sezonu (9 września), debiutująca w II lidze futbolu 

amerykańskiego (grupa południowa) drużyna Rybnik Thunders przegra-
ła na swoim boisku na Piaskach 0:41 z drugim zespołem wrocławskich 
„Diabłów” (pierwszy występuje w Toplidze). Dla rybniczan był to jedynie 
ostatni mecz, ale wrocławianie walczyli o punkty mające im dać awans do 
rundy play-off. 

W liczącej siedem drużyn grupie każdy z zespołów rozegrał sześć meczów, trzy 
u siebie i trzy na wyjeździe. Rybniczanie rozpoczęli od dwóch wygranych na swo-
im boisku z rywalami z Olkusza (maj) i Rzeszowa (czerwiec). Trzy kolejne me-

cze wyjazdowe 
w Częstocho-
wie, Lublinie 
i Tychach (li-
piec, sierpień) 
r y b n i c k i e 
„ G r z m o t y ” 
z d e c y d o w a -
nie przegrały. 
Nie udało im 
s ię  również 
zakończyć se-
zonu wygraną 
przed własną 

publicznością ze znacznie bardziej doświadczoną drużyną Wrocław Devills. 
Ostatecznie z dwoma zwycięstwami i czterema porażkami na koncie nasi fut-
boliści zajęli piąte miejsce w tabeli. Przed nowym sezonem drużyna zapowiada 
nowy zaciąg. 

Konie wszechstronne
W trzeci weekend września na terenie ośrodka jeździeckiego In-

deks w Stodołach, z udziałem 33 zawodników ze Śląska, Małopolski i 
Czech rozegrano zawody krajowe we wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego (ujeżdżanie, próba terenowa, parkur; klasy LL, L, P). 
W ich ramach rozegrano też mistrzostwa Śląska i Małopolski w kategoriach: 
seniorów, juniorów, juniorów młodszych i kucy.  W mistrzostwach Śląska i 
Małopolski w kategorii juniorów drugie miejsce zajęła zawodniczka TS Kuźni 
Rybnik Ewelina Kuligowska na Grandim. W niedzielę na parkurze rozegrano 
zawody regionalne w skokach oraz mistrzostwa Śląska amatorów, w których 
wystartowało 60 zawodników.

Volley marzy o I lidze
W poniedziałek 8 października o 18 w hali popularnego „Ekonomika” 

swój pierwszy mecz ligowy rozegrają siatkarze Volley’a Rybnik, którzy 
zmierzą się z TKS Nasconem Tychy. To już piąty sezon rybnickiej drużyny w 
II lidze, dlatego coraz częściej sami siatkarze wspominają o walce o awans. Nie 
będzie o niego łatwo, bo rywale się wzmocnili, a budżet rybnickiego zespołu jest 
podobny do tego z poprzedniego sezonu. Ale jak mówią siatkarze, punkty leżą 
na parkiecie i trzeba o nie po prostu walczyć. Zespół, podobnie jak w ubiegłym 
roku prowadzi doświadczony szkoleniowiec Włodzimierz Madej. 

Iście hip-hopowa prezentacja drużyny z udziałem prezydenta Adama Fudale-
go i olimpijczyka, wychowanka Volley’a Mariusza Prudla odbyła się 21 września 
w centrum handlowym Plaza. Na mecze siatkarzy wstęp jest wolny. Kolejny 
mecz w hali rybnickiego „Ekonomika” 20 października z Bielawianką Bielawa.

Kadra Volley’a: Łukasz LIP (rozgrywający, 35 l. 183 cm); Arkadiusz TERLECKI (środkowy, 32 
l. 201 cm), Paweł RANISZEWSKI (przyjmujący, 29 l. 192 cm), ŁYCZKO (przyjmujący/skrzydłowy, 
27 l. 187 cm), Rafał RYBARCZYK (atakujący, 21 l. 197 cm), Krzysztof CICHOŃ (rozgrywający, 21 
l. 187 cm), Dawid MAŁYSZA (przyjmujący, 18 l. 190 cm), Michał ŁATA (przyjmujący/atakujący, 25 
l. 196 cm), Tomasz WARDA (środkowy, 27 l. 199 cm), Konrad STAJER (środkowy, 18 l. 200 cm)   

Żużlowcy bez awansu
Ligowa drużyna spółki ROW Rybnik po pierwszym barażowym poje-

dynku na swoim torze o awans do I ligi zachowała już tylko teoretyczne 
szanse na końcowy sukces. Finał II ligi rybniczanie wyraźnie przegrali z 
Kolejarzem Rawicz, grzebiąc swoje szanse już w pierwszym meczu na torze w 
Rawiczu. Wygrany rewanż w Rybniku niczego już nie zmienił i to goście cieszyli 
się na rybnickim stadionie z awansu do I ligi. W tej sytuacji pozostała walka 
o awans z przedostatnią drużyną I ligi, broniącą się przed spadkiem Ostrovią 
Ostrów. Do meczu rybniczanie przystąpili w stosunkowo słabym składzie, 
z debiutującym w roli rybnickiego juniora tarnowianinem Ernestem Kozą. 
Jeszcze po 11. biegu ROW prowadził pięcioma punktami, ale w końcówce 
meczu ostrowianie byli zdecydowanie lepsi i wygrali ostatecznie 46:43. Jedyna 
satysfakcja to fakt, że najlepszym zawodnikiem meczu był jeden z dwóch wy-
chowanków rybnickiego klubu występujących w tym meczu Roman Chromik 
(15 pkt). Rewanż na torze w Ostrowie 7 października, ale w wygraną spółki 
ROW trudno wierzyć. 

W czasie niedzielnych zawodów sympatię widzów zyskał  debiutujący w oficjalnych zawodach 12-letni 
Marcin Majewski z Paczółtowic. Na parkurze Atos, na którym startował trzykrotnie odmówił mu posłu-
szeństwa i zatrzymał się przed przeszkodą  

Drużyna rybnickich „Grzmotów” zakończyła swój debiutancki sezon ligowy

Siatkarska drużyna Volley’a Rybnik w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego zaprezentowała się 
kibicom w rybnickiej Plazie

Rywale żużlowców ROW-u w końcówce barażowego meczu na rybnickim torze okazali się zdecydowa-
nie lepsi 

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

Znamy już z grubsza plany i zamierzenia 
nowo powstałego Żużlowego Klubu Spor-
towego ROW Rybnik. Nowe stowarzyszenie 
firmuje swym nazwiskiem Krzysztof Mrozek. 
Dotąd co roku organizował on międzynarodowy 
turniej żużlowy pamięci Łukasza Romanka. 
Teraz z grupą sprzymierzeńców zmierzy się 
ze znacznie trudniejszym wyzwaniem. Chce 
zbudować od podstaw klub, wznowić szkolenia 

młodzieży i stworzyć z czasem drużynę ligową 
na miarę rybnickich tradycji. 

Ma mu w tym pomóc dobrze znany w Rybniku 
trener z Zielonej Góry, Jan Grabowski. Swą 
poprzednią pięcioletnią przygodę z rybnickim 
żużlem zakończył w 2003 roku, wprowadzając 
drużynę do ekstraligi. Ma on przede wszystkim 
reaktywować żużlową szkółkę i szkolić mło-
dzież. Ale poprowadzi też ligową drużynę. O 
jej składzie wiadomo na razie niewiele. Połowę 
składu mają stanowić wychowankowie RKM-u, 
a ci, z wyjątkiem Romana Chromika występują 
obecnie w innych klubach. Liderem zespołu ma 
być obcokrajowiec z górnej półki, zaś pozostałe 
wolne miejsca mają zająć młodzi utalentowani 

Rosjanie bądź Australijczycy. Nowa drużyna 
wystartuje na pewno w najniższej  lidze, ale czy 
będzie to I czy II liga jeszcze nie wiadomo, bo nie 
ma pewności, ile lig żużlowych będzie w Polsce w 
2013 roku, a nie zanosi się, by nowy klub przejął 
schedę po spółce ROW Rybnik, która obecnie 
prowadzi drużynę żużlowców.  

Trener Grabowski, podobnie jak poprzed-
nio, zamieszka w stadionowej wieży. Kluczową 
sprawą jest teraz zaangażowanie klubowego 
mechanika. Nie będzie to łatwe, bo podobnie 
jak trener ma on na czas sezonu żużlowego 
przekwaterować się do Rybnika. Kolejnym wa-
runkiem jest posiadanie własnego sprzętu bo w 

tzw. klubowym warsztacie poza 
imadłem niczego już nie ma. 
Odbudowanie warsztatu będzie 
kolejnym zadaniem, z którym 
będzie się musiał zmierzyć nowy 
klub i mechanik. Wiadomo już, 
że z oferty Krzysztofa Mrozka 
nie skorzysta Ryszard Małecki, 
który towarzyszył Grabowskie-
mu poprzednio. Poszukiwania 
mechanika trwają. Grabowski 
jest realistą i niczego nie chce 
obiecywać poza tym, że od 1 
stycznia 2013 roku solidnie 
weźmie się do roboty.

Obecnie zarząd ŻKS ROW współtworzy z 
Mrozkiem Bogusław Biegesz, były wiceprezes 
elektrowni Rybnik (z miejsca w zarządzie po obję-
ciu mandatu radnego musiał zrezygnować Henryk 
Frystacki). Biegesz zna realia rybnickiego żużla, 
bo w przeszłości współpracował z zarządem RKM
-u, będąc łącznikiem między żużlowym klubem, a 
elektrownią Rybnik i jej biznesowym otoczeniem. 
Teraz spróbuje przekonać do sponsorowania 
żużla francuskich właścicieli elektrowni, czyli 
koncern EDF. Nowy klub ma błogosławieństwo 
prezydenta Adama Fudalego i zapewnienie, że 
otrzyma w dzierżawę stadion miejski. O dotacje 
z budżetu miasta będzie się już jednak ubiegać na 
tych samych warunkach co inne stowarzyszenia.

Interkontynentalny debel
Nasz tenisista-senior Stanisław Nowak (80 l.) przywiózł 

z węgierskiego Keszthely, gdzie co roku odbywa się naj-
większy w Europie turniej tenisowy weteranów, puchar za 
zwycięstwo w grze podwójnej.

W grze pojedynczej w kategorii wiekowej 80-85 lat rywali-
zowało ośmiu zawodników, ale tym razem turniej rozgrywano 
według systemu pucharowego, a nie grupowego. Już w pierwszej 
rundzie rybniczanin trafił na późniejszego zwycięzcę, 82-let-
niego Australijczyka Adriana Allca i przegrał z nim 2:6 i 2:6, 
odpadając z rywalizacji. Zaproponował mu jednak wspólną grę 
w deblu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Razem pokonali 
trzy inne pary i wygrali 
cały turniej. Był to już 
12 występ Stanisława 
Nowaka w węgierskim 
turnieju. Wcześniej już w 
pojedynkę wygrał XXII 
Międzynarodowy Tur-
niej Tenisowy Seniorów 
ITF w Katowicach. Na co 
dzień nasz senior prowa-
dzi zajęcia tenisowe dla 
studentów Uniwersytetu 
III Wieku.  

Piłkarze 
z charakterem

Po ośmiu ligowych kolejkach drugoli-
gowi piłkarze Energetyka ROW-u Ryb-
nik z dorobkiem 16 pkt (5 zwycięstw; 2 
porażki; 1 remis) zajmowali w tabeli 
grupy zachodniej trzecie miejsce, tra-
cąc tylko trzy punkty do prowadzących 
drużyn Bytowi Bytów i Lecha Rypin.

Podopieczni trenera Ryszarda Wieczorka 
grają generalnie solidnie i skutecznie, ale nie 
uniknęli wypadku przy pracy, za jaki uznać 
trzeba porażkę 0:4 w wyjazdowym meczu 
z ligowym przeciętniakiem w Polkowicach 
(19 września). Ligowa batalia rozgorzała 

już na dobre, więc zdarzają się kontuzje i 
braki w składzie będące karą za żółte kartki 
poszczególnych zawodników.— Cieszę się, 
że po porażce w Polkowicach zawodnicy się 
pozbierali i wygrali u siebie z Jarotą 2:1, co 
świadczy o tym, że ta drużyna ma charakter. 
Ale mecz w Polkowicach pokazał też, że w 
grupie zachodniej nie ma słabych drużyn. 
Dlatego do każdego meczu trzeba podchodzić 
bardzo skoncentrowanym — komentuje 
Grzegorz Janik, prezes klubu. 

W sobotę, 29 września rybniccy piłkarze 
mieli się zmierzyć w derbowym meczu 
w Sosnowcu z Zagłębiem (16. w tabeli). 
Kolejny mecz w Rybniku w piątek, 5 paź-
dziernika o 18 z Gryfem Wejherowo (8. 
w tabeli), a potem 19 października o 18 z 
Lechem Rypin (2. w tabeli)

RMKS ma 20 lat
W tym roku Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy ob-

chodzi 20-lecie działalności. Z tej okazji 27 października o 19 
na hali sportowej MOSiR w Boguszowicach rozpocznie się gala 
jubileuszowa, nad którą  patronat przyjął prezydent Rybnika 
– Adam Fudali. Zaplanowano występy artystyczne, wyścigi o 
mistrzostwo 20-lecia pomiędzy sekcjami oraz wręczenie pamiąt-
kowych medali. Obchodom jubileuszu RMKS-u towarzyszyć 
będą dwie imprezy sportowe: XIII Międzynarodowy Turniej 
Bokserski im Józefa Cyrana ( 27.10. g. 12.00; finały 28.10 g. 11) 
oraz mityng pływacki (27.10 g. 9). Obie imprezy odbędą się na 
obiektach MOSiR-u w Boguszowicach. 

Po pierwszej połowie meczu z Jarotą Jarocin Energetyk przegrywał na swoim boisku 0:1. Kar-
nego po aktorsku próbował w niej wywalczyć Roland Buchała, ale sędzia nie dał się nabrać   

Od lewej: prezydent Adam Fudali, prezes Krzysztof Mrozek i trener Jan Gra-
bowski mają wspólnym wysiłkiem przywrócić rybnickiemu żużlowi dawny blask

Stanisław Nowak, zakończył 
tenisowy sezon zdobyciem na 
Węgrzech cennego trofeum
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 03 08

empik

Hity na wrzesień

Na odpowiedzi czekamy do 19 października. Wśród osób, które rozwiąza-
nie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub e-mailem na adres  
gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, adresu 
pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 09 08

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Zdjęcie zamieszczone 
w poprzedniej „Foto - za-
gadce” przedstawia krzyż 
na placu kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego 
przy ul. Miejskiej.Nagrody 
otrzymują: Erwin Henich 
i Jadwiga Kutkowska 
(empik) oraz Martyna 
Kruk (woda).    

Joanna Kuciel-Frydryszak, Sło-
nimski. Heretyk na ambonie (Wy-
dawnictwo W.A.B. 2012)

Patriota i kosmopolita, socjalista  
i liberał, liryczny poeta i autor felieto-
nowych dowcipów. Sprzymierzeniec 
rozumu i wróg dogmatów – tak 
charakteryzuje Słonimskiego jego 
sekretarz Adam Michnik. Biografia 
niezwykła, obejmująca skompli-
kowaną, nieprzeciętną, wybitną osobowość w niespokojnym, 
burzliwym XX stuleciu. Szczególnie ciekawe są te fragmenty, 
których nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach – inwigilacja 
poety, zdjęcia operacyjne, raporty i notatki służbowe. 

•   •   •
Psychologia dziś, nr 3/2012 

(wyd. Charaktery sp. z o.o.)
Zaciekawi każdego, kto chce 

wiedzieć więcej o naturze człowieka. 
Tematem przewodnim numeru jest 
sen: Cezary Romański próbuje re-
konstruować historię jego badania, 
Deirdre Barrett radzi, by spaniem 
rozwiązywać problemy, a Jason 

Castro wyjaśnia na czym polega neuronalny reset systemu. 
•   •   •

CD Amy MacDonald, Life In a 
Beautiful Light, (Universal Music 
Polska 2012)

Płyta przynosi to, co w twórczości 
szkockiej wokalistki najlepsze: niezwy-
kle melodyjne piosenki, opowiadające 
życiowe historie. MacDonald także na 
trzeciej płycie jest wierna raz obranej folkowo-rockowej stylistyce. 
Atutem artystki jest jej głos, który sprawia, że od razu rozpoznajemy 
jej utwory. Poza walorami muzycznymi fani kochają Amy za szczerość 
i bezpretensjonalność, rzadkie cechy w przemyśle muzycznym. 
Choć (słusznie) osiągnęła sukces i popularność, to dalej ta sama 
dziewczyna, która po prostu lubi wziąć gitarę i coś dla nas zaśpiewać

•   •   •
DVD Dyktator, reż. Larry Char-

les (20th Century Fox 2012)
Komediowa historia opowia-

dająca losy pewnego północno-
afrykańskiego dyktatora. Sacha 
Baron Cohen, niezapomniany Borat, 
tym razem wciela się w postać 
satrapy-generała, wroga demokracji  
i największego wyznawcy samego 
siebie. Okazuje się, że nie wszyscy 

podzielają zachwyt generałem, a życiu dyktatora zagraża za-
mach… Film ośmiesza autorytarne rządy, demokrację, media 
i poprawność polityczną. Na ekranie wypada to raz lepiej, raz 
gorzej, ale całość tworzy całkiem trafny, choć przerysowany obraz 
współczesnego świata.

Wydawnictwo Znak wydało 
ostatnio dwie książki ame-
rykańskiego pisarza, scena-
rzysty i reżysera filmowego 
Paula Austera. Jego debiu-
tancką „Trylogię nowojorską” 
i najnowszą powieść „Sunset 
Park”. 

Pierwsze trzy osoby, które 
dostarczą do naszej redakcji 
(pocztą bądź mailem) odpo-
wiedź na pytanie, o drugie 
imię Paula Austera, otrzymają 
od Znaku egzemplarz „Sunset 
Park”. Nazwiska zwycięz-
ców konkursu opublikujemy  
w następnym wydaniu „GR”.  

Konkurs
ze „ZNAKIEM”

„Powstańcy” 
będą świętować

Na 13 października zaplanowano jubileuszowe uro-
czystości z okazji 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich. O 9.30 w szkole odbędzie się 
ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pół godziny później  
w kościele Ojców Misjonarzy rozpocznie się msza św. O 11.30 
w auli szkolnej zaplanowano akademię – okolicznościowe 
wystąpienia, koncert chóru Bel Canto, film o szkole-jubialtce  
i spektakl teatralny w języku angielskim. Spotkania rocznikowe 
w klasach rozpoczną się o 14. Do udziału w uroczystościach 
jubileuszowych dyrekcja „Powstańców” zaprasza absolwen-
tów, byłych nauczycieli i pracowników szkoły.

O wojnie polsko-sowieckiej
W środę 3 października o 12 w Teatrze Ziemi Rybnic-

kiej rozpocznie się spotkanie, które dla młodzieży i członków 
organizacji niepodległościowych organizuje rybnicki oddział 
Związku Piłsudczyków oraz Rybnickie Centrum Kultury.  
Płk Tadeusz Dłużyński opowie w jego trakcie o wojnie polsko-
sowieckiej, rozprawi się ze związanymi z tym wydarzeniem 
mitami, a także opowie o „zapomnianych bohaterach”. Zapla-
nowano też dyskusję i wystąpienia gości. Wstęp wolny!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i ustalić co przed-
stawia oraz gdzie znajduje się prezentowany obiekt.

Foto–zagadka



Siłą napędową przedsięwzięcia jest Adam Rysz-
ka, szef rybnickiego salonu Empik w Focus Parku  
i założyciel wydawnictwa RAW. Zdając sobie sprawę 
z dużego zapotrzebowania na regionalne publikacje 

uznał on, że warto ten rynek wzbogacić. Wystosował 
zatem apel (m.in. poprzez naszą gazetę) do miesz-
kańców Rybnika, by spisali znane im opowieści lub 
wymyślili swoje własne, które anegdotą i klimatem 
wpisałyby się w przeszłość ich dzielnicy. Chętnych zna-
lazło się kilkoro: Helena Białecka z Szerokiej (dawna 
mieszkanka Boguszowic) Alfred Dyrbuś z Zamysłowa, 
Alojzy Krawczyk z Kłokocina, Stanisław Ptaszyński 
ze Śródmieścia, Bogdan Dzierżawa z Chwałęcic,  
a także dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch, 
pochodzący ze Smolnej. Jerzy Buczyński dodał swoje 
własne opowiadania, również na podstawie  zasłysza-
nych i odkurzonych podań. W sumie na książkę składa 
się 56 legend związanych tematycznie ze wszystkimi, 
27 dzielnicami miasta. Autorką 54 kolorowych ilu-

stracji jest młoda rybnicka plastyczka, absolwentka 
Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych  
w Katowicach Weronika Hluchnik. Wybrane spośród 
propozycji kilku innych autorów, jej ilustracje wyróż-

niają się syntezą, nowoczesną tech-
niką (połączenie grafiki wektorowej 
z rysunkiem pędzlem), ale również 
nostalgią i dowcipną sympatią w 
przedstawieniu bohaterów dawnego, 
mitycznego Rybnika. A są wśród nich 
i ludzie z krwi i kości, typowi przedsta-
wiciele wszystkich klas społecznych 
zamieszkujących ni to rzeczywiste, ni 
to mityczne dzielnice miasta w róż-
nych epokach, a także istoty baśniowe 
od Utopca i wszelkiej maści stworzeń 
wodnych, zamieszkujących rybnickie 
stawy, poprzez zmory, strzygi, duchy, 
zjawy i czorty z piekła rodem, aż do 
Skarbnika strzegącego „śląskiego zło-
ta”, czyli węgla. Ale pojawiają się też 
zwierzęta: konie, kozy, koguty, bobry, 

a nawet... tury. Wiele legend nawiązuje do górniczego 
znoju, niektóre odkrywają źródłosłów nazw dzielnic 
lub do nich nawiązują, jeszcze inne pokazują relacje 
między ludźmi, a żyjącymi pośród nich, oswojonymi 
legendarnymi stworami. Dowiadujemy się więc 
m.in. „Jak Hanys i Francek wieprzka sprawowali”  
w Boguszowicach, o tym, że „Marokany to som fajni 
ludzie” i jakimi wdziękami zasłynęła „Piękna Helena 
z Meksyku”, a także o szczegółach chrztu Rybnika  
i powstaniu klasztoru franciszkanów na Smolnej.

Jak pisze we wprowadzeniu prof. Zbigniew 
Kadłubek: (...) Żyjemy w świecie odczarowanym  
i nudzącym się tym swoim odczarowaniem. Wszystko 
wiemy –  tak się nam przynajmniej wydaje. A świat jest 
pełen cudów, duchów, bliskiej obecności istot, które są 

niewidzialne.(...). Ale istnieją, przynależąc do każdej 
ludowej kultury, także śląskiej, wzmacniając poczucie 
wspólnoty z ludźmi i z „małą ojczyzną”. W promocji 
książki przed salonem Empiku wzięli udział wszyscy 
jej współtwórcy, a także prezydent Adam Fudali, 
który pogratulował animatorom przedsięwzięcia, 
podkreślając, że popiera każdą inicjatywę promującą 
miasto i wzbogacającą jego kulturę. 

Wydawcy zależało na wysokim poziomie edytor-
skim i jak największym komforcie czytelnika. Chociaż 
dominuje tematyka śląska, autor używa głównie języka 
literackiego, zaś gwara pojawia się tylko w dialogach, 
co ułatwia czytanie nawet osobom jej nieznającym. 
Książka posiada wygodną, tzw. zintegrowaną okładkę, 
co na lokalnym rynku wydawniczym jest nowością. 
Ponadto u dołu każdej strony znajduje się nazwa 
dzielnicy, co pomaga trafić do najbardziej nas intere-
sującej legendy, jest też zakładka, by nie zgubić wątku 
po odłożeniu lektury. Zadbano również o dobrej klasy 
papier i wybrany po ożywionej dyskusji, optymalny 
według wydawcy krój czcionki. W sumie wydawniczy 
debiut wypadł bardzo profesjonalnie. 

Nim książka się ukazała, jej promocja, w formie 
interaktywnej zabawy i konkursu dla potencjalnych 
czytelników, miała miejsce w internecie na facebo-
oku. Jego zwyciężczynią została Monika Kuźnik, 
którą nagrodzono prawie kilogramowym tomem 
nowo wydanej książki. W czasie uroczystej promocji 
wystąpili raperzy Motyk i Piter Pan, którzy przeko-
nywali, że: (...) każdy ma tu swoje życie, tak jak każdy 
swoje tereny i swoje dzielnice, każdego wychowali swoi 
rodzice ziom i każdy w Rybniku ma swój dom (...)  
I taka jest prawda... 

Adam Ryszka z właściwym sobie entuzjazmem 
opowiadał o drodze od pomysłu do jego reali-
zacji, zapewniając, że nowe wydawnictwo zadba 
o to, by jego publikacje były z najwyższej półki,  
i to zarówno pod względem merytorycznym, jak 
i wydawniczym. Kolejna pozycja ma dotyczyć 
bogatej historii jazzu w Rybniku, a w planach są 
profesjonalne mapki rybnickich szlaków rowero-
wych.                                                                          (r)

Tajemnice rybnickich dzielnic w jednym tomie
„Tajemnice rybnickich dzielnic” to zbiór legend, podań, baśni i mitów związanych  

z  rybnickimi dzielnicami, opracowanych i zebranych w jednym, pokaźnym tomie przez 
autora książek o tematyce śląskiej oraz popularyzatora historii i tradycji naszego regionu 
Jerzego Buczyńskiego. To również wydawniczy debiut powstałej niedawno Rybnickiej 
Agencji Wydawniczej.

28 sierpnia
Pies wychodzi ostatni
Strażnicy przyjęli zgłoszenie 

o psie zamkniętym w piwnicy 
jednego z bloków mieszkalnych  
w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zwierzę 
odnaleziono na wskazanym miejscu. 
Okazało się, że właściciel psa został 
eksmitowany ze swojego mieszkania, 
lecz często wraca na klatkę schodową 
i pije tam alkohol. Po interwencji pupil 
został zabrany do schroniska. Sprawa 
została rozwiązana, trudno jednak 
mówić o happy endzie…

7 września
STOP 18
W związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego strażnicy miejscy 
prowadzą akcję „STOP 18”. Będą 
edukować sprzedawców punktów 
handlowo-usługowych, zlokalizowa-
nych w pobliżu szkół, przypominając 
im o zakazie sprzedaży wyrobów 
tytoniowych osobom, które nie ukoń-
czyły 18. roku życia, konsekwencjach 
jego łamania oraz prawie do żądania 
dokumentu potwierdzającego peł-
noletność klientów. Szkoda, że nie 

można oznakować starszej, wyrośnię-
tej, a wciąż niepełnoletniej młodzieży, 
która często wygląda tak dojrzale  
i okazale, że kupuje co chce bez cienia 
podejrzenia.

9 września
Sprawców pobicia zare-

jestrowały kamery
W nocy z 8 na 9 września ok. 

g 3:30 nad ranem dzięki kame-
rom monitoringu udało się ująć 
sprawców pobicia. Do zdarzenia 
doszło na ul. Reja w centrum miasta. 

Zgłoszenie o pobiciu przyjął oficer 
dyżurny policji. Rysopis napastni-
ków został przekazany policjantom  
i strażnikom miejskim. Funkcjonariusz 
straży miejskiej, który nadzorował  
w tym czasie pracę monitoringu, usta-
lił po szczegółowym opisie miejsce 
przebywania chuliganów. Informację 
tę niezwłocznie przekazano policji, 
która ujęła napastników. 

16 września
Pies zagryzł kury
W Zebrzydowicach pies prze-

skoczył przez ogrodzenie i zagryzł 
kilka kur sąsiada. Sprawa okazała 
się poważna: po przybyciu na miejsce  
i próbie mediacji między stronami, 
właściciel drobiu zadeklarował chęć 
rozwiązania sporu na drodze są-
dowej. Funkcjonariusze sprawdzili 
dokumentację szczepień psa i nie 
stwierdzili żadnych nieprawidłowości. 
Fakt ten jednak w żaden sposób nie 
usprawiedliwia agresji czworonoga. 
Hodowcy kur pozostają, niestety, 
kostki rosołowe i jaja z biedronki. 

(m)

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

Z notatnika strażnika miejskiego
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Współautorzy debiutanckiej publikacji Rybnickiej Agencji Wydawniczej oraz jej twórca 
Adam Ryszka (w środku w górnym rzędzie)
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Od połowy lipca nocne dyżury apteki w Rybniku pełnią 
rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury 
nocne rozpoczynające się od niedzieli do czwartku trwają 
od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 do 7.30, 
a w soboty od 22-8.  

Informacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie 
internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

1/2.10. Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

2/3.10. Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

3/4.10. Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

4/5.10. Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

5/6.10. Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

6/7.10. Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

7/8.10. Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

8/9.10. Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

9/10.10. Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

10/11.10. Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

11/12.10. Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

12/13.10. Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

13/14.10. Apteka Inter, ul. Chabrowa 21 Maroko-Nowiny 

14/15.10. Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

15/16.10. Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

16/17.10. Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

17/18.10. Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

18/19.10. Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

19/20.10. Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

20/21.10. Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

21/22.10. Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

22/23.10. Apteka Polonez, ul. Chrobrego 1 Śródmieście - CH Focus

23/24.10. Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

24/25.10. Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia 

25/26.10. Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour 

26/27.10. Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle 

27/28.10. Apteka Św. Anny, ul. Kardynała Kominka 13 Nowiny

28/29.10. Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek 

29/30.10. Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os. 

30/31.10. Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

31.10./1.11. Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

Nocne 
dyżury aptek

Udar nazywany zawałem mózgu lub potocznie wylewem jest poważną cho-
robą spowodowaną zaburzeniami dopływu krwi do mózgu. Jeśli te utrzymują 
się długo, a dopływ krwi nie zostanie szybko przywrócony, może dojść do nie-
odwracalnego uszkodzenia tego organu. — Kiedy zmniejsza się dopływ krwi do 
mózgu, mówimy o udarze niedokrwiennym. Gdy pęka tętnica, a krew wydostaje 
się do mózgu, mamy do czynienia z udarem krwotocznym — wyjaśnia dr Maciej 
Świat, ordynator oddziału neurologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym nr 3 w Rybniku, który podczas wrześniowego posiedzenia rady miasta 
mówił o udarze mózgu i jego skutkach. 

Każdego roku z powodu udaru mózgu i jego następstw umiera w Polsce blisko 
40 tys. osób. Najczęstszą przyczyną udaru, podobnie jak zawału serca, jest miaż-
dżyca. Zmiany miażdżycowe postępują z wiekiem, dlatego do udaru dochodzi 
głównie u osób starszych. Niektóre czynniki ryzyka mogą jednak przyśpieszyć ten 
proces. Nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, dieta bogata w cukry proste 
oraz cholesterol, cukrzyca i otyłość sprzyjają powstawaniu choroby.

Udar pojawia się niespodziewanie, a jego objawy zależą od tego, która część 
mózgu została uszkodzona. Chory nagle traci równowagę, zaczyna skarżyć 
się na zaburzenia widzenia albo silne zawroty głowy. Nierzadko odczuwa tzw. 
niedowład, zaburzenia mowy, nudności czy wymioty. Czasem traci przytom-
ność. — To często kwestia kilku minut. Jeżeli do udaru dochodzi w nocy, w czasie 
snu, objawy mogą pojawić się rano, tuż po przebudzeniu. Czasem symptomy te 
są ignorowane, gdyż nie towarzyszy im żaden ból, przez co wydają się niegroźne. 
Nierzadko mogą utrzymywać się tylko kilka – kilkanaście minut. Nie należy ich 
jednak lekceważyć. Często mini udar jest zapowiedzią kolejnego, poważniejszego 
w skutkach zawału — mówi dr Maciej Świat. Najpoważniejszym następstwem 
udaru jest niesprawność spowodowana porażeniem kończyn oraz zaburzenia 
mowy i trudności w porozumiewaniu się. Część chorych z udarem umiera z po-
wodu rozległego uszkodzenia mózgu oraz kolejnych komplikacji. Śmiertelność 
po udarach niedokrwiennych wynosi ok. 20%, a po krwotocznych nawet do 50%. 

Dr Świat apeluje, by nie bagatelizować początkowych objawów, bo tylko szyb-
kie rozpoznanie udaru daje szansę na ograniczenie jego skutków. Podkreśla, że 
już przy pierwszych symptomach zawału mózgu powinniśmy natychmiast wezwać 
pogotowie. Każdy pacjent z podejrzeniem udaru powinien zostać niezwłocznie 
przyjęty na oddział specjalizujący się w jego leczeniu. Na pododdział udarowy 
funkcjonujący w ramach oddziału neurologii szpitala w Orzepowicach rocznie 
trafia około 600 pacjentów dotkniętych udarem. W ciągu ostatnich trzech 
miesięcy u 15 chorych zastosowano tu tzw. leczenie trombolityczne, które nie 
było dotąd stosowane w Rybniku na większą skalę. Polega ono na podaniu 
w określonych przypadkach nowoczesnego leku, mogącego odblokować za-
mkniętą tętnicę mózgową i przywrócić dopływ krwi do mózgu. — To dobry, bo 
dziesięcioprocentowy wynik, uzyskiwany od lat w najlepszych śląskich klinikach 
neurologicznych, np. w Ochojcu czy w CSK-Ligota. Warunkiem powodzenia 
takiego leczenia jest krótki czas od wystąpienia objawów do podania leku. Stąd 
tak ważne jest szybkie rozpoznanie objawów, niezwłoczny kontakt z pogotowiem  
i szybki transport do szpitala — zaznacza dr Maciej Świat.                              (D)

Nie przegap objawów

Ta diagnoza budzi przerażenie. Udar mózgu, bo o nim mowa, 
jest główną przyczyną niepełnosprawności u osób po 40 roku 
życia. W jaki sposób zapobiegać tej chorobie i jak rozpoznać 
pierwsze objawy? Czy po udarze możliwy jest powrót do nor-
malnego życia?  

UDAR MóZGU
 Nagłe wystąpienie objawów:
 • osłabienia połowy ciała
 • zaburzeń widzenia
 • niewyraźnej mowy
 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

wskazuje na wystąpienie udaru mózgu!

DZWOŃ 999 NIE ZWLEKAJ!!!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51



Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, 

audiometria, tympanometria

tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

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

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. 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. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
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.





www.artdent.org

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

Zobacz jak można wyglądać  
po 2 wizytach w naszych gabinetach

Pacjentowi ze zdjęcia wykonano  
w ciągu 3 dni korony porcelanowe

Masz problem z zębami... 
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

Tylko u nas możliwość
negocjacji cen na protezy


