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Niech ten wyjątkowy okres
Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Was okazją
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w zdrowiu, szczęściu i atmosferze pełnej miłości
oraz wzajemnej życzliwości.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem
spełnionych marzeń i nadziei
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Zarząd i Rada Powiatu

Powiat Rybnicki

w rankingu finansowym
samorządów
W ostatnich dniach do naszego Starostwa wpłynął
raport o kondycji finansowej polskich samorządów
– „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego
w Polsce 2019”. Dokument przygotowany został przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy
z Instytutem Studiów Wschodnich, w oparciu o dane
przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
W rankingu, który przedstawia kondycję finansową powiatów, Powiat Rybnicki plasuje
się na bardzo wysokich miejscach: wśród powiatów ziemskich, których na terenie całego
kraju jest 314, nasz powiat zajął 11. miejsce, jeśli zaś chodzi
o województwo śląskie – miejsce 2. na 17 – wyżej uplasował
się jedynie powiat bielski.
W tym miejscu należy pogratulować i podziękować
przedstawicielom powiatu
rybnickiego – szczególnie
Staroście, Wicestaroście oraz
Pani Skarbnik – za pracę, która daje takie efekty.

Należy tutaj również
uwzględnić fakt, że dochody
na jednego mieszkańca powiatu wynoszą 578,01 zł zgodnie
z danymi przekazanymi przez
Wspólnotę „Ranking dochodów JST per capita w 2019”.
Biorąc to zestawienie pod
uwagę, kondycja finansowa
naszego Powiatu przedstawiona w w/w raporcie zasługuje na
absolutne uznanie. Mamy nadzieję, że w kolejnych trudnych
latach, które nas czekają, poradzimy sobie równie dobrze jak
do tej pory. Tego życzymy sobie i wszystkim mieszkańcom
naszego powiatu.
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W bieżącym roku przypada jubileusz 15-lecia działalności zespołu
„SINGERS”, funkcjonującego nieprzerwanie w ramach Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Od początku zespół prowadzi Katarzyna
Brachaczek.

Jubileusz 15-lecia
zespołu SINGERS
„Singersi” inaugurowali swoją działalność w składzie kilkunastoosobowym,
koncertując początkowo lokalnie i promując powiat rybnicki. Z czasem przyszły
pierwsze sukcesy, jak chociażby festiwal
piosenki w Częstochowie, który był znaczącym momentem dla całego zespołu.
Współczesny zespół SINGERS to już nie
są uczniowie dawnego gimnazjum, ale
dorośli ludzie, aktywni zawodowo, których jednak nieprzerwanie łączy ogromna

pasja do muzyki i wspólnego śpiewania.
Obecnie zespół tworzą Kinga Brachaczek, Justyna Palarz-Kowalczyk, Anna
Toman i Mateusz Piecowski.
Na przestrzeni minionych 15 lat zespół
ciągle się rozwijał. Formacja ma na swoim
koncie szereg nagród i wyróżnień, w tym
udział w krajowych i międzynarodowych
festiwalach. Zespół jest laureatem m.in.
Międzynarodowego i Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
Międzynarodowych Jesiennych Spotkań Artystycznych „Talizman sukcesu”
w Bielsku Białej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Kumak” w Pabianicach,
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
i Pieśni Patriotycznej w Kielcach oraz
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej.
Uroczysty koncert jubileuszowy zorganizowano na początku 2020 r. w Dworze
w Łukowie Śląskim. Swoistym podsu-

mowaniem dotychczasowej działalności
będzie przygotowywany właśnie materiał
filmowy z nagraniami zespołu. Zdjęcia,
podobnie jak koncert jubileuszowy, zrealizowano również w Dworze w Łukowie
Śląskim.
Rok 2020 jest rokiem szczególnym
w historii zespołu. Kończy okres pełen
sukcesów i rozpoczyna kolejny?
Zdjęcia zrealizowano jesienią 2020 r.
w Łukowie Śląskim.

Najwyższe odznaczenie OSP
dla druha Jana Adamskiego
Dla Niepodległej
Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały w tym roku z oczywistych
względów skromniejszy niż zwykle
przebieg. W Czerwionce-Leszczynach
z udziałem władz samorządowych, w tym
wicestarosty rybnickiego Marka Profaski
i burmistrza Wiesława Janiszewskiego,
odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie symboliczne wiązanki
kwiatów złożono pod tablicą pamiątkową
ku czci Bohaterów Powstańców Śląskich.

Strażak z Jejkowic, druh Jan Adamski
został odznaczony Złotym Znakiem
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadanym przez Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Uroczystość z tej okazji odbyła
się w Jejkowicach, a jej uczestnikiem
był również starosta rybnicki Damian
Mrowiec.
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– W nawiązaniu do sytuacji epidemiologicznej, o jak dużych perturbacjach
można mówić z perspektywy naszego
samorządu powiatowego? Wprawdzie
nie ma Pan na głowie placówki lecznictwa zamkniętego, jak inni starostowie,
ale COVID-owych trosk chyba Panu nie
brakuje?
– Ogólnie rzecz ujmując, to sprawa złożona. Perturbacje w odniesieniu do naszego powiatu dotyczą głównie poziomu
finansowego. Spadek naszych dochodów
spowodowany sytuacją epidemiologiczną
to rząd około 4 milionów złotych, czyli
w przybliżeniu prawie 1/15 naszych dochodów. Nie należymy do bardzo bogatych samorządów, ale pomimo tego nasza
Rada zadecydowała o pomocy finansowej
dla szpitali w Raciborzu i Rybniku – po
50 tysięcy złotych. Prócz tego finansowaliśmy w początkowym okresie pandemii
wymazobus dla naszych mieszkańców
w kwocie blisko 50 tysięcy złotych. Mówi
Pan, że „nie mamy na głowie placówki
lecznictwa zamkniętego”, ale raz jeszcze
wyjaśniam, że to powiat razem z miastem
Rybnikiem świadomie tak zadecydował,
bo uznaliśmy, że przejęcie wspólne dużego szpitala wykraczać może ponad nasze
zdolności finansowe. To nie może tak być,
żeby samorządy wykonywały zadania
przynależne państwu bez wsparcia finansowego. Jest określona ilość dziedzin życia
społeczno-gospodarczego, które powinny
być szczególną troską państwa, na przykład oświata, zdrowie, mieszkalnictwo,
zasób geodezyjny, bezpieczeństwo, zasoby
naturalne, energetyka, lasy, etc.
– Biorąc pod uwagę medialne doniesienia, branża budowlana zdaje się nie
odczuwać pandemicznego kryzysu.
Zatem w jakim zakresie zrealizowane
zostały zadania inwestycyjne Powiatu
Rybnickiego? Pytamy o to oczywiście
w kontekście tegorocznego budżetu.
– Powiat Rybnicki realizuje zaplanowane
na ten rok inwestycje zgodnie z założonym
zakresem. Przede wszystkim realizowane są zadania drogowe, a najważniejsze
z nich to:
• Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3536S – ulica Wyzwolenia i ulica Sumińska w Zwonowicach
(wartość: 269 202,19 zł, termin realizacji do 15 grudnia 2020 r.);
• Remont drogi powiatowej 5601S
w Lyskach, od skrzyżowania z DP
5025S do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną (wartość: 1 577 762,00 zł, termin realizacji do 15 grudnia 2020 r.);
• Remont odcinka drogi powiatowej

Najlepiej robić swoje
i osiągać własne cele…
Rozmowa z DAMIANEM MROWCEM
– Starostą Powiatu Rybnickiego
nr 5614S ulicy Wolności w Bełku, od
skrzyżowania z ulicą Bełkowską do
skrzyżowania z ulicą Szymochy (wartość: 1 103 310,00 zł, termin realizacji:
do 25 października 2020 r.);
• Montaż wyświetlaczy drogowych
w ciągu dróg powiatowych (4 sztuki,
wartość: 58 179,00 zł);
• Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907S – ul. Ks. Pojdy w Książenicach (wartość: 89 151,64 zł, termin
realizacji do 30 sierpnia 2020 r.);
• Remont drogi powiatowej 5604S
ul. Raciborskiej w Bogunicach (wartość: 764 626,67 zł);
• Remont DP 5343S ulicy Furgoła
w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby (wartość:
2 523 604,78 zł);
Dodatkowo wykonany został remont
nawierzchni jezdni w Jejkowicach na
drodze powiatowej 5601S oraz na ulicy
Niedobczyckiej. Zrealizowano zadanie
związane z adaptacją strychu dworu
w Łukowie Śląskim na potrzeby galerii
obrazów. Ponadto realizowany jest w tym
roku projekt grantowy pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Powiatu Rybnickiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu projektowi tylko w tym roku usunięto i zastąpiono
materiałami nieszkodliwymi dachy aż u 78
grantobiorców.
– Zostańmy jeszcze na chwilkę przy
skutkach pandemii, ale w konkretnym,
lokalnym odniesieniu. Proszę powiedzieć, w jakich dziedzinach straty, czy
też skutki pandemii, Pana zdaniem
będą lub są już najbardziej odczuwalne?
– Dla nas najistotniejsze w tym zakresie są
finanse powiatu. Spadek dochodów pochodzących z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.685.865 zł, co stanowi 15,8% planowanych dochodów z tego tytułu. W ślad
za tym Powiat był zmuszony odstąpić od
realizacji zadań na powyższą kwotę.
Co do innych dziedzin odpowiedź dla
każdego właściwie widoczna jest co dnia.
Nie działają w normalnym zakresie usługi,
produkcja i szkoły. Nie inaczej jest w naszym powiecie. Na pytanie o odczuwalne
skutki już teraz odpowiadają nam politycy, ekonomiści i psychologowie społeczni.
Nikt z nich nie ma złudzeń, że globalnie,
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ale także w skali mikro, na przykład naszego powiatu, nastąpi gospodarczy regres,
a reperkusje społecznej izolacji też wkrótce
odczujemy w życiu społecznym. Mam na
myśli słabsze więzi, anomia, dezintegracja
małych i dużych grup, nerwice, psychozy,
depresje.
– Jak w tym trudnym dla wszystkich
okresie funkcjonuje administracja
na szczeblu powiatowym? Jakie najczęściej pojawiają się problemy? Jak
w tych trudnych warunkach radzą sobie
urzędnicy i na co zazwyczaj narzekają
petenci, bo chyba takie głosy również
do Pana docierają?
– Administracja funkcjonuje zgodnie z regulacjami ogólnie przyjętymi, to znaczy
zapewniamy naszym mieszkańcom dostęp
do urzędu poprzez Internet, a także osobiście, po uprzednim umówieniu wizyty
telefonicznie lub mailowo. To oczywiście
powoduje różne problemy, najczęściej
spowodowane mniejszą ilością załatwionych spraw. Wynika to także z faktu, że
część urzędników realizuje swoje obowiązki zdalnie. Robimy co w naszej mocy,
by COVID nie zakłócił bardziej naszego
funkcjonowania. W tym miejscu dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa za
ofiarną pracę w tym trudnym czasie, a naszych petentów przepraszam za wydłużone
być może oczekiwanie na decyzje, postanowienia lub inne rozstrzygnięcia. Proszę
wszystkich o wyrozumiałość i wzajemne
zrozumienie. To dla wszystkich nowe doświadczenie. Mimo reżimu sanitarnego
w dalszym ciągu można sprawy załatwić,
jak wcześniej wspomniałem osobiście
w urzędzie, pod wskazanymi warunkami.
– Jak w obecnym czasie ocenia Pan
wsparcie – czy być może jego brak – ze
strony organu uchwałodawczego, jakim
jest Rada Powiatu?

– Rada Powiatu rozumie i wspiera swoimi
uchwałami Zarząd i skupia swoją pracę
nad najważniejszymi dla naszych mieszkańców sprawami budżetowo-planistycznymi.
– Odejdźmy nieco od bieżących spraw.
Warto bowiem skorzystać z okazji, aby
zapytać Pana, jako osobę cieszącą się
szczególnym zaufaniem społecznym
i o wyjątkowo bogatym doświadczeniu w zakresie administracji na szczeblu powiatowym, choć nie tylko. Dość
wspomnieć o Urzędzie Rejonowym,
który funkcjonował do czasu reformy.
Zatem jak Pan sytuuje Powiat Rybnicki
względem Rybnika?
– Już wielokrotnie mówiłem, że patrzymy
na Rybnik jak na dobry przykład szybko
rozwijającej się miejskiej wspólnoty. Rybnik to bogaty samorząd, nie tylko w sensie
budżetowym. To miejsce wielu inicjatyw
i nowatorskich rozwiązań. Uczymy się
dużo od większego sąsiada, ale nasze wzajemne relacje określiłbym mianem przyjacielskich. Kiedyś było mniej zrozumienia
dla naszych ograniczeń, dziś prezydent
Kuczera wykazuje wiele samorządowego
szacunku dla mniejszych gmin i powiatu.
Mamy mniejsze możliwości finansowe i organizacyjne niż Rybnik, ale podpatrujemy
i uczymy się od lepszych. Myślę jednak,
że sami też jesteśmy czasem dla kolegów
z miasta cichym wyzwaniem.
– Zakres działań, zadań i kompetencji samorządu powiatowego wynika
oczywiście z ustawodawstwa. Jednak
z pewnością – między innymi z racji
długoletniego doświadczenia – ma Pan
wyrobiony pogląd na temat ich własności. Ze wszystkimi się Pan zgadza?
Czy też może uważa Pan, że niektóre
powinny zostać rozszerzone lub ograniczone?

– To właściwie jest pytanie o charakterze
ustrojowym. Odpowiem na nie ogólnie, bo
nie chciałbym nikomu ani dodawać, ani
ujmować zadań i kompetencji. Wskażę tylko na dziedziny, gdzie może być więcej zadań dla powiatu: to ochrona środowiska,
bezpieczeństwo publiczne, drogi.
– I jeszcze jedna prośba o osobistą refleksję. Otóż wychodząc z założenia, że
powiat powiatowi nierówny, proszę powiedzieć, czego zazdrości Pan – w dobrym tego słowa znaczeniu – innym.
Patrząc zaś z drugiej strony, czego włodarze i mieszkańcy innych powiatów
mogą nam zazdrościć?
– Osobista refleksja – w moim wartościowaniu świata zazdrość to jeden z siedmiu
grzechów głównych. Ale tak całkiem poważnie, to możemy trochę pozazdrościć
innym gór, morza, zabytków, znaczenia
dla historii Polski czy Europy. Jednak to
spojrzenie jest raczej nasycone pozytywną
energią, by najlepiej robić swoje i osiągać
własne cele, a innych cenić za indywidualność i traktować inspirująco. Inni mogą
nam pozazdrościć Góreckiego, mądrych
ludzi, pięknej młodzieży i… dorodnych
prawdziwków z lyseckich lasów! (śmiech)
– U progu Nowego 2021 Roku nie sposób uciec od pytania na temat Pana planów i oczekiwań względem najbliższych
kilku, kilkunastu miesięcy. Jakie one są?
– W dobie pandemii pytanie o plany wydaje się co najmniej trudne. COVID zminiaturyzował nasze plany do wymiaru doby, co
najwyżej kilku tygodni. Jak wszyscy mam
nadzieję na pokonanie wirusa i powrót do
normalności, czyli do niedocenionej często
przepięknej monotonii życia codziennego.
– A tak bliżej świąt? Bożonarodzeniowo hołduje Pan jakoś szczególnie rodzinnym tradycjom, czy raczej jest to
dla Pana po prostu czas nieco dłuższego
wytchnienia od ogromu codziennych
obowiązków?
– W kwestii Bożego Narodzenia jestem dosyć tradycyjny, ale lubię żywą choinkę, którą ścinam w moim ogrodzie w Wigilię, bożonarodzeniowe, śląskie maszkety, pogadam
z psem, idę na pasterkę, a potem w spokoju
świątecznego czasu szukam za pasterzami z kolędy „Przy onej górze” odpowiedzi
„dlaczego” i wreszcie mogę więcej poczytać,
a wiele książek już od dawna woła za mną.
– Zatem życząc Panu świątecznego spokoju i rodzinnych serdeczności, dziękujemy za rozmowę.
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Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej w postaci lokalu
mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie.
Pełnoletnia młodzież opuszczająca pieczę zastępczą na terenie Powiatu
Rybnickiego ma prawo skorzystać ze wsparcia w postaci tymczasowego
pobytu w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione dla osób
opuszczających pieczę zastępczą
Mieszkanie prowadzone przez Powiat Rybnicki znajduje się w Czerwionce-Leszczynach i przeznaczone jest dla
4 wychowanków. Mieszkanie składa się
z dwóch pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki oraz korytarza. Jak sama nazwa wskazuje, „mieszkanie” to coś co kojarzy się nam
z poczuciem bezpieczeństwa, spokojem,
stabilizacją a przede wszystkim ciepłem
domowego ogniska. Tym samym zwykle
dbamy o miejsca, w których mieszkamy
i żyjemy. Z uwagi na fakt, iż prowadzone
mieszkanie jest mieszkaniem rotacyjnym,
pomieszczenia często ulegają zabrudzeniu, a niektóre sprzęty zużyciu. Wobec
powyższego Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Rybniku jako jednostka
prowadząca mieszkanie zadbało o przeprowadzenie jego remontu. W zakresie
prac remontowych we wszystkich pomieszczeniach wymalowano ściany i sufity, dokonano wymiany niektórych listew
przypodłogowych, wymieniono drzwi do
pomieszczenia gospodarczego, a obecnie
planuje się wymianę oświetlenia.
Po zakończonym remoncie mieszkanie
zostało gruntownie wysprzątane, a pomieszczenia udekorowano adekwatnie do
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tym trudnym okresie, jakim jest
epidemia koronawirusa, która zmusza nas
do wielu ograniczeń, niech te Święta Bo-

Każdy rodzic prędzej czy później staje przed decyzją dotyczącą tego, jak
wychowywać dziecko i jaką budować z nim relację. Jest to zagadnienie
o tyle ważne, że sposób, w jaki zachowujemy się względem naszych
pociech, wpływa później na ich funkcjonowanie jako ludzi dorosłych –
rzutując na takie aspekty życia jak sposób regulowania emocji, strategie
radzenia sobie ze stresem czy umiejętność budowania relacji intymnych.

Wpływ więzi rodzicielskich

na zachowanie dziecka w przyszłości
Wiele jest w naszym społeczeństwie
rodziców nieobecnych, którzy stają
się dla swoich dzieci niedostępni. Może
wynikać to z przepracowania, pewnego
dystansu wobec dziecka, wyniesionego z
domu rodzinnego chłodu emocjonalnego
czy też nadopiekuńczości i potrzeby sprawowania kontroli nad wszystkimi aspektami życia dziecka. Jeśli nie czuje ono, że
rodzic jest dla niego kimś, do kogo może
się w razie trudności zwrócić i uzyskać potrzebną pomoc, jeśli boi się jego krytyki i
ze wszystkimi problemami radzi sobie samodzielnie, może wiązać się to z pojawieniem się w przyszłości tendencji do nadmiernej kontroli emocjonalnej. Dziecko
nie nauczy się okazywać swoich emocji i je
w sobie stłumi, bo obawiać się będzie odrzucenia. Niskie też będzie jego poczucie
własnej wartości. Wszystko to utrudniać
będzie kontakty z innymi ludźmi.
W stosunku do rodzica zajętego, który ma problem z odczytywaniem potrzeb

dziecka i zajmuje się nim tylko wtedy,
kiedy ma na to siły i czas, w dziecku wytwarza się poczucie niepewności. Nie wie
ono bowiem, czy w razie potrzeby uzyska
od rodzica pomoc, gdyż czasem będzie on
chętny do udzielenia wsparcia, ale innym
razem zamknięty i skupiony na sobie. Ta
nieprzewidywalność pozostanie z dzieckiem aż do dorosłości, gdzie wytworzy
tendencję do nieadekwatnych reakcji
emocjonalnych. Pojawić się może również nadmierna „przylepność”, wiążąca ze
strachem przed odrzuceniem – dana osoba
będzie nadmiernie angażowała się w związek, będzie też zbyt zależna od swojego
partnera, zazdrosna i zabiegająca ciągle o
jego zainteresowanie. Dodatkowo posiadać będzie względem innych ludzi wygórowane, trudne do spełnienia oczekiwania,
które sprawią, że trudno będzie jej nawiązać na dłużej jakąś relację. Niskie będzie
jej poczucie własnej wartości, uzależnione
w dużym stopniu od akceptacji otoczenia.

żego Narodzenia spędzone w mieszkaniu
chronionym będą przyjemne, bezpieczne
i pełne nadziei na lepszy czas… Wesołych
Świąt!
Rodzic dążący do budowania w dziecku poczucia zaufania i dostępności staje
się rodzicem autonomicznym. Zwraca
wtedy uwagę na potrzeby swojego dziecka i interesuje się jego problemami. Jest
ciepły, wrażliwy, komunikuje mu swoją
bezwarunkową miłość i stwarza poczucie bezpieczeństwa – przekonanie, że zawsze będzie dostępny i wysłucha dziecko,
gdy zajdzie taka potrzeba, okaże swoje
wsparcie. Dziecko dzięki temu czuje, że
rodzic się nim interesuje i uznaje go za
bezpieczny element swojego życia, mając poczucie, że może wyrażać przy nim
szczerze swoje emocje. Jest też w stanie
za każdym razem przewidzieć reakcję
rodzica na swoje zachowanie. W wyniku
tego wszystkiego, kiedy dorośnie, dziecko
stanie się osobą wchodzącą spontanicznie
i z łatwością w kontakty z innymi, życzliwą, reagującą w sposób adekwatny do
sytuacji, niezależną, będącą w stanie poradzić sobie z własnymi emocjami, a także
świadomą tego, kiedy powinno poszukać
wsparcia. Nie będzie miało też problemów z nawiązaniem biskich związków,
ani bało się być samemu.
Warto być więc świadomym stosowanych przez siebie metod wychowawczych
i dążyć do tego, by w sposób odpowiedzialny podejmować trud wychowawczy, nakierowany na jak najlepszy rozwój
dziecka.
Renata Krzakowska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czerwionce-Leszczynach
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Andrzej Kapłanek – mieszkaniec naszego regionu, niegdyś dyrektor kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach – po raz kolejny przykuwa uwagę rzeszy
czytelników, którzy znają go między innymi z publikacji podróżniczych i typowo
śląskich klimatów. Raptem przed kilkoma tygodniami ukazała się książka, której
obok Kazimierza Trzaski jest współautorem. Termin jej premiery nie był przypadkowy, bowiem na okoliczność Barbórki i świąt Bożego Narodzenia dedykowana
jest wszystkim górnikom i ich rodzinom, w szczególności ofiarom tragicznych
katastrof i wypadków na kopalniach oraz tym, którzy z narażeniem życia spieszyli
im na ratunek.

Kopalnio, kochanko ma
Znamienne, iż w dobie pandemii zamiast dorocznych obchodów górniczego
święta, tradycyjnych karczm i biesiad,
nieco więcej uwagi można skupić na…
kulisach przemysłu wydobywczego, i to
tych związanych w największym wysiłkiem, najcięższą pracą okupioną nie tylko
zwykłym potem.
W naszej opowieści pojawia się plejada postaci, zarówno wielkie nazwiska, jak
i skromni górnicy, którzy nigdy nie stali
się obiektem zainteresowania mediów.
Uczestniczą w tragediach, niosą pomoc
potrzebującym, nie kalkulują, a działają.
Choć nie gonią za zaszczytami i medalami,
bohaterami zostają mimochodem. Ryzyko,
jakie podejmują, jest niewyobrażalne dla
kogoś, kto nigdy nie zjechał pod ziemię, kto
nie zetknął się z potęgą natury, w ułamku
sekundy potrafiącej unicestwić każdy bio-

logiczny byt – piszą we wstępie autorzy
książki „Kopalnio, kochanko ma”.
(…) Aż do 1990 roku, gdy kraj potrzebował dewiz a eksport węgla stanowił jedyną
szansę ich pozyskania, górniczy zawód cieszył się szacunkiem, kopalnie zaś fedrowały
nieprzerwanie przez trzysta sześćdziesiąt
pięć dni w roku. Wyczerpująca praca wysysała siły, nie pozwalała na najmniejszą
dekoncentrację ani na fuszerkę. Niebezpieczeństwo było chlebem powszednim,
każdy zjazd mógł być ostatnim. Dlatego
na corocznych Karczmach Piwnych, towarzyszących Barbórkowym uroczystościom,
śpiewano:
Kopalnio, kochanko ma,
tak bardzo jesteś zaborcza,
ty żądasz każdego dnia,
potu, wysiłku i ofiar.

Słowa nostalgicznej przyśpiewki wywoływały z pamięci twarze towarzyszy pracy,
którzy odeszli „na wieczną szychtę”. Zginęli
w wybuchu metanu lub pyłu węglowego,
przygnieceni skałami, zatruci dymami
w podziemnych pożarach. I o tych trudnych
chwilach jest ta książka. Ale także o ratownikach wchodzących do akcji, by ratować
czyjeś życie z narażeniem własnego. To
opowieść o twardych, zahartowanych ludziach, gotowych codziennie mierzyć się
z nieprzewidywalnym żywiołem, własnymi
słabościami, lękami. Nie jest to równa walka. Wątły człowiek przeciw potężnym siłom natury. Może dlatego ratownicy swoją
pracę traktują jak wyzwanie. Nagrodą jest
uratowanie czyjegoś istnienia, zdławienie
pożaru, szczęśliwy powrót do rodziny, do
czekającej żony…

„Kopalnio, kochanko ma” to książka niezwykła o równie
niezwykłych ludziach – ratownikach górniczych – twardych,
odważnych, zdeterminowanych, dumnych z wykonywanej
pracy. Podejmują się zadań, przekraczających granicę ryzyka,
wchodzą do akcji, by ratować innych, by umożliwić dalsze
funkcjonowanie zakładów wartych wiele miliardów złotych.
Mają poczucie misji i obowiązku. Uczestniczą w tragediach,
niosą pomoc potrzebującym, nie kalkulują, a działają. Choć
nie gonią za zaszczytami i medalami, bohaterami zostają mimochodem.
Ich codzienność to mierzenie się z nieprzewidywalnym
żywiołem, własnymi słabościami, lękami. Nie jest to równa
walka. Wątły człowiek przeciw potężnym siłom natury. Może
dlatego pracę traktują jak wyzwanie. Ryzyko, które podejmują, jest niewyobrażalne dla kogoś, kto nigdy nie zjechał pod
ziemię, kto nie zetknął się z potęgą natury, w ułamku sekundy
potrafiącej unicestwić każdy biologiczny byt. Nagrodą jest
uratowanie czyjegoś istnienia, zdławienie pożaru, szczęśliwy
powrót do rodziny, do czekającej żony…
Niestety, nie wszyscy wracają… Ta książka jest hołdem dla
tych, którzy zginęli w akcji. Zasługują na pamięć. Bohaterom
wystawia się pomniki. Lecz zimny granit nie potrafi oddać
emocji, jakie towarzyszą podziemnym dramatom. Udało się
to Autorom tej książki.

P A T R O N I MEDIALNI

Andrzej Kapłanek – inżynier, żeglarz, alpinista, obieżyświat. Publicysta i prozaik, autor kilkunastu
książek, przetłumaczonych na kilka
języków europejskich, inspirowanych własnymi doświadczeniami
i życiowymi utarczkami. Po ukończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rozpoczął pracę w przemyśle węglowym,
przechodząc wszystkie szczeble zarządzania od sztygara do dyrektora
kopalni i zjednoczenia. Ratownik
górniczy.
Kazimierz Trzaska – inżynier, doktor nauk technicznych. Po ukończeniu studiów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zajmował
szereg odpowiedzialnych stanowisk
w kopalniach i w ratownictwie górniczym. Uczestnik ponad dwustu
akcji ratowniczych prowadzonych
w kopalniach polskich i zagranicznych. Specjalista od zagrożeń pożarowych i metanowych oraz organizacji służb ratowniczych.
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Zespół Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach to miejsce, gdzie
poznajemy samego siebie. Nasza
Szkoła to miejsce, gdzie poznajemy innych. Nasza Szkoła to miejsce, w którym odkrywamy swoje
umiejętności, uczymy się żyć radośnie i twórczo.
27 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona Weroniki Sherborne oraz X Jubileuszowy Turniej „Uśmiech”. To właśnie takie dni w Naszej Szkole są dniami pełnymi
uśmiechu i głębokich przeżyć.
Ten rok jest inny – wyjątkowy. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju zmusiła nas do zorganizowania odchodów naszego święta w inny niż
dotychczas sposób, ale nawet w tak trudnej sytuacji przybrał jednak niezwykły
charakter.

Uczniowie klas młodszych
w Zespole Szkół Specjalnych im.
W. Sherborne biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„W świecie Montessori”.
Niedawno realizowaliśmy temat
„Montessoriańska samodzielność”.
Uczniowie młodszych klas wspólnie z wychowawcami realizowali zadania z życia
dnia codziennego. Ważnym elementem
naszej samodzielności były następujące
zadania:
• nakrywanie do stolika,
• przenoszenie za pomocą pęsety różnych przedmiotów,
• przelewanie wody,
• pisanie po kaszy,

Dzień Patrona

i Jubileuszowy Turniej „Uśmiech”
Młodsi uczniowie mieli okazję bliżej
poznać Weronikę Sherborne i wykonać
kilka ćwiczeń z jej metody w ramach X Jubileuszowego Turnieju „Uśmiech”. Tym
razem ćwiczyli z nietypowym przyborem
– z butelką, którą wcześniej przygotowali
oklejając ją na kolor żółty. Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego to dla wielu
naszych uczniów nowe doświadczenie,
które sprawiło im wiele radości. A na
koniec zajęć powstały z żółtych butelek
promyki słoneczka, które przypominają
nam ważne wydarzenie sprzed 10 lat –
zainicjowane przez ówczesnych uczniów
Naszej Szkoły nadanie Orderu Uśmiechu
Profesor Marcie Bogdanowicz. Ucznio-

W świecie
Montessori
• samodzielne przygotowanie pizzy,
• zapinanie klamerek, przenoszenie za
pomocą klamerek pomponów,
• przenoszenie wody za pomocą gąbki.
• samodzielności w myciu rąk oraz
sprzątania po sobie.
Drugim tematem, który realizowaliśmy w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego, była Montesso-

wie klas starszych również z pełnym zaangażowaniem uczcili pamięć swojego
Patrona. Wszyscy zobaczyli prezentację
przedstawiającą życiorys W. Sherborne i jej metodę oraz przypomnieli sobie
skąd się wziął w naszej szkole Turniej
„Uśmiech”. Mogli również odbyć wirtualny spacer po szkole, a także rozwiązać
kilka quizów związanych z historią naszej
placówki na platformie Genially.
Ten wspaniały dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników
z niecierpliwością czekamy na przyszły
rok.
Justyna Bugdoł
Wanda Kurpanik
riańska lekcja ciszy”. Zadania do lekcji
ciszy były różne, w zależności na który
zmysł chcieliśmy oddziaływać. W trakcie
lekcji ciszy często słuchaliśmy muzyki relaksacyjnej. A oto przykłady lekcji ciszy
w naszej szkole:
• dzieci siedzą w kręgu i podają sobie
dzwonek tak, aby nie zadzwonił,
• dzieci podają sobie wodę w szklanej
misce tak, aby nie uronić kropelki,
• każde dziecko ma swój kubek i przelewa wodę z kubka do kubka, tak aby
nie wylać,
• niesienie wody w misce tak, aby nie
rozlać,
• niesienie jajka na łyżeczce tak, aby
nie spadło,
• dzieci podają sobie świeczkę zapachową tak, aby powąchać ale nie
zgasić,
• dzieci siedzą w kręgu, w środku znajduje się kosz z różnymi rzeczami
np. dary jesieni – tworzenie mandali
• dzieci podają sobie tacę z kaszą i rysują na niej litery
Efekty naszych działań można zobaczyć w formie fotorelacji.
Magdalena Kapusta-Gawrych
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Z końcem listopada zakończyła się realizacja innowacji pedagogicznej
w ZSS im. Weroniki Sherborne w Leszczynach pt. „Leśne spotkania,
jesienne kodowania”, którą opracowały i przeprowadziły nauczycielki
Alina Karaszewska i Sylwia Woźnica.

Jesienna innowacja
z kodowaniem
Wpisując się w kierunki polityki
oświatowej w roku szkolnym 2020/2021,
innowacja zawierała treści rozwijające
oraz doskonalące kompetencje kluczowe wśród najmłodszych uczniów szkoły
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i nauki języka angielskiego. Adresatami działań innowacyjnych byli uczniowie klasy
1a – oddziału dla uczniów z autyzmem
i Zespołem Aspergera. Główne założenie
podjętych zadań w tym zakresie dotyczyło wprowadzenia uczniów w zagadnienia
związane z jesienią poprzez wykorzystanie technologii komputerowych i informacyjnych, a w szczególności technik

związanych z kodowaniem.
Na podstawie wieloletnich obserwacji,
diagnoz pedagogicznych czy ewaluacji
można zauważyć, iż większość dzieci ze
zdiagnozowanym autyzmem wykazuje
trudności z przyswajaniem treści związanych ze światem przyrody, dostrzeganiem zmian w otoczeniu wybraną pora
roku oraz bezpośrednim dokonywaniem
obserwacji przyrodniczych. Owszem,
zdarzają się wśród dzieci wybiórcze zainteresowania w tej tematyce, jednakże są
to pojedyncze, indywidualne przypadki.
W związku z powyższym impulsem do
podjęcia działań i opracowania innowacji
była potrzeba przeprowadzenia zajęć wokół ośrodka tematycznego Jesień w lesie
w zmodyfikowany sposób, wzbogacając
treści o elementy kodowania, technik
komputerowych i informacyjnych tak,
aby stały się one dla dzieci atrakcyjne oraz
nawiązywały do zainteresowań informatycznych uczniów.
Opracowana innowacja dostosowana
została do możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów oraz uwzględniała zasadę
indywidualizacji procesu nauczania ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje kluczowe w szczególności społeczne i komunikacyjne.
Dzięki tego typu zajęciom uczniowie
mieli możliwość wielozmysłowego poznawania świata przyrody wybrana porą
roku poprzez działanie, doświadczanie,
kodowanie i zabawę. Dzieciaki z zapałem

Świąteczny Dwór
w Łukowie Śląskim
Do Bożego Narodzenia zostało
już niewiele czasu. W Łukowie
Śląskim można podziwiać zabytkowy dwór w świątecznej odsłonie. Światła z przystrojonej choinki odbijają się od tafli stawu,
tworząc niesamowity efekt. Zobaczcie, jak pięknie wygląda odrestaurowany dwór zimową nocą.

i niecierpliwością czekały na kolejnego
mieszkańca lasu, który przynosił zakodowane kodami QR wiadomości. Ponadto
korzystaliśmy z wirtualnych mat do kodowania, zabawy z robotem Ozobot, a także materiałów interaktywnych w postaci
portalu Wordwall oraz innych dostępnych
aplikacji np. Padlet, która służy m.in. do
dzielenia się zasobami z innymi użytkownikami. Efektem powyższych działań będzie wykonanie mini albumu klasowego
w postaci e-foto książki dokumentującej
doświadczenia i przeżycia uczniów, a także osiągnięte efekty.
Alina Karaszewska
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Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji #KOCHAM SŁYSZEĆ. Akcja miała na celu zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem i znaczeniem zmysłu słuchu, z protezami słuchowymi – aparatem słuchowym i implantem ślimakowym
– oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu.

Akcja #KOCHAM SŁYSZEĆ
Przeprowadzono lekcje według przygotowanych scenariuszy o niedosłuchu,
które opracowała Agnieszka Kaproń –
organizator akcji. Uczniowie poznali zmy-

sły, budowę ucha, a także implant ślimakowy, mogli zobaczyć prawdziwe aparaty
słuchowe. Dzieci ze starszych klas SPDP
przygotowali wiersz i rymowankę, natomiast dzieci młodsze ozdobiły i wykonały
pracę plastyczną „Implant ślimakowy”.
Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji, na co dowodem jest kilka wspaniałych
zdjęć. Akcje przeprowadzili opiekunowie
Magdalena Kapusta-Gawrych i Agnieszka Połednik
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
udział w akcji.
Magdalena Kapusta-Gawrych

Mikołajki dla uczestników
Warsztatu Aktywnej Integracji
Tegoroczny Dzień Świętego Mikołaja jest inny niż w latach poprzednich.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanym
z tym zawieszeniem zajęć prowadzonych
na Warsztacie niestety nie było możliwości zorganizowania tradycyjnych mikołajek.

1 grudnia br. do wszystkich uczestników Warsztatu Aktywnej Integracji w Suminie zostały wysłane drobne upominki od
św. Mikołaja wraz z życzeniami zdrowia,
uśmiechu, pomyślności od Starosty Powiatu Rybnickiego oraz pracowników PCPR.
Przesłane upominki sprawiły obdarowanym wiele radości.

„Kocham słyszeć”
Mój słuch to ważna sprawa,
to nie wygłupy to nie zabawa.
Zatem o niego staram się dbać
i poniższe zasady, zawsze stosować:
1. Głośno muzyki nigdy nie słucham
2. Nigdy niczego nie wkładam do ucha
3. Wysypiam się regularnie
4. Jem warzywa i owoce naturalnie!!!
5. Staram się w lesie często bywać
i śpiewu ptaków nasłuchiwać
Wierzę, że to wszystko co robię,
przyniesie mi po prostu zdrowie!
Wiersz w wykonaniu uczniów kl. 2 zp
wych. Agnieszka Połednik

„Słuch”
Kiedyś słabo było ze słuchem,
jak nie miałem nic za uchem.
Na podwórku w parku, lesie,
by usłyszeć co się niesie,
trzeba mieć parę aparatów,
by usłyszeć śpiewy ptaków.
Rymowanka w wykonaniu ucznia kl. 3z
wych. Agnieszka Smołka
Tekst rymowanki: Mariusz W.
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27 listopada w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne
w Leszczynach zrobiło się tajemniczo i magicznie, zwłaszcza wśród
najmłodszych uczniów szkoły, które miały okazję uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu z Czarodziejkami.

Kto się z nami bawić chce
w andrzejkową grę? …
W każdej klasie uczniowie rozpoczęli
dzień od prezentacji multimedialnej przybliżającej tradycje oraz obrzędy, a także
starodawne zwyczaje związane z „Andrzejkami”. Zapalono świece. Następnie
przedstawiona została oraz przybliżona
historia jednej z najstarszych wróżb – lania wosku przez dziurkę od klucza, którą
Czarodziejki przeprowadziły z zachowaniem obostrzeń sanitarnych oraz zasad
bezpieczeństwa tak, aby każdy chętny
uczestnik spotkania mógł sprawdzić, co
czeka go w niedalekiej przyszłości. Odczytywanie symboli w postaci rzuconych
cieni oraz ich interpretacja sprawiła dzieciom ogromną radość. Pomysłów i kreatywności nie brakowało.
Nie zabrakło również gier i zabaw o tematyce andrzejkowej, a także ulubionego
przez uczniów kodowania. Tegoroczny
dzień magii i czarów na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Z Panią Mikołajową
w leszczyńskim ZSS
W piątkowy grudniowy poranek najmłodsi uczniowie
szkoły z niecierpliwością oczekiwali na wizytę Mikołaja. Ogromne zdziwienie zarysowało się na buziach
dzieci w momencie, gdy w drzwiach klasy nie pojawił
się jak co roku starszy pan z siwą brodą, lecz sama
Pani Mikołajowa z ogromnym workiem prezentów
i pomocnikami Mikołaja z klasy 1a.

Pani Mikołajowa podczas
wizyty przypomniała dzieciom historię Świętego Mikołaja, biskupa z Miry, który
obdarowywał podarunkami
najbiedniejsze rodziny i w ten
sposób stał się pierwowzorem
postaci zabawnego staruszka w saniach zaprzęgniętych
w renifery. Nie zabrakło również konkursów, malowanek
oraz mini występów artystycznych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Uczniowie dowiedzieli się także, jak
nazywają Mikołaja w innych
krajach. Patrząc na roześmiane dzieci, doświadczając tylu
pozytywnych emocji związanych z mikołajkowym spotkaniem, zapomnieliśmy na
chwilę o tym trudnym czasie,
w jakim przyszło nam obecnie
funkcjonować. Takie chwile

są nam wszystkim bardzo potrzebne, bo jak powiedział Janusz Korczak: Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat.
Pani Mikołajowa
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Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658

INNE WAŻNE
URZĘDY I INSTYTUCJE

e-mail: kancelaria@starostwo.rybnik.pl
www.starostwo.rybnik.pl

Biuro Paszportowe
Rybnik, ul. 3 Maja 31
tel. 32 42 26 300

WYDZIAŁY I REFERATY
Sekretariat
tel. 32 42 28 300
sekretariat@starostwo.rybnik.pl
Wydział Organizacyjny
tel. 32 41 61 323
Wydział Finansowo-Budżetowy
tel. 32 41 61 316
Wydział Geodezji
tel. 32 41 61 336
Biuro Rady Powiatu
tel. 32 41 61 346
rada.powiatu@starostwo.rybnik.pl
Referat Oświaty, Promocji,
Kultury i Zdrowia
tel. 32 41 61 359
oswiata@starostwo.rybnik.pl
promocja@starostwo.rybnik.pl
Referat Architektury,
Budownictwa i Inwestycji
tel. 32 41 61 351, 32 41 61 329
architektura@starostwo.rybnik.pl

Referat Komunikacji
tel. 32 41 61 380 (prawo jazdy)
tel. 32 41 61 381 (transport)
tel. 32 41 61 384,
32 41 61 385,
32 41 61 386 (rejestracja)
komunikacja@starostwo.rybnik.pl
transport@starostwo.rybnik.pl
rejestracja@starostwo.rybnik.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 41 61 327, 32 41 61 332
gn@starostwo.rybnik.pl
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 41 61 325, 32 41 61 353
ochrona.srodowiska@starostwo.rybnik.pl
Referat Funduszy Zewnętrznych
tel. 32 41 61 357
rfz@starostwo.rybnik.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 41 61 335
rzecznik@starostwo.rybnik.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Zespół Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 034
Zespół Szkół Specjalnych
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 43 12 991

Powiatowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 77 82 871
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Czerwionce-Leszczynach
tel. 32 72 31 234

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Czerwionce-Leszczynach
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
tel. 32 43 11 267
tel. 32 42 27 478
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
tel. 32 43 00 006

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rybniku, tel. 32 42 60 033

Powiatowy Urząd Pracy
Rybnik, ul. Jankowicka 1
tel. 32 42 26 095, 32 42 21 623,
32 42 60 036
Sąd Rejonowy
Rybnik, ul. Pl. Mikołaja Kopernika 2
tel. 32 42 60 015 do 23
fax 32 42 60 012
Prokuratura Rejonowa w Rybniku
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 41
tel. 32 755 90 20 do 22
Urząd Statystyczny
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 6
tel. 32 42 21 921, 32 42 22 784,
fax 32 42 23 662
Urząd Skarbowy
Rybnik, ul. Pl. Armii Krajowej 3
tel. 32 42 35 800
fax 32 42 35 880
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rybnik, ul. Władysława Reymonta 2
tel. 32 42 22 600
fax 32 42 24 958
Urząd Celny
Rybnik, ul. Kłokocińska 51
tel. 32 439 01 00
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Rybnik, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. 32 42 23 446
fax 32 42 23 446 wew. 240
Schronisko Dla Zwierząt
Rybnik, ul. Majątkowa 42
tel. 32 42 46 299

