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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, 

miłych spotkań
w gronie najbliższych, 

wytchnienia od dnia codziennego 
oraz samych sukcesów

w Nowym 2005 Roku 
życzą

Prezydent i Rada Miasta Rybnika

Zdjęcia z imprez mikołajkowych w Rybniku. 
Czytaj na stronie 26.



Drodzy Rybniczanie!
Nasze miasto w skuteczny sposób korzysta z możliwości pozyskiwania unijnych 

pieniędzy w ramach różnych projektów. Dzięki tym środkom budujemy w dzielni-
cach kilkaset kilometrów kanalizacji sanitarnej, powstają nowe drogi i rozwiązania 
komunikacyjne, tworzymy również infrastrukturę pod budowę społeczeństwa 
informacyjnego oraz prowadzimy szeroko pojętą wymianę doświadczeń z naszymi 
zagranicznymi partnerami. Wszystko to służy zwiększeniu atrakcyjności Rybnika, 
a tym samym stworzeniu lepszych warunków życia mieszkańców. Skuteczne dzia-
łania służące wykorzystaniu tych środków prowadzą też nasze placówki kultury i 
oświaty. 

Mimo, że charakter podejmowanych przedsięwzięć może być zasadniczo różny, 
mają one wspólną cechę – ponoszone przez nas koszty są redukowane do możliwego 
minimum dzięki uzyskiwanemu dofinansowaniu. Zdarza się też tak, że konkretne 
działanie finansowane jest w całości przez Unię Europejską, na zasadach wytyczo-

nych przez zarządcę projektu, którym jest najczęściej Komisja Europejska. Jednym z takich przedsięwzięć 
jest realizowany obecnie, między innymi przez nasze miasto, projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III C. Jej założeniem jest inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy państwami, regionami i 
samorządami lokalnymi z różnych krajów członkowskich. To z kolei jest jedną z głównych idei przyświeca-
jących zjednoczonej Europie. Inicjatywy wspólnotowe są programami pomocy bezzwrotnej organizowanymi 
przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Podobnie jak fundusze strukturalne, 
funkcjonują one tylko w krajach członkowskich. 

W ramach wspomnianej inicjatywy, razem z naszymi partnerskimi miastami – niemieckim Dorsten i 
francuskim Liévin – realizujemy podprojekt „Odrodzenie opuszczonych terenów przemysłowych – tworzenie 
przewodnika inwestycyjnego”. Stanowi on część projektu pod nazwą „Regionalny Trójkąt Weimarski” (re-
alizowany wspólnie przez trzy europejskie regiony przemysłowe – Śląsk, niemiecką Północną Nadrenię-West-
falię i francuskie Nord-Pas de Calais). Jednym z celów przedsięwzięcia jest restrukturyzacja poprzemysłowa 
w zaangażowanych miastach. Na ten cel otrzymaliśmy, wspólnie z naszymi partnerami, 100 tysięcy euro z 
Komisji Europejskiej, która uznała celowość międzynarodowego przedsięwzięcia. Dzięki niemu powstanie 
opracowanie, które w sposób kompleksowy przedstawi istniejącą sytuację na terenach pokopalnianych w 
Rybniku (a one nie z winy miasta popadają w ruinę) oraz terenach poprzemysłowych naszych partnerów. 
Zbierzemy w nim tożsame problemy trzech miast i wypracujemy wspólny model szeroko pojętej obsługi 
inwestora. Ten „podręcznik dobrych praktyk” stanowić będzie swoistą inwestycyjną instrukcję obsługi. 
Uczymy się więc wspólnie rozwiązywać nasze problemy, wymieniając się dobrymi i złymi doświadczeniami 
tak, by nikt z nas nie wywarzał otwartych drzwi. Chcemy, żeby przedsięwzięcie służyło nam przez kilka lat i 
zaowocowało pojawieniem się inwestorów tworzących cenne miejsca pracy.

Przedstawiona sprawa jest kolejną próbą służącą poprzemysłowej restrukturyzacji w naszym mieście. Jeżeli nie 
możemy liczyć na wsparcie budżetu państwa w posprzątaniu po kilkudziesięcioletniej intensywnej eksploatacji 
górniczej, to pozostaje nam liczyć tylko na siebie i doświadczenia na przykład naszych miast partnerskich. Jaki 
będzie tego efekt – zobaczymy. Pewnie nie od razu zawita do Rybnika ktoś, by zainwestować na zdegradowa-
nym terenie. Chcemy dać sobie jednak szansę, tym bardziej, że nic nas to nie kosztuje. Nie można pozwolić 
sobie na zmarnowanie okazji. Poza tym wierzę, że w Rybniku nikomu nie zależy na tym, byśmy siedzieli w 
Urzędzie Miasta z założonymi rękoma i przyglądali się, jak unijne pieniądze wykorzystują inni.

 
 Ze świąteczno-noworocznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Dziękujemy kwiaciarni „Dziwoki–Ryszka” za możliwość wykorzystania świątecznych ozdób na łamach „GR”.

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku

życzy redakcja „Gazety Rybnickiej”

O
kł

ad
ka

: 
Fi

gu
rk

a 
św

. 
A

n
to

n
ie

go
 z

 d
zi

ec
ią

tk
ie

m
 n

a 
rę

ku
 z

 g
łó

w
n
eg

o 
oł

ta
rz

a 
ba

zy
li
ki

. 
O

 r
en

ow
ac

ji
 c

zy
ta

j 
n
a 

st
ro

n
ie

 3
2.

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Z

dj
.:
 M

ar
ek

 S
zo

łt
ys

ek

falię i francuskie Nord-Pas de Calais). Jednym z celów przedsięwzięcia jest restrukturyzacja poprzemysłowa 
w zaangażowanych miastach. Na ten cel otrzymaliśmy, wspólnie z naszymi partnerami, 100 tysięcy euro z 
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nym terenie. Chcemy dać sobie jednak szansę, tym bardziej, że nic nas to nie kosztuje. Nie można pozwolić 
sobie na zmarnowanie okazji. Poza tym wierzę, że w Rybniku nikomu nie zależy na tym, byśmy siedzieli w 

Dziękujemy kwiaciarni „Dziwoki–Ryszka” za możliwość wykorzystania świątecznych ozdób na łamach „GR”.
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modernizację kotłowni węglowej na gazową 
w SP nr 24 w Popielowie. Projekt zyskał 
jednogłośne poparcie w Komisji Finansów, ale w 
czasie sesji radni jednomyślni nie byli. Tadeusz 
Gruszka (PiS) przekonywał, że w Rybniku takie 
modernizacje nie powinny być przeprowadzane skoro 
„(...) miasto leży na węglu”, a gaz jest najdroższym 
sposobem ogrzewania. Zdaniem radnego argument 
ten należałoby wziąć pod uwagę przy planowaniu 
kolejnych tego typu modernizacji. W podobnym 
tonie wypowiedział się Bronisław Drabiniok (PO) 
mówiąc o „(...) nieżyczliwości dla węgla” i postulując 
zaniechanie podobnych prac. A. Fudali stwierdził, 
że w tej sprawie należy wypracować odpowiednie 
stanowisko, posiłkując się rzeczowymi ekspertyza-
mi. Prezydent wspomniał też o planie energetycz-
nym miasta i ewentualnym panelu dyskusyjnym 
z udziałem fachowców z tej dziedziny, a B. Drabiniok i 
Jan Mura (BSR) polemizowali na temat opłacalności 
ogrzewania węglem i gazem. Następnie poddano pod 
głosowanie projekt uchwały, który zyskał akceptację 
przy trzech głosach wstrzymujących się.

Podobnym wynikiem zakończyło się głosowanie 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wyso-
kości 59.867,00 zł na modernizację kotłowni 
węglowej na gazową i instalacji centralnego 
ogrzewania w Przedszkolu nr 4 w Ligocie–Li-
gockiej Kuźni. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów 
budżetowych miasta w latach 2005 – 2006.  

Obligacje do poprawki...
Radni poparli zmiany w publicznym 

programie emisji obligacji komunalnych. 
Projekt, który dotyczył przesunięcia kolejnych 
trzech serii obligacji w ilości 19.000 sztuk na 
kwotę 19 mln zł z roku 2004 na rok 2005, 
Komisja Finansów przyjęła 7 głosami za, przy 1 
przeciwnym i 2 wstrzymujących się. Całą uchwałę 
zaakceptowano przy jednym głosie przeciwnym. 
Jak wyjaśnił B. Paszenda, z analizy wykonania 
budżetu za trzy kwartały wynika, że uzyskane 
zostaną ponadplanowe dochody. Część zadań w 
zakresie kanalizacji sanitarnej i ich finansowanie 
przesunięte zostaną na później. Przewiduje się 
również oszczędności na niektórych wydatkach, 
co pozwala na rezygnację z emisji obligacji w 
bieżącym roku. Ponadto przesunięcie całej tego-
rocznej transzy na rok przyszły pozwoli na obni-
żenie kosztów obsługi długu w 2005 roku o kwotę 
rzędu 3 mln zł, a jednocześnie zapewni niezbędne 
środki na realizację wydatków inwestycyjnych 
zaplanowanych na rok 2005. 

Na dobry początek
Już podczas informacji o pracach w mie-

ście prezydent Adam Fudali zapowiedział: 
— Podatki lokalne – od nieruchomości, środków 
transportowych i posiadania psów na rok 2005 
nie wzrosną. (...) Myślę, że działania te przy-
sporzą nam nowych inwestorów i powstaną 
dodatkowe miejsca pracy. A to jest obecnie dla 
naszego miasta najważniejsze. Jednak prezydent 
mówił nie tylko o podatkach. Przypomniał radnym 
o zakończonych w mieście inwestycjach drogowych 
– przebudowie nawierzchni pod wiaduktem na ul. 
Mikołowskiej, remoncie nawierzchni ul. Żużlowej 
i Kilińskiego, wykonaniu lewoskrętu z ul. 1 Maja 
w ul. Kupiecką oraz o poziomym znakowaniu 
dróg i in. Z informacji prezydenta radni dowie-
dzieli się również o opracowaniu dokumentacji 
technicznej na III i IV etap budowy Obwodnicy 
Północnej, o braku rozstrzygnięcia przetargu na 
uruchomienie w mieście monitoringu wizyjnego 
oraz o planowanym zakupie fotoradaru: — Środki 
z mandatów zostałyby przeznaczone na poprawę 
bezpieczeństwa drogowego w mieście — mówił A. 
Fudali. Prezydent wspomniał też o budżecie na 
rok 2005, w którym priorytetami są: kontynuacja 
budowy kanalizacji, poprawa układu komunika-
cyjnego miasta i zabezpieczenie środków własnych 
na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych 
z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Modernizacja pod rozwagę
Radni ustosunkowali się do propozycji 

zaciągnięcia kilku pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a najbardziej zapracowanym w tej 
części sesji był skarbnik Bogusław Paszenda, 
który w imieniu prezydenta zreferował 9 
kolejnych projektów uchwał. W pierwszej kolej-
ności rozpatrywano projekt w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 19.889.912,97 
zł na współfinansowanie budowy kanalizacji w 
dzielnicach Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice i 
Boguszowice Stare oraz w Radziejowie i Popielowie. 
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2008 – 2014. 
Józef Ibrom (BSR) w zastępstwie nieobecnego 
na początku sesji szefa Komisji Finansów Micha-
ła Chmielińskiego (BSR), przedstawił wynik 
głosowania jej członków (dwóch się wstrzymało), 
a radni przyjęli uchwałę 19 głosami za, przy dwóch 
wstrzymujących się. 

Następnie rozpatrywano propozycję zaciągnięcia 
pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6.215 zł na 

...budżet też
Zmiany w budżecie miasta na rok 2004 wy-

wołały ożywioną dyskusję. W projekcie mowa jest 
o zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych 
o kwotę 326.129,20 zł, na którą złożyły się m.in.: 
dotacja z WFOŚiGW, środki z PFRON–u, dotacja w 
kwocie ponad 131 tys. zł dla Powiatowego Urzędu 
Pracy z programu PHARE 2002 na walkę z bezro-
bociem oraz dotacja w wys. 3000 zł, jaką otrzymał 
DK Niedobczyce na III Galę Folkloru Międzynaro-
dowego. W kolejnym paragrafie projektu uchwały 
czytamy o zmniejszeniu dochodów i wydatków o 
kwotę 8.372.609,94 zł, co wynika m.in. ze zmniej-
szenia o 7.021.805 zł dotacji Funduszu Spójności i 
wydatków na realizację budowy kanalizacji. Ponadto 
do wysokości odpowiadających kwotom uzyskanym 
w przetargach zmniejszono dotację z Programu 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restruktury-
zacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na 
modernizację hotelu „Speedway” oraz budynku 
na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej Zespołu 
Szkół Wyższych. Jak poinformował skarbnik z re-
alizacji w roku bieżącym zostaje również wycofana 
„Rozbudowa infrastruktury na potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw przy ul. Rzecznej”, 
a kwota dotacji w wysokości 899.934,57 zł przyzna-
na na ten cel, zostaje skreślona. Decyzja ta wzbudziła 
uwagi radnej Krystyny Stokłosy (RIO): — Na 
to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie, a teraz 
z niego rezygnujemy, gdyż w wyniku przetargu wyko-
nawca chce realizować tę inwestycję za wartość większą 
niż kosztorysowa. Czy my naprawdę chcemy pomagać 
przedsiębiorcom, czy jedynie markujemy pewne ruchy? 
Najpierw się staramy o pieniądze, a po ich uzyskaniu 
rezygnujemy z zadania. Prezydent wyjaśnił, że 
miasto nie otrzymało jeszcze wspomnianej dotacji, 
a jedynie wygrało konkurs, a poza tym z uwagi na 
fakt, że przetarg zakończył się wartością wyższą 
niż kosztorysowa (powodem był wzrost ceny stali), 
podjął decyzję o zaniechaniu realizacji inwestycji. 
Nie oznacza to jednak rezygnacji z zadania: — Kiedy 
zostanie ogłoszona kolejna tura konkursu wtedy po-
dejmiemy decyzję czy gotowy projekt ponownie zgłosić 
o dofinansowanie, uwzględniając oczywiście nowe 
realia cenowe — mówił. — Chcemy pomagać małym 
i średnim przedsiębiorcom. Na potwierdzenie tych słów 
A. Fudali powrócił do tematu przyszłości targowiska 
i rozmów z przedstawicielami kupców.  

Uchwała budżetowa zapowiada też zwiększenie 
dochodów o kwotę 19.771.458,37 zł. Wynika to 
z otrzymania przez miasto środków z PFRON–u, 
ale nie tylko. Otóż na podstawie analizy rzeczy-
wistego wykonania dochodów za trzy kwartały 
i oszacowania prognozy wykonania rocznego, plan 
zwiększa się o 19.677.390,37 zł w tych pozycjach, 
w których już osiągnięto lub przewidywane jest 
osiągnięcie ponadplanowych dochodów. Przewiduje 
się więc m.in. wpływy ze sprzedaży mienia (w wyso-
kości 1.700.000 zł), z podatków od nieruchomości 
(5.000.000 zł), z opłaty eksploatacyjnej (1.600.000 
zł), z usług transportowych Zarządu Transportu 
Zbiorowego (100.000 zł), z podatku dochodowego 
od osób fizycznych i prawnych (3.060.000 zł) oraz 

Wysokość podatków lokalnych wywołuje zwykle niemałe emocje, 
a propozycje zmiany stawek stają się przedmiotem ożywionej dyskusji. 
I trudno się dziwić, ich wzrost zawsze wiąże się z dodatkowymi obciążeniami 
dla mieszkańców. Jednak rybniczanie nie mają powodów do zmartwień. 
Podobnie jak w roku ubiegłym podatki nie wzrosną.

Sesja Rady Miasta – 17 listopada 

Stawki bez zmian
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odsetek od lokat (1.000.000 zł) i środków ISPA 
(1.425.771,63 zł), i in. Przy tej okazji skarbnik mó-
wił również o sprzedaży PWiK kanalizacji sanitarnej 
(2.196.065 zł) i przejęciu za taką samą sumę od 
PWiK sieci kanalizacji deszczowej. Wydatki na ten 
cel zostały zwiększone w wyniku podziału rezerwy 
celowej. Do sprawy powróciła K. Stokłosa: — Dla-
czego na sesji budżetowej otrzymałam wyjaśnienie, że 
w celu uruchomienia środków z rezerwy budżetowej na 
inwestycje, sprawa musi znaleźć się na Radzie Miasta. 
Wynikałoby z tego, że wówczas zostałam wprowadzona 
w błąd. Zawiłości wyjaśnił B. Paszenda: — Gdyby 
pieniądze z rezerwy budżetowej były przeznaczone na 
wieloletnie zadanie inwestycyjne, to najpierw prezydent 
musiałby na sesji RM poprosić o wprowadzenie zadania 
do WPI, a dopiero potem miałby możliwość podzielenia 
rezerwy. I takie przypadki miały już miejsce. Natomiast 
zamiana polegająca na zakupie od spółki PWiK 
sieci kanalizacji deszczowej i sprzedaży kanalizacji 
sanitarnej nie jest związana z WPI, więc prezydent 
działał zgodnie z ustawą, w pełni kompetentnie i nie 
wprowadził Rady w błąd. 

W projekcie uchwały budżetowej znalazła się 
też kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem dla 
oświatowych zakładów budżetowych na częścio-
we uzupełnienie niedostatecznych środków na 
płace i pochodne. Ponadto o 11.183.831,63 zł 
zmniejszone zostały wydatki budżetowe. Dotyczy 
to m.in. wydziału Polityki Społecznej (o 500.000 
zł), modernizacji budynku RCK (o 2.958.680 zł), 
wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 
(o 1 mln zł) i basenu krytego w Boguszowicach (o 
525.400 zł). „Cięcia” te wywołały obawy radnych, 
o czym piszemy poniżej. 

W uchwale budżetowej czytamy również o zwięk-
szeniu dotacji dla DK Chwałowice i Niedobczyce, 
o uaktualnieniu Wieloletnich Programów Inwesty-
cyjnych oraz o zmianach w planach przychodów  
i wydatków oświatowych zakładów budżetowych  
i przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami w 
 Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a także przeniesieniach 
wydatków (oszczędności administracyjne UM 
posłużą rewitalizacji budynku przy ul. Zamkowej). 
Jednak jednym z najważniejszych zapisów projektu 
jest paragraf informujący o zmniejszeniu planowa-
nego deficytu miasta na rok 2004 o 29.955.290 zł,  
tj. do kwoty 12.034.451 zł. Paradoksalnie wia-
domość ta wywołała najwięcej emocji. Wiesław 
Zawadzki (SLD): — Zmniejszenie deficytu jest skut-
kiem przyrostu dochodów powstałych w dużej części z 
niedoszacowania w budżecie miasta przychodów m.in.  
z tytułu podatków(...). Dlatego będę przeciw. Poza tym 
kiedy wpływają do nas pieniądze z Kompanii Węglowej 
ze względu na poprawę kondycji kopalń, ograniczane 
są podstawowe wydatki, które wpływają na jakość 
życia w mieście – na politykę społeczną o 500.000 zł 
i wypłatę dodatków mieszkaniowych o milion. Radny 
SLD mówił też o zaniechaniu inwestycji w Bogu-
szowicach Osiedlu i apelował, by środki z basenu 
krytego „(...) zostały w dzielnicy”. Prezydent A. Fu-
dali powrócił do zasygnalizowanych przez radnego 
dodatkowych przychodów w wysokości ponad 6 mln 

zł uzyskanych w efekcie porozumienia z Kompanią 
Węglową i odniósł się do deficytu, który był zaplano-
wany na poziomie 43.113.957 zł. — W ciągu roku 
deficyt zmniejszał się do prawie 42 mln zł, a teraz 
proponujemy Radzie jego zmniejszenie o prawie 30 mln 
zł. — mówił prezydent, który nawiązał też do uwag  
W. Zawadzkiego w sprawie zmniejszenia wydat-
ków w Wydziale Polityki Społecznej. — 500.000 
zł to środki, jakie były zarezerwowane dla „Signum 
Magnum”. Byliśmy przekonani, że fundacja jest na 
tyle wiarygodna, by powierzyć jej pieniądze wszystkich 
rybniczan na realizację zadań, do których się zobowią-
zała. Jednak do porozumienia nie doszło, w związku  
z tym wycofujemy te środki. Nie jest to jednak okradanie 
biednych ludzi — mówił. Prezydent przekonywał 
również radnego Zawadzkiego, że zmniejszenie 
wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 
jest pozytywnym sygnałem: — Możemy się cieszyć, 
że średni dochód wśród gospodarstw domowych rośnie i 
pewna grupa rybniczan nie musi już korzystać z dodat-
ków mieszkaniowych. To jest sukces, a nie klęska. Jan 
Kruk (BSR) zgodził się z W. Zawadzkim w kwestii 
braku inwestycji w Boguszowicach Osiedlu i ocze-
kiwał konkretnej decyzji w sprawie krytego basenu  
w tej dzielnicy. Pytał też o informację na temat rzeko-
mej likwidacji szkół i masowych zwolnień nauczycieli. 
Prezydent nie mógł dać jednoznacznej odpowiedzi 
co do przyszłości boguszowickiego basenu, poinfor-
mował jedynie, iż na początku grudnia do Rybnika 
mają przyjechać niemieccy inwestorzy na rozmowy  
w sprawie „Aqua Parku”, w których mogą wziąć 
udział również zainteresowani radni. Wyjaśnił też 
kwestię likwidacji szkół: — Dane demograficzne wska-
zują, że być może pewna część placówek oświatowych 
może zostać zamknięta, ale jest to proces długotrwały. 
Szkół nie zamkniemy za rok. Decyzji tej towarzyszą 
specjalne procedury, jest wiele czynników, które na-
leży wziąć pod uwagę. Muszą odbyć się negocjacje  
z udziałem związków zawodowych itd. — uspokajał 
prezydent, przypominając jednocześnie, że RM zade-
cydowała już, by do subwencji oświatowej na rok 2004 
dołożyć niebagatelną kwotę 23.324.000 zł. 

W dalszej części dyskusji nad budżetem Andrzej 
Wojaczek (PiS) sugerował, by przeznaczać większe 
środki na poszkodowane górnicze dzielnice i zgłosił 
zastrzeżenia co do jakości chodnika przy ul. 1 Maja 
w Chwałowicach. W podobnej kwestii głos zabrał 
Henryk Ryszka (BSR), który mówił o szkodach 
górniczych i blokach przy ul. Andersa w Niedobczy-
cach: — W przyszłym roku do remontu przeznaczone 
są kolejne cztery budynki, ale aby go przeprowadzić 
musi być zapewniony wkład ze strony miasta. (...) 
Zgodnie z prawem górniczym, opłata eksploatacyjna 
powinna być zainwestowana tam gdzie się ta eksplo-
atacja odbywa, czyli w Niewiadomiu, Niedobczycach, 
Radziejowie, Chwałowicach i Meksyku — mówił 
radny. — Na pewno przeszkodą nie będą finanse ze 
strony miasta. Jesteśmy gotowi te środki przeznaczyć 
— zapewniał A. Fudali, informując jednocześnie o 
programie ogłoszonym przez Ministerstwo Infra-
struktury na rewitalizację mieszkań, który może 
pomóc miastu w pozyskaniu dofinansowania na ten 
cel. Zapewnił też, że jeżeli Kompania Węglowa wyło-

ży na remonty kwotę adekwatną do szkód, to miasto 
również przeznaczy środki na to zadanie. Następnie  
K. Stokłosa nawiązała do modernizacji hotelu 
„Olimpia”, którą, jak mówiła radna, miano prze-
prowadzić w latach 2004–2006, za kwotę 6 mln 
800 tys. zł.: — Tymczasem, jak wynika z Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego, będzie ona kosztowała 
ponad 12 mln zł, a realizacja zakończy się w roku 
2005, kiedy to ze środków budżetu miasta na zadanie 
ma być wydatkowane 9 mln 200 tys. zł. — mówiła. 
— Czy ten hotel jest naprawdę tak miastu potrzebny, 
że wydajemy spore pieniądze, wiedząc że spółka Hossa, 
która nim zawiaduje, rokrocznie przynosi straty? Jak 
wyjaśnił prezydent, różnica w kwocie wzięła się stąd, 
że pod uwagę wzięto również realizację dodatkowe-
go zadania w otoczeniu „Olimpii”, a związanego z 
remontem drogi, płotu, parkingu i budynku byłej 
administracji. Termin realizacji zadania na koniec 
roku 2005 wynika z rozstrzygnięć przetargowych 
i umowy z marszałkiem, gdyż na zadanie to 
udało się pozyskać środki z Programu łagodzenia 
skutków... Radna RIO nawiązała też do korekty  
w WPI dotyczącym drogi 78, a następnie głos zabrał 
B. Drabiniok, który mówił m.in. o tym, że wkrótce 
Rybnik znajdzie się w pierwszej dziesiątce miast 
najbardziej zadłużonych. — Nie może być tak, że 
za kilka lat miasto osiągnie stagnację i nie będzie się 
rozwijało, bo nie będzie miało z czego — twierdził B. 
Drabiniok. — Czy środki, które mamy przejadamy, czy 
też inwestujemy w majątek miasta, który stale rośnie? 
— pytał prezydent. — Nie można robić potężnej in-
westycji nie powodując zadłużenia, tak jak nie można 
mieć ciastka i go zjeść. (...) Czy opłaca się pożyczyć 
25% lub, tak jak w przypadku kanalizacji 36%, by za 
darmo dostać 64% środków? Prezydenckie wyjaśnie-
nia nie okazały się wystarczające również dla Sta-
nisława Stajera (RIO), który mówił o przyszłości 
Rybnika i zmniejszeniu deficytu. Zdaniem radnego 
RIO bierze się on z „(...) niedoszacowania przycho-
dów” i „...proponowanych w nadmiarze wydatków”. 
Zdaniem radnego podobna sytuacja może mieć 
miejsce w przypadku przyszłorocznego budżetu, 
kiedy deficyt znów będzie zmniejszany, co później 
zostanie odczytane jako sukces i pozwoli rządzącym 
„(...) wykazać jacy my jesteśmy dobrzy, a miasto 
świetnie funkcjonuje” — mówił. — (...) Za politykę 
finansową Adama Fudalego odpowiecie wy, bo ją po-
pieracie! Adam Fudali: — Tę katastrofalną wizję niech 
pan odniesie do faktów i liczb. Są dwa artykuły, które 
limitują zadłużenie miasta – art. 113 mówi o tym, że 
miasto może przeznaczyć na obsługę zadłużenia 15% 
swoich dochodów. Jeżeli przyjmiecie państwo projekt 
tej uchwały, wskaźnik ten dla naszego miasta będzie 
wynosił 2,54%. Z kolei art. 114, określa, że zadłużenie 
maksymalne może wynieść 60%, a nasze utrzymuje 
się na poziomie 25,67%. Życzyłbym innym miastom, 
które realizują tak gigantyczne zadanie, utrzymania 
podanych wskaźników finansowych na takim poziomie. 
Prezydent zwrócił też uwagę, że paragraf, o którym 
mowa, dotyczy „(...) obniżenia deficytu o 30 mln zł, 
a nie jego podwyższenia! Czy to jest powód do obaw, 
czy do zadowolenia, że idziemy w dobrym kierunku? 
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— pytał. St. Stajer przekonywał jednak, że pro-
wadzona obecnie polityka finansowa jest krótko-
wzroczna, a prezydent nie patrzy w przyszłość: 
— Pan wspaniale rządzi. Wszyscy obdarowują pana 
medalami, ale nie chce pan słyszeć o tym, co będzie za 
kilka lat. (...) Trzeba patrzeć w przyszłość, a pan dba 
tylko o swoją.... O tym, że miasto ma „(...) komfor-
tową sytuację”, gdyż deficyt się nie zwiększa, a poza 
tym są środki na jego pokrycie mówił M. Chmie-
liński. I to zdaniem radnego BSR jest dowodem 
na to, że „(...) polityka miasta jest dalekowzroczna”. 
Prezydent wyjaśniał ponadto, że skoro inwestycja 
taka jak budowa kanalizacji jest pokoleniowa, to mu-
szą ją spłacać pokolenia, ale St. Stajer przekonywał: 
— Nie byłoby takiego zadłużenia i groźby dla tego 
miasta, gdyby z miejskich pieniędzy nie sfinansował 
pan ogromnych zadań nie należących do gminy. W 
odpowiedzi H. Ryszka dowodził, że z uwagi na 
brak dofinansowania ze strony państwa w mieście 
nie powstałoby kilka ważnych inwestycji. Ponadto 
radny przekonywał, że nie można tylko negować, 
ale należy też wskazywać możliwości rozwiązań. Po 
gorącej wymianie zdań przyszła pora na głosowanie 
uchwały, którą Komisja Finansów przyjęła przy 2 
głosach wstrzymujących się i 1 przeciwnym, a pod-
czas sesji cały projekt uchwały poparło 16 radnych, 
4 było przeciw. Tyle samo wstrzymało się od głosu. 

Podatkowe déjà vu
Jako pierwszy pod ocenę radnych trafił 

projekt w sprawie podatków od nierucho-
mości na rok 2005. — Mimo, iż ustawowe stawki 
podatku od nieruchomości wzrosły, założenie jest 
takie, by kolejny rok nie podnosić w mieście stawek 
podatkowych. Ma to służyć przede wszystkim przed-
siębiorczości, pozyskiwaniu inwestorów i rozwojowi 
firm — wyjaśniał B. Paszenda. Przypomnijmy więc: 
stawka dla budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej nadal będzie wynosić 
16,79 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Nie 
wzrośnie też podatek od gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej (0,60 zł 
za 1 m2) oraz od budynków mieszkalnych (0,48 
zł). Wprowadzono też nowe zwolnienia. Dotyczą 
one: gruntów i budynków komunalnych nie będą-
cych we władaniu innych podmiotów, by uniknąć 
konieczności składania przez prezydenta dekla-
racji podatkowej samemu sobie i uiszczania za te 
nieruchomości podatku oraz gruntów i budynków 
zajętych na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z 
wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. W dzielnicach Orzepo-
wice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice utrzymano 
też dotychczasowe zasady inkasa podatku. 

Podczas dyskusji nad uchwałą powrócił temat 
stawek od gruntów pod zbiornikami wodnymi 
przemysłowymi (0,42 zł od 1 m2 powierzchni). 
Przepis dotyczy m.in. elektrowni „Rybnik” i już w 
roku ubiegłym, kiedy wysokość stawki podatku była 
ustalana, opozycja nie szczędziła uwag. Tym razem 
za sprawą St. Stajera było podobnie. Radny mówił  
o „hołubieniu elektrowni” i „finansowych prezentach”.  

Przekonywał też, że w 2003 roku stawka tego 
podatku wynosiła 0,60 zł, a obniżono ją do 0,42 
zł, m.in. z obawy, by „ER” nie scedowała na miasto 
swojego majątku nieprodukcyjnego. — Uchwałę 
podjęliśmy, a elektrownia i tak przekazała miastu boiska 
sportowe — mówił St. Stajer. Radny RIO sugerował: 
— Wskaźnik inflacji na 2005 rok będzie wynosił po-
nad 3%. Może by więc o ten wskaźnik podnieść stawkę 
podatku dla najbogatszego podatnika w mieście. Dla-
czego my go tak chronimy? W odpowiedzi prezydent 
przypomniał, że to właśnie dzięki „ER” udało się w 
Rybniku wybudować kilkanaście sal gimnastycz-
nych. Ponadto: — Decyzja musi być odpowiedzialna, 
mając na uwadze zarówno naszych mieszkańców, jak 
i partnerów. Elektrownia „Rybnik” płaci miastu w 
granicach 15, 16 mln zł podatków. To niebagatelna 
suma. Warto więc utrzymać stawkę podatku na tym 
poziomie, by podatki od „ER” w ogóle do miasta 
trafiały — mówił prezydent. Argument, że „lepsze 
to niż nic”, nie przekonał radnego RIO: — Od tego 
jest gospodarz Rybnika by dbał, aby wpływy podat-
kowe trafiały do kasy miasta, a nie żeby martwił się  
o „ER” — mówił St. Stajer. Z uwagi na fakt, że ostra 
wymiana zdań zaczęła odbiegać od omawianego 
tematu, przewodniczący RM Michał Śmigielski 
był zmuszony dyskusję przerwać. Propozycję 
stawek podatku od nieruchomości zaakceptowali 
członkowie Komisji Finansów (8 było za, 2 osoby się 
wstrzymały), a całą uchwałę poparło 17 radnych, 3 
było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. 

W celu stworzenia korzystniejszych warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie transportu drogowego, na poziomie roku 
2004 utrzymano też stawki podatkowe od 
środków transportowych. Uchwałę radni po-
parli jednogłośnie, podobnie jak projekt w sprawie 
podatku od posiadania psów. Roczna stawka 
nadal będzie więc wynosić 40 zł od każdego czwo-
ronoga, a połowę stawki zapłacą osoby, które weszły  
w posiadanie psa po 30 czerwca 2005 r. 

 
Opłata też ustalona

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie 
wprowadzenia nowej opłaty prolongacyjnej, 
wynikającej ze zmian w ordynacji podatko-
wej. Opłata jest naliczana m.in. w razie rozło-
żenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych i stanowi 
swoistą rekompensatę dochodów utraconych przez 
Miasto, a związanych z otrzymaniem podatków  
z opóźnieniem. Stawkę opłaty ustalono w wysoko-
ści 50% (dotychczas 40%) stawki odsetek za zwło-
kę od zaległości podatkowych. K. Stokłosa prosiła 
o wyjaśnienia dotyczące odroczenia lub rozłożenia 
na raty należności inkasentów. — To zapis, który 
jest w ustawie i musiał pojawić się też w uchwale. 
Nasze inkasentki podatków są wzorowe — wyjaśniał 
B. Paszenda. — Możemy jedynie teoretycznie założyć, 
że inkasent zdefraudował i nie odprowadził podatków, 
które zainkasował. Wyobraźmy sobie, że wydana 
zostaje decyzja o zwrocie zainkasowanych podatków, a 
inkasent nie ma z czego tych pieniędzy zwrócić. Wówczas 
ma prawo wystąpić o odroczenie i rozłożenie należności 

na raty; w przypadku pozytywnej decyzji pojawia 
się możliwość naliczenia opłaty prolongacyjnej. W 
głosowaniu projekt przyjęto jednogłośnie.  

Uchwały w sprawie podatku od posiadania psów 
i w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 
publikujemy w „Monitorze Miejskim”, na str. 
39. Natomiast stawki podatków od nieruchomo-
ści i od środków transportowych obowiązujących 
w 2005 roku podamy w numerze styczniowym 
„GR”.

Program ze zmianami
Jak co roku na radnych spoczął obowiązek 

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina jest zobo-
wiązana do uchwalenia co roku nowego programu, 
który reguluje działania związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  
w mieście. Najważniejsze zmiany w porówna-
niu z dotychczas obowiązującym programem 
przedstawił w zastępstwie wiceprezydent Ewy 
Ryszki, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
UM Michał Zorychta. Jeden z nowych zapisów 
Programu dotyczy zadań powstałego w mieście 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
kolejny daje możliwość finansowania budowy i mo-
dernizacji obiektów sportowych, służących prowa-
dzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  
i młodzieży, która na tego typu obiektach realizuje 
programy profilaktyczne. — Przez sport próbujemy 
rozwiązać sprawy patologii określonych środowisk 
— wyjaśniał M. Zorychta. Zanim uchwała trafiła 
pod głosowanie, wprowadzono do niej kilka popra-
wek zgłoszonych przez przewodniczącego Komisji 
Zdrowia Tomasza Zejera (PiS), a Leszek Kuśka 
(PiS) pytał o środki na program i plan wydatków, 
który stanowił zwykle załącznik do uchwały oraz 
o sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych za rok 2004. — Takie sprawozdanie przygo-
tujemy, a rozmowy w tej sprawie prowadzone będą 
również na komisji — wyjaśniał A. Fudali. Radni 
jednogłośnie zaakceptowali program po tym, jak 
wcześniej w takim samym stosunku głosów przyjęli 
go członkowie Komisji Zdrowia. 

Sport strategiczny
W maju br. radni przyjęli strategię rozwoju 

sportu w Rybniku. W czasie listopadowego 
posiedzenia dokonano w niej zmian. Dopre-
cyzowania wymagały zadania powoływanej 
przy prezydencie Rady ds. Sportu. Zmiany 
wprowadzono w związku z koniecznością wskaza-
nia organu kompetentnego (prezydenta) do okre-
ślania zakresu działania i składu osobowego Rady 
ds. Sportu oraz obowiązków trenerów–koordynato-
rów wchodzących w skład Rady, a także warunków 
i wysokości wynagrodzenia za wykonywane przez 
nich czynności. Zanim odbyło się głosowanie  
T. Gruszka pytał, czy nie powinno się podać 
dokładnej kwoty wynagrodzenia dla trenerów.  
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— To prezydent ustali stawkę dla konkretnego przed-
stawiciela określonej dyscypliny sportu — wyjaśniał 
M. Zorychta. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Wcześniej pozytywną ocenę wystawili mu człon-
kowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Zmian ciąg dalszy
Radni wprowadzili też zmiany w statucie 

Ośrodka Pomocy Społecznej, które, jak wy-
jaśnił M. Zorychta, wynikają z dodatkowych 
zadań powierzonych OPS-owi w oparciu  
o nową ustawę o pomocy społecznej. Placówka 
przejmie z dniem 1 stycznia 2005 od ZGM zadania 
w zakresie prowadzenia postępowań i wypłaty 
dodatków mieszkaniowych oraz pokrywania płat-
ności za mieszkania żołnierzy odbywających służbę 
wojskową. Stąd zmiany w statucie, które wynikają 
ponadto z konieczności prowadzenia spraw zwią-
zanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, a także  
z powstaniem Rodzinnego Domu Dziecka nr 2. 
Podczas prac w Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa  
i Pomocy Społecznej uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się, o czym poinformował jej 
przewodniczący L. Kuśka. W takim samym stosun-
ku głosów radni przyjęli całą uchwałę. 

Regulaminy na tak, ale...
Radni zaopiniowali regulaminy organiza-

cyjne instytucji kultury. Zadanie wydawałoby 
się proste, jednak uchwała wywołała niemałe 
zamieszanie. Okazuje się bowiem, że opinia na 
temat regulaminu wydana przez radnych nie obli-
guje dyrektora placówki do jego zmiany. Biorąc pod 
uwagę ten stan rzeczy, już podczas głosowania re-
gulaminów w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jej 
członkowie w zdecydowanej większości wstrzymali 
się od głosu. Tomasz Zejer: — Ustawa jest bezmyśl-
na, bo każe nam wyrażać opinię, nie dając możliwości 
egzekwowania prawa. Wstrzymaliśmy się od głosu, 
gdyż nakłada się na nas obowiązek, który nie powo-
duje żadnego skutku. — Ustawa nie jest czytelna i o 
niczym nie decyduje — mówił też przewodniczący 
komisji Henryk Frystacki (PiS). Opinię na te-
mat regulaminów placówek kultury przedstawił 
M. Śmigielski, a z pomocą radnym przyszła też 
radczyni prawna Łucja Pierchała: — To wymóg 
formalny. Dyrektor musi taką opinię mieć, ale ona  
w żaden sposób go nie wiąże — mówiła. — Czy więc 
opinia będzie pozytywna czy negatywna, nie zmusza 
ona kierownika placówki, by się z nią liczył. Jednak 
jest logiczne, że ewentualna negatywna opinia Rady 
skłoni go do zweryfikowania swojego stanowiska. Jest 
to o tyle logiczne, że opinię wydaje ciało uchwa-
łodawcze gminy, które utworzyło tę instytucję 
kultury i które decyduje o przyznaniu jej dotacji 
budżetowych. Radczyni prawna mówiła również  
o kompetencjach RM i prezydenta w stosunku do 
jednostek kultury i wyjaśniła W. Zawadzkiemu, że 
w głosowaniu liczą się jedynie głosy za, bez względu 
na ilość głosów wstrzymujących się. Po sugestii wi-
ceprzewodniczącego RM Bolesława Korzeniow-
skiego (SLD) w sprawie sposobu głosowania, 
radni przystąpili do opiniowania regulaminów.  

I tak: regulamin Domu Kultury w Boguszowicach 
poparło 13 osób, 11 się wstrzymało, a DK w Chwa-
łowicach i DK w Niedobczycach poparło 15, przy 9 
wstrzymujących się. Pozytywnie zaopiniowano też 
regulamin DK w Niewiadomiu (za jego poparciem 
opowiedziało się 14 radnych, 10 wstrzymało się od 
głosu), podobnie jak regulaminy Muzeum oraz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (16 
za, wstrzymujących się 8). Zaakceptowano też 
regulamin Rybnickiego Centrum Kultury (16 za, 
7 wstrzymujących się), a całą uchwałę przyjęto przy 
8 głosach wstrzymujących się. 

Rondo z imieniem
Radni, przy trzech głosach wstrzymujących, 

zgodzili się na dodanie do nazwy Ronda Gole-
jowskiego u zbiegu ulic Książenickiej i Wiosny 
Ludów  imienia Teodora Miery, lokalnego 
działacza społeczno – politycznego, przedwojen-
nego naczelnika gminy, który zginął męczeńską 
śmiercią w Oświęcimiu. — Chcemy upamiętnić jego 
sylwetkę poprzez umieszczenie na rondzie specjalnej  
tablicy — powiedział radny z dzielnicy Golejów  
Romuald Niewelt (BSR).

Ucz się nauczycielu, ucz...
J. Frelich przedstawił propozycje podziału 

środków na doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad  
i trybu przyznawania środków. Zgodnie  
z nowelizacją Karty Nauczyciela, 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagro-
dzenie osobowe nauczycieli, przeznaczony jest 
na ich doskonalenie i dokształcanie. Środki te 
trzeba wyodrębnić z budżetu i określić zasady ich 
przyznawania. W Rybniku kwota ta przekracza 
900 tys. zł, z której 30% powinno zostać prze-
znaczone na doradztwo metodyczne nauczycieli, 
w tym koszty obniżenia wymiaru godzin dla 
nauczycieli – metodyków, organizację warsztatów 
metodycznych i przedmiotowych oraz organi-
zację szkoleń i konferencji dyrektorów. Zgodnie  
z sugestią związków zawodowych, które projekt 
zaopiniowały pozytywnie, na pierwsze z tych zadań 
należy przeznaczyć 20%, na dwa pozostałe – 10%, 
zaś 70% przeznaczone jest na szeroko pojęte samo-
kształcenie nauczycieli i podnoszenie kwalifikacji. 
Radni przyjęli uchwałę 23 głosami.

Mieszkania komunalne
Kolejnych kilka projektów uchwał przed-

stawionych przez J. Frelicha dotyczyło ko-
munalnego zasobu mieszkaniowego. Były one 
związane m.in. ze zmianami organizacyjnymi, w 
wyniku których od nowego roku przestaje istnieć 
Wydział Lokalowy UM, a jego sprawy przejmuje 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i w części Ośro-
dek Pomocy Społecznej (dodatki mieszkaniowe).

Dlatego też zmianom uległ statut ZGM, któ-
rego nowe brzmienie radni przyjęli jednogłośnie, 
po drobnej poprawce językowej, zasugerowanej 
przez radną K. Stokłosę. Bardziej ożywioną  
dyskusję wzbudziła propozycja zmiany uchwały 

dotyczącej bezprzetargowej sprzedaży gminnych 
lokali mieszkalnych ich najemcom, przyjętej 
w czerwcu br. Dzięki tej decyzji, lokatorzy 
mieszkań komunalnych będą je mogli wykupić  
z dużym upustem. (Patrz też str. 12). Mieszkania 
komunalne są generalnie przeznaczone dla osób  
o średnim lub niskim standardzie życiowym. Jed-
nak część lokatorów weszła w posiadanie komunal-
nego mieszkania w trybie przetargu na miesięczną 
stawkę czynszu, a chodzi o lokale o powierzchni 
powyżej 80 m kw. Projekt zmiany, stanowiącej 
korektę wcześniejszego niedopatrzenia, zakłada, 
że lokale te zostałyby z preferencyjnej sprzedaży 
wyłączone. Wnioskodawca uważa, że ulgi przy 
sprzedaży gminnych lokali przeznaczone są dla 
osób gorzej sytuowanych, których nie stać na 
zakup mieszkania po cenie rynkowej. Zaś osoby, 
które mogły sobie pozwolić na przystąpienie do 
przetargu na wysokość czynszu do takich nie 
należą i umożliwienie im wykupu ze znacznym 
upustem byłoby błędem. Jednak kilku radnych 
miało do takiego rozwiązania wiele wątpliwości. 
T. Zejer nazwał je dyskryminującym tę część 
lokatorów, zaś K. Stokłosa uważa, że w między-
czasie ich sytuacja finansowa mogła się zmienić 
na niekorzyść. Prezydent A.Fudali uznał, że uwagi 
te można uznać za logiczne, przypomniał jednak, 
że osoby, które wygrały przetarg, nie oczekiwały, 
jak pozostali lokatorzy zasobów komunalnych, na 
mieszkanie w kolejce kilka lat, a poza tym chodzi 
wyłącznie o mieszkania o powierzchni powyżej 80 
m. kw. Obiekcje miał również przewodniczący RM 
M. Śmigielski, który zaproponował umożliwienie 
lokatorom „z przetargu” wykupu mieszkania po 
preferencyjnych cenach np. po pięciu latach. J. 
Frelich wytłumaczył jednak, że wniosek o wykup 
mieszkania trzeba złożyć do końca grudnia br. 
(niewykluczone jednak, że zaistnieje potrzeba 
przedłużenia tego terminu). Może się zdarzyć, 
że w przyszłości Rada Miasta zdecyduje się na 
umożliwienie najemcom mieszkań pozyskanych 
w wyniku przetargu ulgowego wykupu. Wice-
prezydent rozwiał też wątpliwości K. Stokłosy, 
którą zaniepokoiła możliwość wykupu przez 
kogoś całej kamienicy czy bloku wraz z lokatora-
mi. – Aktualny stan prawny na to nie pozwala... 
Ostatecznie uchwałę przegłosowano 19 głosami za,  
1 przeciwnym i 4 wstrzymującymi się.

Przyjęte uchwałą Rady Miasta kilka lat temu 
„Zasady wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy” są dla ZGM 
i Wydziału Lokalowego, jak wyraził się J. Frelich, 
swoistym „katechizmem”, na którym jednostki te 
opierają swoje działania. Z powodu zmian organiza-
cyjnych, o których już wspominaliśmy, również ten 
dokument wymagał pewnych korekt, najczęściej 
związanych z nazewnictwem – zamiast „wydziału 
lokalowego” będzie „dział lokalowy” ZGM itp. 
Jednak dyskusja radnych nie dotyczyła tych zmian,  
a raczej treści, które przyjęto już 4 lata temu, a które 
teraz, przy powtórnej lekturze, wzbudziły wątpli-
wości. Pytania radnego H. Ryszki dotyczyły punktu 
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ograniczającego maksymalny czas umowy o najem 
lokalu socjalnego do 3 lat i warunki jej przedłuże-
nia po weryfikacji. Co się stanie, gdy lokator taki 
nie spełni kryteriów? A przypomnieć należy, że  
w sytuacji, kiedy średnia cena metra kw. lokalu wy-
nosi 3 zł,  socjalnego 0,60 zł czyli jest pięciokrotnie 
niższa. Jak odpowiedział J. Frelich, lokator taki jest 
przenoszony do lokalu komunalnego o wyższym 
standardzie. Jeśli idzie o zapis o pierwszeństwie 
do lokalu komunalnego niezależnie od wysokości 
dochodów dla osób, które podjęły się remontu, w 
rachubę wchodzi remont kapitalny o koszcie co 
najmniej 10 tys. zł , a nie drobna modernizacja. 
Radna K. Stokłosa prosiła o wytłumaczenie punktu 
dotyczącego osób, które zamieszkują w zasobie 
komunalnym, ale poprzez brak zgody na wykup 
mieszkania wymuszają niejako konieczność utrzy-
mywania przez miasto w budynku tzw. „wspólnoty 
mieszkaniowej”, bez możliwości doprowadzenia 
do jednorodnej struktury własnościowej. Bardziej 
korzystne dla gminy jest w takim przypadku 
zaproponowanie lokatorowi innego mieszkania, 
gdzie zamieszkuje więcej najemców, którzy nie 
wyrażają chęci wykupu mieszkania. W. Zawadzki 
nawiązał do pytania radnej K. Stokłosy i chciał się 
dowiedzieć, czy osoby takie  mogą zostać eksmito-
wane. Otrzymał odpowiedź, że takiego rozwiązania 
się nie przewiduje... Radny R. Niewelt nawiązał 
do punktów regulujących problem zajmowania 
lokalu komunalnego w przypadku udowodnienia 
posiadania innego mieszkania lub domu w tej 
samej lub pobliskiej miejscowości. Jak wyjaśniono, 
miejskie służby nie są w stanie zbadać posiadania 
dodatkowego mieszkania każdego z lokatorów, np. 
za granicą. Radny T. Zejer nawiązał do potrzeby 
stworzenia procedur zbycia mieszkań po osobach, 
które nie chcą ich wykupić i zostaną przeniesione 
do innych lokali. Cała uchwałę przegłosowano 18 
głosami za, przy 5 wstrzymujących się.        

Protesty uwzględnione
Dokładnie dwa lata temu Rada Miasta 

odrzuciła protesty i zarzuty wniesione przez 
mieszkańców Rybnika do projektu „Miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu Śródmieścia miasta Rybnika wraz z 
otoczeniem”. Chodziło przede wszystkim o brak 
zgody kilkunastu mieszkańców na poszerzenie ulicy 
Wierzbowej, w obawie przed zwiększeniem się natę-
żenia ruchu drogowego. Odrzucenie protestów przez 
miasto spowodowało wniesienie przez mieszkańców 
szeregu skarg do sądu, zaś zmiany organizacyjne 
organów sądowniczych wpłynęły na długi czas ich 
rozpatrywania. W tym czasie zablokowane były pra-
ce nad projektem planu miejscowego, a tym samym 
wstrzymane zostało udzielanie zgody na budowę.  
Jednak ze względów proceduralnych i stwierdzenie 
przez sąd nieważności zaskarżonych uchwał, zaistniała 
konieczność podjęcia nowych. Miasto w międzyczasie 
zweryfikowało swoje stanowisko i zaproponowało 
Radzie Miasta uznanie protestów i zarzutów w całości, 
by prace nad projektem mogły być kontynuowane.  

Sprawa ma szansę wrócić pod obrady RM, bo przy 
ulicy tej mieszczą się działki budowlane i ich nabyw-
cy będą  prawdopodobnie zabiegali o poszerzenie 
ulicy, by stała się ona drogą lokalną. Póki co będzie 
funkcjonowała jako ciąg pieszo – jezdny.

Podobnie rzecz się miała z zarzutem miesz-
kańca Rybnika, który zakwestionował możliwość 
realizacji przejścia podziemnego pod ul. Kotucza  
w stronę obiektów Zespołu Szkół Wyższych przy 
ul. Rudzkiej i skierował sprawę do sądu, który  
w konsekwencji nie odniósł się do oceny zasadności 
zarzutu. Po ponownej analizie miasto wycofało 
się z planowania tej inwestycji, której ewentual-
na realizacja mogłaby kolidować ze zjazdem do 
działek skarżącej osoby. Zatem wnioskodawcy 
zaproponowali radnym uwzględnienie powyższych 
protestów i zarzutów, co może zintensyfikować 
prace nad miejscowym planem zagospodarowania 
Śródmieścia. Projekt uchwały nie wzbudził szerszej 
dyskusji, natomiast radny St. Stajer przypomniał,  
że jego ugrupowanie apelowało o polubowne 
załatwienie sprawy z mieszkańcami, co być może 
zakończyłoby spór wcześniej. Każde uwzględnienie 
zarzutu było głosowane osobno, wszystkie uchwały 
przeszły zdecydowaną większością głosów.

Ruch w nieruchomościach
Kolejny punkt dotyczył nabycia i zbycia 

nieruchomości oraz ich oddania w wieczyste 
użytkowanie. Radni wyrazili zgodę na propozycje 
wnioskodawcy, jak i na wystąpienie do wojewody  
z wnioskami o komunalizację kilku nieruchomości 
w Wielopolu, Stodołach, Orzepowicach, Golejowie 
i Chwałęcicach, co związane jest ze zrzeczeniem się 
elektrowni „Rybnik” prawa do wieczystego użyt-
kowania gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy. 
(Zob. też artykuł w „GR” nr 11/2004. Str.4)

Imię dla kampusu
Przypomnijmy: na uroczystej inauguracji 

roku akademickiego w październiku br., pre-
zydent Adam Fudali wystąpił z ideą nadania 
Zespołowi Szkół Wyższych imienia papieża 
Jana Pawła II. Przedstawiony radnym projekt 
uchwały w tej sprawie  jest tego konsekwencją. W 
treści uchwały radni, jako przedstawiciele lokalnej 
społeczności, pragną zgłosić inicjatywę nazwania 
międzyuczelnianego ośrodka akademickiego w 
Rybniku imieniem naszego wielkiego rodaka w 
dowód wdzięczności dla Ojca Świętego za „...
niesione przez Niego wartości intelektualne, duchowe 
i społeczne oraz poparcie dla działań realizowanych 
przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Prze-
głosowanie uchwały upoważniłoby prezydenta 
do podjęcia działań zmierzających do realizacji 
tej idei. O przybliżenie roli powyższej Fundacji 
w tej inicjatywie poprosił radny B. Korzeniowski, 
który uważa, że idea ta wyszła od miasta i inne 
podmioty nie powinny być w nią angażowane. 
Prezydent wyjaśnił, że zadaniem ustanowionej 
przez Konferencję Episkopatu i wspieranej 
przez Ojca Świętego Fundacji jest podnoszenie 
edukacyjnych szans uzdolnionej młodzieży  

z małych ośrodków, m.in. poprzez organizowanie 
i finansowanie stypendiów, a nadanie imienia Jana 
Pawła II rybnickiemu kampusowi, gdzie również 
uczy się młodzież z niewielkich gmin,  jest wyrazem 
poparcia dla tych działań. Dalsze decyzje zależą 
od senatów uczelni oraz kościelnej hierarchii. Za 
uchwałą głosowało 21 radnych, trzech wstrzymało 
się od głosu.

Ochojec się skarży...
Dość nietypowy sposób „dyskusji” z wła-

dzami miasta obrał Zarząd Dzielnicy Ocho-
jec. Już po raz kolejny do Rady Miasta wpłynęły 
podpisane przez przewodniczącego Zarządu RD 
Jana Porałę skargi na działalność prezydenta, któ-
rych rozpatrzeniem zajęła się Komisja Rewizyjna,  
a problem przybliżył jej przewodniczący R. Niewelt. 
Pierwsza dotyczyła gwarancyjnej wymiany ok. 
200 sztuk płyt typu „trylinka” na placu przy ul. 
Rybnickiej 23. Roboty się przedłużyły, gdyż firma, 
która je wykonywała, upadła. Na spotkaniu zainte-
resowanych (również J. Porały) 22 września br. w 
Urzędzie Miasta, prezydent polecił naprawę przez 
firmę zastępczą. Skarga, że roboty nie są realizowa-
ne, nadeszła już 14 października. W listopadzie (w 
czasie omawiania sprawy na posiedzeniu RM) pra-
ce trwały. Druga skarga z datą o kilka dni późniejszą 
dotyczyła braku odpowiedzi na wniosek złożony 
w lutym br. przez RD Ochojec odnośnie poprawek 
do projektu technicznego modernizacji drogi nr 78 
(Chałupki – Gliwice). Według wyjaśnień Komisji 
Rewizyjnej, J. Porała na wspomnianym spotkaniu 
22 września został poinformowany, że na etapie 
złożenia projektu do Komisji Europejskiej w celu 
pozyskania dofinansowania na modernizację dro-
gi, sugerowane przez RD zmiany nie są możliwe. 
Natomiast niektóre konieczne zmiany i zgłoszone 
propozycje, m.in. instalacja sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej i Cystersów, 
zostaną uwzględnione w dodatkowym projekcie. 
Wobec powyższych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna 
RM wnioskowała o oddalenie skarg. Cała sprawa 
wzbudziła ożywioną dyskusję i większość radnych 
krytycznie oceniła formę działań RD Ochojec. 
Radny L. Kuśka przypomniał, że rady dzielnic są 
jednostkami pomocniczymi miasta i istnieją inne 
sposoby rozwiązywania problemów niż zgłaszanie 
formalnych skarg, tym bardziej, że jak wynika 
z wyjaśnień, dialog między miastem a RM był 
prowadzony. — Wymuszanie w ten sposób inwe-
stycji czy terminów nie jest w porządku w stosunku 
do pozostałych dzielnic, w których przecież również 
problemów nie brakuje. W konsekwencji radni skargi 
oddalili, ale dyskusja na ten temat przeciągnęła się 
na kolejny punkt czyli wolne głosy. Radny Zyg-
munt Gajda (BSR) z Radziejowa skomentował ze 
zdziwieniem działania ochojeckiej RD i jej formy 
nacisku na władze miasta, przypominając, że jest to 
dzielnica najmłodsza, w którą miasto zainwestowa-
ło sporo środków, choćby na realizację wodociągu 
czy budowę przedszkola. — Zapraszam panów z 
Ochojca do Radziejowa – dzielnicy zdewastowanej 
przez szkody górnicze, w której borykamy się z po-
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ważniejszymi problemami — mówił radny. A warto 
przypomnieć, że radni wielokrotnie wypominali 
władzom miasta szczególnie przychylny stosunek 
do dzielnicowego „beniaminka”. W odpowiedzi 
prezydent  Fudali oświadczył, że będzie poddawał 
inwestycje dla Ochojca większej weryfikacji.

Radni oddalili też skargę kierowcy z Orzesza, 
który zakwestionował  w piśmie do Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego nałożenie na niego przez Straż 
Miejską kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie 
na parkingu przy ul. Chrobrego. 

Wolne głosy
Nim jednak radni przedstawili swoje wnioski, 

oświadczenia, interpelacje i pytania, skarbnik  
B. Paszenda przedstawił materiały dotyczące pro-
jektu budżetu na 2005 rok oraz indeksy mające 
ułatwić radnym poruszanie w tej niełatwej, finan-
sowej materii. Przewodniczący RM M. Śmigielski 
omówił harmonogram prac nad projektem budżetu 
miasta, które potrwają aż do sesji budżetowej 29 
grudnia, poinformował też o odrzuceniu przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Fundacji 
Signum Magnum na nieprawidłowości w budżecie  
w latach 2002 i 2003.

Długą listę chętnych do głosu rozpoczął radny  
T. Gruszka, nawiązując do informacji o zamiarze 
zakupu przez miasto fotoradaru, który będzie 
użytkowany przez Straż Miejską. Radnego zaniepo-
koiło prawdopodobieństwo „zatoru” w sądzie, gdzie 
spływać będą sprawy o niezapłacone mandaty na-
mierzonych kierowców. Pytał też czy władze miasta,  
w związku z „obsługą biurokratyczną” fotoradaru, 
liczą się z ewentualnością zwiększenia liczby zatrud-
nionych w Straży Miejskiej. Prezydent podzielił oba-
wy radnego, ale zwiększenia ilości etatów nie przewi-
duje. Radny A. Wojaczek zasygnalizował trudności ze 
zgłoszeniem awarii oświetlenia ulicy Śląskiej w Chwa-
łowicach i brak reakcji odpowiednich służb. Przekazał 
też skargi lokatorów mieszkań komunalnych, m.in. 
przy ulicach Kilińskiego i Kadłubka, którzy skarżą 
się na pobieranie wysokich dopłat za dostarczanie 
ciepła za poprzedni sezon grzewczy. Budynki te nie 
są ocieplone, mają nieszczelne okna i drzwi, brakuje 
zaworów do termoregulacji i dlatego marnuje się wiele 
ciepła, za które mieszkańcy musza płacić. Sytuacja 
ta dotyczy zresztą nie tylko Chwałowic, ale i wielu 
mieszkań komunalnych w innych dzielnicach. Radny  
L. Kuśka zwrócił uwagę na stan cmentarza komunal-
nego w Boguszowicach, gdzie zauważalny jest brak 
współpracy współgospodarzy czyli miasta i parafii. 
Brakuje dojścia do oddalonych kwater, a zdarza się, że 
miejsce spoczynku wykorzystywane jest jako miejsce 
spacerów z psami. Prezydent zapewnił, że ścieżki 
będą zrobione. Padło też pytanie o dalszy los akcji 
stypendialnej ze środków unijnych – liczbę osób, które 
je otrzymały i sumy. Prezydent odpowiedział, że na 
razie jednak brak jest dokładnych danych, wiadomo 
jednak, że możliwości te są dość ograniczone. Radny 
W. Zawadzki nawiązał jeszcze do skarg RD Ochojec, 
podkreślając, że mieszkańcy poszczególnych dzielnic 
utożsamiają radnych z urzędnikami miejskimi i doma-
gają się od nich rozwiązywania różnych problemów 

i brania za nie odpowiedzialności. Jeszcze raz 
zaapelował o budowę progów spowalniających na 
Osiedlu Południe i skarżył się na brak reakcji policji 
na przekraczanie szybkości przez kierowców. Rad-
na Lidia Rosół (BSR) z Boguszowic żaliła się na 
niedotrzymywanie terminów odpowiedzi na pisma 
skierowane do Urzędu Miasta, co prezydent uznał 
za wręcz niemożliwe i polecił sprawę zbadać. Radna 
zasygnalizowała również częste przypadki kradzieży 
metalowych elementów budynków, m.in. kratek przy 
piwnicznych czy suterenowych oknach. Nawiązała 
też, a do jej głosu dołączył swój radny J. Mura, do 
planów likwidacji Gimnazjum nr 8 w Boguszowi-
cach i konieczności przesłania rodzicom czytelnego 
sygnału, że stanie się to w formie wygaszania szkoły. 
Znaczy to, że aktualni uczniowie szkołę ukończą, nie 
będzie jednak naboru na nowy rok szkolny. Podejmu-
jąc trudny temat oświaty, prezydent poinformował o 
tworzeniu się specjalnego zespołu do spraw restruktu-
ryzacji sieci placówek oświatowych, którego zadaniem 
będzie opracowanie planu, by w sposób ewolucyjny  
i jak najmniej konfliktowy zmierzyć się z sytuacją, gdy 
miasto nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru dopłat 
do niewystarczającej oświatowej subwencji. Radny 
Kazimierz Zięba (SdPl) podjął powracający wraz  
z zimą temat miejsc noclegowych dla bezdomnych,  
a prezydent polecił miejskim służbom przygotowanie 
odpowiedniej informacji. Powrócił też do tematu roz-
liczenia za dostarczenie ciepła w sezonie 2003/2004 
mieszkańców niektórych budynków pod zarządem 
ZGM, pytając czy wyjaśnienie tej sprawy leży w 
kompetencjach Komisji Rewizyjnej RM. (Jak udało się 
nam dowiedzieć, ZGM wysłał do lokatorów, którzy pro-
testowali przeciwko dopłatom, odpowiednie wyjaśnienia  
i wyliczenia. Dopłaty nie dotknęły wszystkich najemców,  
a niektórzy otrzymają nawet zwrot. Część protestów 
będzie jeszcze analizowana i dopłaty poddane we-
ryfikacji). Apelował też o przyśpieszenie prac nad 
monitoringiem miasta. J. Kruk nawiązał do decyzji 
o preferencyjnym wykupie mieszkań i sugerował 
przedłużenie terminu składania wniosków, który 
ustalono na 31 grudnia br. Radny H. Frystacki prosił 
o wyjaśnienie zasad kampanii wyborczej  w „GR” 
przed wyborami do Senatu, w tym terminu wydania 
listopadowego numeru, zwracając się z tym pytaniem 
do radnego PO B. Drabinioka, gdyż to kandydatka tej 
właśnie opcji zaistniała na naszych łamach najbardziej 
wyraziście (Od redakcji: pytanie należało skierować 
raczej do nas. „GR” ukazała się specjalnie na tydzień 
przed wyborami, by dać możliwość zaprezentowania 
się tym kandydatom, którzy nasze łamy uznają za 
odpowiednie. Każdy komitet wyborczy, który wyraził 
taką chęć, otrzymał bezpłatnie ¼ strony. Komitet Marii 
Pańczyk wykupił dodatkowo 1/2 strony jako płatne ogło-
szenie, czego w odpowiednim czasie nie zaproponował 
żaden inny kandydat. Poza tym pani Pańczyk jest na 
tyle interesującą osobą, że wykorzystaliśmy jej pobyt w 
Rybniku, by z nią porozmawiać.)

W odpowiedzi H. Frystackiemu radny Drabiniok, 
podkreślając zalety kandydatki PO, sprowadził spór 
do kategorii potyczki między ugrupowaniem Prawo  
i Sprawiedliwość i Platformą Obywatelską, co nie było 
intencją działań przedwyborczych „GR”.

Radny St. Stajer przypomniał Z. Gajdzie niechęt-
ną wobec inwestycji w dzielnicy Ochojec postawę 
RIO, pytał również z niepokojem o losy budynku 
przy ul. Jastrzębskiej w Boguszowicach, w którym 
ma swoją siedzibę NZOZ. Prezydent zapewnił, że 
miasto dalej stara się o jego przejęcie i sprawa jest na 
dobrej drodze. Wspomniał też o problemach z jego 
remontem, szczególnie w kontekście konieczności 
instalacji windy. W dyskusję włączył się T. Zejer 
stwierdzając, że od wind w przychodniach uciec się 
nie da, natomiast konstrukcja budynku w Boguszo-
wicach wyklucza jej zamontowanie. Prezydent, który 
uważa ustawowy wymóg instalacji windy w każdym, 
co najmniej piętrowym, budynku przychodni, za 
nie zawsze ekonomicznie uzasadniony, wyjaśnił, 
że w tym przypadku planuje się windę o szybie na 
zewnątrz budynku.Radny Longin Bednorz (RIO) 
przedstawił kilka przypadków popełnionych w 
Niedobczycach kradzieży, z konkluzją, że być może 
zdarzenia takie nie miałyby miejsca, gdyby w dzielni-
cy powstał w końcu posterunek policji, o który radni  
i mieszkańcy od dawna zabiegają. Zasygnalizował,  
że systematycznie rozkradany jest majątek pozostały 
po Rybnickich Zakładach Naprawczych. Pytał też o 
lokalizację w Rybniku instytucji typu biuro porad 
obywatelskich – działa takie w siedzibie Izby Prze-
mysłowo–Handlowej, Rynek 12.

H. Frystacki zakończył sesję stwierdzeniem, że jest 
pełen podziwu dla radnego Drabinioka, który tak sku-
tecznie „nabija punkty” swojemu ugrupowaniu. I tym 
„politycznym” akcentem posiedzenie zakończono.

(S), (r) 

Poniżej publikujemy pismo skierowane 
przez Prezydenta Miasta Rybnika do Mera 
Iwano–Frankiwska Zinawija Szkutiaka,  
w związku z wydarzeniami na Ukrainie.

 Szanowny Panie Merze, 
W związku z okolicznościami, które zaistniały 

po ostatnich wyborach prezydenckich na Ukra-
inie, pragnę przekazać wyrazy mojego poparcia 
dla działań mających na celu budowanie demo-
kracji i wolnego państwa. 

Sytuacja społeczno-polityczna Waszego kraju 
nie jest mi obojętna choćby z tego powodu, że 
jednym z miast partnerskich Rybnika jest ukra-
iński Iwano–Frankiwsk. 

Życzę więc nieustającego optymizmu i en-
tuzjazmu w podjętych działaniach oraz wielu 
sukcesów w przedsięwzięciach na rzecz prawo-
rządnego i demokratycznego państwa. 

Składam też na Pańskie ręce serdeczne po-
zdrowienia dla wszystkich mieszkańców Iwa-
no–Frankiwska. 

 Z wyrazami szacunku
 AdamFudali
 Prezydent Miasta Rybnika

Kolejne posiedzenia Rady Miasta 
będą miały miejsce 22 oraz

29 (sesja budżetowa) grudnia, 
o godz. 16.00.

Popieramy demokrację

9Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070



Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele władz 
miasta z prezydentem Adamem Fudalim, jego 
zastępcą Józefem Cyranem i przewodniczącym 
RM Michałem Śmigielskim, delegacja starostwa 
powiatowego z wicestarostą Wincentym Klytą, 
parlamentarzyści Bolesław Piecha i Andrzej 
Zając, przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
związków zawodowych, środowiska rzemieślnicze-
go, młodzież szkolna i harcerska. Szkoły, harcerze 
i związki kombatanckie wystawiły liczne poczty 
sztandarowe. Przypominając przełomowy moment 
w dziejach Polski i Europy, czyli zakończenie I Woj-
ny Światowej, a w konsekwencji odzyskanie przez 
Polskę niepodległości, prezydent Rybnika odniósł 
się do współczesności, kiedy pojęcie patriotyzmu 
zmieniło wprawdzie kontekst, ale nie powinno 
zniknąć ze współczesnego języka.

W odróżnieniu od Rynku, gdzie zgromadziło 
się niewielu rybniczan, mieszkańcy licznie przy-
byli do bazyliki św. Antoniego, gdzie odprawiono 
nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Uroczystościom 
towarzyszyła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” i 
chór Państwowej Szkoły Muzycznej II st. 

11 listopada świętowali również miesz-
kańcy Chwałowic, którzy tradycyjnie, jak co 
roku, spotkali się pod pomnikiem „Bohaterów 
i męczenników, bojowników o wolność i niepodle-
głość Polski, poległych i pomordowanych w latach 
1939 – 1945”. Zastępca prezydenta miasta 

Jerzy Frelich, członkowie Rady Dzielnicy z przewodniczącym Andrzejem Wojaczkiem oraz 
delegacje kombatantów, szkół i przedszkoli, przedstawiciele Domu Kultury, a także harcerze złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem. Wzorem lat ubiegłych uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, a całość uświetnił występ orkiestry dętej kop. „Chwałowice”.

I znów, mimo apeli, w Rybniku i okolicznych miejscowościach, flagi o narodowych 
barwach zawisły w niewielu domach. Nadal wielu naszych rodaków nie wie, dlaczego dzień 
11 listopada jest dniem wolnym od pracy, dlaczego Święto Niepodległości jest związane z tą kon-
kretną datą. Kogo za taką ignorancję winić? Nauczycieli? Przecież historię II Rzeczpospolitej już 
odkłamano, możemy się jej uczyć. A może dom, w którym nie kultywuje się tradycji, nie interesuje 
własnymi korzeniami i przeszłością, a przecież zapisaliśmy jej piękne karty. Dziś wywieszenie bia-
ło–czerwonej flagi nic nie kosztuje, kiedyś było inaczej...  W dniu 11 listopada 1939 roku, już po 
zajęciu Rybnika przez niemieckiego okupanta, uczeń rybnickiego gimnazjum, harcerz drużyny ZHP 
im. A. Mickiewicza, członek Polskiej Organizacji Powstańczej Florian Procek zatknął polską flagę 
na wysokim kominie rybnickiej garbarni. Zapłacił cenę najwyższą, rozstrzelany w czasie ucieczki 
niedaleko Częstochowy. Dziś nikt takich ofiar od nas nie żąda. A flaga ma być tylko symbolem naszej 
przynależności narodowej i dowodem pamięci, zaś narody, które tracą pamięć, tracą wolność... 

(r), (S) 

86 lat Niepodległej
Uroczyste obchody 86. rocznicy 

odzyskania niepodległości odbyły 
się na płycie Rynku, gdzie w latach 
90. wmurowana została tablica 
upamiętniająca postać marszałka 
Józefa Piłsudskiego i jego wizytę 
w Rybniku po przyłączeniu naszego 
miasta do Macierzy. 

Popierany przez Unię Wolności Klemens Ścierski wygrał wybory 
uzupełniające do Senatu w Okręgu 29, obejmującym obszar powiatów 
mikołowskiego, raciborskiego, wodzisławskiego oraz miasta na prawach 
powiatu: Rybnik, Żory i Jastrzębie–Zdrój.

Jak można się tego było spodziewać, frekwencja wyborcza była nikła –  średnia wyniosła 3,26%. 
Zwycięzca – dyrektor elektrowni „Łaziska” otrzymał 6178 głosów, a to za sprawą niezłej frekwencji 
w Łaziskach Górnych (ponad 15%, 2210 głosów) i w powiecie mikołowskim.  

Druga na liście była Maria Pańczyk–Pozdziej (2787 głosów), która wygrała w Rybniku. Za nimi 
uplasowali się: Paweł Porwoł (LPR – 2070 głosów), Kazimierz Mikołajec (PiS – 1960 gł.), Krzysz-
tof Kluczniok (Jedność Górnośląska – 1439 gł.), Wacław Czerkawski (Lewica Razem – 1167 gł.), 
Czesław Sobierajski (Chadecja Śląska – 797 gł.), Roman Kurzbauer (SdPl –742 gł.) i Stanisław 
Kijewski (Bezpartyjny Ruch Społeczny – 363 głosy).

W Rybniku pracę części komisji wyborczych (a w sumie powołano ich 73), zakłócił brak energii 
elektrycznej, co było konsekwencją piątkowej wichury przed wyborczą niedzielą. 

Senator K. Ścierski, którego kadencja potrwa w najlepszym razie do jesieni 2005 r., zastąpił zmarłego 
Adama Graczyńskiego, który pozostanie w pamięci swoich wyborców oraz współpracujących z nim 
władz samorządowych z terenu swojego okręgu wyborczego, w tym Rybnika, jako aktywny, pracowity 
i skuteczny polityk, dobrze znający problemy Śląska i zaangażowany w ich rozwiązywanie.            (r)

Wybory do Senatu 

Informujemy, że w Wigilię (24 grudnia) 
oraz w Sylwestra (31 grudnia) Urząd Mia-
sta Rybnika będzie nieczynny. 

Przypominamy jednocześnie, że w każdy 
czwartek sprawy w UM załatwiać można 
do godz. 18.00.

Natomiast Urząd Stanu Cywilnego za-
równo w Wigilię, jak i w Sylwestra pracować 
będzie w godzinach: od 7.30 do 14.00.

Informujemy, że w Wigilię (24 grudnia) 

W Wigilię 
i Sylwestra 

UM nieczynny

Kwiaty składa delegacja władz miasta.                 Zdj.: r

W Wigilię nieczynna będzie
również redakcja „Gazety Rybnickiej”
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Wstępnego podsumowania akcji dokonano tuż po feralnym, listopa-
dowym weekendzie na spotkaniu Miejskiego Zespołu Reagowania 
Kryzysowego w Urzędzie Miasta. Obok prezydenta Adama Fudalego, 
jego zastępcy Józefa Cyrana oraz naczelników wydziałów: Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności, Polityki Społecznej, Ekologii, pełno-
mocnika prezydenta ds. porządku i bezpieczeństwa i rzecznika prasowego, 
wzięli w nim udział przedstawiciele Górnośląskiego Zakładu Energetycz-
nego, straży pożarnej, policji, Straży Miejskiej, inspektoratu nadzoru 
budowlanego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, oddziału pomocy 
doraźnej szpitala, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także 
dyrektorzy Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej 
– słowem wszyscy odpowiedzialni za takie działania w sytuacji kryzysowej 
w mieście, by jego mieszkańcy odczuli jak najmniej jej uciążliwości.

Głównym skutkiem nawałnicy była ogromna ilość awarii zasilania 
energetycznego, zaś pozbawieni prądu, często także wody i ogrzewania, 
a przede wszystkim informacji, ludzie mieli trudności z dodzwonieniem 
się do pogotowia energetycznego. Przedstawiony bilans strat w Rybniku 
i okolicy to kilometry zerwanych przewodów napowietrznych średniego 
i niskiego napięcia, ponad 3 tys. zgłoszonych awarii, w efekcie wiele 
dzielnic Rybnika bez prądu. W Boguszowicach na przykład setki miesz-
kań było pozbawionych energii nawet 70 godzin, a mieszkańcy bloków 
przy ul. Kilińskiego byli dodatkowo pozbawieni ciepła, wielu rybniczan 
również wody. Została ona zabezpieczona przez PWiK beczkowozami, 
udostępniono też hydranty. Brak prądu zakłócił funkcjonowanie różnych 
instytucji, służb porządkowych, a także pracę komisji wyborczych. Jak 
informowali przedstawiciele GZE, zmobilizowano wyjątkową liczbę brygad 
usuwających awarie, posiłkowano się nawet firmami z zewnątrz. Naprawy 
odbywały się według pewnej hierarchii: najpierw awarie zagrażające zdro-
wiu i życiu, na końcu przywracanie fazy. W ponad 20 przypadkach miejsca 
awarii aż do czasu przybycia ekip (a niekiedy trwało to bardzo długo) 
zabezpieczała Straż Miejska. Z „energetykami” współdziałała też straż 
pożarna, usuwając powalone drzewa, które uszkadzały sieć elektryczną. 
Zgodnie z wyliczeniami Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku „padło” 
ok. setki drzew, pracownicy na bieżąco obcinali też zagrażające bezpie-
czeństwu konary i gałęzie. Na szczęście doszło tylko do jednego groźniej-
szego incydentu spowodowanego pogodą, kiedy to na ul. Mikołowskiej 
samochód z trzema pasażerami został przygnieciony przez drzewo. Jednak 
obrażenia tych osób okazały się na szczęście powierzchowne. W sobotę 
22 listopada wzrosła wprawdzie liczba wezwań pogotowia, ale nie było to 
związane bezpośrednio z kataklizmem. Jak relacjonowali przedstawiciele 
policji, odnotowano ok. 10 zdarzeń drogowych, nie doszło jednak do po-
ważnych karamboli i ruch był w miarę płynny. Do Inspektoratu Nadzoru 
Budowalnego zgłoszono dwa przypadki zerwania dachów: przy ul. Pod 
Wałem i przy ul. Olszowej, w centrum z dachów sypały się dachówki i 
inne pomniejsze elementy.  

Dobrze ze swoich zadań wywiązały się Rybnickie Służby Komunalne, 
choć funkcjonowanie firmy utrudniał brak prądu, również na stacjach 
paliw. Przedstawiciele GZE sugerowali, by podmioty, dla funkcjonowania 
których brak energii jest szczególnie uciążliwy, posiadały alternatywne 
źródło zasilania, czyli agregat prądotwórczy. Jak powiedział przedsta-
wiciel PWiK, jest to szczególnie ważne dla przepompowni ścieków, 
bo przerwa w dostawie energii może spowodować wydostanie się nieczy-
stości na zewnątrz. Przepompownie w budowanej sieci kanalizacyjnej 
takie rozwiązanie przewidują. 

Generalnie więc pogodowe anomalie nie pociągnęły za sobą większej 
tragedii, ale sytuacja wyglądała groźnie i trzeba wyciągnąć z niej wnioski 
na przyszłość. Największe problemy stworzyły utrudnienia w łączności. 
Mieszkańcy zgłaszali  służbom takim jak policja, Straż Miejska czy straż 
pożarna o niemożności dodzwonienia się do pogotowia energetycznego 
celem zgłoszenia awarii. Ludzie tłumnie przychodzili pod dawną siedzibę 
Rejonu Energetycznego przy ul. Sławików, gdzie istnieje punkt dyspo-
zytorski, jednak i tam kontakty były ograniczone. Zresztą ograniczone 
możliwości współdziałania z Dyspozycją Ruchu GZE z powodu problemów 
z łącznością miało też Miejsko–Powiatowe Centrum Zarządzania przy 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i inne służby ratownicze, 
tym bardziej, że siadła sieć komórkowa. Przeciążenia linii telefonicznych, 
brak kontaktu mailowego, uszkodzenie faksu – to wszystko spowodowało, 
że pomiędzy służbą dyspozytorską GZE a M–PCZK krążyli gońcy z dys-
kietkami z informacjami o skali i trybie usuwania zniszczeń. 

Przez długi czas mieszkańcy miasta nie mieli informacji o reakcji wła-
ściwych służb. Władze miasta spowodowały pokazanie się komunikatu 
w TVN, a jak mówił przedstawiciel służb informacyjnych GZE, komuni-
katy o rozmiarach awarii były podawane w lokalnym radiu i TV. Jednak 
dla mieszkańców Rybnika były to informacje zbyt ogólnikowe. Poza tym 
osoby najbardziej zainteresowane właśnie z powodu braku prądu miały 
ograniczony dostęp do tych wiadomości, należałoby więc przekazywać 
informacje w inny sposób, choćby poprzez wywieszanie informacji o 
zasięgu awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia w siedzibie służb 
dyspozycyjnych czy miejscach publicznych. 

Podstawą koordynacji działań służ ratowniczych w sytuacjach awaryj-
nych, m.in. w przypadku klęsk naturalnych, jest łączność i wiarygodna 
informacja. Dlatego we wnioskach ze spotkania podkreślono konieczność 
wzmocnienie tego ogniwa. Postanowiono m.in., że Rybnik we współdzia-
łaniu z sąsiednimi gminami i powiatami zasilanymi energetycznie przez 
GZE, podejmie starania o utrzymanie i modernizację ośrodka dyspozy-
torskiego GZE w Rybniku dla potrzeb aglomeracji Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego. Trzeba też będzie uaktualnić procedury postępowania w 
czasie sytuacji awaryjnych związane ze współdziałaniem poszczególnych 
służb.

W czasie kryzysu, obojętnie co byłoby jego przyczyną, dla mieszkańców 
byłoby najlepiej, gdyby w mieście znajdowało się jedno miejsce i jeden 
numer telefonu, pod którym wszelkich informacji – aktualnych i wiary-
godnych – udzielałyby kompetentne osoby. 

(r)

Wichura...
i co dalej?

Mija dokładnie miesiąc od potężnej wichury, jaka 
nawiedziła nasz region. Śnieżyca i kilka godzin wiatru 
wiejącego z szybkością ok. 30 m na sekundę dość 
skutecznie sparaliżowało życie w mieście. 

W Wigilię 
i Sylwestra 

UM nieczynny

Powalone drzewo przy ul. Piasta.                                                   Zdj.: M.T.

Naszym kolegom
Wackowi i Marcinowi Troszkom
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki z „GR”
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A czasu na podjęcie decyzji nie pozostało wiele, 
gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miasta przyjętą 
w czerwcu br., wnioski o nabycie mieszkań na-
leży składać do 31 grudnia. Wiadomo sporo 
– właścicielem mieszkania można zostać już za 
10%, a nawet za 5% jego wartości określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Wystarczy, 
że nabywca nie zalega z opłatami, pobierze 
wniosek ze swojego ADM-u i złoży go w kance-
larii Urzędu Miasta, załączając dowód wpłaty w 
wysokości 500 zł. Ważne, by do wykupu zachęcić 
również swoich sąsiadów, bo im więcej lokatorów 
mieszkanie wykupi, tym może być ono tańsze. 
Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że cena 
sprzedaży mieszkania może być rozłożona aż 
na trzy raty. Wiadomo dużo, ale wątpliwości nie 
brakuje. Podczas spotkania w Domu Kultury w 
Boguszowicach dzielili się nimi licznie przybyli 
mieszkańcy tej dzielnicy. Niepokój lokatorów 
starali się rozwiać prezydent Adam Fudali, jego 
zastępca Jerzy Frelich i naczelnik Wydziału 
Mienia UM Jerzy Granek. Spotkanie z miesz-
kańcami Boguszowic–Osiedla poprowadził Jan 
Kruk, a rozpoczęło się ono tak jak w innych dziel-
nicach, od projekcji filmu przybliżającego kulisy 
nabywania mieszkań. Zainteresowani dowiedzieli 
się z niego, że miasto chce sprzedać blisko cztery 
tysiące mieszkań, wychodząc z założenia, że nikt 
nie zadba o nie lepiej niż ich nowi właściciele. 
— To oni w naszym przekonaniu będą prawdziwymi 
gospodarzami — przekonuje J. Granek. Propozycja 
jest szczególnie korzystna w przypadku kiedy 
wszyscy mieszkańcy w danym budynku zdecy-
dują się na zakup. Wówczas mieszkania zostaną 
sprzedane za 5% wartości. W praktyce oznacza to, 
że mieszkanie o przykładowej powierzchni 50 m2 
można będzie kupić już za 5 tys. zł. Indywidualna 
sprzedaż objęta będzie 90% bonifikatą. Po wyku-
pie budynki zarządzane będą przez wspólnoty 
mieszkaniowe, a właściciele mieszkań będą mieli 
bezpośredni wpływ na zarządzanie, politykę re-
montową i koszty utrzymania budynku. Dlatego 
też w filmie do wykupu mieszkań zachęcali preze-
si wspólnot, które już w Rybniku działają (przy ul. 
Kilińskiego), przekonując, że będąc właścicielami 
mieszkań można nimi zarządzać według własne-
go uznania. — Tworząc wspólnotę sami zadecy-
dujecie o przeznaczeniu pieniędzy, które będziecie c.d. na stronie 14

Złoty interes 
czy początek
kłopotów...

Na spotkanie w sprawie wykupu mieszkań przybyły tłumy 
mieszkańców Boguszowic.                                 Zdj.: s

kłopotów...kłopotów...
... czyli kupować czy nie kupować mieszkań komunalnych? 

Oto jest pytanie, nad którym głowią się lokatorzy. W 
podjęciu decyzji pomóc miały spotkania w kilku dzielnicach 
miasta na temat zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych 
lokali mieszkalnych z udziałem władz samorządowych.

odkładać na fundusz remontowy i eksploatacyjny 
— dodawał prezydent. — To bezpośrednie zarzą-
dzanie. A co najważniejsze, jesteście rzeczywistym 
właścicielami mieszkania, macie własność zapisaną 
w hipotece. 500 zł, które trzeba wydać to zaliczka 
na poczet kosztów przygotowania przez miasto 
dokumentów koniecznych do sprzedaży mieszka-
nia – opłata za sporządzenie przez rzeczoznawcę 
majątkowego wyceny mieszkania oraz przygoto-
wanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej. 
Zaliczkę można wpłacić w kasie UM lub przele-
wem na rachunek bankowy.    

W przypadku Boguszowic do sprzedaży 
przeznaczone zostały 62 budynki, w sumie 
1178 mieszkań. W pobliskim Kłokocinie 
– 2 budynki i 90 mieszkań. 

Ilu lokatorów, tyle problemów...
Mieszkańcy Boguszowic, podobnie jak inni, 

których dotyczy proponowany wykup, zgłaszali 
wiele pytań, a najwięcej dotyczyło oczywiście pie-
niędzy. To, ile może kosztować nasze „m” zależy 
od wyceny biegłego, a ta, od stanu technicznego 
bloku – w gorszym stanie – mniej, w lepszym 
– więcej. Ważne jest to, że do wartości mieszkania 
nie zostaną wliczone nakłady, poniesione przez 
lokatorów: — Jeżeli ktoś wymienił parkiet, położył 
boazerię, pozbył się pieców kaflowych, ułożył kafelki 
to rzeczoznawca nie wliczy tego do wartości miesz-
kania — tłumaczył prezydent. Wiadomo, że nie 
wszyscy będą chcieli lub mogli zdecydować się 
na zakup mieszkania, ale jak wyjaśniał A. Fudali 
upust jest maksymalny, na jaki miasto może sobie 
pozwolić, a podejmując decyzję o wykupie można 
skorzystać z atrakcyjnych ofert bankowych lub 
zakupu na raty. Pierwszą ratę należy zapłacić do 
dnia zawarcia umowy sprzedaży, zaś ostatnią nie 
później niż za dwa lata od dnia wykupu. 

Mieszkańcy pytali również o kwotę 500 zł. — Sko-
ro w budynku są identyczne mieszkania, to pojawia 
się pytanie po co wszyscy mają płacić 500 zł. Wystar-
czyłoby oszacować tylko jedno mieszkanie. Niestety, 
w naszym kraju obowiązuje prawo, które mówi, 
że dla każdego mieszkania niezależnie musi zostać 
opracowany tzw. operat szacunkowy — wyjaśniał 
prezydent. — Rzeczoznawcę majątkowego wybie-
rzemy w drodze przetargu i skoro jest tyle typowych 
bloków, być może uda nam się zrobić to jeszcze taniej. 

Pytanie: — Czy w momencie wpłaty 500 zł będę 
wiedziała ile kosztuje moje mieszkanie? Nie, gdyż 
jak wyjaśniono podczas spotkania, kwota 500 zł 
ma być przeznaczona m.in. na wykonanie eksper-
tyzy. — Czy zatem stracę 500 zł jeżeli po oszacowa-
niu mieszkania okaże się ono za drogie i zrezygnuję? 
— pyta dalej lokatorka. — Należy się zastanowić 
zanim podejmie się decyzję o wykupie — pada od-
powiedź. Jedna z mieszkanek Boguszowic–Osie-
dla przekonywała też, że opłaty u notariusza 
i wpis do ksiąg wieczystych mogą być porówny-
walne z kosztem kupna mieszkania. — W ostat-
nich latach sprzedaliśmy ok. 200 mieszkań i koszty 
notarialne i sądowe, które wynikają z rozporządzeń 
ministra sprawiedliwości w tym zakresie wynoszą 
przeciętnie około 1500 zł — wyjaśniał J. Granek. 
Mieszkańców interesowała też kwestia kaucji. 
W uchwale RM dotyczącej wykupu mieszkań na-
pisano, że warunkiem skorzystania z proponowa-
nych bonifikat, jest zrzeczenie się przez najemcę 
roszczenia o zwrot kaucji mieszkaniowej, o czym 
przypomniał też J. Frelich: — Kaucja zawarta jest 
już w cenie mieszkania — wyjaśniał.

Obawy mieszkańców dotyczą również funkcjo-
nowania wspólnot i przeprowadzania remontów. 
Co stanie się kiedy z różnych względów nie 
wszyscy wykupią mieszkania? — Jeżeli na przy-
kład spośród 8 rodzin mieszkających w bloku, tylko 
3 zdecydują się na wykup, to 5 mieszkań nadal 
pozostaje miejskich — mówił A. Fudali. — Decyzję 
jak przeznaczyć odłożone na fundusz remontowy 
składki, będą zapadać głosami – troje właścicieli 
to trzy niezależne głosy, a miasto mające w gestii 
pięć mieszkań będzie miało tylko jeden głos. (Jeżeli 
zapadną takie ustalenia). Prezydent przekonywał 
również, że pieniądze przeznaczone na remonty 
faktyczne trafią na ten cel, podczas gdy teraz... 
płacicie czynsz, a remontów i tak nie widać. Korzyści 
będą większe niż problemy — mówił przekonując, 
że mieszkanie warto kupić również z myślą 
o swoich dzieciach i wnukach. 

Mieszkańcy pytali też o prawa, przywileje i 
regulaminy wspólnoty, a także o sytuację, w której 
na przykład jeden z jej członków przestaje płacić 
składki na remonty. — Jeżeli ktoś nie będzie płacił, 
będziecie obciążać jego hipotekę i z czasem przestanie 
on być właścicielem swojego mieszkania — mówił 
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Problem bezdomności istnieje wszędzie, a nasila się u progu zimy. W wielu 
miastach w jego łagodzenie zaangażowane są organizacje pozarządowe, 
w Rybniku przede wszystkim jednostki gminne.

Domy bezdomnych

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej 
funkcjonuje Zespół ds. Bezdomności, mający swo-
ja siedzibę przy ul. Hallera 10a. W tym samym 
budynku, w sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej, 
znajduje się noclegownia dla mężczyzn prze-
znaczona dla 25 osób, ale w sytuacjach awaryjnych 
może przyjąć nawet 10 więcej. Jest ona czynna 
codziennie od godz.19.00 do 7.00 rano. Można 
tu nie tylko spędzić noc, ale skorzystać z kąpieli, 

Dofinansowanie pochodzące w 75% z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z 
tzw. krajowego wkładu publicznego, otrzymało 
95 projektów na ponad 750 złożonych wniosków. 
Wniosek RCEZ zajął 20 miejsce pośród 425 zło-
żonych w tzw. temacie A, dotyczącym problemu 
bezrobocia. Całkowity budżet pilotowanego przez 
rybnickie Centrum projektu przekroczy 1mln 800 
tys. euro. EQUAL to jedyna inicjatywa unijna nie 
wymagająca wkładu własnego, finansowana całko-
wicie z funduszy UE. Oczywiście tak wielkie przed-
sięwzięcie wymaga zaangażowania większej ilości 
podmiotów, dlatego w realizację projektu wpisani są 
partnerzy, wybrani spośród jednostek, organizacji, 
placówek i instytucji żywotnie zainteresowanych 
ograniczeniem problemu bezrobocia, szczególnie 
w aspekcie jego dziedziczenia. Pierwsze spotkanie 
inicjatorów projektu oraz przedstawicieli grupy 
partnerskiej miało miejsce w Urzędzie Miasta. 
Naturalnymi i niejako strategicznymi partnerami 
RCEZ są miasto Rybnik, Powiatowy Urząd Pracy 
oraz ze względu na edukacyjny charakter projektu 
–  Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

Bezrobocie to wciąż najważniejszy problem 
społeczny w naszym kraju. Rodzi on bowiem 
kolejne – zwiększanie się marginesu społecznego i 
patologii, a co za tym idzie – wzrost przestępczości. 
Ze względu na ubytek miejsc pracy w restruk-
turyzowanym przemyśle, problem ten w dużym 
stopniu dotyczy naszego regionu, w tym naszego 
miasta i okolic. Nasila się też proces dziedziczenia 
bezrobocia. W rodzinach, gdzie ojciec lub matka 
czy też oboje rodziców są trwale, tzn. od kilku lub 
kilkunastu lat, bezrobotni, zanikł nawyk pracy oraz 
jej poszukiwania i, co gorsza, potrzeba kształcenia 
się i podnoszenia kwalifikacji u dzieci. Rodzą się 
tym samym trudne do wykorzenienia zmiany 
mentalne, a wiele z takich rodzin egzystuje na 
krawędzi marginesu. 

Założenia projektu na szerszym tle całej Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL zaprezentowali 
dyrektor RCEZ Tomasz Harsze oraz jego zastęp-
ca Joanna Kryszczyszyn. Projekt „Odziedzicz 
pracę” powinien pomóc w wejściu w zagrożone 
środowisko, zdiagnozować problem i dać narzędzia 
innym instytucjom partnerującym w jego urze-
czywistnianiu. Beneficjantami programu będzie 
100 – 150 długotrwale bezrobotnych rodzin, a 
celem – zaktywizowanie rodziców na rynku pracy 
i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia. Program 
zakłada pracę z psychologami, doradcami zawodo-
wymi i pedagogami oraz wymiana doświadczeń z 
partnerami ponadnarodowymi. Oceniając wysoko 
inicjatywę RCEZ i podkreślając konieczność jak 
najszerszej współpracy, prezydent Adam Fudali 
zapowiedział zdecydowane wsparcie miasta dla 
działań, które mają dać ludziom przysłowiowa 
wędkę. Jednym z głównych partnerów programu 
jest Powiatowy Urząd Pracy, który ma najlepsze ro-
zeznanie jeżeli chodzi o zagrożone środowiska. Jak 
powiedziała jego szefowa Teresa Bierza, wspólnie 
z samorządowcami z rybnickich dzielnic dokonano 
wstępnej selekcji potencjalnych beneficjentów. Ale 
to dopiero początek, bo ludzie muszą jeszcze chcieć 
dać sobie pomóc... PUP realizuje równolegle kilka 
innych projektów, których celem jest aktywiza-
cja bezrobotnych, głównie poprzez propozycje 
dokształcania się i zmianę kwalifikacji. Okazuje 
się, że jest problem z wykorzystaniem środków, 
bo zdarza się wiele przypadków porzucenia już 
podjętych kursów przekwalifikowania i niechęć do 
podejmowania jakiegokolwiek wysiłku w szukaniu 
pracy. Dzieci dziedziczą bierność, brak jakichkol-
wiek aspiracji i często roszczeniową postawę wobec 
instytucji opieki społecznej. Projekt „Odziedzicz 
pracę” jest próbą przerwania tego zaklętego kręgu. 
Partnerstwo w jego realizację zadeklarowało szereg 
podmiotów. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Jerzy Kajzerek uważa tę inicjatywę za zdecy-
dowanie pozytywną w sytuacji, kiedy publiczne 
pieniądze nie zawsze trafiają do ludzi, którzy chcą 
stanąć na własnych nogach, ale do tych, którym 
wystarczają  na zaspokojenie najniższych potrzeb. 
Dzięki wiedzy pracowników socjalnych OPS 
będzie można monitorować postępy wytypowa-
nych rodzin. Udział w projekcie z entuzjazmem 
przyjęło środowisko naukowe: dyrektor Centrum 
Kształcenia Inżynierów prof. Joachim Kozioł 
zapowiedział oddanie do dyspozycji zaplecza 
dydaktycznego i kadry CKI w Zespole Szkół 
Wyższych, zaś prof. Wilibald Winkler widzi w 
projekcie również dobry materiał szkoleniowy dla 
studentów zarządzania. Podobnie pomoc zadeklaro-
wał przedstawiciel Akademii Ekonomicznej dr Jan 
Czempas. Szczególnie wielką rolę w realizacji pro-
gramu będą mieli samorządowcy z dzielnic szcze-
gólnie zagrożonych bezrobociem jak Niedobczyce, 
Boguszowice, Chwałowice czy Paruszowiec–Piaski. 

zmiany bielizny i odzieży. Miasto korzysta rów-
nież z miejsc w Domu Brata Alberta leżącym na 
granicy z gminą Czerwionka–Leszczyny. Wielo-
letnie doświadczenia ze współpracy z tą placówką 
wykazują, że średnio przebywa w niej 6–7 osób 
kierowanych tu przez gminę Rybnik. Zarówno 
w noclegowni przy Hallera, jak i w schronisku 
Towarzystwa im. Brata Alberta pensjonariuszy 
obowiązuje regulamin i rejestracja.    

Przy ul. Chrobrego 16 funkcjonuje czynna 
od godz. 7.00 do 18.00 jadłodajnia wyda-
jąca gorące posiłki, ale można tu również się 
wykąpać, zmienić bieliznę i odzież. Można też 
po prostu posiedzieć, bo pomieszczenie pełni 
również rolę dziennej świetlicy. W tym samym 
obiekcie znajduje się też placówka PCK, z którą 
OPS ściśle współpracuje. Miejskie służby współ-
pracują też z fundacją  „Izajasz” przy spółdzielni 
mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach, 
wspomagającą ludzi bezdomnych, alkoholików 
i narkomanów, która prowadzi schronisko w tzw. 
„szlafhauzie” w Niewiadomiu. 

Kontakt: koordynator działań ds. bez-
domności OPS – 4263551; tel. całodobowy 
–  508 272 132.                                   (r)

c.d. na stronie 38

Złoty interes 
czy początek
kłopotów...

...to nazwa projektu przygotowanego przez Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jego głównym celem jest 
wypracowanie metod hamujących proces dziedziczenia bezrobocia.

Odziedzicz pracę...

Partnerzy projektu w czasie konferencji w UM.   Zdj.: r
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prezydent. — Nie twierdzę, że wszystko pójdzie 
bezkonfliktowo, tak jak w niebie, bo różne będą 
interesy mieszkańców. Wszystkiego nie da się przewi-
dzieć, ale decyzja będzie zależeć od was. Lokatorzy 
zgłaszali też obawy o przyszłość bloków starych, 
które, jak mówili, nadają się raczej do wyburzenia 
niż do kupna, a lokatorzy mieszkający w jednym 
lokalu przez kilkadziesiąt lat mówili o prawie do 
zasiedzenia. Mimo wielu wątpliwości na sali byli 
też i tacy, którzy już zdecydowali się na wykup, 
ale niestety uzyskali odpowiedź odmowną. Tak 
było w przypadku 19 mieszkańców ul. Rostka 1, 
gdyż jak wstępnie zaplanowano, mieszkania z tego 
bloku nie zostały przeznaczone do wykupu. Jednak 
prezydent zapowiedział, że przyjrzy się sprawie. 
Mieszkańcy chcieli również wiedzieć co się stanie, 
jeśli teraz nie zdecydują się na wykup, a potem 
zmienią zdanie oraz czy planuje się kolejne miesz-
kania do wykupu. Prezydent wyjaśniał, że udostęp-
niane będą kolejne partie mieszkań do sprzedaży, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu mieszkań so-
cjalnych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się 
również, że do wykupu nie są przeznaczone bloki 
z mieszkaniami socjalnymi. Pytań było więcej – jaki 
interes ma miasto w sprzedaży mieszkań? Kto 
odziedziczy mieszkanie jeżeli właścicielka nie ma 
dzieci?, a nawet o... przyszłość basenu w Boguszo-
wicach, bezrobotnych i wycinkę topoli, ale to już 
materiał na zupełnie inną opowieść...

Tak więc kupić, nie kupić... pomyśleć warto.
(S)

c.d. ze strony 12

— Celem konferencji „Bliżej dziecka – bliżej 
rodziny” jest propagowanie idei zastępczego ro-
dzicielstwa i pozyskiwanie nowych rodzin zastęp-
czych — mówił konsultant ds. pedagogicznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 
Andrzej Pawłowski o przygotowanej wspólnie 
z Zespołem Ognisk Wychowawczych  kon-
ferencji, która odbyła się 2 grudnia w Urzędzie 
Miasta Rybnika. 

Posiłkując się danymi z listopada wiadomo, 
że na terenie Rybnika funkcjonuje 113 rodzin za-
stępczych. Dobiega właśnie końca drugie w tym 
roku szkolenie kolejnych kandydatów. O miano 
rodziny zastępczej ubiega się 16-18 rodzin. Czy 
będzie ich więcej? Powinno, gdyż dzięki nim 
dziecko, którego rodzice nie zostali pozbawieni 
władzy rodzicielskiej, ma szansę wzrastania 
w warunkach zbliżonych do naturalnych. Dla-
tego warto pozyskiwać, odpowiednio przygoto-
wywać, a także wspierać rodziny, które zechcą 
przyjąć do siebie dzieci potrzebujące pomocy 
– z takiego założenia wychodzą organizatorzy. 
To ważne, gdyż rodzina zastępcza zapewnia 
dziecku stałą opiekę do momentu ustania 
przyczyn, dla których zostało one odebrane 
własnym rodzicom. 

Osoba chcąca pełnić funkcję rodziny zastęp-
czej powinna dawać rękojmię należytego wypeł-
niania obowiązków rodziny zastępczej, posiadać 
stałe miejsce zamieszkania, korzystać w pełni 
z praw cywilnych i obywatelskich. Nie może 
być pozbawiona władzy rodzicielskiej, mieć ją 
ograniczoną lub zawieszoną. Powinna wywią-
zywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie 
i nie chorować na chorobę uniemożliwiającą 
właściwe wypełnianie obowiązków względem 
dziecka. Dobry stan zdrowia musi być potwier-
dzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

Ponadto kandydat musi mieć odpowiednie 
warunki mieszkaniowe i stałe źródło docho-
du. — Przed sądownym ustanowieniem rodziny 
zastępczej kandydaci muszą przejść specjalne 
szkolenie — dodaje A. Pawłowski.

Konferencja była okazją do spotkania przed-
stawicieli władz miasta z ludźmi, którzy na 
co dzień pracują z rodzinami i dziećmi, w 
celu wypracowania jednolitych form współ-
pracy. — Chcemy pokazać zakres problematyki. 
Konferencja jest adresowana do pracowników 
socjalnych, bo to oni pracując w terenie najle-
piej znają problemy rodzin, i to oni w pierwszej 
kolejności mogą podjąć decyzję, jak pomóc jej w 
kryzysie — mówił A. Pawłowski. Do udziału 
zaproszono więc przedstawicieli OPS z Gliwic, 
Żor, Raciborza, Jastrzębia i Wodzisławia, a roz-
mawiano m.in. o przepisach dotyczących rodzin 
zastępczych, prawach dziecka, o opiekunach 
prawnych i więzach z biologicznymi rodzicami, 
o procedurach zrzeczenia się dziecka, zasadach 
nierozłączania rodzeństwa oraz o kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. Wiele powiedziano 
na temat dobrej współpracy z OPS w Rybniku, 
trzech rodzinnych pogotowiach działających na 
terenie naszego miasta, a także zasygnalizowa-
no potrzebę powstania w Rybniku Rodzinnego 
Ośrodka Diagnostyczno–Konsultacyjnego. Jak 
mówili uczestnicy konferencji, błędem byłoby 
stwierdzenie, że problem dotyczy dzieci po-
chodzących z tzw. „rodzin patologicznych”. 
Coraz częściej przyczyną odbierania dzieci jest 
skrajne ubóstwo: — Kobiety decydują się oddać 
swoje dzieci na wychowanie, gdyż nie są w stanie 
ich wychować. Nie są to rodziny patologiczne, 
ale te, które nie mają środków — mówiła sędzia 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejo-
nowego w Rybniku Janina Kubasa.   

Obecne regulacje prawne omówiła zastępca dy-
rektora ds. pomocy społecznej Wydziału Polityki 
Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
Ewa Chrost, dyrektor OPS–u w Rybniku Jerzy 
Kajzerek mówił o systemie opieki nad dzieckiem 
na przestrzeni lat, a dyrektor ROPS w Kato-
wicach Halina Misiewicz swoje wystąpienie

Na terenie Rybnika jest ich 
ponad sto – ciepłych i troskliwych 
rodzin zastępczych, które są 
„bliżej dziecka”. Jednak to ilość 
niewystarczająca, dlatego tak ważne 
jest, by być „bliżej rodziny”...

Bądź bliżej!

W UM Rybnika rozmawiano o szansach jaką dla dzieci po-
trzebujących są rodziny zastępcze.                         Zdj.: s

c.d. ze strony 12

Złoty interes czy
początek kłopotów...

poświęciła Regionalnej Strategii Polityki 
Społecznej. Dyrektor Zespołu Badań i Analiz 
przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka Miro-
sław Kaczmarek przedstawił przeszkody, 
które utrudniają płynne wprowadzanie w 
życie aktów prawnych, a w czasie konferencji 
głos zabrali też diecezjalny duszpasterz rodzin 
ks. Marian Wandrasz,  prezes śląskiego 
oddziału TRAD ,,Szansa” Andrzej Łabądź i 
zastępca dyrektora MOPS Kraków ds. Pomocy 
Rodzinie Jacek Kowalczyk. Swoimi doświad-
czeniami dzieliły się też osoby, które na co dzień 
borykają się problemami dotyczącymi szeroko 
pojętej pracy z rodziną i dzieckiem. Dyrektor 
Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku 
Jarosław Pydyn swój wykład zatytułował 
,,Etapy pomocy dziecku”, a konsultant ds. pe-
dagogicznych OPS Rybnik Krystyna Nowak 
– „Idea zastępczego rodzicielstwa a praktyka 
w Rybniku”. Spostrzeżeniami podzielił się 
również prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom Rybnika–Boguszowic 17–tka Mariusz 
Wiśniewski, a patronat nad konferencją objął 
prezydent Adam Fudali.

Jeżeli chcesz stworzyć dom dla kogoś, kto 
bardzo go potrzebuje, zgłoś się – 42 21 111, 
42 37 742.                                         (S)

14 Nr 12/402; grudzień 2004



Tuż przed Barbórką w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się uroczysty Koncert 
Barbórkowy, na który zaprosił Zarząd Izby Przemysłowo – Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Wystąpiła Orkiestra Dęta Stowa-
rzyszenia Muzyczno–Kulturalnego Kopalni „Zofiówka” wraz z solistami, a 
„Stevie’ego Wondera inaczej” zaprezentowali studenci katowickiej Akademii 
Muzycznej, zaś na sali nie brakowało galowych mundurów.

Górnicy zamienili już wyjściowe czaka z piórami na robocze hełmy i wrócili 
do pracy w niezłych nastrojach. W przemyśle wydobywczym coś drgnęło: 
zwiększył się popyt na węgiel, a hossa na rynku ma jeszcze trochę potrwać. 

W resorcie było ogólnie spokojniej niż w latach poprzednich, kiedy 
to właśnie w okolicach górniczego święta dochodziło do nasilenia niepo-
kojów i zadrażnień. Póki co, wygląda na to, że rybnickie kopalnie nie są 
zagrożone. Jesienią w kop. „Jankowice” oddano do użytku nowy szyb, który 
pozwoli na zwiększenie wydobycia dobrego jakościowo i chętnie kupowane-
go węgla. Ale jak to z koniunkturą bywa, zawsze należy się liczyć z jej obni-
żeniem. Zresztą nadal istnieje zagrożenie likwidacji nierentownych kopalń: 
w Rybniku przeżyli to górnicy z „Rymera” i szybu „Ignacy” w Niewiadomiu. 
Likwidacja tak dużych zakładów rodzi problemy nie tylko społeczne, jak 
wzrost bezrobocia, ale także problemy z opuszczonym majątkiem, którego 
części w niektórych przypadkach już maja status zabytków techniki. I trzeba 
je chronić, by dać świadectwo tradycji tej ziemi następnym pokoleniom. 
Działania takie od kilku lat prowadzi Stowarzyszenie Kopalnia Za-
bytkowa „Ignacy”, które może poszczycić się wieloma już osiągnię-
ciami. Bliżej zapoznamy z nimi naszych czytelników w najbliższym 
numerze „GR”.                                                                        (r)

Świątecznie i na roboczo
Minęła uroczyście obchodzona Barbórka. We wszyst-

kich kopalniach miały miejsce okolicznościowe akade-
mie, górnicy odebrali odznaczenia i honorowe szpady, 
bawili się też na tradycyjnych „karczmach piwnych”.

W tym roku kapituła nagrody „Czarny Diament”, 
przyznawanej od kilku lat przez Izbę Przemysłowo–
Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
najlepszym firmom regionu oraz osobom i instytucjom 
szczególnie dla niego zasłużonym, postawiła na... 
górnictwo i muzykę. 

Czarne Diamenty 2004

Pogoda dla górnictwa

c.d. na stronie 16Laureaci nagrody Czarny Diament 2004.                                                                     Zdj.: r

Złoty interes czy
początek kłopotów...

Wśród kilkunastu laureatów nagrody znalazł się prezes Zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. Leszek Jarno, kopalnia tej spółki „Zofiówka” 
oraz firmy z górnictwem współpracujące: odzyskująca węgiel z hałd spół-
ka „Zower” z Czerwionki–Leszczyn, Zakłady Naprawcze PW „Remag” 
i Centralne Laboratorium Pomiarowo–Badawcze badające m.in. jakość 
węgla. Uhonorowano też znakomitego kompozytora Henryka Mikołaja 
Góreckiego i Akademię Muzyczną w Katowicach. Przedstawiciele obu 
„branż” uważają symbiozę biznesu i sztuki za potrzebną i... korzystną. 
Nagrodę specjalną odebrał też konsul Republiki Czeskiej w Katowicach, 
zajmujący się współpracą ekonomiczno–handlową Milan Peprnik. Jest 
on osobiście zaangażowany w zbliżenie czeskich i polskich podmiotów 
gospodarczych oraz w ożywienie współpracy gospodarczej z partnerami z 
rejonu Ostrawy, Opawy i Karwiny.

Uroczystość wręczenia statuetek mających postać pnia dębu z mocnymi, głęboko 
wrastającymi w symboliczną śląska glebę korzeniami, ze zwieńczeniem w postaci 
„węglowego” sześcianu, miała miejsce tradycyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
Tym razem współgospodarzem gali był starosta powiatu rybnickiego Damian 
Mrowiec, który przybliżył zamieszkiwany przez ponad 70 tys. ludzi obszar. — To 
niezwykle zróżnicowany powiat. Czerwionka–Leszczyny to miasto i gmina borykające 
się z problemami po likwidacji kopalni, choć najgorsze ma chyba za sobą. Świerklany to 
gmina typowo górnicza, gdzie pracują jeszcze dwie kopalnie, mamy też gminy „zielone” 

jak Gaszowice, Jejkowice czy Lyski, gdzie coraz chętniej osiedlają się rybnicza-
nie. Zresztą Rybnik, z którym żyjemy w symbiozie, jest dla nas dobrym 

wzorcem... Z miejscowości leżących w naszym powiecie pochodzi 
wiele znakomitości: z Czernicy obecny tu Henryk Mikołaj Górecki, 
z Bełku ks. Arkadiusz Nowak, a z Lysek... moja żona — zakończył 
z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru starosta.

Gospodarzami wieczoru byli Andrzej Żylak, inicjator 
powołania nagrody i prezes zarządu Izby oraz przewod-
niczący kapituły Tadeusz Donocik. Wraz z prowadzącą 
galę Agnieszką Świdzińską z TV Katowice, przedsta-
wiali oni laureatów, zaś wspólnie z członkami kapituły 

Świątecznie – koncert barbórkowy w Rybnickim 
Centrum Kultury.        Zdj.: arch. IP–H ROP

Roboczo – przed zjazdem nowym szybem
kopalni „Jankowice”.             Zdj.: M.T. 15Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070



Zamiar był taki, by wszyscy chętni mogli wykonać 
bezpłatne badania cholesterolu, poziomu cukru, masy 
ciała, zmierzyć ciśnienie czy określić wskaźnik BMI. 
Z myślą o dzieciach towarzyszących dorosłym zorgani-
zowano loteryjkę fantową, a rodziców zaproszono na 
degustację zdrowych kanapek. — Personel starał się, by 
była to najlepiej zorganizowana „biała sobota” w mieście. 
Przychodnia działa dopiero od maja i niewiele pacjentów 
o niej wie — mówi dr Anna Pfeifer. — Szacujemy, że 
badaniom poddało się około 200 osób. — Jest spore zapo-
trzebowanie na organizację takich akcji — mówi Sylwia 
Szweda z firmy „Krka”, dzięki której „biała sobota” 
w „Ad Medico” była możliwa. — Dlatego być może już wio-
sną zorganizujemy kolejną akcję. Stawiamy na profilaktykę.

(S) „Biała sobota” w przychodni „Ad Medico”.                                                                      Zdj.: s 

Sobota będzie dla nas...

– gospodarzami miast i gmin – statuetkę wręczali. 
Dziękując za nagrodę odebraną z rąk prezyden-
ta Rybnika Adama Fudalego, H.M. Górecki 
z wdzięcznością mówił o rodzinnej Ziemi 
Rybnickiej i jej ludziach, którym wiele zawdzię-
cza. — Cieszę się też ogromnie, że odbieram tę 
nagrodę równocześnie z moją Alma Mater czyli 
Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. To nie przypadek, że siedzimy tu 
w towarzystwie przedsiębiorców. Muzyka i w ogóle 
sztuka jest również dobrym „towarem”, który 
trzeba sprzedać... Rektor katowickiej Akademii 
Muzycznej prof. Eugeniusz Knapik odebrał 
nie tylko statuetkę „Czarnego Diamentu”, ale 
również czek od środowiska biznesowego na 
10 tys. zł, jako wkład do zbiórki środków na 
zakup fortepianu. — Ta nagroda jest pięknym 
gestem w stronę uczelni, która obchodzi jubile-
usz 75–lecia działalności — powiedział rektor. 
— Świadczy też o zrozumieniu naszych potrzeb 
i możliwości oraz konieczności symbiozy sfery mate-
rialnej z niematerialną.

W tym roku nagrodę „Czarnego Diamentu” przy-
znano dwóm rybnickim firmom: Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo i Zakładowi 
Usługowo Produkcyjno–Handlowemu „Cekol” 
Jana Cendowskiego. PWiK przeżywa dobry rok 
– spółka wykonująca zadania z zakresu gospodarki 
wodno–ściekowej dla Rybnika oraz gmin Jejkowice i 
Gaszowice, otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001/
2000, a teraz została uhonorowana przez samorząd 
gospodarczy za m.in. ciągłe dążenie do podnoszenia 
jakości usług, poszerzenie ich profilu, działalność na 
rzecz ochrony środowiska i efektywną współpracę 
z lokalnymi władzami. Również w tym roku, by 
zwiększyć komfort załatwiania spraw, otworzyła 
w swojej siedzibie łatwo dostępne Biuro Obsługi 

c.d. ze strony 15

Pogoda dla górnictwa Klienta. Jak to się dzieje, że firma postrzegana przez 
klientów przez pryzmat ceny wody i ścieków i niezbyt 
z tego powodu lubiana, jest wysoko ceniona przez 
profesjonalnych audytorów i samorząd gospodarczy? 
A pytanie to zadaliśmy prezesowi Zarządu 
PWiK Januszowi Karwotowi. — Obsługu-
jemy 22 tys. klientów, w tym spółdzielnie miesz-
kaniowe i klientów indywidualnych, co daje 
w sumie 140 tys. osób. W poprzednim systemie 
woda była dobrem uzyskiwanym „za pół darmo” 
i te przyzwyczajenia zostały... Po przekształceniach 
woda stała się towarem, a jej cenę kształtuje rynek, 
zaś przedsiębiorstwo takie jak nasze, ma charakter 
komercyjny. Wyliczyliśmy, że średni, miesięczny, 
wystawiany przez nas rachunek wynosi ok. 60 zł 
(woda, odbiór ścieków, opłata stała), co w porównaniu 
z innym medium, gdzie sam abonament to koszt ok. 40 
zł, nie jest przecież wygórowane. Nasze przedsiębiorstwo 
jest zarządzane według najwyższych standardów, o czym 
świadczy uzyskanie certyfikatu jakości zarządzania ISO 
9001/2000. Od kilku miesięcy działa w naszej siedzibie 
Biuro Obsługi Klienta i wiemy, że inicjatywa ta została 
przyjęta bardzo pozytywnie. Niedawno odebraliśmy też 
nagrodę Złota Statuetka dla Przedsiębiorstwa Fair Play, 
więc ten rok był dla nas naprawdę niezły. 

„Cekol” – drugą rybnicką firmę, zajmującą się 
modernizacją i remontami sieci elektroenergetycz-
nych oraz budową i remontami oświetlenia ulicz-
nego, nagrodzono za wysoką jakość usług, szkolenie 
uczniów i zwiększanie zatrudnienia, inwestowanie w 
sprzęt, a także wspieranie działań charytatywnych i 
społecznych oraz aktywną współpracę z lokalnym 
samorządem. 

Zaproszenie do udziału w gali przyjęli m.in. 
parlamentarzyści: Bolesław Piecha, Andrzej 
Zając, Jan Klimek, Andrzej Markowiak, 
Krystyna Bochenek i Bernard Drzęźla oraz 
późniejszy senator Klemens Ścierski, obec-
ni byli reprezentanci władz kilku śląskich wyż-
szych uczelni, kierownictwo śląskich mediów, 

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych 
z terenu objętego działaniem Izby i władz kra-
jowych samorządu gospodarczego oraz ich ko-
ledzy z przygranicznych miast czeskich. Byli 
oczywiście laureaci Czarnych Diamentów 
z lat poprzednich oraz przedstawiciele środowisk 
biznesowych Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 

Jak mówi prezes Andrzej Żylak, głównym 
celem powołania nagrody i corocznych edycji 
uroczystości jej wręczenia, jest promocja naszego 
regionu i jej ogromnego potencjału gospodarczego 
poprzez pokazanie ludzi pracowitych,  gospodar-
nych i nowoczesnych w działaniu, którzy dzięki 
temu osiągnęli sukces.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert 
Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela. U 
progu zimy usłyszeliśmy Opowieść Zimową 
czyli uwerturę Bajka Moniuszki, koncert obo-
jowy Albinioniego oraz Preludia Lista. Pu-
bliczność potwierdziła wspaniałym odbiorem 
i brawami wypowiedziane wcześniej zdanie 
H. M. Góreckiego, że polska sztuka  jest wspania-
łym towarem...

(r)

 ...a właściwie dla naszego zdrowia. 
Z takiego założenia wyszedł personel 
Przychodni Lekarza Rodzinnego „Ad 
Medico”, w którym po raz pierwszy 
zorganizowano „białą sobotę”. 

Ważne dla
przedsiębiorców!

Urząd Miasta Rybnika przypomina, że do 
końca 2004 r. uzupełnienie danych (PKD i PESEL) 
we wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 
2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospo-
darczej (Dz.U. Nr 217, poz.2125) jest bezpłatne. 
Od 1 stycznia 2005 r. uzupełnienie danych będzie 
traktowane jako zmiana wpisu, za który pobierana 
jest opłata w wysokości 50 zł.
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Seniorka, 83–letnia Franciszka Skorupa z czułością patrzy na swoją 
praprawnuczkę, 8–miesięczną Sonię. Obok mama Sonii i prawnuczka 
Franciszki Justyna (ur.1978), dalej jej babcia, a córka Franciszki Róża 
Pawlas (ur.1941) oraz córka Róży, a matka Justyny – Jadwiga Pawlas (ur. 
1958, de domo... Pawlas). By nazwiskowo–rodzinne koligacje nieco po-
gmatwać – Justyna po mężu nosi nazwisko Skarupa i gdyby nie przed laty 
błąd urzędnika – wróciłaby do nazwiska swojej prababci po kądzieli. 

Los sprawił, że prawie wszystkie powychodziły za mąż za miejsco-
wych, nie było więc potrzeby – zresztą chęci również – opuszczania 
przynależącego kiedyś do gminy Boguszowice, a teraz dzielnicy Rybnika, 
Kłokocina. Tylko mąż Justyny przyjeżdżał na zolyty (a kiedy ukradli mu 
rower – przychodził piechotą) zza lasu, z pobliskich Żor. Dalej był już 
tylko postęp – najpierw maluch, potem ford... Mężowie Franciszki, Róży 
i Jadwigi oraz ona sama, jako absolwentka Technikum Górniczego, zwią-
zani byli z kopalnią „Jankowice”, której kominy widać na horyzoncie. 
Emil, mąż Franciszki przepracował tam lat 65. A że robił na powierzchni, 
nie przysługiwały mu „dołowe” przywileje. Mieli kawałek ziemi, przed 
wojną prowadzili też sklepik, a Skorupy od wielu pokoleń dorabiali jako 
masarze... Jadwiga do dziś pamięta świniobicia i zapach suchej kiełbasy 
wiszącej u powały na stryszku. Dziś na Skorupowej ojcowiźnie wyrosły 
jedyne w Kłokocinie bloki. I choć odszkodowanie było groszowe, Róża 
kupiła kawałek gruntu przy Włościańskiej, gdzie mieszka dziś jej córka 
Jadwiga i wnuczka Justyna z rodzinami. I widać, że żyłka do handlowa-
nia im pozostała, bo w 1993 roku Jadwiga z mężem Andrzejem założyli 
sklep, w którym pomagała też Róża. Dziś prowadzi go Justyna, absol-
wentka rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, z mężem 
– również Andrzejem. Jadwiga nie stoi już za ladą, ale załatwia wszystkie 
sprawy papierkowe, również prowadzonego przez rodzinę Family Pubu. 
Działa też aktywnie w Radzie Dzielnicy. Jak mówi, woli napisać urzędowe 
pismo niż stać przy piecu, a pole do popisu w kuchni zostawia mężo-
wi. Jadwiga nieco się odkulła od swojej matki Róży i babci Franciszki. 
Jest zorganizowana, ma zacięcie do pracy społecznej, co może zresztą 
być znakiem czasu, a nie charakteru. Ona nie szuka co rusz portomela, 

jak matka i babcia... Zajmuje się za to, jak wszystkie po kolei kobiety 
z rodziny, wnukami, bo oprócz Sonii, jest też przedstawiciel płci męskiej 
– Pawełek. Reszta rodziny mieszka o „rzut kamieniem”, w razie czego 
są razem do paru minut.

Z Włościańskiej widać też doskonale wieże kościoła w Boguszowicach, 
gdzie aż do przeniesienia tu w 1971 roku drewnianego kościoła z Niebo-
czów, wędrowali wierni z Kłokocina. Nowy kościół pod wezw. Św. Józefa 
poświęcono tu dopiero dokładnie przed 10 laty. Za młodych czasów 
Franciszki bywało, że do kościoła szło się boso, podobnie jak do miasta... 
czyli Rybnika. Tu robiło się większe zakupy, choćby materiały na jakle 
i kiecki... Do dziś dnia Franciszka nosi się po chłopsku – na nasze spotkanie 
włożyła paradno jakla z biołym, heklowanym, wyszkrobionym kraglem. Nie 
zmieniła też fryzury – na głowie króluje dudlik. Ale przyznaje, że niekiedy 
żałuje, że się nie „przestroiła”, bo mogłaby wtedy nosić kapelusze, które 
bardzo jej się podobały i, jak mówi rodzina, było jej w nich do twarzy. Ale 
dzięki temu, że tego nie zrobiła, jest jedną z ostatnich w dzielnicy, która 
może pokazać młodym co to jest jakla czy plyjt.

Zbliżają się święta. Do Wigilii nie zasiądą razem, gdyż najbliższa ro-
dzina liczy blisko 30 osób – Franciszka, oprócz Róży, miała jeszcze dwie 
córki (mieszka z najmłodszą), siostrę ma także Jadwiga, Justyna brata, 
brata Pawełka ma również Sonia. Na stole pojawią się jednak podobne, 
tradycyjne śląskie potrawy: moczka, makówki i kapusta z własnego 
kiszenia, choć w sklepie „kupnej” nie brakuje. Będzie też mniej typowy 
dla Wigilii kompot z dyni z goździkami. Przy akompaniamencie piani-
na, przy którym siądzie Justyna, będą śpiewać kolędy. Zdolności po niej 
odziedziczył Pawełek, który z pasją uczęszcza na zajęcia w centrum Mu-
zycznym „Muzyka i Ruch”. Święta będą 
tradycyjnym czasem odwiedzin w innej niż 
codzienne rodzinne spotkania, atmosferze. 
I obojętnie co pomyślą męscy przedstawi-
ciele rodziny, dominować na nich będzie 
pięć pokoleń kłokocińskich pań... 

(r)

wentka rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, z mężem wentka rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, z mężem wentka rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, z mężem wentka rybnickiego Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, z mężem 
– również Andrzejem. Jadwiga nie stoi już za ladą, ale załatwia wszystkie 
sprawy papierkowe, również prowadzonego przez rodzinę Family Pubu. 
Działa też aktywnie w Radzie Dzielnicy. Jak mówi, woli napisać urzędowe 
pismo niż stać przy piecu, a pole do popisu w kuchni zostawia mężo-
wi. Jadwiga nieco się odkulła od swojej matki Róży i babci Franciszki. odkulła od swojej matki Róży i babci Franciszki. odkulła
Jest zorganizowana, ma zacięcie do pracy społecznej, co może zresztą 
być znakiem czasu, a nie charakteru. Ona nie szuka co rusz portomela,

odziedziczył Pawełek, który z pasją uczęszcza na zajęcia w centrum Mu-odziedziczył Pawełek, który z pasją uczęszcza na zajęcia w centrum Mu-
zycznym „Muzyka i Ruch”. Święta będą 
tradycyjnym czasem odwiedzin w innej niż 
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I obojętnie co pomyślą męscy przedstawi-
ciele rodziny, dominować na nich będzie 
pięć pokoleń kłokocińskich pań... 

(r)

Pięć pokoleń kobiet... Łączą je więzy najbliższego pokrewieństwa 
i Kłokocin – miejsce na ziemi. Różni wiek i życiowe doświadczenia.

Pięć pokoleń kobiet... Łączą je więzy najbliższego pokrewieństwa Pięć pokoleń kobiet... Łączą je więzy najbliższego pokrewieństwa Pięć pokoleń kobiet... Łączą je więzy najbliższego pokrewieństwa 

Pięć pokoleń po kądzieli
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Uczestnicy konkursu o papieskich pielgrzymkach
wiedzieli prawie wszystko.

Zdj. arch. G nr 7 .

W skład grupy inicjatywnej wyjazdów wchodzą oczywiście kapłani, kiedyś 
o. gwardian ks. Jan Dziedzic wspólnie z ks. proboszczem o. Terencjanem 
Wawrzonkowskim, dziś sam o. Terencjan, a także parafianie, w tym Irena 
Szyczewska, dla której kolejne wyjazdy to ważna część życia. Swoją pasją zaraziła 
już córkę i wnuka, który z dumą trzyma flagę z napisem „Rybnik –  św. Józef”. 
Parafia organizację pielgrzymek powierza profesjonalnym biurom podróży, jednak 
atmosfera zależy od samych uczestników, którzy twierdzą, że jest ona wspaniała. 
Jak wspomina pani Irena, z okazji Jubileuszu Chrześcijaństwa w 2000 roku 
postanowiono zorganizować pielgrzymkę do Rzymu, z nadzieją na prywatną 
audiencję u Ojca Świętego. Niestety, nie udało się, a papieża rybniczanie widzieli 
tylko w czasie audiencji generalnej na Placu św. Piotra. — To był mój trzeci pobyt 
w Rzymie — mówi pani Irena — i straciłam już nadzieję na bezpośrednie spotka-
nie z Janem Pawłem II. Ale, jak się okazało, niekoniecznie do trzech razy sztuka... 
W 2003 roku kolejny wyjazd i... niespodziewane spotkanie u stóp papieskiego 
tronu. — Najbardziej zapamiętałam zaskakująco młode oczy naszego papieża 
w umęczonej twarzy i miękkość jego ręki. Uczucie, jakiego w takiej chwili się doznaje, 
jest trudne do opowiedzenia. Dodatkowym wydarzeniem był wywiad, jakiego 
rybniczanie udzielili tuż po spotkaniu Radiu Watykańskiemu. 

W tym roku z parafii wyruszyła prawie 3–tygodniowa wyprawa przez 
Niemcy, Szwajcarię, Francję, Hiszpanię i Portugalię. To było wspaniałe 
przeżycie zarówno duchowe, jak i turystyczne. Uczestnicy pielgrzymki od-
wiedzili najważniejsze maryjne sanktuaria: Lourdes i La Salette we Francji, 
Santiago de Compostella w Hiszpanii i Fatimę w Portugalii  oraz wiele innych, 
pięknych miejsc w Europie, jak choćby siedzibę Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu. Zdarzały się tam niespodziewane, wzruszające spotkania, jak 
choćby z Francuzką, która odwiedziła nasz kraj, m.in. Jasną Górę, po tym jak 
syn stracił tragicznie narzeczoną Polkę tuż przed ślubem.

Oczywiście marzeniem wszystkich jest ponowne odwiedzenie Ziemi Świę-
tej, jednak związane z tym niebezpieczeństwo odsuwa na razie taką wyprawę 
w czasie. Co nie znaczy, że zaniechano planowania kolejnej pielgrzymki. 
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ze Smolnej ruszy wyprawa 
szlakiem św. Patryka po Irlandii... 

Pomijając poznawczy i duchowy wymiar takich wypraw, integrują one 
również parafialną społeczność, pozwalają starszym niekiedy osobom 
znaleźć przyjemność z przynależności do grupy. Po wyprawie jej uczestnicy 
spotykają się, by powspominać czy uzupełnić albumy z fotografiami. Pozo-
staje aspekt finansowy, ale wiele osób przez cały rok żyje bardzo skromnie i 
odkłada pieniądze, by, gdy przyjdzie sezon, wyruszyć w świat. Pani Irena jest 
w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, bo choć ma niewielką emeryturę, 
miała szczęście pracować w Rejonie Energetycznym, który został sprywaty-
zowany, a pracownicy otrzymali akcje. Gdyby nie ten szczęśliwy traf, panią 
Irenę ominęłoby to, co stało się treścią jej życia. Jak mówi, pieniądze spadły jej 
po prostu z nieba...                                                                                            (r)

Pielgrzymkowa pasja
Od prawie 8 lat wierni z parafii św. Józefa Robotnika

oo. franciszkanów pielgrzymują do ważnych dla chrześcijan miejsc, 
zwiedzając przy okazji najpiękniejsze zakątki Europy.

Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski”, a wzięły w nim udział gimnazjalne drużyny z Boguszo-
wic, które wykazały się sporą wiedzą na temat papieskich wojaży. Na 
podstawie krótkiego fragmentu przemówienia uczniowie potrafili 
wskazać rok i miejsce jego wygłoszenia. Sprawdzili się także w roli 
dziennikarzy przygotowując medialny zapis ostatniej wizyty wielkiego 
rodaka w kraju. O wyrównanym poziomie świadczy fakt, że drużyna 
G nr 7 wyprzedziła rówieśników z G nr 5 jedynie o 0,5 pkt. Trzecie 
miejsce zajęli uczniowie z G nr 8. W nagrodę gimnazjaliści pojadą na 
wycieczkę do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

W organizację konkursu zaangażowali się ks. dziekan Rudolf My-
szor, księża Krzysztof Błotko i Andrzej Gruszka oraz Rada Dzielni-
cy Boguszowice–Stare i Boguszowice–Osiedle, a także Rada Rodziców 
z G nr 7 i G nr 8. Jak mówią organizatorki Bernadeta Piechoczek 
i Bogusława Wiśniewska, konkurs ma integrować szkoły gimnazjal-
nych i propagować wartości papieskiego pielgrzymowania.            (S)

Z papieżem po Polsce
II Międzygimnazjalny konkurs „Papież bez tajemnic”, który odbył 

się w Gimnazjum nr 7, potwierdził że boguszowicka młodzież o Janie 
Pawle II wie prawie wszystko. 

Rybniczanie z Ojcem Świętym w 2003 roku.         Zdj.: arch.pryw.
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Rozpoczęło się od afrykańskiego 
powitania, muzyki i oryginalnego 
a f r y k a ń s k i e g o  t a ń c a .  Po t em 
w Szkole  Pods tawowe j  nr  19 
w Kłokocinie było jeszcze ciekawiej 
– o swojej misyjnej pracy w Republice 
Środkowoafrykańskiej opowiadał 
ksiądz Eugeniusz Szyszka. 

Do rywalizacji w formie pisemnego testu stanęło ponad 100 
uczniów z Rybnika, Żor, Czerwionki–Leszczyn, a także z Prze-
gędzy, Książenic, Bełku, Jankowic, Jejkowic, Zwonowic, Lysek, 
Gaszowic, Raszczyc i Czernicy. Zwyciężył (już po raz drugi!) 
Przemysław Michalski ze SP w Zwonowicach (przyg. Izabela 
Szpyrka), a kolejne miejsca zajęli: Rafał Gwóźdź ze SP 

w Książenicach (przyg. Elżbieta Matuszczyk), Mag-
dalena Baczul ze SP 6 w Rybniku (przyg. Beata Szczo-

tok), Sebastian Wojciechowski ze SP 29 w Rybniku (przyg. 
Irena Szulc) i Gracja Janyga ze SP w Gaszowicach (przyg. 
s Viktoria Adamiec).

Nagrodą dla piątki laureatów było zakwalifikowanie się do 
etapu diecezjalnego w Katowicach, a także dyplomy i nagrody 
ufundowane przez miasto oraz parafię św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Chwałowicach. Wręczyli je m.in. prezydent Adam Fudali, 
ks. proboszcz Teodor Suchoń, wizytator Kuratorium Oświaty 
Zofia Golińska oraz wieloletni organizator konkursu, doradca 
metodyczny ds. nauczania religii Janusz Tum.     

Młodzi znawcy Biblii oraz katecheci, którzy ich do konkursu przygotowali 
podzielili się swoimi sposobami przyswajania wiedzy. Jednak jakiekolwiek by 
one nie były, wszystko sprowadza się do uważnego i wielokrotnego czytania 
Pisma Świętego i dyskusji na temat jego treści. A nie jest to lektura łatwa, bo 
zawierająca mnogość faktów, nazw i imion.

Pierwszy konkurs, zakończony na etapie rejonowym, odbył się w 1995 
roku, następne miały finał już na etapie diecezjalnym. Od kilku lat osobny 
konkurs organizowany jest dla gimnazjów i posiada on rangę konkursu 
wojewódzkiego. Głównym założeniem Konkursu Biblijnego, który ma 
charakter ekumeniczny jest poznanie przez dzieci i młodzież Księgi Dzie-
jów Apostolskich i ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka, 
ma też za zadanie pogłębianie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw 
w oparciu o Słowo Boże. Ważne, by sięgać do Biblii, tego „bestselleru wszech 
czasów” nie tylko przed wigilijna wieczerzą...                                                   (r)

Słuchać Boga...
W Szkole Podstawowej nr 13 w Chwałowicach odbyła 

się X edycja rejonowego etapu Konkursu Biblijnego dla 
szkół podstawowych. W tym roku konkurs dotyczył 
Dziejów Apostolskich, a jego hasłem były słowa 
„Trzeba bardziej słychać Boga niż ludzi”.

Laureaci konkursu z opiekunami.                 Zdj.: r

Ruch Autonomii Śląska oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku byli organizatorami sesji popularno–naukowej, której tematem 
było życie i działalność księdza Tomasza Reginka, proboszcza parafii Matki 
Boskiej Bolesnej od 1923 do wybuchu wojny w 1939 roku.

Ks. Reginek był kapłanem niezwykłym – nie tylko duchownym, ale też spo-
łecznikiem i politykiem.Urodzony w 1887 r. w Dobrzeniu Wielkim, w czasie 
I Wojny Światowej służył jako kapelan wojskowy i pracował w szpitalu, po przy-
łączeniu Rybnika do Macierzy był zaangażowany w działania społeczno – go-
spodarcze jako członek Rady Miasta i Rady Powiatu.. Współczesnemu Ruchowi 
Autonomii Śląska jego postać jest zapewne bliska za sprawą zaangażowania się 
w czasie Powstań i Plebiscytu w ruch społeczny na rzecz autonomii Śląska. 
W czasie proboszczowania w „starym” kościele dał się poznać jako sprawny orga-
nizator życia parafialnego i społecznego. W czasie II Wojny Światowej był wika-
riuszem generalnym biskupa polowego ks. J. Gawliny w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie. Po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, do kraju wrócił 
w 1973 roku, umierając po kilku miesiącach, w styczniu 1974 roku.

Jego sylwetkę jako duszpasterza, ale i aktywnego społecznika o wyrazistych, 
choć kontrowersyjnych, poglądach przedstawili prelegenci: stryjeczni wnukowie 
dr Tomasz Reginek, jego brat ks. dr Antoni Reginek, Krzysztof Kluczniok 
z Ruchu Autonomii Śląska oraz historyk Dariusz Jądro.                                (r)

Życie i działalność
ks. Tomasza Reginka

Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070 19

Ks. Eugeniusz przyjechał do Kłokocina wspólnie z siostrą Joanną Lendzion, 
a przywitał dzieci w języku sangho, którym w Republice Środkowoafrykańskiej 
posługuje się 3 mln osób. W kraju, który jest dwa razy większy od Polski, mi-
sjonarz przebywał od 1990 do 2002 roku. — Afryka zostawiła w moim sercu 
niezatarte wspomnienia. Spotkałem się tam z różnymi sytuacjami, również trud-
nymi. Jednak nie z wrogością — mówił ks. Eugeniusz. — Afrykanie są radośni 
i gościnni, dzielą się tym co mają. Są wrażliwi i nie zamykają się w sobie. Misjo-
narz opowiadał uczniom o religii i kulturze, pracy w afrykańskim przedszkolu 
i szkole. Zapewniał, że dzieci w Afryce są nie tylko smutne i głodne, ale także 
uśmiechnięte i twórcze, a do tego bardzo zdyscyplinowane. Opowiadał małym 
słuchaczom o tym jak karmił kajmany o imionach Jan Jakub i Piotr, a także 
o spotkaniach z jadowitymi wężami: — Podczas 12 lat pobytu w Afryce nie ukąsił 
mnie wąż ani skorpion. Byłem jednak świadkiem wielu takich zdarzeń, czasem 
bardzo dramatycznych — mówił ksiądz. Misjonarz prezentował też zdjęcia 
z zabaw afrykańskich przedszkolaków i opowiadał o tym, jak różne smaki mają 
tamtejsze banany – jedne przypominają jabłka, z innych można robić... frytki. 
Uczniowie SP nr 19 pytali też jak liczne są tamtejsze rodziny, ile dzieci mieszka 
w Afryce i czy wszystkie mają ciemną skórę. 

Zanim uczniowie SP nr 19 obejrzeli zdjęcia i wysłuchali opowieści o tym jak żyje się 
w odległej Afryce, wspólnie z siostrą Joanną, sekretarzem krajowym Papieskiego Dzie-
ła Misyjnego Dzieci w Polsce budowali wyjątkowy most, a ich szkolni koledzy przy-
gotowali krótką scenkę teatralną. Scenka o spotkaniu z głodującym Afrykaninem 
tak spodobała się gościom, że postanowili umieścić ją w czasopiśmie „Świat Misyj-
ny”. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wyjątkowe prezenty – misyjne aniołki 
i czasopisma oraz indeksy, które pozwolą im zostać „małymi misjonarzami”. 

(S)

Afryka w Kłokocinie

Uczniowie i goście na rodzinnej fotografii.



Kiedy Aleksandra Kujańska pisała swoją pracę, była 
jeszcze uczennicą Gimnazjum nr 1, teraz uczy się w I LO 
im. Powstańców Śląskich. O laury w konkursie organizo-
wanym przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze 
w Katowicach, rywalizowała z prawie 40 gimnazjalistami 
i licealistami z całego województwa. — Jej sukces jest o tyle 
ważny, że w gronie 7 laureatów byli jedynie licealiści — mówi 
z dumą nauczycielka geografii Maria Polok z G nr 1, pod 
okiem której Ola napisała pracę pt. „Tęczowy Śląsk”. Swoją 
historię Ola opatrzyła cytatem „Człowiek widzi tylko sercem, 
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” z „Małego księcia”. 
Nieprzypadkowo, praca jest bowiem napisana w sposób pro-
sty i nieskomplikowany, tak jak książka, a znalazła się w niej 
również postać Małego księcia. Najważniejszym przesłaniem 
pracy opisującej wizję Śląska, jest zwrócenie uwagi na ludzi, 
którzy winni zmieniać siebie, by móc zmieniać Śląsk. Tylko 
wtedy będzie on czysty i piękny. 

Wręczenie nagród odbyło się 27 listopada w sali Sejmiku 
Śląskiego. Warto dodać, że wśród 7 laureatów znalazło się 
trzech uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
F. Modrzewskiego – Marcin Adamek, Anna Zaremba i 
Maciej Zając. Do udziału przygotowywali się pod okiem 
Krystiana Tomiczka, którego podopieczni co roku z suk-
cesami uczestniczyli w konkursie. 

Uczniom i nauczycielom gratulujemy!                          (S)

Kiedy Aleksandra Kujańska pisała swoją pracę, była pisała swoją pracę, była 

Tęczowy Śląsk 

Napisała o przyszłości tej ziemi i zdobyła I miejsce 
w konkursie „Europa regionów – czysty Śląsk 
w Europie. Wizja pokoleniowa”. W nagrodę dostała 
komputer i wycieczkę do Brukseli.

Na ślubnym kobiercu 
stanęli Kasia i Jasio, 
świadkami byli ich rówie-
śnicy i goście zaproszeni 
do Przedszkola nr 13, 
a ceremonię poprowadził... 
ksiądz Cezariusz Wala 
z chwałowickiej parafii. 
Zabrzmiał Marsz Men-
delssohna, były obrączki i 
gromkie „gorzko, gorzko”. 
Nie zabrakło też życzeń, 
piosenek i tańców, wesel-
nego poczęstunku, a także 
prezentów – dzieci otrzy-

mały słodkie smakołyki, a 
od górników pamiątkowy 

kilof. Jak żartobliwie zapowiedziała dyrektor placówki Joanna Cichecka, na początek 
nowej drogi życia „nowożeńcy” dostaną od Rady Rodziców... mieszkanie. 

Nietypowe wesele to pomysł grona pedagogicznego placówki na wyjątkowe obchody 
„Barbórki”. W weselu uczestniczyli przedstawiciele kopalni „Chwałowice”, Rady Dziel-
nicy z radnym Andrzejem Wojaczkiem oraz rodzice, a przede wszystkim ojcowie przed-
szkolaków, którzy na co dzień pracują w kopalni. Dzieci w śląskich strojach recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki i składały życzenia górnikom z okazji ich święta.          (S)

Na ślubnym kobiercu stanęli Kasia i Jasio, a ceremonię poprowadził 
ksiądz Cezary z chwałowickiej parafii.                          Zdj.: s

Miniwesele po śląsku 
Wszystko było jak na prawdziwym śląskim weselu, z 

tą różnicą, że państwo młodzi byli młodzi w dosłownym 
tego słowa znaczeniu – w role przyszłych małżonków 
wcielili się chwałowiccy przedszkolacy. 

15 stycznia 2005 roku upływa termin 
konkursu poetyckiego, który organizuje 
Zespół Szkół Urszulańskich. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych z Rybnika, autorzy maksymalnie trzech niepubliko-
wanych dotąd wierszy, promujących takie wartości jak prawda, 
dobro i piękno. Prace w formie maszynopisu lub wydruku 
komputerowego wraz z wersją elektroniczną należy dostarczyć 
do 15 stycznia 2005 r. na adres: Zespół Szkół Urszulańskich, 
ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Daj mi słowo” 
lub przekazać nauczycielom–bibliotekarzom w swoich szkołach. 
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja 
wyróżnionych utworów nastąpi w marcu. Więcej informacji 
o konkursie na stronie: www.rybnik.pl/bsip/poezja.htm       (S)

Przedszkole nr 13 nie jest jedyną placówką w mieście, która stara 
się kultywować śląskie i górnicze tradycje. 

W Szkole Podstawowej nr 21 w Niedobczycach odbyła się wzorowana na gór-
niczych „Gwarkach” impreza pod nazwą „Wesoła Strzecha”. W ten sposób nie tylko 
uczniowie mieli okazję zabawić się tak, jak prawdziwi górnicy. Na biesiadzie rządziło 
więc Wysokie Prezydium z prezesem, któremu w utrzymaniu porządku pomagali 
strażnicy. Nie zabrakło też Skarbnika, wymyślnych nagród i kar, a także pasowania 
nowych nauczycieli, którzy podobnie jak młodzi gwarkowie, musieli uporać się z 
kilkoma ciekawymi zadaniami – przejść tunel krzesełkowy, wypić sok z cytryny i 
przypieczętować nominację klapsem wymierzonym łopatą. Młodzi nauczyciele zo-
stali „ostemplowani”, a po założeniu „czapek rektorskich” zasiedli po obu stronach 
rywalizujących ze sobą ław. Konkurencje były przeróżne. Liczyła się nie tylko wiedza 
o Rybniku, ale również umiejętność ubrania górnika, przyrządzenia „kartofylzalatu”, 
wyszukania niespodzianki ukrytej wśród bitej śmietany i popisania się tężyzną fizyczną. 
W czasie biesiady zaprezentował się szkolny teatr, a konkurencje urozmaicały regionalne 
piosenki i gwarowe występy. 

Z kolei Rada Rodziców i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Rybnickiej 
Kuźni wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej zorganizowała II już 
Biesiadę Śląską. Wśród zaproszonych gości byli prezydent Adam Fudali oraz autor 
książki „Śladami przeszłości ziemi rybnickiej” Józef Kolarczyk. — Mieszkańcy Rybnickiej 
Kuźni kolejny raz udowodnili, że potrafią się świetnie bawić. Konkurs na „Hanysa Roku”, 
loteria fantowa i licytacja tortu cieszyły się sporym powodzeniem. Potrawy kuchni regionalnej 
i wspólny śpiew stanowiły dodatkową atrakcję — podsumowuje dyrektor szkoły Alicja 
Bartkowiak. Podobnie było w dzielnicy Kłokocin, w której Rada Rodziców i SP nr 19 
zorganizowała biesiadę „Niedziela po śląsku”. a wzięli w niej udział mieszkańcy i przedsta-
wiciele władz miasta. Wszystkich rozbawiła historia „Jak to z górnictwem było”, a szkolny 
zespół „Kokotki” przedstawił zwyczaje związane z Barbórką, obrzędy kiszenia kapusty 
i świniobicia. Zadbano też o tradycyjne krupnioki, grochówkę i „chlyb z fetym”.

(S)

Podtrzymują tradycję

Daj słowo... 

Laureatka pierwszej nagrody Aleksandra Kujańska wspólnie 
z nauczycielką Marią Polok.                                          Zdj.: s
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W trakcie spotkania uczniowie zaprezentowali program artystyczny, oczywiście w gwarze 
śląskiej, a goście spróbowali specjałów śląskiej kuchni – chleba ze smalcem, krupnioków i żurku 
śląskiego. Okazją do spotkania było otwarcie izby regionalnej, którego dokonała znawczyni 
nie tylko śląskiej gwary Kazimiera Drewniok. Izba powstała przy pełnym zaangażowaniu 
całej społeczności lokalnej. — Dzięki takim działaniom kultywuje się śląskie tradycje, a uczniowie 
mogą poszerzyć wiedzę o swojej małej ojczyźnie. Wiadomo przecież, że aby poznać rzeczy wielkie 
trzeba zacząć od poznawania małych, a nic lepiej do tego nie przysłuży niż lekcje we własnej izbie 
regionalnej — przekonuje nauczycielka z SP nr 28 Krystyna Bochenek. W izbie znajduje się 
nieodzowny w śląskim domu kuchenny „byfyj”, są żelazka, młynki do kawy, formy i przyrzą-
dy do wyrabiania masła, najróżniejsze szafki, pojemniki, miski, dzbanki, „szolki”, ozdobne 
serwety oraz radio, a „rządzi” w niej nietypowa Ślązaczka w regionalnym stroju...       (S). 

Tęczowy Śląsk 

Ponad dwustu uczniów wzięło 
udział  w dwudniowej  edyc j i 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 
Regionie pod hasłem „125 lat oświaty 
w Chwałowicach”, który już po raz 
trzeci  odbył się w Szkole Podstawowej 
nr 13.

Uczniowie klas I–III sześciu rybnickich pod-
stawówek śpiewali śląskie piosenki, popisywali 
się znajomością gwary, kuchni i zwyczajów regio-
nalnych, a najlepiej z zadaniami poradziły sobie 
dzieci z SP nr 32, wyprzedzając drużynę SP nr 
35 i SP nr 34. Kolejnego dnia imprezy do Chwa-
łowic przybyli uczniowie klas IV–VI z Rybnika 
i Świerklan oraz podopieczni Specjalnego Ośrod-
ka Opiekuńczo–Wychowawczego. Przebojem 
i tematem przewodnim była piosenka „Jak jo 
chodził do szkoły…”. Zadania nie należały do 
łatwych, gdyż uczniowie musieli wykazać się nie 
tylko wiedzą o rybnickim szkolnictwie: — Trzeba 
było m.in. skosztować smakowitych makówek i podać 
składniki tej świątecznej, śląskiej potrawy — mówi 
nauczycielka Brygida Skowronek. Tym razem 
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej ze Świerklan, drugie miejsce zaję-
ła drużyna z SP nr 32, a trzecie z SP nr 34. Pa-
tronat nad Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy 
o Regionie objął prezydent Rybnika, a impreza nie 
byłaby możliwa gdyby nie pomoc ze strony miasta 
i sponsorów, za którą organizatorki Jolanta Ku-
rasz, Urszula Dziewior i Brygida Skowronek 
składają podziękowania.                                    (S) 

Nie tylko śląskie jadło i gwara królowały w Szkole Podstawowej nr 28, a wszystko 
za sprawą corocznej imprezy regionalnej „A u nas w Kamieniu...”. Regionalnie

w Kamieniu...

W regionalnej izbie w SP nr 28 
„rządzi” Ślązaczka jak ta lala...

Zdj.: arch. szkoły.

XIX Konkurs Gawędziarzy w TZR

Gawędy „reality” są w modzie
kilku lat czeka na choćby jedno synowskie zdanie 
w liście czy krótki telefon. Mówił jak marzy o 
odwiedzinach syna w 2005 roku, kiedy wraz z 
żoną obchodzić będą swe złote wesele. 

Tegoroczny finał konkursu gawędziarzy był 
wielkim przeżyciem i królowała w nim gwara 
śląska. Zaś za rok będzie jubileuszowy XX Kon-
kurs Gawędziarzy  i niewątpliwie związane z nim 
nowe niespodzianki dla widzów i uczestników. 
Zapraszamy za rok!

Tekst i zdj.: szoł

Jak jo chodził 
do szkoły…

Po listopadowych przesłuchaniach około 40 uczestników XIX Konkursu 
Gawędziarzy w TZR, jurorzy, w składzie Maria Pańczyk, Betina Zimończyk i Marek 
Szołtysek, wskazali zwycięzców, którzy w niedzielę 12 grudnia zaprezentowali się 
podczas uroczystego finału. Tego wieczoru kilkuset widzów wysłuchało również 
gawędy „Ślązoczki Roku” Edyty Koj oraz kapeli Józefa Poloka.

W kategorii dorosłych pierwsze miejsce 
otrzymał Alfred Dyrbuś z Rybnika, II Aniela 
Jaworska z Gostynia i Helena Masłowska z 
Szerokiej, III miejsce Bernadeta Koczwara 
z Rydułtów i Anna Sługa z Szerokiej. Przy-
znano też trzy wyróżnienia dla Marii Gaw-
lik, Agnieszki Bieni i Marii Franeckiej. 
W kategorii młodzieżowej wyróżnienia otrzy-
mali: Anna Smyczek z Rybnika, Karolina 
Jaroszczak, Magdalena Szymera i Dariusz 
Czekała z Pszowa oraz Michał Marks i Ma-
teusz Troll z Rudzińca koło Toszka. 

Elementem charakterystycznym tegoroczne-
go konkursu, co również wydaje się być swego 
rodzaju tendencją ostatnich lat w liczących się  
śląskich konkursach gawędziarzy, to opowiada-
nia o charakterze „reality”, czyli prezentowanie 
znaczących faktów z życia poszczególnych 
gawędziarzy. Przykładowo Pani Helena Ma-

słowska gawędziła o trudnościach „...downiejszych 
zolytników”, którzy nie mieli się nawet gdzie całować, 
bo „...starka podglądała, a modszy bracik zaro lecioł 
na skarga”. Natomiast Anna Sługa z rubasznym 
humorem opowiedziała jak „...straciyła wionek po 
muzyce, jakie miała życie z chopym gołymbiorzym i jak 
później została wdowom”. Przejmująca była gawęda 
Anieli Jaworskiej o swej krewnej sprzed 150 lat, 
pięknej Konstancji, o miłości i zdradzie, o samobój-
stwie zakochanego Francika, o pokucie i kapliczce 
w miejscu tragicznej śmierci z miłości. To jakby 
śląska ballada o Tristanie i Izoldzie. Największym 
przeżyciem była jednak gawęda tegorocznego zwy-
cięzcy – Alfreda Dyrbusia. Jego opowieść niejednego 
widza wcisnęła głęboko w fotel, a na policzkach na 
przemian widziało się śmiech i łzy wzruszenia. Pan 
Alfred opowiadał o swym przybranym synu Józiku, 
o radościach i smutkach związanych z tajemnicą 
trudnego ojcostwa i synostwa. Mówił o tym, jak od 

Najlepsi gawędziarze ze zwycięzcą Alfredem Dyrbusiem.
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Medal 800–lecia Rybnika 
z rąk prezydenta miasta 
odebrała Jolanta Szyrocka.

Wskrzeszona przed kilku laty tradycja, 
w czym swój udział miał chór „Seraf” i jego dy-
rygent Janusz Popek, sprawiła, że wciąż żywe 
w naszym mieście dziedzictwo ruchu śpiewacze-
go jeszcze się umocniło. W tym roku koncerty 
odbywały się nie tylko w centrum miasta: w 
bazylice św. Antoniego oraz w kościołach Matki 
Boskiej Bolesnej, ojców franciszkanów i ojców 
misjonarzy, ale także św. Barbary w Boguszowi-
cach - Osiedlu, św. Teresy w Chwałowicach, św. 
Jadwigi na Nowinach, św. Wawrzyńca w Ligoc-
kiej Kuźni i kościele Trójcy Przenajświętszej w 
Popielowie. Występom chóralnym towarzyszyły 
recitale organowe, a także koncerty kameralne. 
Uroczysta msza w intencji chórzystów miała 
miejsce w kościele św. Jadwigi, a obok chóru 
„Regina Apostolorum” wystąpiła tam Orkiestra 
Szkoły Muzycznej II st. im. Braci Szafranków. 

Miały też miejsce prawdziwe wydarzenia 
muzyczne. W kościele ojców misjonarzy pod 
wezw. Królowej Apostołów po raz pierwszy 
w Rybniku wystąpił jeden z najlepszych chó-
rów studenckich w Europie, znakomity Chór 
Akademicki Politechniki Szczecińskiej im. 
prof. Jana Szyrockiego, swojego założyciela 

i wieloletniego dyrygenta. Prof. Jan Szyrocki 
należy do grona wybitnych wychowanków 
rybnickiej „Szkoły Szafranków”. Urodzony 
w Łaziskach Rybnickich, po maturze w dzi-
siejszym I LO im. Powstańców Śl., wyjechał 
do dalekiego Szczecina, by studiować na 
tamtejszej Politechnice. Lecz los zgotował mu 
znakomitą karierę muzyczną, której efektem 
są sukcesy prowadzonego przez niego chóru. 
Profesor Szyrocki zmarł w 2003 roku, a splot 
różnych okoliczności sprawił, że rybniczanie 
nie mieli dotąd okazji posłuchania założonego 
przez niego chóru. Skromność profesora była 
też przyczyną jego niewielkiej obecności w na-
szej świadomości, choć był on nominowany do 
nagrody Złotej Honorowej Lampki Górniczej, a 
jego nazwisko pojawiło się przed kilku laty wśród 
członków honorowego komitetu na rzecz budowy 
nowej siedziby szkoły muzycznej. Tuż przed ryb-
nickim koncertem, w organizację którego szcze-
gólnie zaangażowana była prowadząca chóry 
w szkole muzycznej w Rybniku Zyglinda 
Lampert–Raszyńska, prezydent Adam Fu-
dali uhonorował pamięć profesora, wręczając 
jego żonie, pani Jolancie Szyrockiej Medal 
800–lecia Rybnika.

Pracę prof. Szyrockiego kontynuuje wy-
brany przez niego następca, prof. Richard 
Zieliński ze Stanów Zjednoczonych, znako-
mity dyrygent i chórmistrz o polskich korze-
niach. Chór zaprezentował trudny i ambitny, 

ale niezwykle atrakcyjny repertuar, złożony 
głównie z polskich utworów muzyki dawnej 
oraz współczesnej, m.in. Agnus Dei Krzysztofa 
Pendereckiego. Współczesne trendy wymagają, 
by występ chóru uatrakcyjnić ciekawym ruchem, 
różnymi ustawieniami oraz włączeniem inte-
resującego instrumentarium. Zresztą prof. Jan 
Szyrocki był prekursorem działań, jakich byliśmy 
świadkami w rybnickiej świątyni. Ostatniemu 
utworowi towarzyszyły instrumenty z wyda-
jącym interesujące dźwięki kawałkiem blachy. 
Dyrygent poprosił też słuchaczy o „współwyko-
nawstwo” kanonu. Ze wzruszeniem i na stojąco 
publiczność  wysłuchała hymnu Gaude Mater 
Poloniae.

•••
Ostatnim, ale jakże mocnym akcentem 

tegorocznych Dni Cecyliańskich był koncert 
z udziałem Krzysztofa Kolbergera, który 
zaprezentował „Tryptyk Rzymski”, poemat 
autorstwa Ojca Świętego Jana Pawła II. Fil-
harmonia Rybnicka pod dyr. Mirosława 
Jacka Błaszczyka poetyckie strofy przeplotła 
utworami Bacha, Griega, Czajkowskiego oraz 
prawie u nas nieznanego angielskiego kompozy-
tora przełomu XIX i XX wieku Gustawa Holsta. 
Słowo i muzykę wzbogacono obrazem czyli 
pokazem dobranych do papieskiego tekstu slaj-
dów, przygotowanym przez Krystiana Szczę-
snego. Pierwszej części tryptyku zatytułowanej 
„Strumień” towarzyszył pejzaż gór, drugiej 
– „Medytacjom nad Księgą Rodzaju na progu 
Kaplicy Sykstyńskiej” – genialne freski Michała 
Anioła, zaś trzeciej o tytule „Wzgórze w krainie 
Moria”, ryciny o treści biblijnej, nawiązujące do 
ofiary Abrahama. Doskonałe współbrzmienie 
trzech elementów wytworzyło nastrój odpo-
wiedni do odbioru intymnych treści, jakimi 
dzieli się z nami papież – poeta. Znakomity 
aktor wydobył z tekstu wszystkie niuanse, 
a w kościele Królowej Apostołów słyszalny był 
każdy szept. To był naprawdę piękny prezent 
dla rybniczan na czas adwentu.

Tekst i zdj.:(r)

Od kilku już lat jednym z najważniejszych jesiennych wydarzeń muzycz-
nych w Rybniku są organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków, a wspierane przez miasto, duchowieństwo i sponsorów Dni 
Cecyliańskie. Blisko 20 chórów z Rybnika i okolicy daje szereg koncertów w 
rybnickich świątyniach, by uczcić swoją patronkę św. Cecylię, której święto 
przypada 22 listopada.

Wskrzeszona przed kilku laty tradycja, i wieloletniego dyrygenta. Prof. Jan Szyrocki i wieloletniego dyrygenta. Prof. Jan Szyrocki 

Dni Cecyliańskie

Krzysztof Kolberger oraz Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Mirosława 
J. Błaszczyka. 

Jan Szyrocki i... 
chór jego imienia
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W latach budowy (1957–1964) nazywano go na przemian 
domem kultury i teatrem, wśród propozycji na nazwę wymienia-
no „Millenium”, proponowano na patronów Karola Miarkę czy 

Juliusza Słowackiego. Wcześniejsze projekty postawienia budynku 
w stylu socrealistycznym na skwerze naprzeciw kościoła pod wezw. 

św. Antoniego (1953) wywołują we mnie dreszcze, podobnie jak 
scena z filmu Wojciecha Marczewskiego pod tym samym tytułem, 
gdy komunistyczny pochód kierowany przez maniakalnego apa-

ratczyka zderza się z procesją prowadzoną przez księdza w święto 
Bożego Ciała. W Rybniku nic z tych konfrontacyjnych zamysłów nie 
wyszło, choć na skwer zostały już zwiezione materiały budowlane. 

Wszystko jednak mogło się zdarzyć. Miał więc Rybnik szczęście 
do czasów, gdyż w 1956 roku nastało w PRL–u rozluźnienie obowią-
zujących dotąd w życiu społecznym i kulturalnym rygorów. „Strefa 
wielkiej koniunktury” (jak wówczas pisał Jacek Maziarski) ROW–u 
zasadniczo zmienia w ciągu kilkudziesięciu lat oblicze miasteczka, 
w 1960 roku zaledwie 30–tysięcznego. Dopiero wtedy mógł powstać 
być może najdziwniejszy budynek teatralny w Polsce, niczym nie 
przypominający brył z minionych epok mieszczańskiej prosperity: z 
głównym wejściem od strony sceny, asymetryczną rampą i przejściem 
przez sam środek widowni. Jego niewątpliwą zaletą jest znakomita 
lokalizacja: zewsząd doń blisko, góruje nad centrum miasta, symbo-
lizuje ówczesne nadzieje realnego socjalizmu na stworzenie nowego, 
egalitarnego modelu kultury. 

Ówczesne władze miasta przeliczyły się jednak ze środkami: 
dotacja ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i środki 
miejskie wystarczyły na rozpoczęcie budowy, ale wkrótce ich 
zabrakło. Wpływy z cegiełek rozprowadzanych przez Społecz-
ny Komitet Budowy Domu Kultury nie były w stanie podołać 
potrzebom inwestycji. W trakcie budowy zgodnie z aspiracjami 
rozwijającego się miasta – mianowanego na centrum najwięk-
szego zagłębia wydobycia węgla w Polsce – dom kultury prze-
kształcono w teatr z pełnowymiarową sceną i profesjonalną 
techniką sceniczną. Raz po raz przesuwano jednak termin jej 
zakończenia, planowany m. in. na 4 grudnia 1961 roku. W 
okresie zastoju na budowie (1960–1962) wyraźnie wyciszane są 
krytyczne opinie lokalnej prasy. W ostatnim numerze „Nowin” 
z 1961 roku możemy przeczytać w Szopce noworocznej, napisanej 
przez Zbigniewa Jankowskiego i Fryderyka Pietrzyka, kwestię 

niejakiego Kulturnika:
(...) Płyną dzionki, plan za planem goni,
Snem zimowym zespoły moje drzemią (...)
REFREN:
Jedynie Gawlik wszędzie gra, 
Zapycham nim dziureczki ja,
Co on wypracuje, ja wpiszę w swój plan,
Bo to jest Gawlik, a ja pan!!

Dawne rozrachunki może by mnie nie zainteresowały, gdyby nie 
fakt, że tytuł szopki noworocznej redakcja umieściła pod zdjęciem 
niedokończonego budynku teatru, zapewne zmuszona do mówie-
nia o stagnacji rybnickiej kultury przy pomocy języka aluzji.

Na budowie TZR pracowali „społecznie” specjalnie delegowani 
pracownicy miejscowych przedsiębiorstw, żołnierze, nawet ucznio-
wie. Działała dyrektywa zastępcy przewodniczącego WRN Jerzego 
Ziętka mówiąca o tym, że... udział społeczeństwa w inwestycji powi-
nien się wyrażać w około 50% pokrycia kosztów budowy. 

O tym, czyje działania przyśpieszyły zakończenie budowy teatru 
przypomina rewelacyjna anegdota, którą opowiedział mi Józef Musioł: 
Gdy w 1963 roku powierzono mi – z ramienia Stronnictwa Demokratycznego 
– funkcję wiceprzewodniczącego MRN, a w jej ramach pion kultury w mieście, 
brakło pieniędzy na tę skrzynię deskami zabitą wznoszącą się nad centrum 
miasta. Przyjechał wtedy do nas operator Kroniki Filmowej, a ja go dyskretnie 
tam zaprowadziłem. Nakręcił ujęcia z dołu, leżąc w trawie. Po wyświetleniu filmu 
podniósł się straszny raban: Gierek (wówczas 1. sekretarz KW PZPR) zwołał 
wielką naradę z ministrem górnictwa i przewodniczącymi WRN, PRN i MRN. 
Górnictwo dostało wtedy polecenie dofinansowania inwestycji i budowa ruszy-
ła. Rewelacyjna, gdyż przypomina, że Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu 
Węglowego nie od razu i nie z własnej woli przyjęło rolę mecenasa powsta-
jącej placówki kultury, co potwierdza także wypowiedź Jerzego Gottfrieda 
– kierownika zespołu architektów projektujących gmach – zamieszczona na 
łamach „Barw kulis”. A przecież przez lata głoszono tę teorię, co najmocniej 
wyraził ówczesny dyrektor RZPW Jerzy Kucharczyk: Dawniej tylko ludzie 
zamożni mogli jeździć do teatru, a nam się udało sprawić, że to teatr przyjeż-
dżał do naszego społeczeństwa. Sukces ma wielu ojców. W tym przypadku do 
uznanego wcześniej wkładu wojewody Ziętka i lobby węglowego w powstanie 
TZR trzeba będzie dodać nowo ujawnioną kartę do znanych już dokonań 
Józefa Musioła jako przedstawiciela młodych i prężnych lokalnych działa-
czy kultury oraz odważnego operatora Polskiej Kroniki Filmowej, a także... 
Edwarda Gierka. 

Inną rewelację – znaną dotychczas zapewne tylko wąskiemu kręgowi 
wtajemniczonych, z których olbrzymia większość nosiła w kieszeni legity-
mację PZPR – ujawniła na łamach wymienionej broszury Krystyna Piasecka. 
Dotyczy ona decyzji wstrzymania organizacji Rybnickich Dni Literatury 
w 1975 roku: Po XIII Rybnickich Dniach Literatury w 1974 roku Zdzisław Gru-
dzień (1. sekretarz KW PZPR w Katowicach) definitywnie zakazał kontynuacji 
imprezy. Była to idiotyczna decyzja. Doszło do niej na zasadzie podpuszczenia 
przez jednego ze śląskich pisarzy (nie wiem nawet, czy żyje). On na to liczył, 
że Grudzień uwolnione w ten sposób pieniądze przeznaczy na stypendia dla 
literatów i że na tym osobiście skorzysta. Zatem znana od lat i ciągle jeszcze 
lansowana wersja heroiczna, jakoby RDL były zbyt odważną imprezą jak na 
późne lata Gierka (przedstawiana na łamach „Barw kulis” przez Wojciecha 
Bronowskiego) otrzymuje przyziemne, małostkowe dopełnienie. 

Kultura jest niezwykle kruchą, delikatną dziedziną społecznego działania. 
Żeby się rozwijać, musi mieć przychylne środowisko i miejsca, z których 
może promieniować. Fakt powstania i 40 lat funkcjonowania Teatru Ziemi 
Rybnickiej, umiejętność ocalenia niemal całej bazy placówek kulturalnych 
z epoki węglowego boomu ROW–u pokazuje, że rybniccy decydenci z okresu 
ostatniego półwiecza wykazali się niemałą wyobraźnią. 

Jeśli... kultura to umiejętność dziedziczenia, jak mówi Tomasz Mann, to 
współcześni rybniczanie mają uzasadnione powody do dumy: ich działacze 
kultury potrafili przejąć z lat ubiegłych wszystko co najlepsze z form pracy 
stworzonych przez swoich poprzedników. Działa impresaryjna scena, a ilość 
i jakość zapraszanych spoza Rybnika zespołów to jedynie kwestia finansów. 
Nasz kontakt z wybitnymi osiągnięciami reżyserii teatralnej, gry scenicznej, 
koncertami i recitalami wymagającymi mniejszej widowni niż ta w TZR 
byłby lepszy, gdyby miasto dysponowało sceną bardziej kameralną. Utrata 
Małej Sceny w centrum miasta jest ciągle odczuwalna. Trwają Rybnickie Dni 
Literatury bez obciążeń i zobowiązań sięgających lat 80. co do listy zapra-
szanych pisarzy. Silesian Jazz Meeting odbywa się jak co roku – w świetnej 
formie. Podobnie – Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Można zapytać, 

czy lata świetności Filharmonii ROW są do powtórzenia bez równie 

W latach budowy (1957–1964) nazywano go na przemian 
domem kultury i teatrem, wśród propozycji na nazwę wymienia-
no „Millenium”, proponowano na patronów Karola Miarkę czy 

Juliusza Słowackiego. Wcześniejsze projekty postawienia budynku 
w stylu socrealistycznym na skwerze naprzeciw kościoła pod wezw. 

św. Antoniego (1953) wywołują we mnie dreszcze, podobnie jak 
scena z filmu Wojciecha Marczewskiego pod tym samym tytułem, 
gdy komunistyczny pochód kierowany przez maniakalnego apa-

ratczyka zderza się z procesją prowadzoną przez księdza w święto 
Bożego Ciała. W Rybniku nic z tych konfrontacyjnych zamysłów nie 
wyszło, choć na skwer zostały już zwiezione materiały budowlane. 

Wszystko jednak mogło się zdarzyć. Miał więc Rybnik szczęście 
do czasów, gdyż w 1956 roku nastało w PRL–u rozluźnienie obowią-
zujących dotąd w życiu społecznym i kulturalnym rygorów. „Strefa 
wielkiej koniunktury” (jak wówczas pisał Jacek Maziarski) ROW–u 
zasadniczo zmienia w ciągu kilkudziesięciu lat oblicze miasteczka, 
w 1960 roku zaledwie 30–tysięcznego. Dopiero wtedy mógł powstać 
być może najdziwniejszy budynek teatralny w Polsce, niczym nie 
przypominający brył z minionych epok mieszczańskiej prosperity: z 
głównym wejściem od strony sceny, asymetryczną rampą i przejściem 
przez sam środek widowni. Jego niewątpliwą zaletą jest znakomita 
lokalizacja: zewsząd doń blisko, góruje nad centrum miasta, symbo-
lizuje ówczesne nadzieje realnego socjalizmu na stworzenie nowego, 
egalitarnego modelu kultury. 

Ówczesne władze miasta przeliczyły się jednak ze środkami: 
dotacja ze Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i środki 
miejskie wystarczyły na rozpoczęcie budowy, ale wkrótce ich 
zabrakło. Wpływy z cegiełek rozprowadzanych przez Społecz-
ny Komitet Budowy Domu Kultury nie były w stanie podołać 
potrzebom inwestycji. W trakcie budowy zgodnie z aspiracjami 
rozwijającego się miasta – mianowanego na centrum najwięk-
szego zagłębia wydobycia węgla w Polsce – dom kultury prze-
kształcono w teatr z pełnowymiarową sceną i profesjonalną 
techniką sceniczną. Raz po raz przesuwano jednak termin jej 
zakończenia, planowany m. in. na 4 grudnia 1961 roku. W 
okresie zastoju na budowie (1960–1962) wyraźnie wyciszane są 
krytyczne opinie lokalnej prasy. W ostatnim numerze „Nowin” 
z 1961 roku możemy przeczytać w 
przez Zbigniewa Jankowskiego i Fryderyka Pietrzyka, kwestię 

niejakiego Kulturnika:

Dawne rozrachunki może by mnie nie zainteresowały, gdyby nie 
fakt, że tytuł szopki noworocznej redakcja umieściła pod zdjęciem 
niedokończonego budynku teatru, zapewne zmuszona do mówie-
nia o stagnacji rybnickiej kultury przy pomocy języka aluzji.

Na budowie TZR pracowali „społecznie” specjalnie delegowani 
pracownicy miejscowych przedsiębiorstw, żołnierze, nawet ucznio-
wie. Działała dyrektywa zastępcy przewodniczącego WRN Jerzego 
Ziętka mówiąca o tym, że... 
nien się wyrażać w około 50% pokrycia kosztów budowy. 

TZR – wczoraj i jutro...
Początki Teatru Ziemi Rybnickiej giną już w mgle zbiorowej niepamięci, a to co zanotowano, 

często podlega mało czytelnym dzisiaj regułom różnych odmian języka ezopowego. Osobiście 
nie przepadam za jakąkolwiek postacią mitologizowania lat minionych. Jednym z zadań, jakie 
sobie stawiałem, przygotowując broszurę na 40–lecie tej instytucji kultury pt. "Barwy kulis" 
(wydanej przez Rybnickie Centrum Kultury, Rybnik 2004), była próba pogłębienia wiedzy 
o jej dziejach. Dzisiaj – garść uzupełnień oraz krótka wycieczka w przyszłość.
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Wieczór pierwszy rozpoczęła filmowa prezentacja „życiory-
su” solenizanta od momentu rozpoczęcia robót budowlanych 
„na górce” u zbiegu ulic Hutniczej (dziś Saint Vallier) oraz 
Wysokiej aż do czasów współczesnych.(„GR” CV TZR w datach 
i wydarzeniach przedstawiła w numerze 11/2004) Dyrektor 
placówki Adam Świerczyna przywitał jubileuszowych gości, 

którzy pospieszyli z gratulacjami. Prezydent Adam Fudali wyznał, 
że jak wiele innych rybnickich dzieci, był niespecjalnie zadowolo-
ny z rozpoczęcia budowy, ponieważ na ich oczach znikała jedyna 
górka w centrum miasta, z której... można było zjeżdżać na san-
kach i nartach. Ówczesnych miłośników „białego szaleństwa” 
nie odstraszały nawet przejeżdżające, na szczęście z rzadka, 
autobusy. Prezydent nie miałby zapewne za złe budowlańcom, 
gdyby wiedział, że po latach będzie uczestniczył w jubileuszu 
powstającej wtedy placówki w charakterze gościa honorowego i 
gospodarza miasta... Miasta, które dziś jest głównym źródłem 
finansowania działalności Rybnickiego Centrum Kultury – TZR, 
tak więc podziękowania były obustronne. Szczególnie, że władze 
samorządowe planują modernizację 
obiektu. By jednak był on komplek-
sowy i zbliżył się do obowiązujących 
dziś standardów, nie wystarczą środki 
własne gminy, dlatego  czynione są 

starania o dofinansowanie z innych 
źródeł. Tak więc, mimo  jubileuszu, 

nie uniknięto rozmowy o pieniądzach. 
Więcej zatem środków na realizację uda-
nych przedsięwzięć kulturalnych życzył 
wicewojewoda Andrzej Waliszewski, 
a członek zarządu województwa śląskie-
go Marian Jarosz złożył gratulacje w 
imieniu marszałka, a jako jastrzębianin 
podkreślił rolę kulturotwórczą TZR dla 
całego regionu, zaś prezes Izby Przemy-
słowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego Andrzej Żylak wręczył 
dyrektorowi Piramidę Wiedzy, Kompetencji 

i Umiejętności – honorową statuetkę symbolizującą wszystko, co w naszym 
regionie najlepsze. Specjalną statuetką autorstwa znakomitego rzeźbiarza 
Bronisława Chromego uhonorowano też osoby i instytucje, które w 
40–letniej historii zasłużyły się najbardziej, a odebrali je m.in. przedsta-
wiciele władz miasta z prezydentem A. Fudalim i przewodniczącym RM 
Michałem Śmigielskim, jeden z inicjatorów i animatorów powstania TZR, 
laureat Złotej Honorowej Lampki Górniczej dr Józef Musioł, architekci 
Henryk Buszko, Aleksander Frant i Jerzy Gottfried, byli dyrektorzy 
placówki, wśród nich Wojciech Bronowski, przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych instytucji kultury jak Teatr Muzyczny w Gliwicach czy Teatr Kwadrat 
z Warszawy. Trzeba przyznać, że najbardziej wzruszeni byli projektanci 
budynku, jakby nieco zdziwieni, że ich dzieło „na górce” wciąż stoi. 

Dziesiątki, a może nawet setki i więcej osób w Rybniku, naszym regio-
nie i w Polsce ma związane z budynkiem – jubilatem jakieś wspomnienia. 
Może to być pierwszy obejrzany spektakl teatralny i znany aktor na żywo, 
pierwsza opera, operetka, koncert filharmoniczny czy jazzowy –  jako widz, 
a może... wykonawca. Może to wspomnienie pierwszej książki kupionej 
na kiermaszu z okazji Rybnickich Dni Literatury, spotkanie z ulubionym 
pisarzem i autograf w notesie, a może randka w kinie lub w lokalu pod 
teatrem czy też umówione spotkanie pod wierzbą. Może tu po raz pierwszy 
byliśmy na prawdziwym wernisażu i odkryliśmy świat sztuk plastycznych? 
To miejsce, jak powiedzieli prowadzący jubileuszową galę Halina Szymura 
i Krzysztof Piotrowski, uwrażliwia serca i umysły... Dziś trudno sobie 
wyobrazić kulturalny pejzaż Rybnika i regionu bez tego gmachu i propozycji 
kulturalnych, jakie od 40 lat oferuje.   

Część wspomnień osób niegdyś i obecnie związanych z Teatrem Ziemi 
Rybnickiej jest zawarta w specjalnym, jubileuszowym wydawnictwie „Bar-
wy kulis” pod redakcją naszego współpracownika Grzegorza Walczaka. 
Jak wskazuje tytuł, to zbiór anegdot, wypowiedzi i refleksji niekoniecznie 
formalnych, ale zawsze serdecznych. W książeczce znajdziemy też rozmo-
wę z dyrektorem o przeszłości i przyszłości oraz nowych formach działań 
placówki, ofercie kulturalnej, zagrożeniach i...pieniądzach, a wszystko to 
poprzedzone słowem gospodarza miasta, będącego patronem obchodów 
jubileuszu.     

A zatem co widzowie TZR lubią najbardziej? Lubią operetkę oraz mu-
sicale, dlatego jubileuszowa gala nie mogła się bez nich odbyć. Gliwicki 
Teatr Muzyczny przywiózł to co miał najlepszego. Barwne, dwugo-
dzinne widowisko złożone z najpiękniejszych arii w wykonaniu solistów, 

Aż trzy wieczory trwały jubileuszowe uroczystości 40–lecia istnienia Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Na scenie zobaczyliśmy w pigułce to, co publiczność TZR oglądała dotąd najchętniej: operetkę, 
musical, teatr komediowy, dobrą piosenkę i kabaret.

Aż trzy wieczory trwały jubileuszowe uroczystości 40–lecia istnienia Teatru Ziemi Rybnickiej. 

To co widzowie lubią najbardziej...
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finansowania działalności Rybnickiego Centrum Kultury – TZR, 
tak więc podziękowania były obustronne. Szczególnie, że władze 
samorządowe planują modernizację 
obiektu. By jednak był on komplek-
sowy i zbliżył się do obowiązujących 
dziś standardów, nie wystarczą środki 
własne gminy, dlatego  czynione są 

starania o dofinansowanie z innych 
źródeł. Tak więc, mimo  jubileuszu, 

nie uniknięto rozmowy o pieniądzach. 
Więcej zatem środków na realizację uda-
nych przedsięwzięć kulturalnych życzył 
wicewojewoda 
a członek zarządu województwa śląskie-
go Marian Jarosz
imieniu marszałka, a jako jastrzębianin 
podkreślił rolę kulturotwórczą TZR dla 
całego regionu, zaś prezes Izby Przemy-
słowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego 
dyrektorowi 

To co widzowie lubią najbardziej...To co widzowie lubią najbardziej...

Laureaci jubileuszowych statuetek.

Pierwszy gratulacje na ręce dyrektora złożył prezydent Adam Fudali. 
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Jubileuszowy toast wznieśli wykonawcy operetkowej gali.Jubileuszowy toast wznieśli wykonawcy operetkowej gali.

orkiestry, chóru i baletu zakończył toast na cześć jubilata Libiamo, 
libiamo... z „Traviaty” G. Verdiego i wystrzał z działa, na szczęście 
nabitego amunicją z kolorowego confetti!

Wieczór drugi to wysyp gwiazd w spektaklu „Mayday 2”, dosko-
nale napisanej sztuce Ray’a Cooney’a, która rozbawiła do łez licznie 
przybyłą rybnicką publiczność. Angielską komedię przedstawiającą 
taksówkarza w opałach zaprezentował Teatr „Kwadrat” z ulubień-
cami widzów – Andrzejem Grabarczykiem, Ewą Kasprzyk, Ewą 
Ziętek i Markiem Siudymem. Trzeciego wieczoru królował na 
scenie Marcin Daniec, niezmiennie rozśmieszający publiczność, 
w tym wielokrotnie rybnicką, tekstami odnoszącymi się do nie 
najśmieszniejszej przecież rzeczywistości... Ponieważ w Polsce 
afera goni aferę, a za skandalem leci skandal, nawet Dańcowi nie 
udaje się za wszystkim nadążyć. Na szczęście kilka ponadczasowo 
pięknych pieśni zaśpiewali jego (i nasi) goście: Jacek Wójcicki i 
Andrzej Sikorowski.

Jubileusz się skończył, nadeszły dni normalnego funkcjonowa-
nia. Dziś w Teatrze Ziemi Rybnickiej można się uczyć tańczyć na 
prowadzonych tu od lat kursach tańca towarzyskiego, oddać się 
pasji malarskiej w klubie plastyków nieprofesjonalnych „Obli-
cza”, uczestniczyć w zajęciach Studia Teatralnego i Młodzieżo-
wego Zespołu Teatralnego, Małego Teatru Tańca i chłopięcego 
chóru. Tu również znalazł swoje miejsce Klub Miłośników 
Kwiatów organizujący kilka razy w roku pachnące wystawy oraz 
równolatek – DKF „Ekran”. W skład Rybnickiego Centrum 
Kultury wchodzi też Klub Kultury„Harcówka” w Ligocie – Li-
gockiej Kuźni  oraz nasza „Gazeta Rybnicka”, co poczytujemy 
sobie za wielki zaszczyt.  Z okazji jubileuszu serdecznie 
gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych...

(r), (S)

To co widzowie lubią najbardziej...

„Złapany w sieci” An-
drzej Grabarczyk wspólnie 
ze „swoimi rodzinami”. 

Zdj.: s

Marcin Daniec i jego goście: 
Jacek Wójcicki

i Andrzej Sikorowski.
Zdjęcia: r

gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych...
(r), (S)

Jubileuszowy toast wznieśli wykonawcy operetkowej gali.

orkiestry, chóru i baletu zakończył toast na cześć jubilata 
libiamo...
nabitego amunicją z kolorowego confetti!

Wieczór drugi to wysyp gwiazd w spektaklu 
nale napisanej sztuce Ray’a Cooney’a, która rozbawiła do łez licznie 
przybyłą rybnicką publiczność. Angielską komedię przedstawiającą 
taksówkarza w opałach zaprezentował 
cami widzów – 
Ziętek i Markiem Siudymem
scenie 
w tym wielokrotnie rybnicką, tekstami odnoszącymi się do nie 
najśmieszniejszej przecież rzeczywistości... Ponieważ w Polsce 
afera goni aferę, a za skandalem leci skandal, nawet Dańcowi nie 
udaje się za wszystkim nadążyć. Na szczęście kilka ponadczasowo 
pięknych pieśni zaśpiewali jego (i nasi) goście: 
Andrzej Sikorowski.

Jubileusz się skończył, nadeszły dni normalnego funkcjonowa-
nia. Dziś w Teatrze Ziemi Rybnickiej można się uczyć tańczyć na 
prowadzonych tu od lat kursach tańca towarzyskiego, oddać się 
pasji malarskiej w klubie plastyków nieprofesjonalnych „Obli-
cza”, uczestniczyć w zajęciach Studia Teatralnego i Młodzieżo-
wego Zespołu Teatralnego, Małego Teatru Tańca i chłopięcego 
chóru. Tu również znalazł swoje miejsce Klub Miłośników 
Kwiatów organizujący kilka razy w roku pachnące wystawy oraz 
równolatek – DKF „Ekran”. W skład Rybnickiego Centrum 
Kultury wchodzi też Klub Kultury„Harcówka” w Ligocie – Li-
gockiej Kuźni  oraz nasza „Gazeta Rybnicka”, co poczytujemy 
sobie za wielki zaszczyt.  
gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych...
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„Miejski” św. Mikołaj na Rynku organizowany 
przez Rybnickie Centrum Kultury rozpo-
czął się tradycyjnie od zapalenia światełek na 
ogromnej choince, a czarodziejskie zaklęcie, 
które miało w tym pomóc, wspólnie z licznie zgromadzonymi dziećmi 
wypowiedzieli prezydent Adam Fudali i sam Pan Yapa. A potem... 
ale się działo. Było głośno, śpiewająco i wesoło, a wywoływane przez 
Pana Yapę dzieci bez oporów wbiegały na scenę by rapować, jeść chipsy 
z psiej miski, krzyczeć na czas i czarować jak Harry Potter. Najlepsi 
w tych konkurencjach otrzymywali z rąk Pana Yapy i jego asystentów 
– suczki Suni i Różowej Pantery prezenty ufundowane przez szerokie 
grono sponsorów, zaś wśród dzieci na płycie Rynku prawdziwy św. 
Mikołaj rozdał wiele kilogramów cukierków.  

Mimo wielu obowiązków św. Mikołaj dotarł też do Paruszowca–
–Piasków, by w tamtejszej Świetlicy Wsparcia Dziennego rozdać 

6 grudnia i w okolicy tej daty nie 
ma w mieście prawie żadnej dzielnicy, 
szkoły czy przedszkola, które nie 
organizowałyby spotkania ze świętym 
Mikołajem. Choć przybywający różnymi 
środkami lokomocji, w różnych strojach 
i z różną zawartością worków, 
ulubieni święci są wszędzie jednakowo 
niecierpliwie oczekiwani...

Ulubiony święty odwiedził Szkołę Życia...                                                                  Zdj.: arch szkoły

... najmłodszych mieszkańców Smolnej...                                              Zdj.: s

...a na Rynku pomagali mu Pan Yapa i Różowa Pantera.                        Zdj.: r

Święty Mikołaj w podróży...

prezenty 50 dzieciom. Pomogli mu w tym członkowie tamtejszej Rady 
Dzielnicy, a uczestnicy mikołajkowego spotkania wzięli również 
udział w baliku. 

Św. Mikołaj nie zapomniał też o podopiecznych Specjalnego Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego, a prezenty które przyniósł pomagali 
mu pakować przedstawiciele wielu firm i sponsorów. Atmosfera była 
wyjątkowa m.in. dzięki temu, że w placówce pojawiły się krasnale, 
aniołki, diabeł, a nawet ... renifer. W spotkaniu z wyjątkowym świętym 
uczestniczyli też wolontariusze i słuchacze Studium Medycznego.

Adres św. Mikołaja znają również przedstawiciele Rady Dzielnicy 
Śródmieście, a potwierdzili to zapraszając go do Cechu Rzemiosł 
na spotkanie z ponad 80 dziećmi, dla których przygotowano słodki 
poczęstunek, występy artystyczne oraz prezenty. 

Na Smolną św. Mikołaj dotarł tradycyjnie... bryczką i, jak to czyni od 
lat, w Szkole Podstawowej nr 34 obdarował ponad 70 najmłodszych 
„Smolnioków” prezentami, które pomogli mu wybrać przedstawiciele 
Rady Dzielnicy. Mikołajowi towarzyszyły rozśpiewane anioły i diabły 
z zespołu „Przygoda”. 

To nie koniec wyczerpującej pracy ukochanego świętego, który odwie-
dził również m.in. Domy Kultury w Niewiadomiu i w Niedobczy-
cach oraz dzieci z dzielnicy Meksyk. 23 grudnia młodzież ubrana 
w czapki świętego Mikołaja wyruszy do najbardziej potrzebujących dzieci. 
Szerokiej drogi!                                                                                 (r), (S)   
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W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej zawisły szklane śnieżynki, rozśpiewały 
się ceramiczne anioły, rozświetliły misterne wi-
traże, zapachniały nietypowe choinki. Wszystko 
za sprawą uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej nr 1 i 2, którzy wykonali bożonaro-
dzeniowe cudeńka i sprawili, że przedświąteczna 
atmosfera udzieliła się gościom i gospodarzom 
wernisażu. Byli wśród nich m.in. zastępca prezy-
denta Ewa Ryszka, szefowie warsztatów Danuta 
Reclik i Rafał Wajner, prezes rybnickiego 
koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umy-
słowym Jan Motyka 
i dyrektor rybnickiej 
Szkoły Życia Lucyna 
Ibrom, a do obejrzenia 
wyjątkowej ekspozycji 

zachęcały dyrektorki 
PiMBP – Halina Opo-

ka i Kornelia Delowicz. 
Wybór miejsca wernisażu nie 

był przypadkowy – bibliotekę codziennie odwie-
dza wielu czytelników, a tym samym talenty osób 
niepełnosprawnych może podziwiać spore 
grono osób. Nie tylko podziwiać, ale też ku-
pić, gdyż w placówce odbył się kiermasz tych 
wyjątkowych prac, a chętnych do sprawienia 
sobie i bliskim prezentów nie brakowało. To 
nie jedyna tego typu ekspozycja w PiMBP, 
gdyż placówka otwarta jest na talenty osób 
niepełnosprawnych, o czym przekonuje nie 
tylko kiermasz i wernisaż warsztatowiczów, ale 
też wystawa prac plastycznych wychowanka 
internatu Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego Piotra Warchoła. 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
zawisły szklane śnieżynki, rozśpiewały 

z Upośledzeniem Umy-
słowym 
i dyrektor rybnickiej 
Szkoły Życia 
Ibrom
wyjątkowej ekspozycji 

zachęcały dyrektorki 
PiMBP – 

ka i Kornelia Delowicz
Wybór miejsca wernisażu nie 

był przypadkowy – bibliotekę codziennie odwie-

Jak udekorować choinkę wyjątkowymi aniołami, przesłać życzenia 
na ręcznie wykonanych kartkach lub kupić niepowtarzalny, 
świąteczny prezent dla swoich bliskich? Wystarczyło wybrać się na 

kiermasz mikołajkowy Warsztatów Terapii Zajęciowej lub na 
świąteczny jarmark do Domu Kultury w Chwałowicach. 

Warto ją obejrzeć (do 31 grudnia) i ... nadać tytuły 
pracom Piotrka. Na autorów najtrafniejszych 
czekają nagrody niespodzianki.    

Na świąteczny jarmark wybrali się również 
mieszkańcy Chwałowic, którzy nie tylko skorzy-
stali z możliwości kupna przeróżnych stroików 
i bożonarodzeniowych ozdób, ale też obejrzeli 
świąteczne przedstawienia w wykonaniu dzieci 
i młodzieży. Jarmark zorganizowali dyrek-
torzy chwałowickich szkół, przedszkoli, 
tamtejszy Dom Kultury oraz Rada Dzielnicy 
Chwałowice.                                         (S)

Jak udekorować choinkę wyjątkowymi aniołami, przesłać życzenia 

Świątecznie
przed świętami

Prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
powiększają grono miłośników ich talentów. 

Mieszkańcy Chwałowic nie tylko mogli kupić bożo-
narodzeniowe ozdoby... 

...ale obejrzeli też świąteczne 
przedstawienia. Zdjęcia.: s 

Biblioteka jest otwarta na 
twórczość osób niepełno-
sprawnych.              Zdj.: 
s

no–Wychowawczego Piotra Warchoła. 

Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje konkurs 
na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i dekorację świąteczną. 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, a prace można wykonać techniką 
dowolną z dowolnych materiałów. Jurorzy oceniający bożonarodzeniowe kartki i świą-
teczne dekoracje zwrócą uwagę na pomysł, oryginalność i estetykę wykonania. 

Prace należy dostarczać do 27 grudnia do DK, w godz. od 9.30 do 17.00, bądź 
przesłać na adres DK Niewiadom, ul. Mościckiego 15, 44-270 Rybnik. Ogłoszenie 
wyników nastąpi 3 stycznia. Zachęcamy do udziału!

Konkursowe święta 
Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje konkurs 

na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i dekorację świąteczną. 
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, a prace można wykonać techniką 

dowolną z dowolnych materiałów. Jurorzy oceniający bożonarodzeniowe kartki i świą-
teczne dekoracje zwrócą uwagę na pomysł, oryginalność i estetykę wykonania. 

do DK, w godz. od 9.30 do 17.00, bądź 
. Ogłoszenie 
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Współpracy ciąg dalszy...

Już po raz X w Rybniku odbył się Festiwal Piosenki 
Turystycznej. W jego organizację zaangażował się 
rybnicki oddział PTTK i Młodzieżowy Dom Kultury.

Przesłuchania festiwalowe odbyły się w MDK, a do muzyczno – turystycz-
nej rywalizacji przystąpiło 26 wykonawców – zespołów i solistów z Rybnika 
i okolic. W kategorii wiekowej 8-12 lat, jury w składzie Jerzy Michalski, 
Lidia Blazel–Marszolik i Adam Bednorz przyznało dwa pierwsze miej-
sca zespołowi wokalno–instrumentalnemu „Trzy plus jeden” z POPP przy 
SP w Gaszowicach oraz zespołowi wokalnemu „Blue” z POPP przy SP w 
Szczerbicach. Drugą lokatę zajęła Anna Buczek z SKKT przy Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Rybniku, a dwa trzecie: zespół „Tonus” z SP 
3 w Rybniku oraz Magdalena Durczok z Jejkowic. W grupie wiekowej 13-15 
lat najlepszą śpiewającą turystką okazała się Martyna Budnik z Gimnazjum 
nr 7 w Rybniku, a kolejne laury zdobyli Małgorzata Oleś z Jejkowic i zespół 
wokalno–instrumentalny „Takt” z MDK w Rybniku. Spośród „najstarszych” 
uczestników festiwalu (powyżej 16 lat) najwyżej oceniono dwa zespoły z 
rybnickiego MDK – „Enigmat” i „Dyszel Band”. 

Podczas koncertu laureatów, który odbył się w MDK najlepsi młodzi wyko-
nawcy otrzymali nagrody i zaśpiewali wyróżnione piosenki, za sprawą których 
publiczność w środku zimy przeniosła się na wędrowne szlaki...                (S)

W ubiegłym roku w Rybniku gościli nauczyciele i przedstawiciele 
dyrekcji szkół średnich z Hiszpanii i Bułgarii. Teraz na zaproszenie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych przyjechali też uczniowie, 
a dołączyli do nich również pedagodzy i młodzież z Czech.

To już czwarte międzynarodowe robocze spotkanie zorganizowane w ramach 
projektu pod nazwą „Europa – nasz wspólny dom”, realizo-

wanego dzięki programowi Socrates – Comenius. Obok rybnic-
kiej placówki uczestniczą w nim uczniowie szkoły z Kartage-

ny w Hiszpanii, Sofii w Bułgarii oraz z czeskiego Bohumina. 
Jak mówi anglista Wojciech Wilkoń z ZSE–U, projekt 

dotyczy tradycji, geografii i historii, ale również proble-
mów osób niepełnosprawnych. W trakcie kilkudniowe-
go pobytu w Rybniku, goście wzięli udział w wernisażu 

malarskim w Klubie Pacjenta Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zorganizowanego 

w ramach 10–lecia Stowarzyszenia „Homo–Homini” 
działającego na rzecz osób chorych psychicznie i ich ro-
dzin. Wysłuchali też wykładu Andrzeja Obuchowicza 

na temat leczenia poprzez sztukę. W czasie kilkudniowego 

— Chcemy wyjść do ludzi, żeby mogli zobaczyć te wyjątkowe zwierzęta 
— mówi Irena Macura przewodnicząca katowickiego oddziału Stowarzysze-
nia Hodowców Kotów Rasowych w Polsce, które zorganizowało pokaz. Pani 
Irena hoduje koty już od 11 lat. Szczególnie upodobała sobie „brytyjczyki” i 
koty rasy Ragdoll, których nazwa nie jest przypadkowa. Tak jak „szmaciana 
lalka” kot tej rasy podniesiony do góry nie napina mięśni i nie usztywnia 
się lecz bezwładnie zwisa. — Mają piękne niebieskie oczy, są bardzo łagodne 
i przywiązują się do człowieka tak jak pies — mówi właścicielka o wylegują-
cych się w przestronnej klatce kotach Ragdoll. Pochodzą z czwartej hodowli 
w Polsce, a pani Irena może pochwalić się nie tylko tytułami championów 
zdobytymi przez swoich podopiecznych. Kotki tej rasy rodzą zwykle 2, 3 
kocięta. Tymczasem pani Irena 
opiekuje się 10 kociętami, które 
urodziły jej dwie kotki. 

Prezentujący się w rybnickiej 
„Magnolii” futerkowi indywi-
dualiści, jak przystało na kocią 
arystokrację, niewiele robili sobie 
z podziwiających ich rybniczan. 
A hodowcy z zapałem opowia-
dali o sukcesach swoich kotów i 
tajnikach ras.  

Podobno chodzą własnymi 
drogami, dobrze, że nie ominęły 
Rybnika. W ten sposób obok wy-
stawy psów, pokazach kanarków 
i ptaków egzotycznych możemy 
również podziwiać rasowe koty. 
Jednak gdzie im tam do naszych 
ukochanych „dachowców”?                                          
(S)

Z piosenką na szlak

Laureaci pierwszego miejsca zespół „Trzy plus jeden” z Gaszowic.             Zdj.: s

pobytu w Rybniku spotkali się również w Urzędzie Miasta z zastępcą prezydenta 
Jerzym Frelichem, a wspólnie z uczniem ZSE-U, żużlowcem RKM Rybnik Ma-
teuszem Murą, poznawali tajniki czarnego sportu i podziwiali rybnicki stadion. 
Zwiedzili też Muzeum oraz wspólnie pracowali nad projektem. W programie 
pobytu, który przygotowali uczniowie „Ekonomika” i nauczyciele – Urszula 
Antoniak i Wojciech Wilkoń, nie zabrakło także ... lekcji polskiego. Najlepiej z 
zawiłościami naszego języka radziła sobie uczennica z Hiszpanii. Goście zwiedzili 
nie tylko miasto. Czesi i Hiszpanie podziwiali też zabytki Krakowa oraz zetknęli 
się z historią II wojny światowej w Muzeum w Oświęcimiu.

Następna wizyta w ramach projektu przewidziana jest u południowych sąsia-
dów i została zaplanowana na luty przyszłego roku.                                                 (S)

projektu pod nazwą 
wanego dzięki programowi Socrates – Comenius. Obok rybnic-

kiej placówki uczestniczą w nim uczniowie szkoły z Kartage-
ny w Hiszpanii, Sofii w Bułgarii oraz z czeskiego Bohumina. 

Jak mówi anglista 
dotyczy tradycji, geografii i historii, ale również proble-
mów osób niepełnosprawnych. W trakcie kilkudniowe-
go pobytu w Rybniku, goście wzięli udział w wernisażu 

malarskim w Klubie Pacjenta Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zorganizowanego 

w ramach 10–lecia Stowarzyszenia „Homo–Homini” 
działającego na rzecz osób chorych psychicznie i ich ro-
dzin. Wysłuchali też wykładu 

na temat leczenia poprzez sztukę. W czasie kilkudniowego 
Międzynarodowa grupa tuż po zakończeniu 
lekcji języka polskiego.       Zdj. arch. szkoły.

Już po raz drugi w Rybniku odbył się pokaz kotów ra-
sowych. Swoje niewątpliwe wdzięki prezentowały persy, 
koty norweskie leśne, rasy Maine Coon i Ragdoll, koty 
brytyjskie i egzotyczne, a także najmniej „włochate” 
Dewon Rexy. 

Kocia arystokracja prezentowała swoje wdzię-
ki w rybnickiej restauracji „Magnolia”.

Zdj.: s

Weź na kolana kota...
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O ziemi
w Barcelonie...

 Piłkarscy kibice zazdroszczą uczennicom z Kamienia wizyty na legendarnym stadionie 
„Camp Nou”.                                                                           Zdj. arch. szkoły.

Do rywalizacji przystąpiło 13 szkół podstawowych z Rybnika i okolic, 
a oprócz wiedzy na temat przygód Harry’ego Pottera, uczniowie musieli 
wykazać się znajomością angielskiego słownictwa. Najlepiej ta sztuka 
udała się grupie z SP nr 2 – Martynie Ucher, Marcie Zając i Monice 
Wilczyńskiej. Drugie miejsce zajęli uczniowie z SP nr 34, a trzecie 
ekipa z SP nr 29. Zwycięzcy otrzymali zaproszenia na pizzę, wejściówki 
do kina oraz powieści młodzieżowe i podręczniki do nauki angielskiego. 
Jury oceniało też stroje czarodziejów i czarownic, a wśród wyróżnionych 
znaleźli się Dawid Paprotny (SP nr 27), Malwina Piecha (ZSP nr 3) 
i Marek Paprotny (SP nr 32). Organizatorki Daria Rudnicka i Anna 
Urbaniak, już zachęcają do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

(S) 

Czarodzieje z książek o Harrym Potterze pojawili się w Szkole 
Podstawowej nr 32, by wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie Polsko-
Angielskim na temat książek Joan Rowling. 

Magia
 w szkole

Integracja z jesienią w tle
Jak można wykorzystać suszone liście, kwiaty, 

nasiona, korę drzew, ziarna, a nawet pudełko po 
bombonierkach? Odpowiedź na to pytanie znali 
uczestnicy konkursu plastycznego „Kompozycja 
jesienna w obrazie”, który po raz kolejny potwier-
dził, że możemy pozazdrościć talentów artystycz-
nych również dzieciom niepełnosprawnym.

Z wykorzystaniem tak nietypowych materiałów powstały wyjątkowe prace, 
które pokazano na wystawie w Domu Kultury w Boguszowicach, gdzie 
autorom najlepszych jesiennych kompozycji wręczono również nagrody – sta-
tuetki, dyplomy i słodycze. W gronie laureatów znaleźli się: Rafał Jagieło ze 
Szkoły Życia, Ania Andrykowska z kółka plastycznego DK Boguszowice, 
Sara Mędrala z SP z Krostoszowic, Ewa Zdziechowska z Przedszkola nr 
42 z Rybnika, Patrycja Skrobol z Przedszkola nr 15 z Rybnika i Urszula 
Kosior z SP nr 18 w Boguszowicach, placówki która zdobyła również specjal-
ne wyróżnienie za największą ilość prac zgodnych z regulaminem. — Jesień to 
smutna pora roku, ale wy macie artystyczne dusze i talent, który pozwala wam 
upiększać świat i widzieć go w innych barwach. Wyjątkowi artyści, tacy jak wy, nie 

poddają się jesieni — mówił dyrektor DK Boguszowice 
Cezary Kaczmarczyk, otwierając wystawę. Zanim 
wręczono nagrody podopieczni Szkoły Życia wspólnie 
ze swoimi opiekunkami – Aleksandrą Kawczyńską 
i dyrektorką placówki Lucyną Ibrom stworzyli 
łańcuch przyjaźni z innymi dziećmi i pracownikami 
DK Boguszowice. Nauczyciele ułożyli również swoją 
własną jesienną kompozycję.     

W tym roku po raz pierwszy konkurs miał charakter 
integracyjny, a wzięło w nim udział 150 uczestników 
z ośmiu rybnickich placówek. Artystyczne kontakty 
będą podtrzymywane, a podopieczni Szkoły Życia 
już przygotowują się do udziału w konkursie na bo-
żonarodzeniowego aniołka, jaki dla wszystkich dzieci 
organizuje Dom Kultury w Boguszowicach. 

Tekst i zdj.: (S)Łańcuch przyjaźni stworzyli opiekunowie oraz młodzi artyści z Boguszowic i Szkoły Życia.

Uczniowie z SP nr 32 – Piotr Sokół, Marek Paprotny (nagroda za najlepsze prze-
branie), Daria Rudnicka oraz Paweł Kluba.                           Zdj. arch. szkoły.
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Z wykorzystaniem tak nietypowych materiałów powstały wyjątkowe prace, 
które pokazano na wystawie w Domu Kultury w Boguszowicach gdzie 

W tym roku nawiązali współpracę z rówieśnikami 
z Europy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
W hiszpańskiej Barcelonie uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 28 z Kamienia przekonały się jak ważna 
jest znajomość języków obcych.

„Sprawcą” zagranicznego wojażu był, jak w wielu podobnych przy-
padkach, Sokrates Comenius. W ramach tego programu SP nr 28 nawią-
zała współpracę z placówkami z Austrii, Hiszpanii i Włoch, a uczennice 
z Kamienia miały okazję odwiedzić szkołę Vedruna–Angels w Barcelonie: 
— Podczas pobytu nasze uczennice mieszkały wraz z austriackimi kolegami 
u hiszpańskich rodzin i uczęszczały na zajęcia do tamtejszej szkoły — mówi 
szkolny koordynator programu Lilianna Kurpanik. Podczas pobytu 
w Barcelonie był czas na naukę i zwiedzanie, ale również na pracę nad pro-
gramem, którego tematem jest „opieka nad matką Ziemią”. — Będziemy 
przeprowadzać różne akcje mające na celu uzmysłowienie dzieciom, że mamy 
wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyć — zapewnia L. Kurpanik. 

(S) 



•Dom Kultury Niewiadom na otwarcie 
wystawy malarstwa Łucji Wojaczek 
„Odrobina z wielkich” – 24 listopada.

• Śląski Związek Gmin i Powiatów na 
spotkanie z ministrem zdrowia Mar-
kiem Balickim – 25 listopada.

• Oddział dla dzieci i młodzieży 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na wystawę „Pluszowy 
Przyjaciel Dzieci” – 25 listopada. 

• Klub Seniora Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  na obchody jubileuszu 
10 –lecia – 26 listopada.  

• Fundacja Elektrowni Rybnik na XII 
Ogólnopolski Konkurs Sztuki Niepro-
fesjonalnej im. Vincenta van Gogha 
– 27 listopada. 

• Tadeusz Ciuraba na wystawę ikon 
słomkowych.

• Foto Galeria Anny Foltynowicz–Ko-
terskiej na wystawę fotografii „Naj-
piękniejsze...” – 1 grudnia. 

• Restauracja „Żądło” na Jam Session 
– 2 grudnia.

• Zespół organizatorów „Szkolnego 
Idola 2005” na eliminacje do konkursu 
wokalnego  – 6 grudnia.

• Urząd Stanu Cywilnego na uro-
czystość Złotych Godów – 6 grudnia 
(więcej w następnym numerze). 

• Spółka „Hossa” na regionalne spotka-
nie biznesowe – 10 grudnia.

• Sekcja Ruchu Drogowego KM Policji 
w Rybniku na akcję pn. „Pieszy” – 10 
grudnia. 

• Zespół Szkół im. Powstańców Ślą-
skiech na spotkanie z rzeźbiarzem 
Józefem Hulką poświęcone roli szopki w 
sztuce ludowej, w ramach zajęć edukacji 
regionalnej – 11 grudnia.

• Organizatorzy Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek na eli-
minacje do przeglądu – 13–14 grudnia 
(więcej w następnym numerze). 

„Prowincjonalia” wymyślili Cezary Kaczmarczyk 
i Robert Pior z Domu Kultury w Boguszowicach, 
a zamysł był taki, by pochwalić się tym co dzieje się 
w placówce i pokazać swój potencjał mieszkańcom. Or-
ganizatorzy wyszli z założenia, że również na prowincji, 
a nie jedynie w centrum miasta dzieją się rzeczy ciekawe i 
warte prezentacji. I nie mylili się, a potwierdziła to m.in. 
premiera spektaklu „Czarny kwadrat” w wykonaniu 
Teatru Dorosłych działającego od listopada 2002 r. 
w DK Boguszowice. Młodzi ludzie zadebiutowali na sce-
nie rok temu „Pierwszą lepszą” Aleksandra Fredry. Teraz 
kostiumowe role z epoki zamienili na kreacje w trudnej 
konwencji absurdu, gdyż jak mówi jeden z aktorów 
„tylko absurdy są piękne”. Spektakl, który wyreżyserowała 
twórczyni Teatru Dorosłych Izabela Karwot, składa 
się z dwóch części. W „Lamencie” Krzysztofa Bizio 
z dobrej strony pokazały się Dorota Chmielińska–
–Leszczyniak i Magdalena Lunitz, które miały przed 
sobą trudne zadanie aktorskie. — Dziewczyny chciały 
sprawdzić się w monologach. W pierwszym z nich mogliśmy 
zobaczyć, jak różne rzeczy są w stanie doprowadzić nas do 
obłędu, a w drugim pokazano przestrzeń metafizyczną, 
która nie jest ostatecznie określona. To inny wymiar, może 
czyściec... — mówi I. Karwot. Tekst „Lamentu” połączo-
no z „Czarnym Kwadratem” Anny Świrszczyńskiej, w 
którym udanie wystąpili też pozostali aktorzy Teatru Do-
rosłych – Kamila Oleszczak, Beata Brzoza, Łukasz 
Maliszewski oraz główni bohaterowie Artur Stasiak 
(Wariat) oraz gościnnie Tomasz Koźlik (Zamiatacz), 
związany z Młodzieżowym Zespołem Teatralnym, dzia-
łającym przy Rybnickim Centrum Kultury.

Spore wrażenie na widzach zrobiła nie tylko gra aktorów, 
ale też kostiumy zaprojektowane przez Aleksandrę Mrok–
–Rutkowską, która w DK Boguszowicach prowadzi 

 Sylwester na Rynku!... Sylwester 
od godz. 23.30 Patrycja Wajs & „Power Dance”, przeboje muzyki światowej, 

życzenia noworoczne prezydenta miasta, pokaz sztucznych ogni

Zaprosili nas...
Jak podaje słownik, może być cicha, głęboka i głucha. Jednak prowincja, 

bo o niej mowa, nie zawsze musi kojarzyć się z ograniczeniami, brakiem 
horyzontów i zaściankowością. Potwierdziły to boguszowickie „Prowincjonalia”, 
impreza dzięki której młodzi ludzie pokazali nie tylko swoje aktorskie pasje... 

Ciekawie poza centrum

Autorka zmyślnych 
projektów Aleksandra 
Mrok–Rutkowska.

Zdjęcia: s.

Jak pokazać Niemożli-
wość, Kubek w Kubek, 
Szczęście czy Butelkę od 
Szampana? Autorom 
pomogły nieabstrakcyj-
ne stroje. 

artystyczne koło młodych talentów. Jeżeli bowiem mo-
żemy wyobrazić sobie jak na scenie powinien wyglądać 
Wariat, Zamiatacz czy Żyrafa, to jak pokazać inne 
postaci grające w spektaklu – Niemożliwość, Kubek 
w Kubek, Szczęście oraz Butelkę od Szampana? 
— Stroje miały być realne, choć w teatrze absurdu nie 
musi tak być. Ja jednak pomyślałam „dlaczego nie”. Swoje 
wyobrażenia przedstawiłam projektantce, a ona nadała 
im kształt — mówi I. Karwot. Zmyślne projekty uszyła 
w ciągu dwóch miesięcy Katarzyna Wielesiewicz, 
która zawsze marzyła o tym, by szyć kostiumy dla 
teatru. Dzięki zaangażowaniu całego środowiska 
– Tomasz Porembski zadbał o światło, a scenografię 
wykonał Andrzej Wyżgoł – powstał dojrzały spektakl, 
w którym za sprawą naprawdę dobrego aktorstwa, 
widzowie na przemian śmiali się i wpadali w zadumę. 

Zamysł, by dzięki „Prowincjonaliom” dotrzeć do 
mieszkańców, udał się, gdyż spektakl obejrzała niemal 
pełna sala DK w Boguszowicach, a występom przyglą-
dali się też „nowi”, którzy chcą dołączyć do zespołu 
Teatru Dorosłych i spróbować swych sił na scenie. 
Jednak tegoroczne „Prowincjonalia” to nie tylko teatr. 
Cykl imprez zainaugurował koncert młodzieżowego 
zespołu „Agressiva”, ponadto pokazano dwie wystawy 
– Sylwii Pyka „Lalka w teatrze”, na którą złożyły się 
fotografie wykonane w Teatrze „Banialuka” oraz A. 
Mrok–Rutkowskiej i jej projektów przygotowanych do 
spektaklu „Czarny Kwadrat”.

W przyszłym roku „Prowincjonalia” również odbędą 
się jesienią. Tym razem wspólnie z DK w Chwałowi-
cach. Przecież prowincja to brzmi dumnie! 

(S)
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Konkurs Świąteczny

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 11/2004 – „ELITA”. 
Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł każdy otrzy-
mują: Krystyna Rawska i Karina Szczepkowska z 
Rybnika.

Sportowe okulary polaryzacyjne firmy 
„Vogel” o wartości 149,00 zł

Na świąteczny spacer wybierzmy się tym razem poza Rybnik 
i odwiedźmy kilka okolicznych miejscowości, gdzie znajdują się 
zabytkowe kościółki.

Konkursowym zadaniem będzie dopasowanie literom od A do F nazw 
poszczególnych miejscowości. W diagram należy wpisać kolejne litery 
oznaczone numerkami od 1 do 20. W ten sposób powstanie hasło, które 
jest I częścią rozwiązania, zaś II część stanowią nazwy miejscowości, które 
też należy wypisać.

Na rozwiązania na kartkach pocztowych czekamy do 17 stycznia 
2005 roku. Spośród naszych Czytelników, którzy przyślą prawidłowe 
rozwiązania, wylosujemy osoby, które otrzymają nagrody podane obok 
wraz z ich fundatorami.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Bon towarowy wartości 100 zł
Książka „Domowa kuchnia, potrawy  

z warzywami przez cały rok”

3 kalendarze ścienne na 2005 rok

15 aktualnych
rozkładów jazdy

2 bony towarowe wartości 300 zł każdy

Rybnik, Wodzisławska 56
www.rondomusic.com.pl

Dwa bony towarowe wartości 50 zł każdy

ul. Raciborska 2, tel. 423 82 28
Plac Kopernika 1, tel. 422 43 12
ul. Piłsudskiego 33, tel./fax 423 91 99

•••

•••

•••

•••

Markowe pióro Waterman
2 długopisy Parker

terminarze na 2005 rok

•••

Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070 31



Antoniczek
w volkswagenie

W związku z 100 rocznicą poświęcenia „nowego kościoła” czyli bazyliki św. Antoniego w Rybniku, która będzie uroczyście obchodzona w 2007 roku, 
ks. proboszcz Franciszek Musioł zlecił krakowskiej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki odnowienie wielkiego neogotyckiego ołtarza. Ten niewąt-
pliwie historyczny moment demontażu ołtarza został sfotografowany tylko przez naszą redakcję !. To niepowtarzalne wydarzenie miało miejsce 9 
– 10 listopada 2004 roku. Wszystkie drewnianie elementy ołtarza zostały rozebrane, zabezpieczone i przewiezione do Krakowa. Podczas podróży główna figura 
św. Antoniczka „siedziała” na honorowym miejscu, koło kierowcy, w szoferce ciężarowego volkswagena. 

Trudno dzisiaj dokładnie określić, kiedy odnowiony ołtarz powróci do Rybnika, ale na przełomie stycznia i lutego 2005 roku postaramy się na łamach 
naszej gazety pokazać postępy prac konserwatorskich.                                                                                                                                                          Tekst i zdj.: Marek 

1. Stawianie rusztowania przed demontażem ołtarza.
2. Ostrożne ściąganie z ołtarza figury św. Antoniego.
3. Kościelny obok wymontowanej części tabernakulum.
4. Całością prac kieruje konserwator Barbara Aleksie-

jew–Wantuch. Uszkodzona przed laty rączka Dzieciątka 
zostanie naprawiona.

5. Ładowanie figur i innych elementów ołtarza na 
ciężarówkę.

6. Cenny bagaż za chwilę odjedzie do Krakowa.
7. Figura „Antoniczka” jechała do renowacji w szoferce 

volkswagena.
8. Prezbiterium bazyliki z całkowicie zdemontowanym 

ołtarzem.
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Kolyndy Śląskie Na śląsko godka przełonaczył:

Marek Szołtysek

Posuchejcie pastyrze
(na melodię: Anioł pasterzom mówił)

Posuchejcie pastyrze,
Łostowcie już swe lyże.
I drapko, stowejcie, sie szykujcie
Kaboty i szczewiki łobujcie,
Za gwiozdką wyndrujcie!

To pastyrze zrobiyli,
Co anieli pedzieli.
I roz, dwa, przi betlyjce już stojom,
Ale sie włazić tam trocha bojom
I we dźwiyrza klupiom!

Szczynść Boże ci Ponboczku,
Narodzony w żłobeczku,
A my sie tego niy spodziywali,
Że Ciebie tak bydymy widzieli,
My pastyrze biydni!

Dzisioj w betlyjce
(na melodię: Dzisiaj w Betlejem)

Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym cuda som i dziwy,
Bo prosto z nieba, aby świat zbawić Gość wielgi tam przibył.
Ponboczek w stajni, idź go przygarnij,
Ci co tak chcieli, tam przibieżeli,
A my zaśpiywomy, piyknie porzykomy
I mu coś fajnego domy!

Panna Maryjka, piastuje w rynkach Ponboczka małego
I tak se myśli, niych mu sie prziśni coś fest pobożnego.
Ponboczek w stajni...

Prziszli pastyrze, łotwarli dźwiyrze, zagrali na lirze,
Czamu na sianie, leżysz nasz Panie, kaj zogowek z piyrzym?
Ponboczek w stajni...

Piykno Paniynka
(na melodię: Gdy śliczna Panna)

Piykno Paniynka synka piastowała,
Jak fest mu przała, tak piyknie śpiywała:
Lili, lililaj mój mały syneczku,
Uśnij drapko już, na tym zogoweczku.

Zawrzij już łoczka, śpij i mie usuchnij,
Bo jo mom tela do zrobiynio w kuchni:
Lili, lililaj...

Woł i osiołek, twe graczki pluszowe,
Niych ci sie prziśnią jak sny kolorowe.
Lili, lililaj...

Czy coś cie boli, pieluchy mosz zlone?
Abo mosz w brzuszku coś nałonaczone?
Lili, lililaj... Ponboczkowi zaśpiywejcie

I co mocie, na tym grejcie!

Do betlyjki idymy, Ponboczka łodwiedzymy!

Przi betlyjce anioł stoł
I na krzipkach piyknie groł!

jj
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Zaplanowany jako forpoczta koncert „Po-
lucjantów” z Kubą Badachem w Jazz Klubie 
Mimoza nie odbył się z powodu braku energii 
elektrycznej spowodowanej pamiętną, listopado-
wą wichurą. Organizatorzy czyli Stowarzysze-
nie Muzyczne Jazz Club Mimoza zapewniają 
jednak, że zaproszeni wykonawcy wystąpią w 
lutym przyszłego roku.     

W czasie pierwszego koncertu w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej 30. urodziny obchodził South 
Silesian Brass Band, jeden z najstarszych 
zespołów jazzu tradycyjnego w Polsce. Aktualnie 
w jego skład wchodzą: kierujący grupą od 1986 
roku Saturnin Abrahamczyk (puzon) i jego 
brat Adam (trąbka, wokal), bracia Marian 
(banjo) i Andrzej (tuba) Siwiccy, Damian 
Bernacki (klarnet) i Jerzy „Kali” Wengla-
rzy (perkusja). Zespół powstał z inicjatywy 
dyrygenta młodzieżowej orkiestry dętej szkoły 
górniczej w Chwałowicach Piotra Cupoka i 
od lat 80. jest związany z tamtejszym Domem Kul-
tury. Największym sukcesem zespołu było zdobycie 
nagrody Polskich Nagrań i wyróżnienia dla tubisty 
Andrzeja Siwickiego na festiwalu Old Jazz Meeting 
Złota Tarka w 1981 roku. W ciągu trzech dekad 
z SSBB grało wielu świetnych muzyków, zaproszo-

nych teraz na urodziny. Wśród nich 
długoletni lider Czesław Gawli-
k,Tadeusz Petrow, Leon Płachta, 
a także Andrzej Trefon, Andrzej 
Kocyba, Antoni Kucznierz czy 
Lothar Dziwoki, zaprezentowała się też jedyna 
w tym towarzystwie przedstawicielka płci pięk-
nej, wokalistka Danuta Ciszewska. Zespół – ju-
bilat sam, a następnie w składzie poszerzonym 
o gości, wykonał kilkanaście jazzowych standar-
dów, udowadniając, że wciąż jeszcze potrafi się 
tą żywiołową muzyką bawić, świetnie przy tym 
bawiąc publiczność. W drugiej części wystąpił 
starszy o lat 10 „kolega po fachu”, najstarszy 
i najlepszy polski zespół jazzu tradycyjnego Jazz 
Band Ball Orchestra ze swoim założycielem 
i liderem od samego początku Janem Kudykiem 
(trąbka, wokal). Zespół miał ułatwione zadanie, 
bo publiczność była już rozruszana, trzeba było 
tylko tę temperaturę utrzymać. A sztuka ta 

udała się nie tylko 
do końca koncertu, 
ale do rana, bowiem 
do bladego świtu 
w Domu Kultury 
w Chwałowicach 
trwał  niezwykle 
udany jam session 
z udziałem wszyst-
kich muzyków.

W czasie koncer-
tu finałowego koń-
czącego tegoroczne 
SJM, na scenie Te-
atru Ziemi Rybnic-
kiej spotkali się mu-
zycy jazzowi z całego 
świata. Jako pierwsza 

zagrała formacja „Sin” saksofonisty Grzegorza 
„Grzech” Piotrowskiego. Wspólnie z nim 
wystąpili pianista Marcin Masecki, perkusista 
o izraelskich korzeniach Ziv Ravitz, kontraba-
sista z USA Garth Stevenson oraz ormiański 
muzyk Hovik Hovanisian, grający na ludowym 
instrumencie pod nazwą duduk, a także kwartet 
smyczkowy. Nowoczesne jazzowe brzmienie mu-
zyki ... grzechu wartej przypadło do gustu licznie 
zgromadzonej publiczności, którą czekał jeszcze 
jeden wyjątkowy występ. Na jazzowy deser zagrał 
zespół gwiazd – „International sextet” z fle-
cistą Krzysztofem Popkiem z Rybnika, który 
do wspólnego grania zaprosił mistrza trąbki 
Piotra Wojtasika i znakomitego saksofonistę 
Piotra Barona oraz muzyków z Holandii 
i USA – Jaspara van’t Hofa, Eda Schullera 
i Johna Betscha.  

— To był wyjątkowy Silesian Jazz Meeting, a roz-
począł się w okolicznościach dosyć dramatycznych. 
Po raz pierwszy w historii z powodu braku prądu 
nie odbył się jeden z zaplanowanych koncertów. 
Potem była „jubileuszowa zadyma” z udziałem 
wyjątkowych gości, a w Chwałowicach odbyło się 
niezapomniane nocne „jam session”. W Domu 
Kultury zebrał się big band z udziałem aż pięciu 
puzonistów, a muzycy mówią, że takiego „jamu” 
jeszcze tutaj nie było. Na zakończenie – jazz współ-
czesny, światowy... — podsumował SJM redaktor 
naczelny miesięcznika „Jazz Forum” Paweł Bro-
dowski, który całą imprezę poprowadził. 

Tekst i zdj.: (r), (S)

Główną sceną jazzowych wydarzeń 
tegorocznej edycji imprezy był 
Teatr Ziemi Rybnickiej, gdzie miały 
miejsce dwa koncerty.

Tradycyjnie i nowocześnie

XIX SJM

Jubilaci i ich goście: Czesław Gawlik 
(przy fortepianie), obok Tadeusz 
Petrow oraz Lothar Dziwoki – śląski 
Armstrong.

Muzyka grzechu warta... zespół „Sin” saksofonisty 
Grzegorza Piotrowskiego.

Prosto z występów w Szwajcarii na koncert do Rybnika 
przyjechali muzycy „International Sextet”.34 Nr 12/402; grudzień 2004



Jego tytuł – „Czas dokumentu” mówi wszystko, zaś pro-
gram kilkudniowej imprezy musiał miłośników filmowego 
dokumentu, tego z najwyższej półki, usatysfakcjonować. 
Nim jednak w Kinie Premierowym RCK opuszczono ekran, 
widowni przedstawili się członkowie zarządu klubu: Kazi-
mierz Grzonka, Roman Wilk i Mieczysław Żabicki 
oraz komisja rewizyjna w składzie Bartosz Demczuk, 
Zygmunt Paszek oraz Joanna Zatorska, zaś prezes klubu 
Wojciech Bronowski odebrał zasłużone gratulacje.

Złożyli je przedstawiciele prezydenta miasta, Rybnickiego 
Centrum Kultury, gdzie klub kiedyś miał, i znów ma, swoją 
siedzibę, przyjechało też szefostwo z Warszawy w osobach 
sekretarza generalnego Federacji Aleksandry Myszak i wi-
ceprzewodniczącego Jacka Jaroszyka, który zamiast życzeń 
wygłosił poemat pochwalny na cześć prezesa Bronowskiego 
i jego „stosunków” z X Muzą. Z życzeniami pospieszył też Jan 
F. Lewandowski, filmoznawca i krytyk filmowy. W. Bronowski 
założyciel DKF „Ekran” i jego prezes od początku, przypo-
mniał dzieje klubu i sukcesy w upowszechnianiu kultury 
filmowej w mieście i regionie. A że była to działalność owocna, 
świadczy prawie trzystu aktualnych członków klubu i chętni 
do uczestniczenia w Małej Akademii Filmowej. 

Uroczystość miała aż dwie części artystyczne. W pierwszej 
kilka piosenek filmowych, w tym słynną kołysankę Komedy z 
filmu „Dziecko Rosemary” Romana Polańskiego, zaśpiewała 
Iwona Loranc, zaś druga była ucztą dla amatorów polskiego 
dokumentu. A przyznać trzeba, że zarówno przed laty, jaki i 
teraz polski dokument ma się świetnie, byle byłoby go gdzie 
oglądać...A tu obejrzeć mogliśmy filmy zaliczone przez wy-
bitnego reżysera – dokumentalistę Marcela Łozińskiego 
do „Złotej dziesiątki polskiego dokumentu”. Filmy przed-
stawił jego znakomity kolega po fachu Paweł Kędzierski, 
podkreślając ich wyjątkową wartość, zarówno poznawczą, 
jak i artystyczną. — Te filmy wywołują wzruszenie i w tym 
ich siła... Do „złotej dziesiątki” zaliczono m.in.  robiącą do 
dziś ogromne wrażenie „Powódź” Jerzego Bossaka z 1947 
roku, „Muzykantów” Kazimierza K a r a b a s z a 
o orkiestrze warszawskich tram-
wajarzy, film „W lutym 1971” 
K. Gryczałowskiej o spotkaniu 
mieszkańców pewnej wsi z 
posłem PRL, tuż po zmianie 
ekipy rządzącej, która ustawiła 
się „frontem do ludu”, jest też 
film „Z punktu widzenia noc-
nego portiera” Kieślowskiego, 
o którym może nie wszyscy 
wiedzą, że był znakomitym 
dokumentalistą. Zresztą twór-
czość Kieślowskiego była obecna 
przez wszystkie dni seminarium 
w ramach specjalnej retrospekty-
wy, były też dzieła innych znako-
mitości dokumentu: Wojciecha 
Wiszniewskiego, Marcelego 
Łozińskiego, Grzegorza Królikie-
wicza, Marka Koterskiego, Jacka 
Bławuta, Andrzeja Barańskiego, 

Marii Zmarz- Koczanowicz, Marka Piwowskiego czy 
osławiona „Defilada” Andrzeja Fidyka. Była też okazja 
do obejrzenia „perełek” zagranicznych: „Zabaw z bronią” 
Moora, „ Mondo cane” Jacopettiego czy „Świata milcze-
nia” Jacques’a Cousteau. Ostatnim pokazanym filmem 
było „Spotkanie z diabłem” – dwugodzinna, magiczna 
impresja z wulkanami w roli głównej. Słowem – to co naj-
lepsze w dokumencie. Nie zabrakło twórców „na żywo”: 
Kazimierza Karabasza, młodego–zdolnego Macieja 
Adamka, Artura Lepharda, organizatora imprezy „Doc 
Review” w Warszawie, który zaprezentował „Wrzeszczą-
cych facetów”, głośny (nomen omen) film duńsko–fiński. 
Był też prof. Mirosław Przylipiak, który swój wykład o 
dokumencie amerykańskim ilustrował kilkunastoma 
filmowymi fragmentami. Cała impreza okraszona była 
występami artystycznymi, m.in. Mały Teatr Tańca przy 
Teatrze Ziemi Rybnickiej przygotował specjalny program 
oparty na muzyce filmowej.     

Tak więc organizatorzy stanęli na wysokości zadania, 
tym bardziej, że filmy pokazywane były z kilku nośników, 
również VHS, DVD, w systemie Beta i in. Wydaje się 
jednak, że ich wysiłki nie były proporcjonalne do zainte-
resowania ze strony publiczności. Może Rybnik jest jednak 
zbyt małym ośrodkiem, a Teatr Ziemi Rybnickiej zbyt 
wielką salą na, co tu kryć, dość elitarną imprezę? A szkoda, 
że z tak atrakcyjnej propozycji nie skorzystaliśmy w stop-
niu, w jakim na to zasługiwała...

Końcowym, mocnym akcentem jubileuszowych obcho-
dów były dwa podwójne seanse. Tradycyjnie w poniedzia-
łek (13.12) dwa filmy dwóch głośnych i niepokornych 
reżyserów – Larsa von Triera „5 nieczystych zagrań” i 
Emira Kusturicy „Życie jest cudem”. Film jaki pokazano 
dodatkowo we wtorek „podarował” jubilatowi dystrybutor 
Gutek Film. A był nim największy przebój 
największej kinematografii świata 
czyli Indii „Czasem słońce, czasem 
deszcz”. Trzygodzinna epopeja o 

miłości porwała również 
rybnickich widzów. 

Tekst i zdj.: (r)

Niech żyje dokument!
Rybnicki DKF „Ekran”, obchodzący dokładnie w połowie grudnia swój jubileusz, 

otrzymał w prezencie od macierzystej Polskiej Federacji DKF... przywilej zorganizowania 
(po raz czwarty w 40–letniej karierze) ogólnopolskiego seminarium.

40 lat DKF „Ekran”

Prezesowi Wojciechowi Bronowskiemu życzenia składają 
przedstawiciele Polskiej Federacji DKF.

Piosenki z filmowych przebojów
przypomniała Iwona Loranc.. 

zasobnego mecenasa jak RZPW 
oraz osobowości rangi Antoniego 
Szafranka za pulpitem dyrygenc-
kim, która potrafiłaby jak kiedyś 
przyciągać do Rybnika uznanych w 
szerokim świecie solistów? Dobrze 
rokuje na przyszłość nowe lokum 
Szkoły Muzycznej, jeśli chodzi o 
pielęgnowanie lokalnych talentów 
muzycznych.      

Ważna jest szerokość wachlarza 
oferty kulturalnej, adresowanej 
do wszystkich pokoleń odbiorców, 
a przede wszystkim do najmłod-
szych, by wyrabiać u nich na-
wyk kontaktu ze sztuką „żywą”, 
z osobowością artysty. Najważniej-
sze są jednak osobowości liderów, 
jeśli chodzi o tworzenie nowych ze-
społów dla uzdolnionej artystycz-
nie młodzieży, a w tym kierunku 
zdaje się zmierzać TZR w ostatnich 
latach, o czym świadczy powstanie 
Chóru Chłopięcego, Małego Teatru 
Tańca czy wznowienie działalności 
Studia Teatralnego dla dorosłych. 

Widzę dla Teatru Ziemi Rybnic-
kiej jeszcze wiele lat działania na 
polu upowszechniania kultury pod 
warunkiem, że dopracujemy się 
metod wyławiania i zatrzymywania 
na miejscu talentów wyrosłych 
z tej ziemi. Powinni je wspoma-
gać ci wszyscy, którzy czują się 
z Ziemią Rybnicką związani, a osią-
gnęli już sukcesy w animacji kultury 
czy w różnych dyscyplinach sztuki. 
Dla młodych talentów powinny się 
znaleźć środki na stypendia (i ofer-
ty pracy w przyszłości), mistrzowie 
powinni mieć stworzone możliwo-
ści upowszechniania swej wiedzy 
i umiejętności. Jedni i drudzy mu-
szą mieć zapewnione różne formy 
wymiany doświadczeń z innymi 
centrami kultury w Polsce i poza 
nią. Zanim dopracujemy się własnej 
filii którejś z uczelni artystycznych, 
zadbajmy o to, aby i u nas pojawiły 
się najpierw liczne klasy, a potem 
liceum profilowane o profilu arty-
stycznym. Młodzi – zdolni muszą 
w nieodległej przyszłości znaleźć 
w Rybniku miejsce do terminowa-
nia, bo to oni muszą być przygo-
towani do przejęcia w przyszłości 
pałeczki dziedziczenia.

Grzegorz Walczak

c.d. ze strony 23

TZR
– wczoraj i dziś...
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Już po raz dziesiąty z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, na ulicach w centrum miasta rozegrano Bieg Nie-
podległości, w którym wystartowało prawie 600 zawodników.

Zdecydowaną większość z nich stanowili uczniowie szkół podstawowych (230 za-
wodników) i gimnazjów (207 zawodników). Podzieleni na kilka kategorii wiekowych 
uczestnicy biegu mieli do pokonania dystans 1 km dla uczniów, a uczestnicy biegu 
głównego mężczyzn pokonać musieli dwukrotnie dłuższy dystans.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: Urszula Pieńkowska (SP 
Ornontowice) i Rafał Kulczycki (MOSiR Korfantów) – szkoły podstawowe, Ewa 
Jóźwik (Victoria Racibórz) i Paweł Kubat (MMKS Dąbrowa Górnicza) – gimnazja, 
Monika Gluza (UKS Czwórka Żory) i Daniel Mura (ZSP nr 1 Rydułtowy) – szkoły 
ponadgimnazjalne.

Zwycięzcami biegów głównych zostali: Barbara Niewiedział (MOSiR Korfantów), 
Barbara Handzlik (Bielsko–Biała), Ewa Klein–Styperek (Rybnik), Jakub Bała-
ziński (Kraków), Marcin Nikiel (Victoria Racibórz), Maciej Ciepłak (Rybnik) i 
Wacław Dziuk (Radlin).

Na podstawie wyników indywidualnych prowadzona była również punktacja drużynowa 
szkół. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Ornontowic, II 
miejsce – Szkoła Podstawowa ze Szczerbic, a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 Rybnik.

Wśród gimnazjów – I miejsce zajęło Gimnazjum nr 4 z Żor, II miejsce Gimnazjum  
z Jejkowic, a III miejsce – Gimnazjum z Marklowic.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych z Rybnika, przed I LO i II LO z Rybnika.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach organizatorzy przygotowali puchary 
oraz atrakcyjne nagrody, dla zwycięzców biegu głównego kobiet i mężczyzn ufundowano 
nagrody pieniężne. Najlepsze szkoły podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe walczyły 
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika.

Kończący się 2004 rok był dla 
rybniczanina Stanisława Nowaka 
niezwykle udany pod względem 
osiągnięć w amatorskim sporcie 
weteranów.

Specjalizujący się w tenisie ziemnym 
72 letni  mieszkaniec Zamysłowa, w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy wziął udział  
w 7 ogólnopolskich turniejach, w tym w 
Mistrzostwach Polski, w których z reguły 
zajmował medalowe pozycje.  Amatorską 
grą w tenisa zajmuje się od 1978 roku, po-
mimo problemów zdrowotnych trzy razy w 
tygodniu poświęca swój czas tej dyscyplinie 
sportu, dzięki której czuje się szczęśliwszy, a stojące na domowych regałach wywal-
czone trofea, puchary, medale i dyplomy cieszą oko i są dowodem na to, że sport daje 
wielką radość i satysfakcję. Jest najstarszym na Śląsku weteranem tenisa ziemnego. 
Zanim jednak rybniczanin zaczął zajmować się tenisem ziemnym uprawiał  inne 
dyscypliny sportu.

Urodzony w Bydgoszczy, najpierw pod okiem Feliksa Sztama próbował swoich sił 
w boksie, potem trafił na lekkoatletyczną bieżnię, a osiągane wyniki pozwalały mu 
na plasowanie się w pierwszej dziesiątce w Polsce. 

Pierwszy kontakt z rakietą, a właściwie z rakietką, nastąpił w latach 50., kiedy 
to zaczął grać w tenisa stołowego. Potem były studia w Toruniu, a po nich służba 
wojskowa w Bydgoszczy. Tam przez dwa lata był członkiem zespołu pieśni i tańca 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dzięki któremu zwiedził trochę świata. Następnie 
przyjechał na Śląsk do Rybnika i podjął pracę na kopalni. Z trzema innymi kolegami  
z kop. „Chwałowice” założył zespół artystyczny pod nazwą „Makawróno”. Po ciężkim 
wypadku w kopalni i długiej rehabilitacji rozpoczął swoją przygodę z tenisem ziem-
nym. Najpierw na AWF–ie w Katowicach uzyskał stopień trenera tenisa ziemnego,  
a następnie budował korty tenisowe, rozwijał tenisowe kluby kopalniane, szkolił dzieci 
organizując przy tej okazji liczne turnieje.

Dzisiaj jest aktywnym w sporcie amatorskim zawodnikiem i dobrym przykładem dla 
tych, dla których sport istnieje tylko przed szklanym ekranem domowego telewizora.

• Rada Dzielnicy Smolna zorganizowała V świąteczny turniej skata 
sportowego. Uczestniczyło w nim 30 zawodników, a zwyciężył Zbi-
gniew Szczęch, drugi był Antoni Marcol, a trzeci Andrzej Siąkała. 
Warto dodać, że najstarszym uczestnikiem zawodów był liczący sobie 
87 wiosen Ryszard Tendera.

• Bez Mariusza Węgrzyka (podpisał kontrakt w Ostrowie) i Mariusza 
Staszewskiego (przeszedł do zespołu z Zielonej Góry) przystąpi do 
przyszłego sezonu żużlowego RKM Rybnik. W rozgrywkach pierwszo-
ligowych drużynę rybnicką wspierać będzie Niels Kristian Iversen.

• Rybnicki Klub Motorowy ustalił już ceny karnetów obowiązujące w se-
zonie 2005. Przedstawiają się one następująco: szkolny (uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum) 48 zł; ulgowy (uczniowie szkól ponadgim-
nazjalnych, studenci, emeryci, renciści oraz żołnierze zasadniczej służby 
wojskowej) 110 zł; normalny 150 zł; trybuna kryta 230 zł. 

• Uczniowie kilku rybnickich gimnazjów wzięli udział w I Mistrzostwach 
w Pływaniu Szkół Gimnazjalnych Rybnik 2004, zorganizowa-
nych z inicjatywy Fundacji Elektrowni „Rybnik” i Miejskiego Szkol-
nego Związku Sportowego. Do rywalizacji przystąpiło 38 zawodników  
i 34 zawodniczki. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężyło 
Gimnazjum  Społeczne, drugie było Gimnazjum nr 2, a trzecie 
Gimnazjum Językowe. Wśród chłopców zwyciężyli uczniowie 
Gimnazjum nr 2, przed Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 10. W 
klasyfikacji łącznej zwyciężyło Gimnazjum nr 2, przed Gimnazjum 
Społecznym i Gimnazjum nr 4. Do wyróżniających sią zawodników 
należeli: Monika Nowak, Paweł Zastawa, Piotr Kubis i Michał 
Jurecki.   

• Na pływalni krytej MOSiR w Rybniku odbyły się Mistrzostwa Polski 
Południowej w ratownictwie wodnym połączone z IV Memoria-
łem Zdzisława Paruzela. W imprezie wystartowało 115 zawodników 
z 15 oddziałów WOPR-u. Wśród ratowniczek zwyciężyła Joanna 
Saternus z Knurowa, druga była rybniczanka Anna Byczek, jej 
koleżanka Agnieszka Bieniak zajęła 6 miejsce. Wśród ratowników 
zwyciężył Marcin Parzyński z Wałbrzycha, a rybniczanie Robert 
Androsz i Damian Wiśniewski zajęli kolejne dwa miejsca na po-
dium. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa z Rybnika, przed 

Już po raz XIV w Domu Kultury w Chwałowicach rozegrano 
tradycyjny turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości. 

Do rywalizacji przystąpiło 41 zawodników w wieku od 6 do 85 lat. 
Głównym faworytem tegorocznych rozgrywek był aktualny szachowy 
wicemistrz Europy amatorów Szymon Kołodziej, jednak wysoki 
poziom sportowy pozostałych zawodników spowodował, że zajął on 
dopiero 5 miejsce.

Wśród seniorów zwyciężył Krzyszof Wołyński, przed Marcinem 
Skwarczyńskim i Grzegorzem Witczakiem. Wśród juniorów najlep-
szym zawodnikiem okazał się Kamil Cichy, drugi był Mateusz Matusz-
czyk, a trzeci Krzysztof Konsek. Wśród juniorek zwyciężyła Angelika 
Dziodzio przed Martą Matuszczyk i Agnieszką Orzechowską. 

Tenisowy weteranSprintem:

Jubileuszowy Bieg Niepodległości

Niepodległościowe szachy
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Jan Paweł II, Tryptyk Rzym-
ski. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2003.

Literackie uzdolnienia Ojca 
Świętego są powszechnie znane, 
jednak to dzieło jest wyjątkowe. 
Papież Jan Paweł II podzielił się 
w nim swoimi bardzo osobistymi 
rozmyślaniami o źródłach na-
szego bytu, cudzie Kaplicy Syk-
styńskiej oraz wierze i nadziei, 

dając przy tym więcej pytań niż odpowiedzi. Proste, 
przemawiające do serca i umysłu strofy już weszły do 
potocznego języka, jak choćby to zdanie: „...jeśli chcesz 
znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd...”. Piękny 
prezent pod choinkę dla wrażliwych.

•   •   •
Bill Clinton, Moje życie. 

Wyd. Świat Książki, Warsza-
wa 2004.

Przed ostatnimi wyborami 
prezydenckimi w Stanach Zjed-
noczonych, jeden z Amerykanów 
zapytanych czy wybierzeKerry-
’ego czy Busha, odpowiedział: 
Clintona... I rzeczywiście, mimo 
skandalu z Monicą Lewinsky, 
Clinton nie stracił sympatii, 
jest też postrzegany jako zdecydowanie lepszy od 
aktualnego polityk. Obszerna biografia zaczyna się, 
jakżeby inaczej, Urodziłem się... i jest zapisem nie tylko 
politycznej kariery, ale i drogi do niej. Propozycja na 
dłuuugie zimowe wieczory. 

•   •   •
Wydania specjalne kobie-

cych pism: „Pani”, „Przyjaciół-
ka” i „Chwila dla Ciebie”...

...z przepisami na świąteczne 
dania od przekąsek do deserów. 
Jeszcze tydzień do Bożego Na-
rodzenia, zdążymy więc z nich 
skorzystać. Czego tu nie ma! 
Wymyślne przystawki, mięsa, 
ryby, pierogi, bigos w dziesiąt-

kach odmian, ciasta i ciasteczka, a wszystko pięknie 
przystrojone, aż ślinka cieknie. Może warto do stałego 
świątecznego repertuaru coś dodać?

•   •   •
CD Święta, święta 2. Wyd. 

Polskie Radio.
To już druga, po zeszłorocznej, 

świąteczna płyta, z której do-
chód wesprze działania na rzecz 
dzieci Polskiej Akcji Humanitar-
nej. Tym razem polscy artyści, 
a wśród nich Piasek, Mietek 
Szcześniak, Lora Szafran, Piotr Cugowski, De Mono, 
Anna Maria Jopek, Artur Gadowski i in. zaśpiewali 
słynne, zarówno zagraniczne, jak i polskie świąteczne 
przeboje. Na początek piosenka „Last Christmas” 
George’a Michaela, pamiętną ze wzruszającego 
wideoklipu. I to wykonanie niezwykłego kwartetu: 
Andrzej Piaseczny, Mietek Szcześniak, Kuba Badach, 
Andrzej Lampert... 

Świąteczne hity
Klub Międzynarodowej

Prasy i Książ ki, 
Rybnik, ul. So bie skie go 18,

tel. 42 38 703

W zawodach wzięło udział 15 ekip pływac-
kich, w tym reprezentanci dwu sekcji tereno-
wych z Rybnika: „Fair Play” i „Promyka” przy 
Specjalnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
(„Szkole Życia”) – organizatora zawodów, 
wspieranego przez macierzystą szkołę, Oddział 
Regionalny Olimpiad Specjalnych, rodziców 
i wolontariuszy z Medycznego Studium Zawo-
dowego w Rybniku i Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach. Pomocy jak zawsze 
udzieliło miasto, a także sponsorzy.

Impreza miała tradycyjnie uroczystą oprawę: 
zabrzmiał hymn olimpiad specjalnych, a repre-
zentanci uczestników złożyli uroczystą przy-
sięgę słowami: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym 
wysiłku”. Szczególnie dzielni byli ci zawodnicy, 
którzy z pomocą doświadczonych płetwonur-
ków odważyli się zanurkować i wynieść na po-
wierzchnię wody flagę towarzyszącą zawodom. 
W oficjalnym otwarciu wzięły udział wszystkie 
ekipy, a także zaproszeni goście: przedstawiciele 
władz miasta i powiatu, środowiska nauczy-
cielskiego, miejskich jednostek i placówek i in. 
Zmagania zawodników obserwowała zawsze 
wierna publiczność czyli ich rodzice, ale też 
głośno dopingujący startujących 
kolegów uczniowie rybnickich 
szkół. 

W tych zawodach mniej ważny 
jest jednak wynik, nieważny jest 
styl, ważne jest przełamywanie 
barier i to zarówno wśród zawod-
ników, jak i obserwatorów. Ważna 
jest radość i duma z dopłynięcia 
do mety, ważne jest dzielenie się 
emocjami z opiekunami, ważny 
jest uścisk dłoni wręczającego 
medal czy dyplom oraz życzliwej 
osoby składającej gratulacje.     

Olimpiady specjalne to mię-
dzynarodowy ruch sportowy 
działający w ponad 140 krajach 

świata działający na rzecz osób z upośledzeniem 
umysłowym. Misją Olimpiad Specjalnych jest za-
pewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym 
(od lat 8) całorocznych treningów i zawodów 
sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpij-
skich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności 
fizycznej, daje możliwość demonstrowania 
odwagi, doświadczania radości i dzielenia się 
nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z 
rodzinami, innymi uczestnikami zawodów i ze 
społecznością lokalną. Dodajmy: takie spotkania 
czynią nas ludźmi bardziej tolerancyjnymi... 

•••
Rybniczanie odnieśli również sukces podczas 

V Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego 
Olimpiad Specjalnych, który odbył się w 
Olsztynie. W 12 osobowej grupie reprezentującej 
Śląsk, znalazło się aż czterech zawodników „Pro-
myka”. Piotr Warchoł wypływał złoty medal 
i ma szanse na starty na międzynarodowych 
arenach, a Mateusz Ptak i Robert Ogorzałek 
zdobyli na swoich dystansach brązowe medale. 
Bardzo dobre IV miejsce w najtrudniejszym ze 
stylów – delfinem zajął Damian Wojciechow-
ski, a sztafeta, w której płynęli Mateusz, Piotr 
i Damian może poszczycić się mianem drugiej w 
Polsce. — Mamy ogromną satysfakcję z sukcesów 
naszych podopiecznych. Cieszymy się, że zajęcia na 
pływalni przynoszą takie efekty — mówi Aneta 
Gawrysiak z rybnickiego „Promyka”. Życzy-
my kolejnych sukcesów i gratulujemy! 

r, (S)

Już po raz dziesiąty kryta pływalnia 
e lekt rowni  „Rybnik”  gośc i ła 
uczestników Regionalnego Mityngu 
Pływackiego Olimpiad Specjalnych.

Będę dzielny...

Kto, oprócz nich, potrafi się tak cieszyć...                      Zdj.: r

Drużyna gospodarzy RMKS Rybnik  
wygrała szósty Międzynarodowy Tur-
niej Bokserski o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika. 

W turnieju udział wzięło 73 zawodników 
reprezentujących 13 klubów. Oprócz polskich 
pięściarzy, na ringu stanęli Czesi z Havirzowa, 
Ostrawy i Frydka Mistka. 

Zawodnicy Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego wyróżniali się od początku turnieju 
i w efekcie zajęli pierwsze miejsce przed Konkordią 
i Góralem. Po 6 punktów dla rybnickiego zespołu 
zdobyli:  Patryk Cichocki, Marcin Cichocki, 
Janusz Grzeszczyk, Tomasz Szot, Mateusz 
Mazik, Kamil Łukaszuk, Adam Konieczny 

i Wojciech Podgórny. Po dwa oczka do punktacji 
drużynowej turnieju dołozyli jeszcze: Mateusz 
Depczyński, Dawid Niesporek, Piotr Sła-
wik i Dawid Dymański. Przed turniejem 
wyróżniającym się zawodnikom wręczono 
statuetki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego, a otrzymali je: Patryk Cichocki 
– zdobywca Pucharu Polski w wadze 51 kg, 
Janusz Grzeszczyk i Tomasz Szot – mistrzowie 
Polski młodzików oraz Mateusz Depczyński 
– zdobywca trzeciego miejsca na ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży. 

Zakończone zostały również rozgrywki o 
tytuł drużynowego mistrza Śląska juniorów 
rybniczanie zdobyli 205 punktów i w końcowej 
tabeli uplasowali się na 3 miejscu na 18 sklasy-
fikowanych zespołów. 

Boksowali o Puchar
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1.01., pon., godz.10.00 – dyżur praw-
niczy – mec. Szczepan Balicki;
6.01., czw., godz.11.00 – „Cogito” 
– mgr Urszula Motykowa;
6.01., czw., godz.12.30 – Historia muzy-
ki w odcinkach – mgr Boleslaw Motyka;
11.01., wt., godz.13.15 – wspólne 
kolędowanie – Ewa Janik
12,01., śr., godz.13.00 – wykład „Suche 
oko” dr Aniela Kempinska;
13.01., czw., godz.11.00 – Klaudia 
Wolczyńska;
17.01., pon., godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Grzybczyk;
20.01., czw., godz. 11.00 – M. Godlewska;
27.01., czw., godz. 11.00 – „Krótlko-
falarstwo – Wydz. tech.;
31.01., pon., godz.10.00 – dyżur praw-
niczy – mec. Szczepan Balicki.

Uniwersytet 
III Wie ku za pra sza... 

na zajęcia do swo jej siedziby przy ul. So-
bie skie go 15, tel. 42 23 654

Kursy autobusów 
komunikacji miejskiej 
w okresie świątecznym

24.12. (piątek – Wigilia) według roboczego rozkładu 
jazdy do godziny 16.00; 
25. 12. (sobota – pierwszy dzień świąt) według 
świątecznego rozkładu jazdy; 
26. 12. (niedziela – drugi dzień świąt) według nie-
dzielnego rozkładu jazdy; 
31.12. (piątek – Sylwester) według roboczego rozkładu 
jazdy do godziny 18.00; 
1.01.2005 r. (sobota – Nowy Rok) według świątecz-
nego rozkładu jazdy. Świąteczny rozkład jazdy dotyczy 
linii nr 3, 4, 9, 12, 26, 28, 41, 48.

Kasa biletowa na Placu Wolności czynna: 
24.12. (piątek – Wigilia) nieczynne;  29.12. (środa) 10.00 
do 17.00;  30.12. (czwartek) 8.00 do 16.00;  31.12. (pią-

tek– Sylwester) nieczynne, pozostałe dni bez zmian

Uczniowie z Żor pojawili się na scenie z 
czerwonymi wstążeczkami – symbolem soli-
darności z chorymi na AIDS..

Zdjęcia: s

Z wstążeczką na scenie
Tego dnia o Aids i HIV mówiło się więcej niż zwykle. Również 

w Rybniku. 1 grudnia w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły 
się eliminacje regionalne do I Ogólnopolskiego Przeglądu 
Sztuk Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o AIDS”.

Przewodniczący RD tej ostatniej Andrzej Oświecimski przypomniał sytuację 
w dzielnicy, gdzie skutkiem znacznego ubytku miejsc pracy jest coraz szerszy mar-
gines społeczny, nasila się patologia i roszczeniowe postawy. Uważa on, że trzeba 
wejść bardzo głęboko w środowisko, spenetrować je i pracować z całymi rodzinami 
tak, by efekty były widoczne dla innych i dawały pozytywny przykład. Partnerstwo 
dla projektu zadeklarował też Marek Kornas, burmistrz Czerwionki–Leszczyn, 
gminy szczególnie dotkniętej bezrobociem. Podsumowując spotkanie wiceprezy-
dent Ewa Ryszka podkreśliła już włożony przez PUP, OPS i rady dzielnic wielki 
wkład pracy w analizę sytuacji w poszczególnych dzielnicach. — Głównym celem 
projektu jest jego przełożenie na miejsca pracy. Ale to dopiero początek trudnej drogi, 
bo trudna jest grupa społeczna, z którą przyjdzie nam pracować.

O poszczególnych fazach i efektach realizowanego w ciągu trzech lat projektu 
będziemy sukcesywnie informować. Warto też dodać, że Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej niezwykle skutecznie pozyskuje unijne środki pomocowe. 
Tylko w bieżącym roku, oprócz projektu „Odziedzicz pracę”, pozytywnie rozpa-
trzono jeszcze trzy wnioski RCEZ na projekty do programu Leonardo da Vinci: 
„Współpraca europejskich szkół w zakresie uzyskiwania certyfikatów z przedmiotów 
elektrycznych” (22.140 euro), „Handlowiec systemów informatycznych” (54.385 
euro) i „Ja, ty, my w parlamencie Europejskim” (3 tys. euro).                                 (r)

c.d. ze strony 13

Odziedzicz 
pracę...

Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” zaprasza do spędzenia, zimo-
wych wieczorów przed ekranem Kina Premierowego:

• 3 stycznia – „Nikotyna”, prod. meksykańskiej, reż. Hugo Rodriguez. 
Pastisz filmów Tarantino. Co wyniknie z pożądania... papierosa? 

• 10 stycznia – „Kawa i papierosy”, prod. USA, reż. J. Jarmusch. Kil-
kanaście urokliwych scen nakręconych w różnych okresach czasu przez 
kultowego reżysera...

• 17 stycznia – „Upadek”, prod. niemieckiej. Głośny obraz o ostatnich 
12 dniach życia Hitlera, z Bruno Ganzem w roli głównej. 

• 24 stycznia – „Mój Nikifor”, prod. polskiej, reż. K. Krauze. Portret 
wyjątkowego artysty, z wybitną kreacją Krystyny Feldman, nagrodzoną 
w Gdyni. 

• 31 stycznia – „Noi Albinoi”, islandzka opowieść o dojrzewaniu i buncie 
17-latka oraz chęci poznania świata... 

Wszystkie seanse rozpoczynają się o godz. 19.30.

Styczeń w DKF „Ekran”

program zajęć na styczeń 

Rybnicki
rozkład jazdy

Przy współpracy z Zarządem Trans-
portu Zbiorowego po raz pierwszy w 
Rybniku został wydany kompleksowy 
rozkład jazdy. Zawiera on rozkłady 
wszystkich przewoźników działających 
na terenie Rybnika i przyległych miej-
scowości. 

Rybniczanie w jednej poręcznej książeczce 
znajdą pełny rozkład komunikacji miejskiej ZTZ 
jak również MZK Jastrzębie. Dodatkowo wydaw-
nictwo zawiera  rozkład jazdy autobusów PKS oraz  
rozkład jazdy pociągów ze stacji Rybnik PKP. 

“Rybnicki Rozkład Jazdy” można nabyć m.in. 
na Placu Wolności i w kilkudziesięciu placówkach 
handlowych działających na terenie Rybnika, 
Rydułtów i Radlina. 

Do teatralno–edukacyjnej rywalizacji stanęli uczniowie I LO im. Powstań-
ców Śląskich i Zespołu Szkół Budowlano – Usługowych z Żor. Jednak 
eliminacje, którym przyglądało się wielu młodych ludzi, miały nie tylko charak-
ter scenicznej potyczki. Chodziło przede wszystkim o propagowanie wiedzy na 
temat problematyki AIDS/HIV oraz tolerancji. Wszystko po to, by rozmawiać 
o chorobie, szczególnie w gronie ludzi młodych, gdyż jak wskazują dane, wśród 
Polaków zakażonych HIV ponad 50% to osoby w wieku 20–29 lat. 

Spektakl „AIDS – choroba XXI wieku” w wykonaniu uczniów z Żor był 
naszpikowany wiedzą – historia choroby, liczba wykrytych przypadków, ilość 

zakażonych i chorych... Wskazywał jak można uchronić się przed zarażeniem, 
uniknąć zagrożeń i radzić sobie z nietolerancją: — Strach jest nieuzasadniony 
— przekonywali członkowie grupy „Maska” z Żor. Odmienny w formie był 
spektakl „Dom” w wykonaniu uczniów I LO, i to on spodobał się publiczności 
i jury, któremu przewodniczył reżyser Janusz Majewski. Historia dwójki 
młodych ludzi miała zwrócić uwagę młodzieży na konieczność ponoszenia 
konsekwencji swoich decyzji, czasami przez resztę życia... 

Do obchodów Światowego Dnia AIDS w Rybniku włączyli się nie tylko 
uczniowie i nauczyciele, ale również przedstawiciele Powiatowej Stacji Sa-
nitarno–Epidemiologicznej, a koordynatorem przeglądu była Małgorzata 
Grabowska. (S)

Spektakl „Dom” przyniósł licealistom awans do etapu 
wojewódzkiego.
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4 UCHWAŁY • PRZETARGI • ZARZĄDZENIA • OGŁOSZENIA 

UCHWAŁA NR 410/XXVII/2004 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§ 1.

1. Ustalić w roku 2005 roczną stawkę podatku od posiadania psów w wy-
sokości 40 zł. 

2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.
§ 2.

Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, gdy 
podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2005 r.

§ 3.
Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 30 

kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.
§ 4.

1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Wyznaczyć na inkasentów:

 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
 2) spółdzielnie mieszkaniowe,
 3) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice 
       i Rybnicka Kuźnia,
 4) p. Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3 % pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na ra-

chunek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.
5. Inkasenci wymienieni w ust. 2. pkt. 1 i 2 odprowadzają pobrane kwoty 

podatku po potrąceniu wynagrodzenia za inkaso.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. po ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA NR 411/XXVII/2004 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:
§ 1.

Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu:
1) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 

zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy lub powiatu,
2) odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, 

następców prawnych oraz osób trzecich.
 § 2.

Opłata prolongacyjna, o której mowa w § 1, ma zastosowanie także do 
opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.
U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 3.
Ustalić stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za 

zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 4.
Uchylić uchwałę nr 330/XXXII/98 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 

lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na realizację  zadania publicznego pt.

„Odnowienie pieszych szlaków turystycznych
przechodzących przez miasto Rybnik;

– szlak 100–lecia Turystyki (kolor  zielony); Rybnik PKP – Rynek – Paru-
szowiec – Kamień Młyn – granice miasta – 14 km ,

– szlak Początków Hutnictwa ROW (kolor niebieski); Rybnik PKP – Bazy-
lika – Paruszowiec – Ligocka Kuźnia – Huta Gotartowice – 10 km ,

– szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego (kolor żółty);Rybnik PKP – Plac 
Wolności – Park Ruda – Wielopole – Kamień – 12 km,

– szlak Morza Rybnickiego (kolor  czarny); Rybnik PKP – Sąd – Nowiny – Gzel 
– Chwałęcice – Stodoły – Grabownia – Golejów – Kamień – 22,5 km

– szlakiem Kapitana Kotucza (kolor niebieski); Rybnik PKP – Rudzka 
– Park Ruda – Wielopole – Golejów – Ochojec – 12 km ,

– szlak okrężny wokół Gliwic (kolor żółty); Stodoły – Buglowiec – Ochojec 
– granice miasta – 8 km”.
Do konkursu mogą przystąpić instytucje pozarządowe zgodnie z art. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 

– 5000 zł.
Zasady przyznawania dotacji  :

– przedmiot zadania musi być ujęty w statucie podmiotu przystępującego do kon-
kursu ofert.

– przedstawienie szczegółowego  zakresu rzeczowego  zadania publicznego.
– podanie terminu wykonania zadania publicznego  z określeniem dat odbudowy 

poszczególnych szlaków oraz przewidywanych kosztów.
– poinformowanie  o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w 

zakresie  którego dotyczy zadanie oraz o posiadanych zasobach rzeczowych i 
kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków 
finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
Termin i warunki realizacji zadania:

– realizacja zadania do 01.04.2005 r. do 15.07.2005 r.
Termin składania ofert do 31.01.2005 r. do godz.10.00 w Wydziale 

Ekologii pok. nr 013.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

– 3 luty 2005 r. – otwarcie ofert
– ocena możliwości realizacji zadania przez  podmiot przystępujący do otwartego 

konkursu
– ocena przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania
– ocena zaangażowania własnych środków  w realizację zadania oraz pozyskanych 

środków  z innych źródeł.
Konkurs ofert jest ważny przy zgłoszeniu jednej oferty. 

Uwaga azbest!
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 
r. nr 192 poz. 1876), przypominamy o obowiązku osób fizycznych, 
nie będących przedsiębiorcami, do przedkładania prezydentowi 
miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania.

Informację należy sporządzić na podstawie przeprowadzonej inwenta-
ryzacji i przekazać ją pisemnie na specjalnych drukach według wzorów sta-
nowiących załącznik do rozporządzenia Informację sporządza się w dwóch 
egzemplarzach – jeden dla prezydenta miasta, drugi, osoba udzielająca 
informacji przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji. Informacja taka podlega corocznej aktualizacji w ter-
minie do dnia 31 stycznia każdego roku. Pozostali właściciele, zarządcy 
lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub 
wyroby zawierające azbest (np. zakłady pracy, spółdzielnie mieszkaniowe) 
przedkładają przedmiotową informację wojewodzie.

W przypadku wykonywania prac remontowych polegających na usuwa-
niu z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, należy prace 
te zlecić podmiotowi gospodarczemu posiadającemu decyzję Prezydenta 
Miasta Rybnika zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebez-
piecznymi – azbestem. 

Wykaz podmiotów posiadających stosowne uzgodnienia, wzory 
wyżej wymienionych druków oraz niezbędne informacje miesz-
kańcy mogą uzyskać w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, 
pokój 013, jak również na stronie internetowej www.rybnik.pl.

39Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070
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styczeń 2005
Kultura

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. styczeń
„Rybnik nasze miasto”

„Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego 
Śląska do 1939 r.” „Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. styczeń „Z historii i techniki górnictwa 
– wybrane zagadnienia”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Rybniku poświęcona 
rozwojowi techniki górniczej. Odrębną część stanowi 

wystawa prac plastycznych inspirowanych górnictwem.

3. styczeń Wystawa „Claude Monet 
– Ogrodnik Barw”

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Pokonkursowa wystawa plastyczna z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Rybniku.

4. 01.01. - 30.04. Wystawa „W szczęściu mało miej nadzieje, 
bo słabo źnie, kto sieje”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Hol PiMBP – I piętro
ul. J. Szafranka 7 Mikołaj Rej – 500 rocznica urodzin.

5. 01 - 08.01. „Hej kolęda, kolęda” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Hol PiMBP – parter
ul. J. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 w Rybniku.

6.
05.01.

godz. 8.00 
– 14.00

„Spotkania z astronomią”
P.P.H.U. „AT”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa
Teatru Ziemi Rybnickiej

ul. Saint Vallier 1

Multimedialny pokaz edukacyjny dla szkół. Bilety można 
zamawiać wyłącznie w „AT”, 

tel. (0-12) 284–80–40, 284-80-41

7. 06.01. godz. 
8.00 i 11.15 Mała Akademia Filmowa

DKF „Ekran”, 
Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa
Teatru Ziemi Rybnickiej

ul. Saint Vallier 1

Impreza dla szkół. Temat: „Marzenia o wolności, czyli jed-
nostka przeciw systemowi”. Wykład: Jacek Szymański. 

W programie projekcja filmu „Uciekający pociąg”
 A. Konczałowskiego prod. USA.

8. 06.01. - 21.02. Wystawa fotograficzna „Na szlaku architek-
tury drewnianej województwa śląskiego”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP
ul. J. Szafranka 7

Wystawa fotograficzna udostępniona przez Górnośląski 
Park Etnograficzny w Chorzowie.

9. 07.01. Dyskoteka noworoczna DK Niewiadom, tel. 42 13 755 Klub Olimp, ul. Raciborska 482 Od 18.00 – 21.00 dyskoteka w klubie „Olimp”. Wstęp 1 zł.

10. 08.01. Popis uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha Szkoła Muzyczna Yamaha,
DK Chwałowice, tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul.  1 Maja 93 Szczegóły u organizatorów.

11. 08.01. Noworoczny Koncert Kolęd DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Kościół pw. NSPJ
w Niedobczycach

W programie występ zespołu wokalnego „6 na 6”, 
MOD Rybnik, Rybnicki Kwartet Puzonowy.

12. 08.01.
godz. 17.00 „Kolędy świata” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR,

ul. Saint Vallier 1
Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Tercja Pikardyjska”. 

Cena biletu 15 zł

13. 08.01.
godz. 18.00 Koncert Kolędowy MOD Rybnik, Chór „Teresa”,

DK Chwałowice tel. 42 16 222

Kościół pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus,
ul. Działkowców 1

Wstęp wolny.

14. 08.01.
godz. 19.00 Bal Charytatywny Akcja Katolicka;

DK Niedobczyce, tel. 739 81 85
Sala imprezowa DK Niedobczyce

ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

15. 09 - 30.01. Wystawa „Jeżycjada” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP,
ul. J. Szafranka 7

Prezentacja sylwetki oraz dorobku piśmienniczego i ilustra-
torskiego Małgorzaty Musierowicz w 60 rocznicę urodzin.

16. 10.01.
godz. 16.00 Spotkanie noworoczne

Rada Dzielnicy 
Ligota – Ligocka Kuźnia

„Klub Harcówka”,tel. 42 26 039

Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

W programie występ zespołu muzyczno – recytatorskiego, 
wspólne śpiewanie pieśni

i poczęstunek. Wstęp wolny.

17. 10 - 11.01.
godz. 9.00

V Przegląd Widowisk 
Bożonarodzeniowych DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93 Przesłuchania konkursowe. Wstęp wolny.

18. 13.01.
godz. 16.00

Koncert laureatów V Przeglądu
Widowisk Bożonarodzeniowych DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93 Koncert laureatów, wręczenie nagród; wstęp wolny.

19. 14.01. Giełda sprzętu komputerowego DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Skup, sprzedaż, wymiana używanego sprzętu komputerowego. 
Giełda dla młodzieży i dorosłych.

20. 14.01.
godz. 10.00

Koncert finałowy Konkursu
Piosenki Śląskiej „Karolinka 2004”

OPP „Przygoda”
Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa ,
Galeria „Oblicza”

TZR, ul. Saint Vallier 1

Koncert dla szkół. Cena biletu 1 zł. Po koncercie wernisaż 
wystawy połączony z rozdaniem nagród Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Moje spotkania z folklorem”.

21. 14.01.
godz. 17.00 „Cicha noc” DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa

DK Niedobczyce, ul. Barbary 23
Jasełka w wykonaniu dzieci szkół podstawowych

i przedszkoli z Niedobczyc

22. 14.01.
godz. 18.00 „Wieczór sztuk” DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93

Wystawa grupy plastycznej „Magia Koloru” – „Kukły”, 
koncert Rybnickiego Kwintetu Dętego, spotkanie 

z poetą. Wstęp wolny.

23. 14.01.
godz. 19.00

Franz i Paul Schönthanowie
„Porwanie Sabinek”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa
Teatru Ziemi Rybnickiej

ul. Saint Vallier 1

Komedia muzyczna w trzech aktach w adaptacji 
i przekładzie Juliana Tuwima z muzyką Jacquesa Offenbacha. 

Cena biletów: 25 i 20 zł

24. 15.01.
godz. 12.00 Przegląd rockowy Stowarzyszenie „Debiut”,

DK Chwałowice tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93 Więcej informacji na www.fetiwal.rnr.pl.

25. 16.01.
godz. 15.00 Carlo Collodi „Pinokio” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa

TZR, ul. Saint Vallier 1
Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka”. 

Cena biletu 8 zł.

26. 17.01.
godz. 10.00 Poranek filmowy DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa

DK Niedobczyce, ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

27. 17 - 30.01 Ferie zimowe 2005 w bibliotece
„Zimowa zawierucha”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP,
ul. J. Szafranka 7

Konkursy plastyczne, literackie tematycznie nawiązujące 
do literatury o zimie.

28. 17 - 28.01. „Małe Formy Zima 2005” DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

W programie: wyjazdy na basen, wycieczka, zajęcia świe-
tlicowe. Półkolonie dla dzieci są płatne. 

Szczegóły u organizatora.

29. 17 - 28.01. Akcja „Zima na Nowinach”
Rada Osiedla Nowiny,
MDK, tel. 42 24 088,

CRiR „Bushido”, tel. 42 35 944

MDK, ul. Broniewskiego 23;
CRiR „Bushido”, 
ul. Floriańska 1

Program akcji: wyjścia do kina, na basen, gry, zabawy 
sportowe, turnieje tenisa stołowego, video i konkursy 

plastyczne. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

30. 17 - 21.01. Ferie z Domem Kultury Chwałowice DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice
ul.  1 Maja 93

W programie m.in. emisje filmów, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, gry i zabawy, wycieczka na sanki w Beskid Śląski.

31. 18.01.
godz. 9.00 Wyjazd na basen kryty DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Pływalnia kryta MOSiR

ul. Powstańców Śl. 40/42 Szczegóły u organizatora.
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styczeń 2005
32. 19.01.

godz. 9.00 Wyjazd na przedstawienie teatralne DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Szczegóły u organizatora.

33. 19.01.
godz. 10.00 „Sznurkowe skrzaty” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR

ul. Saint Vallier 1
Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Wielkie Koło. 

Cena biletu 5 zł

34. 20.01. Wyjazd na lodowisko DK Niedobczyce
tel. 739 81 85 Lodowisko w Pszowie Szczegóły u organizatora.

35. 20.01.
godz. 14.00

Noworoczne spotkanie emerytów
i rencistów DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93
Szczegóły w Związku Emerytów i Rencistów

w Chwałowicach.

36. 20.01.
godz. 17.00

Otwarcie wystawy malarstwa
pt. „Wędrówka” 

Grażyny Zarzeckiej–Czech
DK Niewiadom, tel. 42 13 755 Galeria DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Godziny zwiedzania: 10.00-17.00 od poniedziałku 

do piątku. Wstęp wolny.

37. 20.01.
godz. 19.00 Koncert Piotra Szczepanika Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR

ul. Saint Vallier 1 Cena biletu 15 zł

38. 21.01.
godz. 9.00 Wyjazd do Stodół DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Ośrodek Jazdy Konnej

w Stodołach Szczegóły u organizatora.

39. 21.01.
godz. 19.00 Niedobczyckie Wieczory Muzyczne DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Hol DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
Wystąpi Kwartet Bramy Morawskiej z Raciborza. 

Wstęp 10 zł

40. 21.01. Obchody Dnia Babci i Dziadka DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Impreza otwarta. Występy artystyczne dzieci i młodzieży 
oraz wystawa prac.

41. 21 – 22.01. „Sercu bliscy – Dzień Babci i Dziadka” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP,
ul. J. Szafranka 7 Prezentacja literatury związanej ze świętem.

42. 22.01.
godz. 18.00 Cinema Off DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul.  1 Maja 93 Pokaz filmu niezależnego. Wstęp wolny.

43. 23.01.
godz. 15.00 „Tajemnica Leśnego Jeziora” Sala widowiskowa TZR RCK Bajka w wykonaniu Autorskiego Teatru „Batis” z Katowic. 

Cena biletu: 8 zł

44. 22.01.
godz. 18.00

Spotkanie noworoczne członków 
czynnych i wspierających 

Chór „Mickiewicz”

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Sala imprezowa
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
Szczegóły u organizatora.

45. 24.01. – 28.01 „Ferie na dzikim zachodzie” DK Chwałowice, tel. 42 16 222 DK Chwałowice
ul.  1 Maja 93

W programie poranki filmowe, zajęcia
 interdyscyplinarne, wycieczka „kowbojska”, balik

w stylu country, turniej tenisa stołowego.

46. 17.01. – 28.01. Ferie zimowe z Klubem Harcówka Klub Harcówka
tel. 42 26 039

Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Od poniedziałku do piątku od 11.00 zajęcia plastyczne, 
muzyczne, projekcje filmów, zabawy, gry i turnieje. 

Szczegóły na afiszach. Wstęp wolny.

47. 24.01.
godz. 10.00 Poranek filmowy DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa

DK Niedobczyce, ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

48. 25.01.
godz. 9.00 Wyjazd na basen kryty DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Pływalnia kryta MOSiR

ul. Powstańców Śl. 40/42 Szczegóły u organizatora.

49. 26.01.
godz. 10.00 Bal przebierańców DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala imprezowa

DK Niedobczyce, ul. Barbary 23 Bal dla wszystkich uczestników akcji „Zima w mieście”.

50. 27.01. Zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

51. 28.01.
godz. 9.00 Wyjazd do Parku Wodnego DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Park Wodny w Tarnowskich 

Górach Szczegóły u organizatora.

52. 29.01.
godz. 18.00 Zabawa Karnawałowa Przedszkole Nr 23

tel. 42 26 211
Sala imprezowa

DK Niedobczyce, ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

53. 30.01.
godz. 17.00

Wiesław Turek 
„Sylwester z niespodzianką”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa TZR
ul. Saint Vallier 1

Farsa w wykonaniu Studia Teatralnego TZR 
w reżyserii Janusza Majewskiego. Cena biletu 8 zł

Sport i turystyka

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

54. styczeń Amatorska Liga Piłki Siatkowej Rybnik 
2004/2005

Tadeusz Bonk
tel. 0 603 770 779

Zgodnie z terminarzem do-
stępnym w internecie Więcej szczegółów na stronie www.efekt-reklama.pl/als

55. styczeń VII edycja Rybnickiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki sezon 2004 - 2005 Jerzy Lazar tel. 739 58 09 Pływalnia kryta MOSiR

ul. Powstańców Śl. 40/42 Szczegóły u organizatora.

56. 02.01.
godz. 10.00 X Noworoczny Turniej Szachowy K. Hasiński tel. 42 48 687 Klub Energetyka

ul. Podmiejska 1 Wpisowe 10 zł

57. 23.01.
Grand Prix Amatorów 

w Tenisie Stołowym o Indywidualne 
Mistrzostwo Rybnika

MOSiR tel. 42 27 853
CRiR „Bushido” tel. 42 35 944

Hala MOSiR
w Boguszowicach

przy ul. Jastrzębskiej

Szczegóły u organizatora i na stronach 
www.mosir.rybnik.pl oraz www.bushido.rybnik.pl

Rybnickie
Centrum Kultury

informuje...
...że od 1 stycznia 2005 roku tracą 

ważność wszystkie wydane dotąd zezwo-
lenia na parkowanie przed budynkiem 
Teatru Ziemi Rybnickiej.

Jednocześnie przypominamy o ko-
nieczności respektowania oznakowania 
drogowego przy wjeździe na teren RCK. 

Przez stronę internetową Urzędu Miasta Rybnika można uzyskać
informację o możliwości odbioru prawa jazdy lub dowodu osobistego.

Dotychczas, dla osób które złożyły wniosek o wydanie nowego prawa jazdy lub jego wymianę, jedynym sposobem 
sprawdzenia czy mogą już odebrać swój dokument był telefon do Urzędu Miasta.

W Biuletynie Informacji Publicznej uruchomiliśmy wyszukiwarkę pozwalającą na sprawdzenie czy dany doku-
ment znajduje się już w UM i jest gotowy do odbioru. Pozwala to na szybkie sprawdzenie dostępności wybranego 
dokumentu, również po godzinach pracy urzędu oraz nie naraża Klienta UM na koszty związane z rozmową 
telefoniczną. Aby sprawdzić dostępność dokumentu należy postąpić w następujący sposób:
• w przypadku dowodu osobistego we właściwe pole wyszukiwarki należy wpisać 16-cyfrowy numer zamówienia 

znajdujący się na potwierdzeniu, które każdy Klient otrzymał w momencie składania wniosku;
• w przypadku prawa jazdy we właściwe pole należy wpisać swój numer PESEL;

Następnie po naciśnięciu „strzałki” system sprawdzi, czy dany dokument znajduje się już w urzędzie i po-
wiadomi nas o tym stosownym komunikatem.Wyszukiwarka umożliwiająca sprawdzenie dokumentu znajduje 
się w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.rybnik.pl/bip/sprawdz_dokument  

Ponadto informację o tym, czy dokument jest przygotowany do odbioru, można w dalszym ciągu uzyskać 
tradycyjną drogą dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

• 4223011 wewn. 7162 lub 7198 – dla dowodu osobistego;
• 4223011 wewn. 7076 – dla prawa jazdy.

41Telefony do redakcji: 42 288 25, 42 60 070
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POŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻY
SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,     DORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWO

„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”     inż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycman
Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78

WYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCI

Sklep „ELEKTRONIK” oferuje
oryginalne, sprawdzone, tanie części elektroniczne.

Wszystko do telewizorów CURTIS!!!
(kompletne płyty , piloty, transformatory, głowice itp.)

służymy fachową poradą.
Rybnik, ul. Hutnicza 2, tel. 422 38 60

Serwis „EMITER”
wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

telewizorów, magnetowidów, tunerów SAT, audio HI-FI
i monitorów.

Rybnik, ul. Hutnicza 21 oraz ul. Hutnicza 2, tel. 423 96 06
(boczna ul. Kościuszki)

tel. (032)  422 78 20, 0508 289 449
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej hurtowni w Rybniku przy
ul. Prostej 15, w której można zaopatrzyć się we wspaniałe wyroby na świąteczny stół.
Pragniemy również wszystkim dotychczasowym i przyszłym klientom życzyć
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych pogodnych dni
w nadchodzącym 2005 roku.

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42 35 470.
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• • • • • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓWPRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓWPRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓWPRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓWPRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
    MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH    MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH    MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH    MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH    MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH
• LO  EKSTERNISTYCZN IE• LO  EKSTERNISTYCZN IE• LO  EKSTERNISTYCZN IE• LO  EKSTERNISTYCZN IE• LO  EKSTERNISTYCZN IE  (1,5 ROKU) (1,5 ROKU) (1,5 ROKU) (1,5 ROKU) (1,5 ROKU)
• • • • • JĘZYKÓW OBCYCHJĘZYKÓW OBCYCHJĘZYKÓW OBCYCHJĘZYKÓW OBCYCHJĘZYKÓW OBCYCH
• OBSŁUG• OBSŁUG• OBSŁUG• OBSŁUG• OBSŁUGAAAAA KOMPUTERA KOMPUTERA KOMPUTERA KOMPUTERA KOMPUTERA
•  K S I•  K S I•  K S I•  K S I•  K S I ĘĘĘĘĘG O W O - P O D A T K O W YG O W O - P O D A T K O W YG O W O - P O D A T K O W YG O W O - P O D A T K O W YG O W O - P O D A T K O W Y
• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH• KAS FISKALNYCH
•••••     KADROWO-PŁACOWYKADROWO-PŁACOWYKADROWO-PŁACOWYKADROWO-PŁACOWYKADROWO-PŁACOWY
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Wesołych
świąt 

szczęśliwego
nowego

roku

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Fran-
ciszka Stefczyka działa od ponad 11 lat i posiada naj-
większą sieć oddziałów oraz agencji, do których należy
ponad 360 tys. Członków. W Rybniku został otwarty nowy
oddział Kasy. Proszę przypomnieć, jaka jest idea funkcjo-
nowania SKOK-u?
(Piotr Struzik, kierownik oddziału SKOK im. F. Stefczyka w Ryb-
niku) To prawda, jesteśmy największą instytucją finansową tego
typu w Polsce. Przede wszystkim Spółdzielcza Kasa Oszczędno-
ściowo-Kredytowa działa na podstawie prawa spółdzielczego, co
oznacza, że jest instytucją nie nastawioną na zyski. Podstawę jej
funkcjonowania stanowią Członkowie. Aby móc skorzystać z usług
naszej Kasy należy najpierw się do niej zapisać, wpłacić wpisowe,
wykupić co najmniej jeden udział oraz wnieść wkład członkowski.

Na co może liczyć Członek Kasy?
Staramy się dostosowywać usługi do potrzeb naszych klientów.
Dlatego każdy, kto zdecyduje się na korzystanie z usług Kasy, ma
dostęp do całej gamy usług: od konta osobistego, poprzez wysoko
oprocentowane lokaty, tanie przelewy oraz ubezpieczenia i róż-
nego rodzaju promocje. Co ważne dla naszych stałych Członków
mamy przygotowaną specjalną ofertę o naprawdę preferencyjnych
warunkach.

Czy oferta produktowa Stefczyka jest konkurencyjna?
Pożyczki są udzielane przy zachowaniu minimum formalności
i w stosunkowo krótkim czasie. Przy spełnieniu określonych wa-

Nowy oddział SKOK-u
im. Franciszka Stefczyka w Rybniku!

ar
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runków można ubiegać
się o pożyczkę bez ko-
nieczności wskazania
poręczyciela, co dla
większości osób stanowi
duże udogodnienie. Wy-

sokość rat zależy od wybranej przez pożyczkobiorcę kwoty pożyczki
i okresu spłaty. Oprocentowanie jest konkurencyjne, dla przykła-
du, miesięczna rata pożyczki PAKIET NA ŚWIĘTA zaciągniętej
w kwocie 6.000 zł na okres 36 miesięcy wynosi 202,00 zł, przy opro-
centowaniu 13%.

Proszę tylko przypomnieć gdzie znajduje się Oddział.
Serdecznie zapraszam do Oddziału przy ulicy Sobieskiego 30, je-
steśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 900 – 1700 a w soboty od 800 do 1400. Pracownicy Oddziału chęt-
nie udzielą Państwu wszelkich informacji pod numerami telefo-
nów: 422-40-84, 422-43-22.

Dziękuję za rozmowę.

(materiał, wzory zachodnie)
GrawerowanieGrawerowanieGrawerowanieGrawerowanieGrawerowanie

gggggrawerstworawerstworawerstworawerstworawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4Rybnik, ul. Mickiewicza 4

(boczna Kościuszki – kwiaciarnia),(boczna Kościuszki – kwiaciarnia),(boczna Kościuszki – kwiaciarnia),(boczna Kościuszki – kwiaciarnia),(boczna Kościuszki – kwiaciarnia),
tel./fax 422 43 97tel./fax 422 43 97tel./fax 422 43 97tel./fax 422 43 97tel./fax 422 43 97

• wizytówek
• tabliczek do pucharów

• upominków
• zegarków

• żetonów  do kluczy, szatni
• identyfikatorów osobistych
•tabliczek inwentarzowych

• oznakowań maszyn i urządzeń




