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— Panie prezydencie, czy działania władz gmi-
ny można oceniać przez pryzmat przysłowiowych 
„dziur jak Berlin” w lokalnych drogach, jak wy-
raził się dowcipnie jeden z radnych, chcąc zwró-
cić uwagę na konieczność remontu drogi w swo-
jej dzielnicy?

— Życie samorządowca byłoby wtedy pro-
ste i gładkie, jak ta wyremontowana droga, ale 
problem jest, niestety, bardziej skomplikowany... 
Doskonale rozumiem radnych, którzy chcieliby 
w swojej dzielnicy mieć nie tylko wyremontowa-
ne drogi i chodniki, ale również basen, lodowi-
sko, dom kultury i skocznię narciarską, ale jako 
prezydent odpowiadam za całe miasto i stworze-
nie pewnej hierarchii potrzeb, bo wiadomo, że na 
wszystko nie wystarczy. Stąd tych kilka prioryte-
tów wyznaczających kierunki rozwoju miasta: ka-
nalizacja, poprawa układu komunikacyjnego i kie-
rowanie wolnych środków na finansowanie wkła-
du własnego w realizacji przyszłych projektów 
w ramach funduszy Unii Europejskiej.

— Na tych założeniach opiera się budżet na 
rok 2005, ale jakie ubiegłoroczne działania swo-
je i swoich współpracowników chciałby pan pod-
dać ocenie?

— Oczywiście w pierwszej kolejności te pozytyw-
ne, choć ubiegły rok był dla Rybnika bardzo „nor-
malny” czyli kolejny rok rozwoju, choć bez specjal-
nych fajerwerków i hucznych otwarć nowych inwe-
stycji, ale też bez spektakularnych porażek.  

— A Plaza? Już się miała budować...
— To przecież nie nasza porażka. Teren sprze-

daliśmy korzystnie, inwestor otrzymał wszelkie 
pozwolenia i ponoć wybrał już wykonawcę. Co 
się odwlecze... itd. Jeżeli budowa nie rozpocznie 
się w określonym terminie, inwestor zapłaci 2,5 
mln zł kary. Dodatkowo firma zgodziła się wyło-
żyć za miasto wkład własny do realizacji za unijne 
pieniądze przebudowy skrzyżowania ulic Dwo-
rek–Raciborska. Czy to jest porażka? Po szczegóły 
odsyłam bezpośrednio do firmy „Plaza”.

— Wracamy więc do  pozytywów...
— W ub. roku najważniejszą inwestycją po-

zostawała kanalizacja: mało spektakularna, bo 
„grzebiąca się w ziemi”. Rozpoczęliśmy dwa 
kolejne etapy i realizację programu uruchomio-
no dotąd w 13 dzielnicach, zaś fizycznie prace 
w terenie trwają w 8 dzielnicach. To inwestycja 
ważna nie tylko ze względu na efekt ekologicz-
ny, ale i dla pozyskania środków zewnętrznych 
na inne zadania. Miasto skanalizowane ma lep-
sze perspektywy...

— Podobnie jak miasto o dobrej sieci dróg. 
Z tym jest nieco gorzej...

— Szczególnie w perspektywie zbliżania się do 
nas dwu autostrad, do których trzeba będzie doje-
chać. Dlatego polepszenie układu komunikacyjne-

go było i pozostanie w tym roku, drugim po kanali-
zacji, priorytetem. W ub. roku rozpoczęliśmy budo-
wę Obwodnicy Północnej, która już w maju br. połą-
czy ul. Gliwicką i Rudzką, odciążając centrum od ru-
chu ciężkich samochodów. Pozyskaliśmy też środki 
z Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport 
na modernizację drogi krajowej nr 78 na odcinku od 
granicy z Radlinem aż do wylotu z miasta w Ochoj-
cu w stronę Gliwic. Na podjazdach wybudowany 
zostanie trzeci pas, będą bezkolizyjne prawo- i lewo-
skręty, przystanki znajdą się poza pasem drogowym, 
najważniejsza jest jednak modernizacja wiaduktu 
w Niedobczycach. Rozpoczęcie prac planujemy 
w połowie roku. W ub. roku zleciliśmy wykonanie 
Studium komunikacyjnego i fachowcy orzekli, że je-
żeli w ciągu 20–25 lat miasto nie wyda ogromnej 
sumy na modernizację układu komunikacyjnego, 
którą szacuję na około 1 miliard zł, po prostu nie da 
się jeździć. To ogromne zadanie stojące przed naszy-
mi następcami. W ub. roku zakończyliśmy też mo-
dernizację stadionu przy ul. Gliwickiej.

— Szkoda, że „Rekiny”...
— ...proszę nie kończyć. Nie chciałbym wracać 

do bolesnego dla mnie tematu.

— Ale, na pocieszenie, były też radosne chwile. 
Miasto otrzymało Honorową Flagę Europy, a pan 
osobiście kilka prestiżowych wyróżnień.

— Oczywiście, że się z nich cieszę, bo promu-
ją miasto. Nie traktuję ich jednak w kategoriach 
zasług własnych, ale docenienia zaangażowania 
wszystkich pracowników Urzędu Miasta, rad-
nych i mieszkańców Rybnika. I dlatego wszyst-
kim bardzo dziękuję.

— Trzeba było też podjąć decyzje trudne, choć-
by ze względu na medialną wokół nich wrzawę. 
Myślę tu o wypowiedzeniu umowy Fundacji Si-
gnum Magnum.

— Oczywiście, że w atmosferze skarg, protestów 
i sądowych procesów to nie była decyzja łatwa, ale 
uważam, że właściwa, mająca na względzie inte-
res dzieci. Jestem przekonany, że Rodzinny Dom 
Dziecka będzie dla nich prawdziwym domem, 
a i koszty będą mniejsze. Przy podpisywaniu umo-
wy na początku lat ’90 popełniono kardynalne błę-
dy. Miasto zobowiązało się utrzymywać wydzier-
żawioną na 50 lat siedzibę na „Dworku”, opłacać 
media, przeprowadzać remonty i, jak zapisano, 
w miarę możliwości, wspomagać utrzymanie dzie-
ci. Jednak możliwości miasta wydawały się funda-
cji nieograniczone, a ona sama nie prowadziła już 
działalności charytatywnej, ale usługową, a za usłu-
gi miasto miało płacić i to słono. W końcu po serii 
skarg i ciągłych utarczkach, fundacja pozwała mia-
sto do sądu o wpłacenie zaległych ponad 1,4 mln 
zł. Nie ma do tego żadnych podstaw.

— Z punktu widzenia społecznego ważne było 
również podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkań 

komunalnych z dużymi upustami. Czy jest pan 
zadowolony z efektów?

— Umiarkowanie. Wnioski złożyło kilkuset loka-
torów, co nie jest ilością zadowalającą. Wynika to za-
pewne z obawy przed „nowym”, choć staraliśmy się 
rozwiewać wszelkie wątpliwości. Nie pomogły nam 
również media, informując o problemie nie do koń-
ca obiektywnie. Ja w dalszym ciągu widzę tu więcej 
plusów niż minusów. Zarządzanie własnością pry-
watną zdecydowanie przewyższa nawet najbardziej 
sprawną administrację publiczną i mamy przecież 
na to wiele przykładów. Obliczyłem, że w ciągu 10 
lat lokator mieszkania komunalnego wpłacił śred-
nio w formie czynszu około 20 tys. zł i nie bardzo się 
orientuje, na co te pieniądze poszły. Gdyby sam brał 
udział w zarządzaniu, wiedziałby dokładnie co się 
z opłatami dzieje. Ale jeszcze nic straconego, będzie-
my nadal tę akcję prowadzić.

— Budżet roku 2004 zamknie się prawdopodob-
nie kilkunastomilionową nadwyżką budżetową. 
Jednak radni nie odebrali tego faktu jako pozy-
tywnego przejawu dobrego gospodarowania. Ra-
czej wytykali błędy w założeniach budżetowych 
i niedoszacowanie dochodów...

— W dzisiejszych realiach administracja sa-
morządowa, w tym konstruowanie budżetu, to 
bardzo skomplikowany proces i dopiero pracu-
jąc przez 7 dni w tygodniu, nierzadko po 15–16 
godzin, poznaje się wszystkie uwarunkowania. 
Radni interesują się tymi sprawami, mają specjali-
styczna prasę, ale niekiedy trudno przekazać zbyt 
złożone problemy. W zmniejszeniu ubiegłorocz-
nego deficytu sporą zasługę ma lepsza kondycja 
firm płacących należne miastu podatki oraz dobra 
ściągalność podatków od osób fizycznych. Przy-
jęty już budżet na rok 2005 to szczególnie skom-
plikowana konstrukcja i pewnie przy jego rozli-
czaniu będą padać podobne zarzuty. 

— Co w nim takiego nadzwyczajnego?
— Przede wszystkim wielkości: to prawie pół 

miliarda po stronie wydatków, w tym 43% na in-
westycje i... 

— ...deficyt w wysokości 79 mln zł. To może 
zaniepokoić...

— Mnie nie niepokoi, bo wszystko jest dokład-
nie przemyślane i obliczone. Jak już wielokrotnie 

Normalny rok rozwoju...
Noworoczna rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

c.d. na stronie 4
W Wigilii dla samotnych wzięło udział 80 mieszkańców dzielnicy Maroko–Nowiny.

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w stołówce 
ZSE–U wspólną wieczerzę dla osób bezdomnych i ko-
rzystających z pomocy Ośrodka.

Co roku w spotkaniu opłatkowo–noworocznym uczestniczą 
kombatanci z Rybnika. Podczas „Wigilii dla każdego” tradycyjne jasełka wykonały dzieci ze SP nr 18.

Kolędy i świąteczne utwory wyśpiewały „anioły” z Gimnazjum nr 3, którym przy-
grywała Ewa Tyl.

Aniołowie się radują... podczas harcerskiego festiwalu 
„Anielskie śpiewanie”.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wyśpiewali Dobrą Nowinę...

Wokół Świąt...
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O wigilĳkach, opłatkach, 
noworocznych  spotkaniach 

i jasełkach czytaj na str. 15–19.
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Porządek do poprawki 
Radni przyjęli propozycję zmian w po-

rządku obrad poprzez dodanie nowego pro-
jektu i przeniesienie jednego z punktów na po-
czątek sesji, a Wiesław Zawadzki (SLD) zwró-
cił uwagę, że uchwała w sprawie ustalenia 
kierunków działania prezydenta w związku 
z umową użytkowania nieruchomości poło-
żonej przy ul. Dworek 12, nie została przygo-
towana na wniosek Komisji Samorządu, Bez-
pieczeństwa i Pomocy Społecznej. Prezydent 
Adam Fudali potwierdził, że wniosek jest 
jego autorstwa. 

Co piszczy w... mieście?
Tradycyjnie już kolejny punkt sesji wypeł-

niła informacja o pracach w mieście, a prezy-
dent mówił m.in. o inwestycjach drogowych 
mających na celu usprawnienie układu komu-
nikacyjnego i staraniach podjętych w tej spra-
wie przez Związek Subregionu Zachodniego, 
o postępie prac kanalizacyjnych w dzielnicach 
i zadaniach realizowanych przez poszczególne 
wydziały UM oraz powrócił do tematu budowy 
parku wodnego w Kamieniu: — Inwestycji z tym 
partnerem nie będzie — mówił prezydent o efek-
tach rozmów z niemiecką firmą zainteresowa-
ną realizacją inwestycji na terenie MOSiR–u, ar-
gumentując, że decyzję podjął biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo finansów miasta. A. Fudali 
wspomniał również o naprawach dróg po ro-
botach kanalizacyjnych, o wieczerzy wigilijnej 
dla bezdomnych (czytaj na str. 15), a także o 10 
rybniczanach, którzy w 2005 roku świętować 
będą stulecie swoich urodzin. 

Głos zabrał również goszczący na sesji Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Rybniku Erwin Jaworudzki: — Za środki 
pochodzące z budżetu miasta kupiliśmy wyposa-
żony we wciągarkę samochód operacyjny na pod-
woziu terenowym. Będzie on służył do koordyna-
cji działań ratowniczo–gaśniczych na obszarze 
miasta i powiatu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
również poza tym rejonem. (...) Chciałbym ser-
decznie podziękować za te pieniądze. Samochód 
miał pojawić się na placu przed UM, by każdy 
z  radnych mógł go obejrzeć, ale okazał się 
niezbędny przy gaszeniu groźnego pożaru 
stacji transformatorowej przy ul. Grzybowej. 
W ostatnim czasie rybnicka komenda wzbo-
gaciła się także o samochód gaśniczy przeka-
zany przez Śląskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Katowicach.  

Ponadto poza nią znaj-
dą się zadaszone stra-
gany, a projekt jest na 
tyle elastyczny, że w za-
leżności od procesów 
rozwojowych targowi-
ska, strefa straganów 
planowana na ok. 400, 
może się rozrastać. 

Na realizację inwestycji, która ma się od-
bywać dwuetapowo, można pozyskać środki 
z dwóch źródeł. Mówił o tym kierujący Wy-
działem Rozwoju, Promocji Gospodarczej 
i Integracji Europejskiej UM Mateusz Moty-
ka. Pierwszy etap przewidziany do realiza-
cji w latach 2005–2006, związany z budową 
infrastruktury technicznej wraz z przejściem 
nad ul. Hallera, szacowany jest na 3.800.000 zł. 
Na jego realizację można otrzymać dotację do 
85% kosztów kwalifikowanych (75% Fundu-
sze Strukturalne, 10% budżet państwa). Na-
tomiast drugi etap planowany na 2005–2007 
r., związany z budową hali targowej, może 
zostać dofinansowany z Programu łagodzenia 
w regionie śląskim skutków restrukturyzacji za-
trudnienia w górnictwie węgla kamiennego, 
a maksymalna wysokość dotacji wynosi 2 mln 
zł. Pozostałą kwotę pokryją kupcy w formie 
przedpłaty czynszu na wynajmowanie prze-
strzeni handlowej w nowej hali.

W czasie dyskusji radni chcieli doprecy-
zowania wielu kwestii – Jan Mura (BSR) py-
tał o dojazd dla dostawców, W. Zawadzki o 
proporcje w ilości straganów do ilości miejsc 
w hali, Lidia Rosół (BSR) o rozwiązania ko-
munikacyjne, Romuald Niewelt (BSR) o sa-
nitariaty oraz kładkę nad ul. Hallera, Michał 
Chmieliński (BSR) o dowóz towarów, a Kazi-
mierz Zięba (SdPl) chwalił zamysł zadaszenia 
targowiska, jednak w miejsce kładki propo-
nował budowę tunelu, argumentując, że po-
dobne rozwiązanie w rejonie nowego dwor-
ca WPK przy ul. Budowlanych się nie spraw-
dza. Do kładki starał się przekonać radnych 
M. Wawrzyniak, wskazując przede wszystkim 
na koszty budowy tunelu, które sprawiają, że 
takie rozwiązanie jest nieopłacalne. Henryk 
Ryszka (BSR), który poinformował, że pro-
jekt uchwały jednogłośnie przyjęła Komisja 
Gospodarki Przestrzennej, Działalności Go-
spodarczej i Komunikacji, chciał wiedzieć jak 
projekt oceniają kupcy. Podobne kwestie inte-
resowały Kazimierza Salamona (BSR), który 
pytał czy koszty, jakie będą musieli ponieść 
kupcy nie są dla nich zbyt wysokie. O finan-
sach mówił też Bronisław Drabiniok (PO). 
Wątpliwości starał się rozwiać goszczący na 
sesji przedstawiciel Stowarzyszenia Arka-

diusz Niedobecki: — Na targowisku handluje 
800 osób, ale jest to liczba płynna. Na dzień dzisiej-
szy stowarzyszenie liczy ok. 300 członków żywo 
zainteresowanych zrobieniem czegoś interesujące-
go na targowisku. (...) Musimy poprawić warun-
ki pracy, by stać się konkurencyjnymi — przeko-
nywał. — W hali, gdzie koszty handlowania będą 
największe, znajdzie się 120 punktów handlowych 
przeznaczonych dla najbogatszych. Na części tar-

gowej koszty ponoszone przez handlujących będą 
niższe. A. Niedobecki nawiązał też do wcze-
śniejszego niepowodzenia planowanej kilka 
lat temu modernizacji targowiska. Teraz widzi 
dla niej szansę, gdyż jak twierdzi, inwestycję 
przygotowano z myślą o wszystkich handlu-
jących. Po konsultacji z kupcami projektanci 
podzielili bowiem przyszły teren targowiska 
na trzy podstawowe strefy tak, by odpowia-
dał on trzem rodzajom kupców, którzy uczest-
niczą w życiu targowiska. — Pierwsza strefa 
to hala, która jest najdroższa, druga – to stra-
gany przeznaczone dla największej ilości han-
dlowców, natomiast trzecia strefa przygotowa-
na została z myślą o osobach, które z rożnych 
powodów nie zaangażują się w inwestycję (...). 
Ta wizja zadowoli wszystkich handlowców, ale 
zanim przedstawimy ją większości, chcieliśmy 
pokazać ją radnym. Bolesław Korzeniowski 
(SLD) pytał czy nie ma obaw, że powstanie 
związek kupców przeciwnych budowie, Jan 
Kruk (BSR) gdzie odbywać się będzie han-
del w czasie ewentualnej budowy, a Tade-
usz Gruszka (PiS) kto będzie ponosić koszty 

tłumaczyłem, na ten wysoki deficyt składają się 
między innymi środki finansowe zabezpieczo-
ne w budżecie na inwestycje finansowane w 75% 
przez Unie Europejską w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Jeśli złożone przez nas wnioski przepadną, inwe-
stycja nie będzie realizowana, a deficyt się zmniej-
szy. Chciałbym przypomnieć, że w ub. roku pozy-
skaliśmy środki na wspomniane już rondo Dwo-
rek–Raciborska, drogę nr 78, a także rondo na 
skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej, gdzie 
wkład beneficjenta, czyli gminy, zabezpieczy elek-
trownia „Rybnik”. Pewne też są pieniądze na re-
alizację elektronicznej karty miejskiej. Ostatnie do-
bre wiadomości z tej dziedziny, to pozytywnie roz-
strzygnięty rybnicki wniosek w ramach ZPORR na 
modernizację Rybnickiego Centrum Kultury, na co 
miasto uzyska prawie 9,5 mln zł. W tym miejscu 
dziękuję radnym, którzy głosując za przyjęciem te-
gorocznego budżetu miasta, zaufali mi. Opozycję 
przepraszam za to, że znów w Rybniku się udało. 
W sumie około 100 mln zł z ponad 213 mln prze-
znaczonych w tym roku na inwestycje to środki ze-
wnętrzne, w tym 80 mln zł na tegoroczne roboty 
kanalizacyjne z Funduszu Spójności. Boję się jed-
nego: samorządy okazały się tak dobrze przygo-
towane do absorpcji unijnych pieniędzy, że z koń-
cem 2005 roku może zabraknąć przeznaczonej do 
roku 2006 puli 13–15 mld euro. Najważniejsze jest 
to, że nowe inwestycje powiększają majątek mia-
sta, dają miejsca pracy i przyciągają inwestorów 
z zewnątrz. Trzeba jednak stwierdzić, że kolejne 
budżety miasta mogą ograniczać możliwości tak 
wysokiego poziomu inwestycji.

— Tak więc nie zgadza się pan z obawami opo-
zycji, że miasto zmierza ku katastrofie, a finanse 
miasta są zagrożone?

— Absolutnie nie. Ustawa o finansach pu-
blicznych limituje w sposób bardzo rygorystycz-
ny możliwości zadłużenia gminy. Nie może ono 
przekroczyć 60% prognozowanych dochodów, 
a w naszym przypadku to 21,7%. Limit spłaty zo-
bowiązań to 15% tychże dochodów, w Rybniku 
wskaźnik ten wynosi 1,43%, a więc wszystko jest 
pod kontrolą. Stosujemy tu jednak zasadę ograni-
czonego zaufania i wiarygodność kredytowa mia-
sta jest poddawana monitoringowi niezależnego 
audytora i to przez trzy lata. Póki co, wiarygod-
ność ta jest wysoka. Ale przyznać trzeba, że naj-
bliższe lata nie będą łatwe, dlatego trzeba się sku-
pić na wyznaczonych priorytetach. Mogę jednak 
zapewnić, że w budżecie na 2005 rok zostały za-
bezpieczone środki na normalne funkcjonowanie 
miasta: posprzątanie, oświetlenie, ukwiecenie, na 
potrzeby oświaty, kultury, opieki społecznej itd. 

— Wielokrotnie powtarzał pan: Rybnik przede 
wszystkim, jak najmniej polityki. Jednak w ub. 
roku polityka wkroczyła do Rady Miasta, która 
się bardzo spolaryzowała. Nastąpiły pewne ro-
szady, powstał nowy klub o wyraźnie politycz-
nym zabarwieniu. Jak pan to skomentuje?

— Sukces Rybnika od wczesnych lat ’90 opierał 
się o działania autentycznych samorządowców. Te-

raz pojawił się klub mający przełożenie polityczne, 
a składa się on większości z kolegów, którzy szli ra-
zem z nami w komitecie wyborczym Bloku Samo-
rządowego Rybnik. W pewnym momencie podjęli 
decyzję, że będą się jako społecznicy realizować in-
aczej, w partii politycznej. Za zmianą barw poszła 
momentalnie zmiana orientacji i przejście do opo-
zycji, o czym świadczy głosowanie na „nie” ostat-
niej uchwały budżetowej. Wynikałoby z tego, że 
radni ci nie akceptują również wydatków na kana-
lizację, modernizację drogi krajowej nr 78, budowę 
obwodnicy i wiele innych tak bardzo potrzebnych 
miastu inwestycji. Widzę w tym wiele niekonse-
kwencji. Dlatego uważam, że upolitycznienie źle 
wróży samorządom, bo radni nie patrzą wtedy 
na interes swojej gminy, ale realizują interes par-
tii, szczególnie w okresie kampanii wyborczych... 
Miejmy nadzieję, że czekające nas wybory zmie-
nią układ sił i nowe ugrupowanie rządzące będzie 
dążyć do decentralizacji, dając samorządom wię-
cej możliwości podejmowania decyzji tu, na dole. 
Jestem pewien, że wyjdzie to na dobre i gminom, 
i państwu. Podam tylko mały przykład z naszego 
lokalnego podwórka – kiedy miasto podjęło decy-
zję o modernizacji szpitala na szkołę muzyczną, ro-
boty ruszyły z kopyta i młodzież od dawna uczy się 
w nowej szkole. Państwo, w tym przypadku mini-
sterstwo kultury mające pod opieką szkolnictwo ar-
tystyczne, obiecało zaadaptować pobliski budynek 
gospodarczy na klasę perkusji. I co? I nic...

— I na koniec to, co mieszkańców zawsze bar-
dzo interesuje. Będą nowe supermarkety?

— W okolicach salonu Opla przy ul. Żorskiej 
ma powstać market sieci „Obi”, zaś nieopodal hali 
Makro – salon meblowy sieci „Agata”. Mogę do-
dać, że na terenie starej szkoły muzycznej, któ-
ra zostanie wyburzona, powstanie oddział za-
miejscowy Sądu Okręgowego. Miasto przeka-
zało teren nieodpłatnie ministerstwu sprawiedli-
wości, dołoży też 3,2 mln zł do budowy o warto-
ści kosztorysowej ok. 17 mln zł. Aktualnie trwają 
prace nad projektem. To przedsięwzięcie zdecy-
dowanie miastotwórcze, dzięki niemu do Rybni-
ka przyjedzie więcej ludzi, zwiększając „ruch 
w interesie”. Najgorszy dla miasta jest zastój, ale 
to nam chyba nie grozi...

— Możemy się domyślać, że na życie rodzinne 
pozostaje panu niewiele czasu. Ale pewnie w mi-
nionym roku były momenty, kiedy wyłączył pan 
służbową komórkę?

— Praktycznie nie mam życia osobistego 
i w domu jestem gościem. Ale tak, był taki mo-
ment, kiedy moja druga córka wychodziła za mąż. 
Drugie radosne wydarzenie to zdobycie przez nią 
międzynarodowego doktoratu na uniwersytecie 
w Lille we Francji. Takie rzeczy ojca zawsze cie-
szą. Zmartwiło mnie natomiast, że nie doszedł do 
skutku planowany na święta przyjazd ze Stanów 
Zjednoczonych starszej córki z wnuczką.

— Dziękujemy za rozmowę i życzymy w No-
wym Roku spełnienia wszystkich życzeń ze stro-
ny 14 „GR”.

Rozmawiała Wiesława Różańska

Rybniccy harcerze przynieśli radnym betlejemski ogień.                                    Zdj.: s

Tradycyjnie już przedświąteczna 
sesja miała wyjątkowy charakter. 
Radnych odwiedzili harcerze, którzy 
przynieśli z sobą ogień betlejemski, 
a z kolędą przybyli członkowie 
zespołu „Przygoda”. Zastanawiano 
się ...czy sesja przebiegnie równie 
śpiewająco? Okazało się, że trudno 
będzie podtrzymać świąteczną 
atmosferę, ale też omawiane tematy 
do łatwych nie należały. 

Sesja Rady Miasta – 22 grudnia

Pracowicie przed świętami
Targowisko (w) przyszłości

Radni upoważnili prezydenta do współ-
działania ze Stowarzyszeniem Kupców Tar-
gowych Miasta w Rybniku w celu moderni-
zacji targowiska miejskiego przy ul. Halle-
ra. Modernizacja targowiska, w tym budowa 
hali targowej, może być inwestycją miasta je-
dynie pod warunkiem uzyskania zewnętrz-
nych środków pomocowych, a udział własny 
miasta winien być sfinansowany przez zainte-
resowanych handlowców w drodze przedpła-
ty tytułem czynszu dzierżawnego przyszłych 
pomieszczeń handlowych. Ponadto, Rada do-
puszcza możliwość zawarcia długotermino-
wych umów dzierżawy z handlowcami w pla-
nowanej hali targowej, a wzajemne warun-
ki udziału stron w tym przedsięwzięciu win-
na określić umowa zawarta ze Stowarzysze-
niem Kupców Targowych. — Warunkiem reali-
zacji tej inwestycji jest pozyskanie na ten cel środ-
ków pomocowych — tłumaczył A. Fudali. Re-
ferująca projekt uchwały zastępca prezyden-
ta Ewa Ryszka przypomniała, że już wcze-
śniej podejmowana była próba moderniza-
cji targowiska, ale do jej realizacji nie doszło, 
przede wszystkim dlatego, że przygotowany 
wówczas projekt zmniejszał ilość stanowisk 
handlowych, z czym nie godzili się kupcy. 
W ostatnim czasie Stowarzyszenie zwróciło 
się jednak do miasta z propozycją współpracy. 
Wiceprezydent wyjaśniła, że o dofinansowa-
nie inwestycji może ubiegać się tylko właści-
ciel terenu czyli miasto, dlatego nie ma moż-
liwości, aby o dotację zwróciło się reprezen-
tujące 300 kupców Stowarzyszenie. Jednak-
że handlowcy działający na targowisku będą 
partycypować w kosztach realizacji przedsię-
wzięcia poprzez przedpłatę czynszu za dzier-
żawę powierzchni handlowych w kolejnych 
latach. Radni obejrzeli prezentację i zapozna-
li się z koncepcją projektu targowiska, które 
ma „współgrać” z zabytkowym budynkiem 
Sądu Rejonowego. Marek Wawrzyniak 
z pracowni „top Project”: — Hala targowa 
będzie dwukondygnacyjna. Z myślą o udroż-
nieniu ul. Hallera zamknięte zostanie przejście 
dla pieszych. Jednocześnie nad drogą powsta-
nie kładka piesza, która rozwiąże problem kor-
ków, a co najważniejsze – umożliwi ciągłe prze-
mieszczanie się klientów na teren targowiska i 
zaktywizuje I piętro hali targowej. Kładka bę-
dzie wyposażona w windę dla niepełnospraw-
nych. Dodatkową atrakcją będą ruchome scho-
dy. Hala targowa ma być podzielona na boksy 
o wymiarach ok. 20 m2. Powstaną mini–skle-
piki, z których skorzysta ok. 120 użytkow-
ników. Jak mówił M. Wawrzyniak, nie ma 
obawy, że powstanie kolejny supermarket, 
gdyż hala nie zmieni charakteru targowiska. 

Radni mieli możliwość obejrzenia wizualizacji projek-
tu targowiska po modernizacji.

Wizualizacja „top Project”.

c.d. na stronie 6

c.d. ze strony 3
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bieżącego utrzymania budynku. A. Niedobec-
ki przekonywał, że warunki są na tyle dobre, 
że kupcy z pewnością „przyklasną” tej inwe-
stycji, a w czasie prac handlujący mogą prze-
nieść się na pobliskie parkingi. Stanisława 
Stajera (RIO) nurtowała przyszłość przed-
sięwzięcia w sytuacji, gdy miasto nie otrzy-
ma środków na dofinansowanie. — Nie będzie 
dofinansowania, nie będzie inwestycji — wyja-
śnił prezydent, a uchwałę przyjęto przy jed-
nym głosie wstrzymującym się.

Podatkowy „come back” 
Radni ponownie zajęli się podatkami od 

nieruchomości i środków transportowych 
na rok 2005. W przypadku tych ostatnich 
w uchwale przyjętej na listopadowej sesji nie 
zostały zawarte dwie stawki podatków dla sa-
mochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej od 29 ton (4 osie i więcej) oraz 
ciągników siodłowych i balastowych o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów od 40 ton (3 osie). Stawki dla tego typów 
pojazdów wynoszą odpowiednio 2.452,80 zł 
i 2.548,65 zł. W przypadku ciągników siodło-
wych i balastowych, zaistniała także koniecz-
ność podziału dotychczasowej jednej stawki 
dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów na dwie kategorie – od 
31 do 36 ton (1937,76 zł) i od 12 do 31 ton 
(1889 zł). (Patrz Monitor Miejski str. 38). Przy-
jęcie stawek w grudniu nie ma wpływu na ich 
obowiązywanie od początku roku 2005, a ter-
min płatności pierwszej raty podatku oraz ter-
min złożenia deklaracji na podatek od środ-
ków transportowych upływa 15 lutego 2005 
r. Radni przyjęli zmiany jednogłośnie, podob-
nie jak wcześniej Komisja Finansów. Więcej 
uwag wzbudziła zmiana w podatku od nie-
ruchomości dotycząca stawki dla budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Podczas ostatniej se-
sji ustalono je na poziomie 3,45 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. Skarbnik Bogusław Pa-
szenda: — W czynszu ustalanym dla użytkow-
ników skalkulowany jest również podatek od nie-
ruchomości. W trakcie negocjacji pomiędzy przed-
stawicielami NZOZ-ów a prezydentem ustalono, 
że element składnika kalkulacji czynszu dotyczący 
podatku od nieruchomości będzie wynosił w ska-
li miesięcznej 0,30 zł, czyli w przeliczeniu rocz-
nym – 3,60 zł. W związku z tym istnieje rozbież-
ność między tym co uchwalono na sesji 17 listo-
pada, a efektem negocjacji. Stąd propozycja zmia-
ny stawki. Stawka maksymalna podatku dla 
tego typu budynków wynosi 3,61 zł od m2. 
— Będę przeciwko uchwale — mówił szef Ko-
misji Zdrowia Tomasz Zejer (PiS). Radny ar-
gumentował, że udzielanie świadczeń zdro-
wotnych niesłuszne nazywa się działalnością 
gospodarczą, mówił też o zmniejszających się 
wpływach z NFZ i przekonywał, że uchwałę 
powinna opiniować Komisja Zdrowia, a nie 
Komisja Finansów. Nawiązał też do prowa-

dzonych negocjacji, o których nie został po-
informowany. Z kolei prezydent przypomniał 
o pomocy ze strony RM i umorzeniach stawek 
czynszu dla szpitali, podał też przykład zarzą-
dzanej przez szpital przychodni przy ul. Par-
kowej i stawki czynszu dzierżawnego dla tej 
placówki. Radny PiS i prezydent polemizowa-
li, a W. Zawadzki powrócił do negocjacji z le-
karzami. A. Fudali: — Nie byłem zobowiązany 
do ich przeprowadzenia. Mogłem ustalić stawkę 
bez konsultacji ze środowiskiem, ale doprowadzi-
łem do negocjacji, w efekcie których przedstawi-
ciele NZOZ–ów powiedzieli „tak”. B. Drabiniok 
mówił o preferencjach dla elektrowni „Ryb-
nik”, nawiązując do ustalanych na poprzed-
niej sesji stawek od gruntów pod zbiornika-
mi wodnymi przemysłowymi. St. Stajer py-
tał o kwotę, jaka wpłynie do budżetu miasta 
z tytułu podatku, będącego częścią omawia-
nej uchwały. — To wpływy w wysokości 15 tys. 
zł — wyjaśniał prezydent. R. Niewelt mówił 
o obecnej i poprzedniej preferencyjnej staw-
ce dla NZOZ–ów „(...) podczas gdy inni płaci-
li wyższe podatki”, a Krystyna Stokłosa (RIO) 
przekonywała, że preferencyjną stawkę usta-
lił minister finansów, a nie miasto. W trakcie 
głosowania uchwały za jej przyjęciem opo-
wiedziało się 14 radnych, przeciw były 2, a 8 
wstrzymało się od głosu. (Patrz Monitor Miej-
ski str. 38).

Temat podatków powrócił również w ko-
lejnym punkcie sesji. Dotyczył on zwolnień 
z podatku od nieruchomości udzielanych 
w ramach pomocy „de minimis”. Zwolnienie 
obejmuje budynki, grunty i budowle inkuba-
torów technologicznych, a mogą z niego sko-
rzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostat-
nich trzech lat otrzymali pomoc „de minimis” 
w kwocie nie wyższej niż równowartość 100 
tys. euro i nie prowadzą działalności w rol-
nictwie, rybołówstwie ani w sektorze trans-
portu. Projekt uchwały wiąże się z zamiarem 
utworzenia Rybnickiego Inkubatora Techno-
logicznego na terenach przy ul. Jankowickiej 
po upadłym Rybnickim Przedsiębiorstwie Bu-
downictwa Węglowego „Peberow”. Porozu-
mienie w tej sprawie jest przygotowywane 
wspólnie przez miasto, Politechnikę Śląską, 
Zespół Szkół Wyższych i Górnośląską Agen-
cję Przekształceń Przedsiębiorstw w Kato-
wicach. Wkładem miasta byłoby zwolnienie 
z podatku na 10 lat nieruchomości znajdują-
cych się na obszarze RIT, a celem jest wspie-
ranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc 
pracy. St. Stajer skrytykował „darowanie” pie-
niędzy w kontekście szukania oszczędności, 
a w trakcie głosowania uchwałę poparło 15 
radnych, wstrzymało się 7.

 
Budżetowa metamorfoza

— Budżet to żywa i zmienna materia 
— mówił B. Paszenda, referując uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 
r. Projekt zakłada zwiększenie dochodów 
i wydatków o kwotę 1.500.687,63 zł, która wy-
nika m.in. ze środków przyznanych z budżetu 

województwa na dofinansowanie zadań re-
alizowanych przez ośrodek „Bushido”, DK 
w Chwałowicach, Rybnickie Centrum Kultu-
ry i MOSiR. Do budżetu wprowadzono też 
wpłatę elektrowni „Rybnik” w wys. 30.000 
zł na dofinansowanie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, powstającego w budynku Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Przeka-
zano też na dochody budżetu miasta kwotę 
682.271,01 zł będącą wpłatą niewykorzysta-
nych środków wydatków niewygasających 
z 2003r. Ponadto do budżetu wprowadzono 
środki w wysokości 524.560,50 zł pozyskane 
z UE na realizację programów edukacyjnych. 
Poza tym kop. „Marcel” przekazała 6.200 zł 
na remont ogrodzenia boiska górnego w Nie-
dobczycach, a starosta rybnicki 80.000 zł ty-
tułem partycypowania w kosztach Powiato-
wego Urzędu Pracy.      

Zwiększenie dochodów o 228.587 zł wyni-
ka m.in. z faktu, że ze środków rezerwy czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej, minister fi-
nansów przyznał miastu 48.951 zł na adapta-
cję pomieszczeń szkolnych oraz na dofinan-
sowanie wzrostu zadań w związku z rosną-
cą liczbą uczniów objętych indywidualnym 
nauczaniem i kosztów odpraw dla zwalnia-
nych nauczycieli. Poza tym NFOŚiGW prze-
kazał 20.317,60 zł odsetek od środków Fun-
duszu Spójności za październik i listopad br. 
Z kolei zmniejszenie dochodów o 17.640 zł jest 
związane z faktem, że rata dotacji dla Ośrod-
ka Leczniczo–Rehabilitacyjnego Jana Paw-
ła II za grudzień wpłynie do budżetu dopie-
ro w styczniu. Na zwiększenie wydatków 
o 740.947 zł składa się kwota ponad 26 tys. 
zł, którą przeznacza się na naprawę uszko-
dzeń elewacji budynku szkoły muzycznej po 
listopadowej wichurze oraz wyciszenie ścian 
w tej placówce. Zwiększa się również wydat-
ki na budowę kanalizacji w Niedobczycach, 
Zebrzydowicach i Orzepowicach. W uchwa-
le czytamy również o przeniesieniach wydat-
ków w budżecie miasta. I tak oszczędności 
przetargowe przeznacza się na wymianę fo-
teli w hali widowiskowo–sportowej w Bogu-
szowicach–Osiedlu, a w wyniku zmniejsze-
nia wydatków bieżących na utrzymanie dróg, 
zwiększa się wydatki na zadanie „usprawnie-
nie ruchu tranzytowego poprzez przebudo-
wę drogi krajowej 78 na odcinku przebiega-
jącym przez miasto”. Ponadto planowany de-
ficyt zwiększa się o kwotę 530.000 zł tj. do 
12.564.451 zł. Projekt zakłada też określenie 
skorygowanych limitów wydatków na wie-
loletnie programy inwestycyjne realizowane 
przez wydziały Infrastruktury Miejskiej i In-
westycji, Dróg i Biuro Realizacji Projektu ISPA 
oraz zwiększenie podmiotowej dotacji dla DK 
Chwałowice, RCK oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wprowadzono również 
zmianę w planie środków specjalnych Ośrod-
ka Leczniczo–Rehabilitacyjnego i zwiększo-
no planowane dotacje dla oświatowych za-
kładów budżetowych o kwotę 621.955,50 
zł. Członkowie Komisji Finansów przyjęli 

projekt przy 3 głosach wstrzymujących się, 
a w czasie sesji radni poparli go 16 głosami 
przy 6 wstrzymujących się.   

 
Koniec fundacji?

Radni zaakceptowali wniosek prezydenta 
o wypowiedzenie umowy zawartej z Funda-
cją Signum Magnum. Dotyczy ona użytko-
wania nieruchomości przy ul. Dworek 12. 
Na podstawie umowy zawartej 19.04.1993 r., 
miasto przekazało fundacji budynek przy ul. 
Dworek w bezpłatne użytkowanie na okres 
50 lat, a fundacja zobowiązała się do prowa-
dzenia w przekazanym obiekcie działalno-
ści charytatywno–opiekuńczej i pokrywania 
kosztów tej działalności. Miasto miało po-
nosić koszty utrzymania i eksploatacji bu-
dynku, a w części, do partycypowania w re-
montach kapitalnych i wyposażaniu wnętrz. 
W przypadku, gdy fundacja zaprzesta-
nie prowadzenia działalności charytatyw-
nej, umowa przewiduje możliwość jej wy-
powiedzenia z rocznym okresem wypowie-
dzenia przypadającym na koniec roku ka-
lendarzowego. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
pozwem z grudnia 2003 r. fundacja domaga-
ła się od miasta kwoty 758.477,99 zł za cało-
dobowe usługi opiekuńczo–wychowawcze 
wykonywane na rzecz miasta w okresie od 
1 stycznia 1999 r. do końca grudnia 2002 r., 
a po sprecyzowaniu pozwu, domaga się kwo-
ty 1.473.333,32 zł z tytułu takich usług. Po-
nadto w piśmie z 25.11.2004 r. fundacja do-
maga się bieżących opłat za opiekę (2870 zł 
miesięcznie za jedno dziecko) oraz nieza-
leżnie od tego, kosztów stałych w kwocie 
259.200,00 zł rocznie. O zasadności i ewen-
tualnej wysokości roszczeń fundacji roz-
strzygnie sąd. Powyższe roszczenia mają 
być podstawą do wypowiedzenia umowy, 
gdyż wskazują, że fundacja, domagając się 
zapłaty, nie prowadzi w przekazanym jej 
obiekcie działalności charytatywnej. — (...) 
Jeżeli Rada Miasta upoważni mnie do rozwią-
zania umowy, to środki, które w budżecie prze-
znaczyliśmy na to zadanie, będziemy realizować 
z innymi podmiotami w sposób bardziej skuteczny 
i efektywny — przekonywał radnych A. Fu-
dali. Leszek Kuśka (PiS) szef Komisji Samo-
rządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej 
poinformował, że opiniując projekt, czterech 
jej członków wstrzymało się od głosu. Pytał 
też o wieloletnią dzierżawę. Kwestię umo-
wy przypomniał A. Fudali, mówiąc o niepra-
widłowościach przy sporządzaniu aktu no-
tarialnego: — Współpraca miała dotyczyć fun-
dacji kościelnej Apostolatu Signum Magnum, a 
nie fundacji prywatnej — mówił. W dalszej 
części dyskusji W. Zawadzki chciał wie-
dzieć, na czym polegało zaprzestanie dzia-
łalności charytatywnej do jakiej zobowiązała 
się fundacja. — Działalność charytatywna pro-
wadzona przez Signum Magnum jest szczątkowa 
i minimalna. Za środki, które wydajemy możemy te 
zadania wykonać lepiej, taniej i skuteczniej — mówił 

prezydent. — Współpraca od samego począt-
ku nie układała się dobrze, a moim obowiązkiem 
jest spojrzeć państwu prosto w oczy z zapew-
nieniem, że środki które wydajemy są dobrze za-
gospodarowane. K. Stokłosa uznała, że skoro 
działalność fundacji, nawet jeśli szczątkowa 
lub mała, jednak jest prowadzona, czy istnie-
je zatem podstawa do wypowiedzenia umo-
wy. — Każdy musi sobie odpowiedzieć na to py-
tanie w momencie głosowania — odpowiedział 
A. Fudali. St. Stajer zwrócił uwagę, że nie ma 
jeszcze rozstrzygnięcia sądu, „...a my już wy-
chodzimy przed orkiestrę”. R. Niewelt przypo-
mniał, że temat Signum Magnum wielokrot-
nie powracał na sesjach RM za sprawą skarg 
składanych przez fundację. Radny BSR mó-
wił też o niekorzystnej umowie i wojnie psy-
chologicznej prowadzonej z miastem, a także 
o „zastrzeżeniach moralnych”, których, mimo 
nalegań radnej K. Stokłosy, nie chciał ujaw-
nić. B. Drabiniok powrócił do świąteczne-
go nastroju z początku sesji: — Byśmy w te 
święta nie widzieli smutnych dzieci — apelował. 
A. Fudali: — Kierowałem się tylko ich dobrem. 
Zadania placówki przejmie Rodzinny Dom 
Dziecka nr 2 w Chwałowicach, a opieka nad 
dziećmi z pewnością nie będzie gorsza. B. Dra-
biniok uznał, że działania miasta zmierzały 
do „zniszczenia fundacji, która przestanie ist-
nieć z dniem 31 grudnia 2005 roku”, a St. Sta-
jer „o całe zło” obwinił „Plazę”. —  Proszę pod
ać przykłady, które pozwalają wnioskować, że 
jest to związane z „Plazą” — pytał prezydent. 
— Placówka graniczy z „Plazą”. Czy można 
wyobrazić sobie centrum rozrywkowe, a za pło-
tem ośrodek opiekuńczy? — mówił radny RIO. 
W głosowaniu, które zakończyło dyskusję 14 
osób opowiedziało się za, a 5 było przeciw. 
Tyle samo wstrzymało się od głosu. 

Strefa do zmiany
Prezydent został upoważniony do wy-

stąpienia z wnioskiem do Ministra Gospo-
darki i Pracy o zmianę obszaru Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, polegają-
cą na objęciu obszarem tej strefy nierucho-
mości przy ul. Podmiejskiej i na wyłącze-
niu z jej obszaru nieruchomości położonych 
w Kłokocinie. Jak wyjaśnił Jerzy Frelich, teren 
przy ul. Podmiejskiej ze względu na uzbroje-
nie w infrastrukturę techniczną oraz łatwość 
dojazdu do autostrady A4, po ustanowieniu 
specjalnej strefy będzie z pewnością jednym 
z najatrakcyjniejszych w subregionie, zaś teren 
w Kłokocinie nie cieszy się dużym zaintereso-
waniem ze strony inwestorów. A w przypad-
ku terenu przy ul. Podmiejskiej potencjalny in-
westor się pojawił – firma z Irlandii. — Jestem 
w rozterce, gdyż dla miasta to jak najbardziej racjo-
nalne, ale mam poczucie, że tracimy coś dobrego, 
więc zachowam się jak lokalny patriota i nie będę 
głosował — mówił kłokociński radny St. Stajer, 
ale J. Frelich uspokajał, że w Kłokocinie po-
wstanie przeznaczona do zagospodarowania 
strefa przemysłowa. Józefa Ibroma (BSR) in-
teresowały udogodnienia dla przedsiębiorców 

inwestujących w strefie, a W. Zawadzkiego 
możliwości powiększenia strefy, natomiast 
A. Fudali poinformował, że elektrownia „Ryb-
nik” zadeklarowała chęć zainwestowania 
w strefę ok. 2 mln zł na drogi i media. Zmianę 
obszaru KSSE poparło 23 radnych, a Komisja 
Gospodarki Przestrzennej, Działalności Go-
spodarczej i Komunikacji wcześniej przyjęła 
ją przy 1 głosie wstrzymującym się.

Kobieta aktywna
RM zabezpieczyła środki w wysokości 

140.000 zł w budżecie miasta w latach 2005-
2006, w związku ze zgłoszeniem przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej wniosku o dofinan-
sowanie projektu „Kobieta aktywna – kobie-
tą jutra” w ramach sektorowego programu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Jak poinformowała E. Ryszka, pojawiła 
się możliwość uzyskania dotacji na aktywiza-
cję zawodową bezrobotnych kobiet z terenu 
miasta, których w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy zarejestrowanych jest 460 (w wieku 26–50). 
Projekt „Kobieta aktywna...” przewiduje prze-
szkolić w ciągu dwóch lat 150 pań, a ok. 40 za-
pewnić zatrudnienie u pracodawców uczest-
niczących w projekcie. Będą to przekwalifiko-
wania dotyczące zawodów kelner, gospodyni, 
pielęgniarka, pomoc społeczna i in., a uczest-
niczki będą pobierały stypendium w wysoko-
ści 504 zł. Projekt ma być finansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (75%) i kra-
jowych środków publicznych (25%). Dokład-
ną wysokość środków wkładu własnego, któ-
ry zostanie pokryty z Funduszu Pracy moż-
na będzie ustalić po przygotowaniu budżetu 
projektu. Uchwałę przyjęto przy jednym gło-
sie wstrzymującym się, a wcześniej Komisja 
Finansów zaopiniowała ją jednogłośnie. 

Wysoka kultura czyli...
Prezydent będzie przedstawicielem 

miasta w Radzie Fundacji Międzynarodo-
wego Konkursu Dyrygentów im. Grzego-
rza Fitelberga. Przystąpienie do Rady wy-
wołało sprzeciw St. Stajera. — Powinniśmy 
radzić nad sprawami miasta — mówił rad-
ny RIO. — Skoro szukamy oszczędności, czy 
stać nas na sponsorowanie kultury przez „duże 
K”? Władze fundacji nie określiły wyso-
kości wpłat, ale minimalna kwota wynosi 
2 tys. zł rocznie. Fundacja powstała w 1992 r., 
a przewodniczy jej rybniczanin Mirosław 
Jacek Błaszczyk. Członkami rady fundacji 
są kompozytor Wojciech Kilar, dyrygenci 
Jerzy Katlewicz i Antoni Wit, a także pre-
zydenci i burmistrzowie oraz rektorzy wyż-
szych uczelni. Priorytetowym celem funda-
cji jest wsparcie kolejnych edycji Międzyna-
rodowego Konkursu Dyrygentów. Jak poin-
formował Henryk Frystacki (PiS), Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła uchwa-
łę przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
Na sesji poparło ją 16 osób, 8 wstrzymało 
się od głosu. 
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Uchwała budżetowa była najważniejszym, ale 
nie jedynym, punktem ostatniego w roku posie-
dzenia Rady Miasta. Prezydent Adam Fudali 
poinformował radnych o ogłaszanych przez po-
szczególne wydziały Urzędu Miasta otwartych 
konkursach ofert na zadania publiczne, realizo-
wane przez organizacje i stowarzyszenia. Zapisy 
nowej ustawy o organizacjach pożytku publicz-
nego i wolontariacie sprawiły, że zmieniła się nie-
co forma zwracania się do miasta o tzw. granty. 
Jednak ze względu na wielką liczbę błędów for-
malnych w składanych wnioskach, wiele z nich 
trzeba było odrzucić. Z puli wynoszącej ponad 
2 mln zł, przyznano niewiele ponad 800 tys. Tak 
więc konkursy będą nadal ogłaszane.

Skarbnik Bogusław Paszenda zwrócił się do 
radnych o akceptację niewielkich korekt w bu-
dżecie na 2004 rok, związanych z realizacją pro-
gramu edukacyjnego Sokrates Comenius oraz 
umieszczeniem w rybnickiej rodzinie zastępczej 
dziecka spoza naszej gminy. Uchwałę podjęto jed-
nogłośnie, podobnie jak kolejną, dotyczącą  usta-
lenia wykazu wydatków w budżecie 2004, które 
nie wygasają wraz z upływem roku budżetowe-
go. Istnieją wydatki, których nie dotyczy ogólna 
zasada ich wygasania wraz z końcem roku, a za-
liczono do nich m.in. wydatki rzeczowe (bieżą-
ce i inwestycyjne), co do których został rozstrzy-
gnięty przetarg lub spisana została umowa, a tak-
że wydatki na współfinansowanie programów 
i projektów, realizowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej i in. źródeł zagranicznych. 

Uchwałę w sprawie budżetu 
na rok 2005...

...przedstawił skarbnik B. Paszenda (skróco-
ne omówienie publikujemy w Monitorze Miejskim 
na str. 38), a posiłkując się wizualizacją, projekt 
skomentował prezydent A. Fudali. Rozpoczął od 
prezentacji tegorocznych priorytetowych działań, 
do których należą: kontynuacja budowy kana-
lizacji (prawie 141,5 mln zł), budowa dróg i po-
prawa układu komunikacyjnego miasta (ponad 
34,5 mln zł), finansowanie wkładu własnego 
w realizacji przyszłych projektów w ramach fun-
duszy UE (prawie 26 mln zł). W przypadku bu-
dowy  kanalizacji ponad 80 mln zł pochodzić bę-
dzie z Funduszu Spójności (d. ISPA), zaś wkład 
własny to kwota prawie 16 mln 814 tys. zł. Jed-
nym z najważniejszych zadań komunikacyjnych 
będzie modernizacja rybnickiego odcinka drogi 

krajowej nr 78 (Chałupki – Gliwice), na którą 
miasto zamierza przeznaczyć prawie 4 mln zł 
z własnego budżetu oraz ponad 11 mln zł z Sek-
torowego Programu Operacyjnego – Transport w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. W budżecie zarezerwowano również prawie 
5,4 mln zł wkładu własnego na zadania, które 
będą realizowane tylko w przypadku pozyska-
nia środków ze Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Wnioski o dofinan-
sowanie z ZPORR złożono lub są w przygotowa-
niu m.in. na modernizację budynku Teatru Zie-
mi Rybnickiej (rozstrzygnięty pozytywnie w po-
łowie stycznia 2005) oraz boisk w Niedobczycach 
i Radziejowie, dostosowanie Muzeum i bibliote-
ki przy ul. Szafranka dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, budowę obwodnicy północnej czy 
budowę przedszkola w dzielnicy Paruszowiec, 
na razie jednak brak jest rozstrzygnięć. By jednak 
wniosek był w ogóle rozpatrywany, trzeba środ-
ki na realizację zadania zabezpieczyć w budże-
cie. Prezydent podkreślił, że budżet na rok 2005 
będzie wielokrotnie modyfikowany, a to właśnie 
w związku z próbami pozyskiwania środków fi-
nansowych z UE. Kilka zadań zostanie zrealizo-
wanych na pewno, w tym nowe rozwiązania ko-
munikacyjne w rejonie skrzyżowania ulic Raci-
borskiej i Dworek oraz Rudzkiej i Podmiejskiej, 
bo pozyskano na nie środki zewnętrzne.

Wpływ na kształt tegorocznego budżetu mia-
ła też decyzja o utrzymaniu podatków lokal-
nych na dotychczasowym poziomie. Wzorem 
ub. roku, utrzymane zostaną zwolnienia z po-
datku od nieruchomości podmiotów gospodar-
czych inwestujących na wyznaczonych terenach. 
Prezydent przypomniał zasady konstrukcji bu-
dżetu oraz źródła pochodzenia dochodów bu-
dżetowych zaplanowanych na sumę 419.732.400 zł 
(dochody własne – 25%, środki ze źródeł poza-
budżetowych czyli z w/w programów UE i Woj. 
Funduszu Ochrony Środowiska – 22%, udziały w 
podatkach stanowiących dochody budżetu pań-
stwa – 19%, dotacje celowe – 11% i subwencja 
ogólna – 23%). Wydatki budżetowe zaplanowa-
ne na poziomie 499.572.400 zł, tak więc zaplano-
wany deficyt wyniesie 79.840.000 zł. Jest on zło-
żony przede wszystkim ze środków zabezpieczo-
nych w budżecie na poczet realizacji zadań zgła-
szanych do konkursów o dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych. Jeżeli wnioski na poszczegól-
ne zadania nie zyskają aprobaty zarządzających 

Ile dla ucznia, ile dla studenta?
Na mocy regulaminu przyznawania 

i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych, jed-
nogłośną decyzją radnych powołana 
została komisja stypendialna. Tworzą 
ją Jerzy Frelich, Tadeusz Szostok, Mar-
cin Duda, Jadwiga Kowalczyk, Danu-
ta Konsek i Mirosław Frankowski, 
a do jej zadań należy sprawdzenie pra-
widłowości wniosków, wybranie osób 
spełniających kryteria pomocy stypen-
dialnej, ogłoszenie listy stypendystów 
i listy rezerwowych oraz przygotowanie 
umów. — Rybnikowi przyznano dofinan-
sowanie na realizację projektów stypendial-
nych dla uczniów w kwocie 311 tys. 400 zł, 
a dla studentów 223 tys. 500 zł. Kwoty okre-
ślił marszałek, mając do dyspozycji określo-
ną pulę pieniędzy i wnioski gmin — wyja-
śniał J. Frelich. — W przyjmowanym przez 
nas regulaminie mowa była o kwocie 350 zł 
miesięcznie dla studenta i 250 zł dla ucznia, 
jednak w naszym województwie okazało się 
to nierealne, ponieważ ilość chętnych prze-
wyższyła „podaż”. W związku z tym, de-
cyzją zarządu województwa śląskiego 
przyznano stypendia dla studentów 
o dochodzie do 316 zł netto na osobę 
w rodzinie. W ten sposób 149 rybnickich 
studentów będzie otrzymywać 150 zł mie-
sięcznie. Z kolei 72 uczniów o dochodzie 
do 316 zł na osobę otrzyma 200 zł mie-
sięcznie, a 120 uczniów o dochodzie mię-
dzy 316 a 504 zł – 137 zł miesięcznie. 

Wyrysy wycenione, 
skargi odrzucone...

Radni ustalili opłaty administracyjne 
za wydane wypisy i wyrysy ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta. Wyno-
szą one 50 zł każda, a uchwałę przyję-
to jednogłośnie. Podobnie jak projekt 
w sprawie nabycia, zbycia i oddania 
w użytkowanie wieczyste i wydzier-
żawienia nieruchomości. Rozpatrzono 
też trzy skargi mieszkańców – K. Ko-
nopelskiej na działalność prezydenta, 
A. Wodnioka oraz E. Fabian i A. Kozub 
na działalność dyrektora Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Zostały one odrzucone po 
tym, jak szef Komisji Rewizyjnej R. Nie-
welt przedstawił powody uznania ich za 
niezasadne.  

Jako że sesja odbyła się tuż przed 
świętami, przewodniczący RM Michał 
Śmigielski zaproponował rezygnację 
z ostatniego punktu porządku obrad za-
rezerwowanego zwykle dla wniosków, 
oświadczeń, interpelacji i pytań radnych. 
Obrady zakończyły świąteczne życzenia 
i dzielenie się opłatkiem. 

(S)

danym programem, środki zarezerwowane 
na ich realizację będą z wydatków budżeto-
wych „zdejmowane”, a deficyt automatycz-
nie zmniejszany.

Na inwestycje przeznaczone zostanie po-
nad 213 mln zł czyli prawie 43% wszystkich 
wydatków budżetowych, co jest swoistym 
rekordem w historii miasta. O ile porównać 
można ubiegłoroczne (265,5 mln zł ) i tegorocz-
ne (285,9 mln zł) wydatki bieżące, o tyle wzrost 
środków na inwestycje jest bardzo duży – w 
2004 wyniosły one 86,2 mln zł czyli ok. 25% 
wszystkich wydatków.  

Wydatki na oświatę, tradycyjnie najbar-
dziej „finansochłonny” dział, wyniosą ponad 
137 mln zł, z czego subwencja państwa pokry-
je niecałe 93 mln zł, zaś ze środków własnych 
miasto będzie musiało wydać prawie 41 mln 
zł. Pełnowymiarowej sali gimnastycznej do-
czeka się najpewniej II LO, a także Gimna-
zjum nr 2. Rok 2005 jest ostatnim rokiem re-
alizacji jednej z najważniejszych inwestycji 
w mieście, a mianowicie szpitala, na który 
przeznaczono 18 mln w ramach dotacji z bu-
dżetu woj. śląskiego. W tym roku poziom za-
dłużenia wyniesie 21,71% prognozowanych 
dochodów, przy dopuszczalnym poziomie 
60%. Prezydent zapewnił, że chociaż skala in-
westycji od kilku lat jest ogromna, miasto kon-
troluje wydatki w sposób bezpieczny, co po-
twierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, 
wydając pozytywna opinie o przedstawio-
nym projekcie budżetu.  W budżecie zapew-
niono oczywiście środki na bieżące funkcjo-
nowanie miasta czyli sprzątanie, ukwiecenie 
i oświetlenie. Tylko to ostatnie kosztować bę-
dzie prawie 4 mln zł. Podsumowując, prezy-
dent stwierdził, że plan budżetowy na 2005 rok 
jest obłożony wieloma niewiadomymi, dlatego 
radni będą zapewne wielokrotnie w ciągu roku 
budżetowego proszeni o głosowanie zmian, 
a teraz proszeni są o przegłosowanie przedsta-
wionego projektu. (Prezentacja budżetu również 
w serwisie www.rybnik.pl). W komisjach branżo-
wych projekt budżetu uzyskał 48 głosów za, 
3 były przeciwne, 5 wstrzymujących się (gwo-
li wyjaśnienia – jeden radny może być człon-
kiem kilku komisji).

Nim jednak rozpoczęła się dyskusja nad za-
prezentowanym projektem, w odpowiedzi na 
wcześniejsze pytanie radnego Stanisława Sta-
jera (RIO) A. Fudali potwierdził, że wszystko 
wskazuje na to, że rok budżetowy 2004 uda się 
zakończyć całkowitą likwidacją deficytu za-
planowanego pierwotnie na sumę ponad 43 
mln zł i osiągnąć nadwyżkę budżetową w wy-
sokości kilkunastu mln zł. Zabierający głos w 
dyskusji o budżecie jako pierwszy, radny SLD 
Wiesław Zawadzki stwierdził, że w czasie pre-
zentacji czuł się jak „zaproszony gość”, ponie-
waż budżet jakby nie dotyczył jego dzielnicy 
– Boguszowic–Osiedla. Inwestycje, takie jak 
basen są wciąż przekładane, podobnie jak re-
mont Domu Kultury. Radny wytknął też bra- c.d. na stronie 10

ki inwestycyjne i nieporządek na cmentarzu w 
Boguszowicach, a także ciemności panujące 
wokół skupiska garaży w okolicach tzw. IV 
szybu. — W czasie głosowania nad budżetem 
wstrzymam się od głosu z nadzieją, że wstydliwe 
problemy zostaną rozwiązane — zapowiedział 
radny. Sprawę cmentarza prezydent obiecał 
załatwić jak najszybciej. Radny Leszek Kuśka 
(PiS) zainteresował się bliżej planami sprzeda-
ży mienia, remontami dróg lokalnych i budże-
tami dla dzielnic. Prezydent zapewnił, że za-
dania zapisane w czasie spotkań z cyklu „Po-
południe z dzielnicami” będą realizowane. 
Sporo zamieszania wywołało wystąpienie rad-
nego Andrzeja Wojaczka (PiS), który zgłosił 
formalny wniosek o dokonanie zmiany 
w przedstawionym budżecie poprzez zwięk-
szenie o 5 mln zł  budżetu na inwestycje w 
dzielnicach, które ponoszą konsekwencje gór-
niczej eksploatacji. Swój wniosek radny poparł 
przykładami dewastacji dróg powodowanej 
ciężkim transportem, szkód wywołanych 
wstrząsami, uciążliwością składowisk odpa-
dów itp., szczególnie w Chwałowicach, ale 
rzecz dotyczy także innych tzw. dzielnic gór-
niczych. Ich problemy oraz sposoby zagospo-
darowania opłaty eksploatacyjnej wpłacanej 
przez Kompanię Węglową na rzecz miasta, to 
ciągły temat dyskusji na forum Rady, radni 
uważają bowiem, że ze środków tych powin-
ny korzystać przede wszystkim dzielnice zde-
gradowane górniczą eksploatacją. Jednak po 
kilkakrotnych konsultacjach z radcą prawną 
Łucją Pierchałą okazało się, że ze względów 
formalnych na etapie dyskusji nad przedłożo-
nym projektem wniosek taki nie może być gło-
sowany bez zgody na proponowane zmiany 
prezydenta miasta. Prezydent takiej zgody nie 
udzielił, powołując się na odpowiedzialność 
za budżet całego miasta, a nie poszczególnych 
dzielnic. Zapewnił też włączenie się miasta 
w proces rewitalizacji górniczych dzielnic, je-
żeli tylko zaangażują się w to również kopal-
nie. Część radnych proponowała, by w ramach 
kompromisu już w trakcie roku zwrócić więk-
szą uwagę na potrzeby zdegradowanych dziel-
nic. Bo problem istnieje, a wrócił do niego rad-
ny Henryk Ryszka (BSR), referując grudnio-
we spotkanie radnych i przewodniczących rad 
dzielnic górniczych z członkami zespołu koor-
dynacyjnego ds współpracy z Kompanią Wę-
glową – wiceprezydentem Józefem Cyranem 
i pełnomocnikiem prezydenta ds. górnictwa 
Jackiem Herokiem. Jego głównym tematem 
było wypracowanie wspólnego stanowiska co 
do zagospodarowania opłaty eksploatacyjnej 
i w efekcie wniosek do Rady Miasta, aby uzy-
skane od resortu górnictwa środki przeznaczyć 
na rozwój dzielnic, pod którymi prowadzi się 
prace wydobywcze. Przy okazji radny W. Za-
wadzki zgłosił wątpliwości co do definicji 
„dzielnicy górniczej”, bo chociaż pod Boguszo-
wicami–Osiedlem eksploatacji zaprzestano, 
mieszkańcy nadal odczuwają tego skutki. 

Jako przewodniczący Komisji Górnictwa, Eko-
logii i Rolnictwa radny Ryszka zapowiedział 
wyjazdowe posiedzenie, by „zinwentaryzo-
wać” najważniejsze potrzeby górniczych dziel-
nic. Zwrócił też uwagę na konieczność remon-
tu niedobczyckiego Domu Kultury oraz zapo-
wiedział chęć udziału radnych w ustalaniu 
miejsc objętych wizyjnym monitoringiem. 
A. Wojaczek miał również inne propozycje, 
m.in. przerzucenie środków przeznaczonych 
na budowę ścieżki rowerowej w Chwałowi-
cach na rzecz nowych okien w IV LO i Gimna-
zjum nr 3. Okazało się to również niemożliwe, 
bo pieniądze na ścieżki pochodzą z Funduszu 
Ochrony Środowiska i nie można ich spożyt-
kować inaczej. Radny wnioskował też o zabez-
pieczenie w budżecie środków na adaptację 
Domu Górnika w Chwałowicach na mieszka-
nia socjalne. Ale i ten wniosek nie mógł był gło-
sowany, wobec braku zgody prezydenta. Nie-
zadowolenie z nakładów na największą ryb-
nicka dzielnicę czyli Maroko–Nowiny wyraził 
radny Kazimierz Zięba (SdRP). Chodziło 
przede wszystkim o remonty dróg, bazę kul-
turalno–rekreacyjną oraz pozyskiwanie miesz-
kań socjalnych. Radny zapowiedział jednak, 
że będzie głosował za budżetem, by nie bloko-
wać inwestycji w innych dzielnicach. Zaniepo-
kojenie radnego Stanisława Lenerta wzbudzi-
ło zmniejszenie wskaźnika udziału miasta w 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ale 
nie widzi niebezpieczeństwa w wysokości za-
powiadanego deficytu, wyraził też poparcie 
dla planowanych inwestycji. Wspominając 
o przedsięwzięciach komercyjnych w mieście 
(Plaza, rewitalizacja browaru), z ubolewaniem 
odniósł się też do straszącego w centrum mia-
sta niedokończonego biurowca przy Pl. Wol-
ności. Teren pod ten obiekt został sprzedany 
prywatnemu inwestorowi przez Rybnicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową, której St. Lenert 
jest prezesem. Wiele krytycznych uwag padło 
ze strony radnego St. Stajera, który podkreślił, 
że wiele zadań jest uzależnionych od środków 
zewnętrznych. Jeżeli nie będzie środków, nie 
będzie realizacji zadań. Radny z niepokojem 
mówił o zbyt małych środkach przeznaczo-
nych na remonty dróg, szczególnie lokalnych, 
zwrócił też uwagę na brak programu ich mo-
dernizacji. — Stracimy nasze drogi — przestrze-
gał. Według radnego należałoby przesunąć 
pewne środki m.in. na remonty dróg z innych 
zaplanowanych zadań. Za inwestycję zbędną 
radny uznał m.in. modernizację hoteli „Olim-
pia” i „Speedway” wyrażając pogląd, że tego 
balastu należy się pozbyć. — Wiele środków 
zmarnotrawiono m.in. na inwestycje nie będące za-
daniem miasta, ale teraz trzeba myśleć, co będzie za 
kilka lat, kiedy nie będzie środków pomocowych 
i zostaniemy na własnym budżecie – kontynuował 
radny Stajer. – Dlatego będę głosował przeciw temu 
budżetowi. Nie dlatego, by przeszkadzać, ale 
z troski... Potwierdziła to również radna RIO 

Sesja budżetowa – 29 grudnia

Tuż przed Nowym Rokiem radni zmierzyli się z projektem budżetu na 2005 
rok. Wagę jednego z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku podkreślała 
obecność naczelników wydziałów UM oraz kierowników miejskich jednostek. 

Zaproponowany przez prezydenta miasta plan dochodów i wydatków 
charakteryzuje się wyjątkowo wysokim, bo prawie 43%, poziomem wydatków na 
zadania inwestycyjne. Ogółem nakłady na inwestycje wyniosą ponad 213,5 mln zł. 
I choć uchwała została przegłosowana, krytycznych uwag nie brakowało.

Budżet proinwestycyjny
c.d. ze strony 7
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Krystyna Stokłosa, tłumacząc swoją negatyw-
ną opinię o budżecie przede wszystkim rekor-
dowym deficytem, co może według niej do-
prowadzić miasto do katastrofy. Radny Broni-
sław Drabiniok (PO) nawiązał do likwidacji 
deficytu w budżetach zarówno roku 2003, jak 
i 2004, co według niego jest efektem „pozoro-
wanych” działań oraz zadań i tak też będzie 
zapewne w tym roku. Dlatego radny zapowie-
dział wstrzymanie się od głosu. Radnego PiS 
Tadeusza Gruszkę zainteresowała sprawa re-
montu siedziby Zespołu Szkół Zawodowych 
przy ul. Karłowicza i przystosowania tego 
obiektu na żłobek i przedszkole, co wiązałoby 
się z likwidacją ZSZ, choć na razie Rada takiej 
uchwały jeszcze nie podjęła. Zaniepokoiła go 
też różnica między wcześniej zaplanowaną, 
a zawartą w przedstawionym budżecie kwotą 
na remont hotelu „Speedway”. Zgodził się też 
z radnym Stajerem co do modernizacji hotelu 
„Olimpia”. Koszt obu „hotelowych” inwesty-
cji to ponad 60% całej sumy przeznaczonej na 
sport i kulturę i właśnie te proporcje radnego 
zaniepokoiły. W odpowiedzi prezydent przy-
pomniał koncepcję przeniesienia na ul. Karło-
wicza przedszkola z wymagającego remontu, 
prywatnego budynku przy ul. Mariańskiej oraz 
żłobka z obiektu przy ul. Rybnickiego, który 
można sprzedać, co jest, jego zdaniem, przeja-
wem gospodarskiego myślenia. Podobnie 
zresztą, jak remonty obu spornych hoteli, co 
jest wstępem do ich sprzedaży. Prezydent zgo-
dził się ze zdaniem radnych, że miasto nie po-
winno zajmować się działalnością hotelarską, 
na razie jednak nie ma chętnych do kupna 
obiektów i bez podwyższenia w nich standar-
du, zapewne ich nie będzie. — Nie mogłem jed-
nak dopuścić, by miejski majątek niszczał, bo to też 
spotkałoby się z państwa krytyką. Ponadto przy-
pomniał, że na remont „Speedway’a” miasto 
otrzyma środki z Programu łagodzenia skutków 
restrukturyzacji... Radny Romuald Niewelt 
(BSR) podkreślił wyjątkowość tego budżetu 
z kilku względów – pierwszego po wstąpieniu 
do Unii Europejskiej,  wyższego zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydatków o kilkadzie-
siąt milionów złotych od poprzedniego oraz 
zawierającego ogromną inwestycją, jaka nie 
zdarza się w miastach „na co dzień” – kanali-
zację. Radny przeanalizował również możli-
wości zaoszczędzenia na niektórych inwesty-
cjach „kubaturowych” i przeznaczenia tych 
pieniędzy na remonty lokalnych dróg czy bu-
dowę chodników. — Tak potężny budżet stawia 
przed władzami Rybnika ogromne zadania i należy 
ich realizację wesprzeć, mając na względzie całe 
miasto — apelował. Radny zapowiedział po-
parcie uchwały budżetowej przez BSR i nama-
wiał do tego też pozostałych radnych. Do dys-
kusji włączył się jeszcze radny St. Stajer wyja-
śniając, że nie kwestionuje on w żadnym razie 
budowy kanalizacji i realizacji innych ważnych 
dla miasta inwestycji, nie będzie też podnosił 

Blok Samorządowy Rybnik
To budżet wyjątkowy – większy od wszystkich dotychczasowych. 

Być może jest nawet zbyt duży, zabezpiecza jednak szereg inwestycji, 
na które zamierzamy pozyskać środki unijne. Budżet gwarantuje kon-
tynuację historycznego przedsięwzięcia, jakim jest budowa kanalizacji, 
ale również realizację inwestycji drogowych, mających ułatwić podłą-
czenie Rybnika do budowanych autostrad oraz dalsze usprawnianie 
ruchu kołowego (trzy ronda). Przeznaczone na inwestycje środki to 
42% wszystkich wydatków (tj. 231 mln zł) powiększą majątek miasta. 
I to będzie procentować w przyszłych latach lepszymi warunkami ży-
cia mieszkańców i większym zainteresowaniem inwestorów skanalizo-
wanymi terenami. To budżet trudny, bo do „przerobienia” są potężne 
środki, których pozyskanie wymagało ogromnych przygotowań i na-
kładu pracy. W sumie w budżecie 2005 roku zapisano ponad 100 mln 
zł ze środków unijnych. To budżet nowoczesny, bo biorący pod uwa-
gę możliwości absorbcji środków zewnętrznych. W tym roku w defi-
cycie pojawiła się nowa pozycja tzw. prefinansowanie. Miasto musi 
wyłożyć środki na daną inwestycję, a do kasy miasta pieniądze wró-
cą w postaci funduszy pomocowych po jej zakończeniu. Tak więc za-
planowany deficyt w ciągu roku będzie się zmniejszał. Z doświadczeń 
kilku ostatnich lat wiemy, że władze miasta będą robiły wszystko, by 
budżet domknąć.

Budżet gwarantuje też utrzymanie miasta w pełnej sprawności, po-
przez zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie na dotych-
czasowym poziomie. Ważne jest również utrzymanie na dotychczaso-
wym poziomie stawek podatków lokalnych. Jestem pewny, że w cią-
gu roku budżetowego miasto będzie szukało oszczędności i da się wy-
gospodarować środki na najbardziej doskwierające mieszkańcom bra-
ki jak pojedyncze chodniki, czy remonty dróg. Podsumowując – jest to 
budżet zapewniający miastu rozwój.

Romuald Niewelt,
przewodniczący Klubu Radnych BSR

Platforma Obywatelska
Chciałbym rozpocząć od krótkiego porównania budżetu z lat ubie-

głych obecnej kadencji Rady. W budżecie roku 2003 przedstawiono 
ogromny deficyt, który z końcem roku stopniał do zera, a nawet miasto 
osiągnęło 1 mln zł. nadwyżki. W roku 2004 z ogromnego deficytu, który 
był przedstawiony, już obecnie pan prezydent ogłosił, że miasto praw-
dopodobnie uzyska nadwyżkę rzędu 4 mln zł. Każdy, kto czyta takie 
informacje jest dumny z tak dużej „gospodarności” władzy w Rybni-
ku, patrząc równocześnie na inwestycje czynione w mieście. Lecz idylla 
z tym związana jest tylko pozorna. Komentując budżet z 2003 r. prze-
strzegałem, co do zdolności generowania znaczących środków z budżetu 
na inwestycje bez bolesnych cięć w wydatkach socjalnych. Lecz w chwi-
li obecnej widać to już gołym okiem. Budżet miasta na 2005 r. przed-
stawia już tylko dwie tak poważne inwestycje tj. budowa kanalizacji 
sanitarnej, (która finansowana jest w większości z funduszy unijnych) 
oraz modernizację drogi nr 78, na którą przeznaczono tylko 300 tys. zł. 
z kasy miejskiej. Niemniej dziwi mnie fakt zarezerwowania tak potęż-
nych środków w wysokości 9,2 mln. zł. na modernizację bazy hotelo-
wej w Rybniku. Czyżby miasto postanowiło rozwijać turystykę wyso-
kokwalifikowaną w regionie? W tym miejscu aż ciśnie się na usta py-
tanie: panie prezydencie, a gdzie pieniądze na rozbudowę mieszkań 
socjalnych dla najuboższych, dla których to został przeznaczony hotel 
robotniczy w dzielnicy Chwałowice, który stoi pusty i niszczeje. Na za-
kończenie chciałbym przypomnieć o inwestycji bardzo potrzebnej na-
szemu miastu, tj. budowie szpitala WSS nr 3 w Rybniku, która to da-
wała panu prezydentowi bardzo potrzebne % inwestycyjne, lecz nie-
stety, w tym budżecie po raz ostatni. Nadmieniam, iż budowa ta finan-
sowana była ze środków samorządu województwa.

Podsumowując budżet, którego deficyt ma wynieść 79 mln zł, a twór-
cy tegoż budżetu szczycą się 42% proinwestycyjnością, abstrahując od 

tematu deficytu. Zainteresował go natomiast 
problem likwidacji Rybnickiej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej i strat, które RIO wcześniej 
przewidziało.

Po mniej burzliwej niż w poprzednich la-
tach dyskusji nad projektem budżetu, radni 
uchwałę przyjęli 14 głosami za, 8 przeciwny-
mi, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Regulamin do uzupełnienia
Bez sprzeciwów radni zgodzili się na nie-

wielką zmianę w przyjętym regulaminie stu-
denckich stypendiów ze środków unijnych. 
Wiceprezydent Jerzy Frelich zaproponował, 
by uprzedzić oczekiwaną przez gminy decy-
zję ministra gospodarki i wprowadzić do regu-
laminu zapis alternatywny, by stypendia moż-
na było wypłacać w formie pieniężnej lub po-
przez zwrot za poniesione koszty.

Pokontrolne wnioski
Zgodnie z uchwałą RM z czerwca ub. roku, 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
w Wydziale Zamówień Publicznych UM oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pokontrolne 
wnioski przedstawił przewodniczący Komi-
sji R. Niewelt. W czasie kontroli w OPS zwró-
cono szczególną uwagę na okoliczności skarg 
na działalność tej jednostki rozpatrywanych 
wcześniej przez radnych, a także na funkcjo-
nowanie OPS. Ze względu na wielorakie zada-
nia struktura systemu pomocy społecznej jest 
mocno rozbudowana i zdaniem Komisji mia-
sto powinno dążyć do usamodzielnienia się fi-
nansowego i merytorycznego pięciu jednostek 
wchodzących w skład OPS, co ułatwiłoby ich 
funkcjonowanie. O skali prac Wydziału Zamó-
wień Publicznych świadczy ilość przeprowa-
dzanych postępowań przetargowych: od stycz-
nia do połowy listopada ub. roku było ich po-
nad 160, w tym czasie wpłynęły 33 protesty 
i 4 odwołania. W skontrolowanych przetargach 
wybrano oferty o najniższych wartościach ce-
nowych. W codziennej praktyce stwierdzono 
w Wydziale duży rygoryzm oraz brak niepra-
widłowości. Po kilku wyjaśnieniach dotyczą-
cych procedur przetargowych, radni przyjęli 
raport Komisji do wiadomości.

Wolne głosy
Radny H. Ryszka wrócił do tematu sprze-

daży mieszkań i spotkania, jakie odbyło się 
w Niedobczycach, pytając o możliwości prze-
kazania niektórych lokali komunalnych spół-
dzielni. Jak odpowiedział J. Frelich – to niemoż-
liwe, natomiast stworzona z wykupionych lo-
kali wspólnota mieszkaniowa może spółdziel-
ni powierzyć administrację budynku. B. Drabi-
niok upomniał się o realizację oświetlenia czę-
ści ul. Buhla oraz oznaczenie wysokości wia-
duktu przy ul. Zebrzydowickiej. Jak powie-
dział wiceprezydent Józef Cyran, oznacze-
nia takie istnieją przy wjazdach do miasta, ale 
kierowcy nie zwracają na nie uwagi. St. Stajer 

zwrócił uwagę na potrzebę rozebrania mostu 
na Rudzie w górę rzeki od ul. Groborza, bo ta-
muje on przepływ wody i zalewa teren, z czym 
nie zgodził się wiceprezydent Cyran, uważa-
jąc, że takiego zagrożenia nie ma, a mieszkań-
cy sami postulowali budowę mostu. Radny po-
ruszył też problem wywożenia przez firmy na-
wet pustych kontenerów na śmieci. W odpo-
wiedzi usłyszał, że to zależy od zapisu w umo-
wie czy firmę się wzywa, czy przyjeżdża ona 
wg z góry ustalonego harmonogramu. Poru-
szył też sprawę azbestu w obiektach budowla-
nych i uciążliwej konieczności obliczania jego 
ilości przed likwidacją. Przypominamy, że ist-
nieje wykaz firm mających stosowne pozwo-
lenia do usuwania azbestu. Jest on dostępny 
w Wydziale Ekologii UM oraz na stronach inter-
netowych www.rybnik.pl. Do podnoszonego już 
problemu cmentarza w Boguszowicach wrócił 
K. Zięba, otrzymując zapewnienie prezydenta 
o niezwłocznym zajęciu się sprawą ogrodze-
nia i zaprowadzenia porządku. Radny wystą-
pił też z sugestią zweryfikowania tras autobu-
sów komunikacji miejskiej pod kątem pustych 
przebiegów i postawienia warunków „Trans-
górowi” wycofywania zużywających dużo pa-
liwa „przegubowców” (co miasto już uczyni-
ło). R. Niewelt przedstawił oświadczenie, 
w którym zapowiedział, że nie zadośćuczy-
ni wezwaniu fundacji „Signum Magnum” do 
przeprosin za swoja wypowiedź na ostatniej 
sesji i zapłaty „nawiązki”, bo do takich dzia-
łań może zobligować go tylko sąd. (Patrz se-
sja z 22 grudnia w tym numerze „GR”). Rad-
ny Jan Mura (BSR) podjął temat dopłat do 
ekologicznych pieców c.o. Radny Józef 
Ibrom (BSR) pytał o plany budowy wielko-
powierzchniowych placówek handlowych 
i zaawansowanie realizacji „Plazy”. Z odpo-
wiedzi prezydenta Fudalego wynika, że w po-
bliżu salonu „Opla” przy ul. Żorskiej  powsta-
nie sklep sieci „Obi”, zaś nieopodal hali „Ma-
kro” – salon meblowy „Agata” i są to inwe-
stycje na terenach prywatnych. Longin Bed-
norz z RIO miał wątpliwości co do przebiegu 
sieci kanalizacyjnej w Niedobczycach, zaś Jan 
Kruk (BSR) zwrócił uwagę na „dziury jak Ber-
lin” m.in. na ul. Rajskiej i potrzebie instalacji 
w Boguszowicach pojemników do selektywnej 
zbiórki śmieci. Wiceprezydent J. Cyran zapo-
wiedział powołanie specjalnego zespołu i skon-
centrowanie zadań związanych z odbiorem od-
padów. Radny T. Gruszka zasugerował pozy-
skanie inwestora, który wykorzystałby funda-
menty niedokończonej budowli między ulica-
mi Sztolniową i Armii Ludowej w Boguszowi-
cach, ale okazało się, że tereny te należą do inwesto-
ra prywatnego. 

Jak na sesję budżetową radni rozeszli się wyjątko-
wo wcześnie, bo przed 21.30.                                         (r)

Pierwsza sesja w nowym roku
odbędzie się

26 stycznia o godz. 16.00. 
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treści merytorycznej trudno uznać za dobry. Budżet, w którym więk-
szość inwestycji przewidzianych pozostanie tylko na papierze z racji 
chociażby małego zaangażowania środków unijnych, a co za tym idzie 
brakiem możliwości uruchomienia pieniędzy miasta. W związku z po-
wyższym uważam, iż budżet ten jest tylko pozorowanym, a twórcy bu-
dżetu są mistrzami stwarzania pozorów, niestety ze szkodą dla mia-
sta i jego mieszkańców.

Bronisław Drabiniok, PO 

Prawo i Sprawiedliwość
Radni zrzeszeni w Klubie Radnych PiS głosowali przeciwko przy-

jęciu budżetu miasta na rok 2005. Tak skonstruowany budżet ma wie-
le uchybień i odchodzi w wielu przypadkach od naszych podstawo-
wych postulatów:
• Brak jasno sprecyzowanych dochodów i wydatków miasta, zwłasz-

cza w dziedzinie niedoszacowania dochodów i enigmatycznie, nie-
jasno zapisanych wydatków.

• Takie zapisy mają charakter manipulowania publicznymi środka-
mi finansowymi, co, jak zakłada prezydent, ma korzystnie wpłynąć 
na wykonanie budżetu, a tym samym wykazać, jak co roku, zmniej-
szenie i tak wysoko zaplanowanego deficytu budżetu miasta. Takie 
działania ma wykazać gospodarność prezydenta, a zgodnie z literą 
prawa budżet ma zakładać zarówno jak najdokładniej wyszacowa-
ne przychody, jak i precyzyjnie opisane wydatki.

• Trudno poprzeć budżet, o którym sam prezydent wypowiadał się, że 
jest to budżet „..wirusów i zmian....” Co to ma z rzetelnym przedsta-
wianiem zadań, jakie zamierza podjęć i sfinansować miasto?

• Trudno jednoznacznie określić stan zadłużenia miasta, co ma szcze-
gólne znaczenie w sytuacji pozyskiwania środków europejskich, któ-
re w większości wymagają wkładu własnego lub prefinansowania 
przez miasto.

• W budżecie wykazano pewne przedsięwzięcia finansowane ze środ-
ków specjalnych, jednak w żadnym dostępnym nam materiale nie 
podano nam zasad i zadań do sfinansowania w ramach tych środ-
ków.

• Stanowczo protestujemy przeciwko finansowaniu z budżetu miasta 
zadań nie będących zadaniami własnymi miasta (wielokrotnie kry-
tycznie na ten temat wypowiadała się zarówno RIO jak i NIK). Tym 
samym nie mogliśmy poprzeć zapisanych w budżecie zadań zwią-
zanych z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z realizacją obiek-
tów sądu, a zwłaszcza hoteli „Olimpia” w Kamieniu. To ostatnie za-
danie niestety ma znamiona dużego nieporozumienia.

• Prezydent wielokrotnie zapowiadał, że w sytuacji zaprzestania re-
alizacji chybionego projektu związanego z Aqua Parkiem, rozpocz-
nie realizację krytego basenu w dzielnicy Boguszowice – to jedna 
z wielu obietnic wyborczych. W budżecie miasta na ten temat nie 
zapisano żadnych środków finansowych.

• Brak dbałości w realizacji zadań związanych z bardzo potrzebną in-
frastrukturą społeczną i rekreacyjną, jak chociażby opłakany stan 
miejskich kąpielisk w Kamieniu i na rybnickim kąpielisku Ruda, 
a także remontu i adaptacji budynku po byłym hotelu robotniczym 
w Chwałowicach na mieszkanie socjalne, tak bardzo potrzebne 
miastu. Rybnik jest jednym z nielicznych miast w regionie, w któ-
rym problem wychodzenia z bezdomności nie znalazł uznanie wło-
darza miasta.

• W dalszym ciągu nie możemy się dopatrzyć jasnych i przejrzystych 
zadań, a w związku z tym precyzyjnych zasad finansowania jedno-
stek i zakładów budżetowych podległych miastu.

• Ignorowanie przez prezydenta propozycji i wniosków zgłasza-
nych przez radnych PiS dotyczących zmian w budżecie oraz nieja-
snej procedury ich podejmowania. W tej sprawie Klub Radnych PiS 
wystąpi do wojewody i MSWiA z pismem dotyczącym interpretacji 
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obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Naszym zda-
niem jest niedopuszczalne całkowite pomijanie radnych i ich wnio-
sków przy tak ważnej uchwale jak uchwała budżetowa.

• Słabo opisane i niewystarczająco finansowane są zwłaszcza w strate-
gicznej dla każdego miasta, mającego aspirację lidera regionalnego 
zadania związane z oświatą. Brak jest wystarczających środków na 
utrzymanie i remonty infrastruktury rybnickich szkół.
Na uwagę zasługuje również brak konsultacji z Radą Miasta czę-

sto arbitralnie zmienianego programu inwestycji wieloletnich, tym sa-
mym trudno nam doszukać się w budżecie miasta przejrzystego i jed-
noznacznego obrazu miasta w latach następnych. Ten brak racjonal-
nej wizji rozwoju miasta jest najsłabszą stroną uchwalonego budżetu 
na rok 2005. Dlatego Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie mógł 
w żaden sposób poprzeć tak skonstruowanego budżetu.

Henryk Fystacki,
przewodniczący Klubu Radnych PiS

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska
Radni Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej głosowali przeciwko 

przyjęciu budżetu na rok 2005, gdyż nie aprobują:
• zaplanowanego rekordowo wysokiego niedoboru budżetowego, 

który przekłada się na niepokojąco wysoki poziom zadłużenia sku-
mulowanego (wystarczy porównać narastające zadłużenie miasta 
w 1998 roku na koniec 8–letnich rządów prezydenta Józefa Mako-
sza, które wynosiło ok. 18 mln. zł ze spodziewanym zadłużeniem 
w 2005 r. po 7. latach prezydentury Adama Fudalego na kwotę po-
wyżej 150 mln zł);

• prefinansowania inwestycji poprzez zaciąganie pożyczek;
• uzależnienia realizacji wielu inwestycji – w tym modernizacji targo-

wiska – od pozyskania środków pomocowych;
• modernizacji hotelu „Olimpia” w Kamieniu za kwotę 9,29 mln zł 

z budżetu miasta (kolejny przykład trwonienia pieniędzy podatni-
ków na nie własne zadanie gminy, bo hotelu miasto nie potrzebuje 
i należało wystawić go na sprzedaż);

• ograniczenia wydatków w oświacie kosztem pogorszenia warunków 
i efektów nauczania, likwidacji szkół i oddziałów;

• znikomych wydatków na remonty dróg lokalnych (tylko 300 tys. zł, 
co jest przysłowiową kroplą w morzu potrzeb);

• coraz niższych środków na remonty budynków mieszkalnych będą-
cych w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;

• braku pomysłu na zagospodarowanie dwóch placów w centrum 
miasta;

• odstąpienia od realizacji budowy krytej pływalni w Boguszowicach 
(sztandarowego hasła wyborczego BSR–u w 2002 r.);

• nie rozpoczęcia inwestycji przez Plazę – mimo wmurowania kamie-
nia węgielnego tuż przed wyborami w 2002 r. i mimo ciągłych obiet-
nic prezydenta; 

• permanentnego pomijania potrzeb zgłaszanych przez dzielnice mia-
sta, a szczególnie dzielnice górnicze;

• utrzymania obniżonego w ubiegłym roku podatku od elektrowni 
„Rybnik”.

Krystyna Stokłosa, Stanisław Stajer 
i Longin Bednorz, RIO

Socjaldemokracja Polska
Należy postawić pytania czy jest to budżet rozwojowy czy nie? 

Czy wszystkie zadania inwestycyjne w nim określone zostaną zreali-
zowane czy nie? Czy nie zabraknie pieniędzy na oświatę i wychowa-
nie, ochronę zdrowia, pomoc socjalną, dodatki mieszkaniowe, kulturę 
i sport itp. Na tak postawione przeze mnie pytania nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi, że wszystko się uda. Z całą pewnością Rada 
Miasta na przestrzeni roku będzie zmuszona niejednokrotnie kory-
gować założenia budżetu, a to głównie, jak przypuszczam, z powo-
du trudności z uzyskaniem kredytów niezbędnych dla realizacji celów 

określonych w uchwale budżetowej. 
Moim zdaniem przyjęty budżet jest budżetem rozwojowym, proin-

westycyjnym między innymi dlatego, że:
• będzie kontynuowana największa inwestycja ostatnich dziesięcio-

leci, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielni-
cach miasta

• będzie realizowana kolejna ważna inwestycja przez Wydział Dróg tj. 
budowa Obwodnicy Północnej w rozłożeniu na poszczególne etapy 
– I etap – budowa drogi Rudzka–Gliwicka, II etap – Rudzka–Ener-
getyków, III etap – Budowlanych–Storczyków, IV etap – Gliwic-
ka–Wielopolska. 

• w tym roku nastąpi także początek przebudowy drogi krajowej nr 78 
na odcinku przebiegającym przez miasto w kierunku od Gliwic do 
Chałupek, łącznie z remontem wiaduktu na ul. Wodzisławskiej. 

• będzie kontynuowany remont Rybnickiego Centrum Kultury, moder-
nizacja obiektów hotelu „Olimpia” w Kamieniu i hotelu „Speedway” 
w Rybniku, budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pił-
sudskiego, monitoring dzielnicy centrum w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Wymienione zagadnienia wskazują na to, iż Rybnik nadal będzie 

się rozwijał, a przecież o to wszystkim powinno nam chodzić. Mu-
szę jednak powiedzieć, że jako radny największej dzielnicy w mieście 
Maroko–Nowin, spodziewałem się większych inwestycji w tym miej-
scu. Przypomnę, że społeczeństwo tej dzielnicy oczekuje od nas dzia-
łań w kierunku:
• zagospodarowania stawów i cieku wodnego w rejonie parku krajo-

brazowego w północnej części Nowin, na potrzeby rekreacyjno–wy-
poczynkowo–rozrywkowe. 

• budowy lodowiska i basenu 
• poszerzenia działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej 
• przebudowy dróg Orzepowicka, Wandy itp.

Żywię nadzieję, że jakiekolwiek nadwyżki budżetowe wynikają-
ce z realziacji budżetu będą przeznaczone na potrzeby inwestycyjne 
w tej dzielnicy. 

Kazimierz Zięba, SdPl

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Radni lewicy nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie bu-

dżetu naszego miasta na rok 2005. Dało się to zauważyć także w cza-
sie głosowania nad budżetem, gdzie radni lewicy głosowali w każdy 
z możliwych sposobów. Można jednak wydzielić parę podstawowych 
spraw, które wynikały z dyskusji.

Zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
• olbrzymi deficyt budżetowy
• przeznaczenie zbyt małych środków na zaniedbane dzielnice, takie 

jak: Boguszowice–Osiedle i Maroko–Nowiny
• brak preferencji dla dzielnic górniczych.

Głosujący za przyjęciem budżetu wzięli pod uwagę konieczność 
podporządkowania jego konstrukcji głównemu, zadaniu jakim jest 
kanalizacja. 

Bolesław Korzeniowski, SLD
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Na tegorocznym spotkaniu prezydent skupił się przede wszystkim 
na najważniejszych dla miasta inwestycjach, władze są bowiem żywo 
zainteresowane udziałem rybnickich firm w ich realizacji. Niestety, 

na przykładzie robót kanalizacyjnych, finansowanych w dużym stop-
niu ze środków unijnych i wymagających międzynarodowych przetar-
gów i procedur, lokalne, niewielkie firmy nie maja szans na otrzymanie 
zlecenia. Nie udało się zrealizować idei powołania konsorcjum rybnic-
kich firm i jako podwykonawca, z 20 firm, na placu boju została tylko 
jedna. Przedsiębiorcy uważają, że ceny ofertowe są zbyt niskie i wy-
grywające firmy z trudem potem realizują zadanie. Niestety, miasto nie 
może wprowadzać żadnych preferencji dla miejscowych firm, choćby 
obniżyć dla nich lub znieść opłaty za zajęcie pasa drogowego czy wy-
cięcie drzewa, bo to naruszałoby zasadę równych szans dla wszystkich 
podmiotów. Ale prezes Izby Andrzej Żylak namawiał do korzystania 
z praw do odwołań i protestów, jakie daje oferentowi ustawa o zamó-
wieniach publicznych.  Prezydent przekonywał natomiast do rozmów 
z głównymi wykonawcami i wykorzystania wszystkich szans. 

Prezentacja budżetu przedsiębiorcom

Czy będzie robota?
Od kilku lat, po przyjęciu przez Radę Miasta budżetu 

na kolejny rok, prezydent Adam Fudali przedstawia jego 
założenia przedstawicielom rybnickiego środowiska 
gospodarczego na tradycyjnym „Spotkaniu przy kawie”, 
organizowanym przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Zabawa trwała przy światowych przebojach w wykonaniu Patrycji Wajs 
i zespołu „Power Dance”. Kto nie tańczył, przynajmniej „synkopował” (jak 
powiedział jeden z przedstawicieli organizatora czyli Rybnickiego Cen-
trum Kultury), tj. poruszał się takt muzyki. O godz. 24.00 życzenia wszyst-
kim zebranym złożył prezydent Adam Fudali, wznosząc toast bezalkoho-
lowym szampanem. A potem w górę wystrzeliły sztuczne ognie.

Zabawa na Rynku przebiegła dość spokojnie, odnotowano zaled-
wie jeden przypadek totalnego upojenia alkoholowego, zaś służby po-
rządkowe reagowały  szybko i sprawnie. Obok policji, Straży Miejskiej, 

firmy ochroniarskiej, służb medycznych i przeciwpożarowych, pomocą 
służyli także wolontariusze z Rejonowego Sztabu Ratownictwa. Na pły-
cie Rynku zdarzył się, niestety, jeden przypadek naturalnego zgonu. Oko-
ło godz. 2.00 centrum miasta było już praktycznie puste.

Dla organizatorów plenerowej, masowej imprezy, takiej jak Sylwester, 
noworoczna noc należy do bardziej nerwowych w roku. Zabezpieczone 
są wprawdzie wszystkie służby, ale życie jest niejednokrotnie bogatsze od 
sytuacji przewidzianych przez przepisy. Można się domyślić, że niewielu 
uczestników zabawy przeczytało regulamin, w którym napisano m.in., że 
nie mogą w niej uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu. Konia z rzę-
dem temu, kto ten przepis w Sylwestra wyegzekwuje! Obostrzenia takie 
nie obowiązują, kiedy impreza nie jest masowa, ale rekreacyjna. Czy jed-
nak taniec i „synkopowanie” można podciągnąć pod rekreację? A może 
dodać również konkursy i zabawy z nagrodami. Czemu nie...            

  (r)

Około 2 tys. rybniczan przybyło na Rynek, by powitać 
Nowy Rok, z nadzieją, że będzie lepszy od poprzedniego.

Sylwester na Rynku

To, co na Śląsku najlepsze i to, co dla Śląska najlepsze — zgodnie z tą de-
wizą kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka, 
rektora Uniwersytetu Śląskiego, z grona ponad 130 kandydatur wybra-
ła dwunastkę laureatów reprezentujących różne dziedziny życia spo-
łecznego. Uroczystość wręczenia prestiżowych nagród miała miejsce 
w połowie stycznia br., w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się wybitne osobisto-
ści świata kultury, nauki, sportu, gospodarki i polityki. Nagrodę 
Godła Promocyjnego „Śląski Oskar 2004” wraz z prezydentem 
Rybnika otrzymali m.in.: złota i srebrna medalistka olimpiady w 
Atenach Otylia Jędrzejczak; kompozytor Wojciech Kilar; prof. Ma-
ria Nowicka–Skowron; Pałac Młodzieży w Katowicach i Zespół pie-
śni i Tańca „Śląsk” oraz miasta Gliwice i Zabrze. Do grona laureatów 
trzech poprzednich edycji należą m.in.: acybiskup Damian Zimoń, Hen-
ryk Mikołaj Górecki, Barbara Blida, Adam Małysz, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Muzyczna 
w Katowicach, Telewizja Katowice i Radio Katowice oraz Górnośląski 
Zakład Elektroenergetyczny w Gliwicach.

Dziękując za nagrodę przyznaną m.in. za podjęcie inicjatywy powsta-
nia Zespołu Szkół Wyższych, prezydent Rybnika wyraził uznanie za 
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Rybniczanin, ks. Jacek Paszenda został wybrany Polakiem Roku 
2004 na Wileńszczyźnie. Uroczystość wręczenia nagród zwycięz-
com tego konkursu, organizowanego przez dziennik „Kurier Wileń-
ski” oraz Konsulat Generalny RP w Wilnie, odbyła się w niedzielę 23 
stycznia w Domu Polskim w Wilnie. Ks. Jacek już dziewiąty rok god-
nie reprezentuje w Wilnie i na Litwie Ziemię Rybnicką. Więcej w nu-
merze lutowym „GR”.

Polak Roku

Prezydent Rybnika Adam Fudali otrzymał „Śląskiego 
Oskara 2004”. Prestiżowe wyróżnienie przyznała Kapituła 
Nagrody Godła Promocyjnego „Śląski Oskar”, która już po 
raz czwarty uhonorowała osoby, instytucje, samorządy oraz 
firmy przyczyniające się do rozwoju regionu.

Oskar dla prezydenta

jej realizację przewodniczącemu Rady Miasta oraz prezesowi Zarządu 
Fundacji Ekoterm Silesia Michałowi Śmigielskiemu oraz b. marszał-
kowi woj. śląskiego, dziś posłowi do Parlamentu Europejskiego Jano-
wi Olbrychtowi za wsparcie tej idei. Podziękował również wszystkim 
współpracownikom. Zarówno J. Olbrycht, jak i M. Śmigielski byli obecni 
na uroczystości.                                                                   Zdj.: K. Jaroch
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Wyśpiewać Dobrą Nowinę
W przedświątecznym tygodniu „Szkoła 

Życia” i Śląskie Centrum Muzyczne zapro-
sili do Sali Kameralnej Teatru Ziemi Ryb-
nickiej na Koncert Bożonarodzeniowy de-
dykowany osobom niepełnosprawnym 
i upośledzonym oraz ich rodzinom.

Na sali zasiedli przedstawiciele władz sa-
morządowych miasta i powiatu z wiceprezy-
dent Ewą Ryszką i starostą Damianem Mrow-
cem oraz innych jednostek i organizacji, które 
w jakikolwiek sposób wsparły rybnickie pla-
cówki opiekuńcze zajmujące się osobami nie-
pełnosprawnymi. Po raz pierwszy koncert taki 
zorganizowano w ub. roku, z inspiracji kierują-
cej Warsztatem Terapii Zajęciowej nr I Danuty 

To nasza Wigilia
Kilka rzędów odświętnie nakrytych sto-

łów, przy nich ponad setka troszkę spię-
tych, ale zadowolonych osób. W tym dniu 
nikt nie był samotny...

Na stołach biały opłatek, półmiski z ma-
kówkami i moczką, są też owoce i ciasteczka. 
Za chwilę młodzież wnosi barszcz z uszkami, 
a następnie smażonego karpia z ziemniakami 
i kapustę z grzybami. Ta nieco wcześniejsza od 
tradycyjnej wigilijna wieczerza miała miejsce 
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych, 
a zaproszono na nią osoby samotne, bezdom-
ne i niepełnosprawne, korzystające z opieki 
rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Poczęstunek taki OPS przygotowuje od poło-
wy lat ’90. Początkowo samotni zapraszani byli 
na Żużlową, a bezdomni do jadłodajni przy 
ul. Chrobrego. W 2003 roku po raz pierwszy 

wszyscy klienci OPS–u wieczerzę zjedli razem, 
podobnie jak teraz, w ZSE–U. W przedświą-
tecznym opłatkowym spotkaniu uczestniczył 
również prezydent Adam Fudali, który życzył 
wszystkim odmiany losu, zapewniając o stałej 
trosce miasta o ludzi, którzy gorzej sobie radzą 
z niełatwą rzeczywistością. Bezdomni potra-
fili wykorzystać obecność gospodarza miasta 
i przekazać prośbę, by o godzinę wcześniej, czyli 
o 18.00, otwierano noclegownię przy ul. Hal-
lera... Uzyskali na to zgodę prezydenta i przy-
chylność dyrektora OPS Jerzego Kajzerka. 

Wszyscy obecni połamali się opłatkiem, a my 
podsłuchaliśmy tylko fragmenty świątecznych 
życzeń i słów nadziei na następny rok ... Każ-
da z obecnych tu osób ma swoją, najczęściej 
mało radosną, historię. — To nie czas i miejsce 
— mówią — by się żalić. Dobrze, że nie jest go-
rzej...Cieszymy się z tego spotkania, to nasza Wigi-
lia. Kolędowy nastrój stworzył zespół „Presto” 

z DK Niedobczyce oraz 
improwizując na kla-
wiszach Jarosław Ha-
nik z DK Chwałowice, 
prowadzący całość Mi-
rosław Ropiak i Kaja 
Rostkowska z grupy 
teatralnej z DK Niedo-
bczyce. 

Tadeusz Kobiela, 
dziś osoba mocno nie-
dowidząca, przez 23 
lata był górnikiem 
w kop. „Jankowice”, 

potem świat mu się zawalił... Po szpitalu tra-
fił do schroniska Brata Alberta, noclegowni... 
O minionym roku może powiedzieć, że był 
szczęśliwy. Skończyła się jego bezdomność, 
bo otrzymał miejskie mieszkanie socjalne, 
prawdziwy podarunek od losu. Pomogły ar-
tykuły w gazetach o jego trudnej sytuacji i do-
brzy ludzie. Równie cenna jak mieszkanie jest 
dla niego przyjaźń z panem Czesławem, któ-
ry jest jego oczami w codziennym życiu. Po-
znali się w noclegowni. 

Gertruda i Agata zmaganie z życiem mają 
wypisane na twarzy, ale tylko Agata jest osobą 
bezdomną. — Nie jest najgorzej — mówi. — Już 
nie śpię na klatkach i w piwnicach. Coś dorobię, ludzie 
pomogą... Po przełamaniu się opłatkiem, obie ko-
biety długo szepczą sobie życzenia do ucha. 

Eugeniusz Wowra w eleganckim garnitu-
rze w imieniu wszystkich dziękuje organiza-
torom i gospodarzom tego miejsca za poczę-
stunek. Jest samotnym elektrykiem bez pra-
cy, wspomaga go, dopóki może, sędziwa mat-
ka. — Martwi się o mnie, kupiła mi ten garnitur, 
bo wie, że mnie nie byłoby na taki wydatek stać. 
To już będzie do trumny... — kończy z czarnym 
humorem.

Podziękowania należą się również sponso-
rom, którzy w formie darowizny finansowej 
lub rzeczowej Wigilię wspomogli, a są to: fir-
my Smuda, Lazar, Euro–Bud, Pro–Tech P. Pysz-
ny, Lubar, Kancelaria Notarialna Gilner–Osta-
lecki, Firma Prod.–Handl. J. Misztela, restaura-
cja „Gazdówka”, PSS „Społem”, hala „Makro” 
i supermarket „Real”. 

(r)

Zgodnie z tradycją początek stycznia to czas składania 
sobie noworocznych życzeń.

Taki jest też cel spotkań w Urzędzie Miasta prezydenta Adama Fu-
dalego i jego współpracowników z przedstawicielami różnych środo-
wisk, gdzie w „nieurzędowej” atmosferze uczestnicy nie tylko życzą 
sobie i miastu pomyślności na cały rok, ale mają okazję usłyszeć o naj-
ważniejszych przedsięwzięciach władz samorządowych z „pierwszej 
ręki”, bo od nich samych. Każdy „stan” ma swoje problemy, z którymi  
może się podzielić, wyrażając swoje zdanie i sugestie w różnych dzie-
dzinach. Jak zawsze prezydent spotkał się z kadrą kierowniczą Urzę-
du Miasta, z duchownymi, przedstawicielami służb mundurowych tj. 
policjantami, strażakami i miejskimi strażnikami. Spotkanie z przed-
stawicielami środowiska przedsiębiorców miało miejsce w restauracji 
„Olimpia”, zaś z dzielnicowymi działaczami samorządowymi w po-
szczególnych dzielnicach.

Prezydent przyjął również dziennikarzy, przekazując życzenia oraz 
dziękując za współpracę i zaangażowanie w ukazywaniu problemów 
miasta i jego promocję. Życzenia dziennikarzy autorstwa i w wykona-
niu Wacka Troszki z „Nowin” prezydent uznał za bardzo celne, ży-
czyliśmy mu bowiem: 

Więcej inwestycji niż od mieszkańców petycji, 
Ukończenia kanalizacji sprzyjającej rekreacji, 
Urzędników pełnych werwy i wysokich notowań bez przerwy, 
Komunikacji bez dotacji, a euro–dotacji bez biurokracji, 
Zamiast szkół likwidacji, więcej w mieście prokreacji, 
Radnych zaradnych, a opozycji bez kondycji, 
A do tego zdrowia i szczęścia wszelakiego i rychło absolutorium pewnego, 
O dziennikarzach nie wspomnę wcale, 

bo czasem lepiej poczytać w Skarbczyku gorzkie żale...

W ubiegłym roku na świat przyszło ponad półtora tysiąca 
nowych mieszkańców Rybnika. Powiększyło się również 
grono małżonków i ... stulatków. Odnotowano też znacznie 
więcej zgonów, niestety.

W roku 2004 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku zarejestrowa-
no 1596 noworodków. W 2003r. urodziło się ich dwoje więcej. To wciąż 
tendencja spadkowa, obserwowana od kilku lat również w całym kra-
ju. Wzrosła natomiast liczba zgonów. Dwa lata temu w Rybniku od-
notowano ich 1388, a w roku ubiegłym już 1602. Pod względem liczby 
zawieranych małżeństw miniony rok był hojniejszy od poprzedniego. 

W przestępnym 2004 roku przysięgę małżeńską złożyło 881 par, pod-
czas gdy rok wcześniej było ich 866. Tradycyjnie już w gronie nowożeń-
ców byli cudzoziemcy m.in. obywatele Włoch, Portugalii, Węgier, Algie-
rii, Syrii i Białorusi. Jak podaje kierownik urzędu Maria Cwenar, w roku 
ubiegłym aż 146 par świętowało jubileusz Złotych Godów. Małżonko-
wie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat uczestniczyli w spotkaniach w Urzę-
dzie Miasta, gdzie otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
W minionym roku prezydent Adam Fudali odwiedził też pięć soleni-
zantek obchodzących sto i więcej lat. W tym roku stulatków ma być dwa 
razy więcej!                                                                                              (S) 

Wokół Świąt...Boże Narodzenie to czas, 
w którym okazujemy wiele 
serca wszystkim potrzebującym. 
W naszym mieście nie zapomina 
się o osobach samotnych, biednych 
i bezdomnych. Przedświąteczne, 
wigilijne, a potem noworoczne, 
opłatkowe i jasełkowe  spotkania 
to w wielu instytucjach, 
placówkach i środowiskach już 
tradycja... 

Reclik. –  Nie wystarczy Dobrą Nowinę głosić, ale 
trzeba ją wyśpiewać – zachęcały organizatorki: 
dyrektorka „Szkoły Życia” Lucyna Ibrom oraz 
kierująca Śl.CM Ilona Kargul. Wyśpiewywali 
ją zatem uczestnicy zajęć w Centrum oraz pe-
dagodzy tej placówki, a także dzieci i młodzież 
ze „Szkoły Życia” i Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej. W finale wszyscy obecni przełamali się 
opłatkiem, utworzyli łańcuch z rąk i przekaza-
li sobie „śpiewający” znak pokoju. Goście zo-
stali też obdarowani świeczniczkami własno-
ręcznie wykonanymi przez dzieci.

(r)

Do zabawy wciągnięto przedstawicieli władz miasta, i poważnych dyrektorów...                                          Zdj.: r

Gertruda i Agata życzą sobie 
lepszych dni...               Zdj.: r

9 stycznia na ulice miasta wyszło 460 wolontariuszy. Rybniczanki 
Patrycja Skupień i Samanta Marszałek zbierały pieniądze na ul. Ra-
ciborskiej oraz przy Rynku: — Kwestujemy po raz pierwszy — mówią 
wolontariuszki. — Zbieramy już od 7.00 rano, ale opłaciło się — rybni-
czanie są bardzo hojni. Martyna, Krzysiek i Robert z Rybnika rów-
nież włączyli się do akcji – kwestowali i sprzedawali gadżety WOŚP 
na Rynku. Jednak orkiestra to przede wszystkim estradowe występy 
i licytacje – pod młotek poszły m.in. ... plastron i kask z autografami 
rybnickich żużlowców, papucie oraz brykiet powstały ze sprasowania 

zniszczonych przez mennicę banknotów o wartości 15 tys. zł. Na Ryn-
ku zagrali też m.in.: „Carpie Nocne”, ”Sąsiedzi”, ”Beltaine”, „Zagro-
żony Gatunek”, „Koligacja Gie Ka & Ania Sool”. Wysłano światełko 
do nieba, a niedzielne granie poprzedziło „Wielkie Larmo Świątecznej 
Pomocy” – kabareton w Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz koncert w klu-
bie „Pozytywka”. Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zor-
ganizowano także imprezy w szkołach. 

W ubiegłym roku w Rybniku zebrano ponad 53 tys. zł, tym razem 
71.488,27 zł, 403 dolary i 40 euro. — Akcja przebiegła wyjątkowo spraw-
nie — ocenia Ewa Płuciennik z rybnickiego sztabu WOŚP. — Zebrane 
pieniądze znalazły się pod czujnym okiem sokistów, a datki przeliczały panie 
z banku PKO. Za pomoc serdecznie wszystkim dziękujemy!

Kwestowano z myślą o wsparciu nowoczesnych metod diagnosty-
ki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Ponadto fundacja Jurka Owsia-
ka zobowiązała się do wyposażenia w sprzęt medyczny oddziału 
noworodkowo–dziecięcego, w jednym z wybranych szpitali na Sri 
Lance.                                                                                                          (S)

Taką właśnie kwotę zebrano podczas XIII finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku. Tym ra-
zem orkiestra grała w mieście aż 3 dni.

Do puszek Patrycji 
i Samanty swój da-
tek wrzucił również 
ośmioletni Dawid. 

Zdjęcia: s

Wolontariuszka Mar-
tyna z uskrzydloną 
puszką.  

2004 w liczbach...

Noworoczne spotkania 
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tematu z homilii o powołaniu rządzących do służby mieszkańcom i 
wspomagania najsłabszych. – W Rybniku chyba nie jest najgorzej, skoro 
kwotę rzędu 8–9% wszystkich tegorocznych planowanych wydatków przezna-
czamy na cele społeczne – odpowiedział prezydent A. Fudali. Wszyscy 
obecni wyrazili chęć, by takie integracyjne spotkania dzielnicowych 
samorządowców stały się trwałą tradycją...                 

Kombatanci i seniorzy świętowali...
Od 13 lat co roku 6 stycznia w spotkaniu opłatkowo–noworocznym 

uczestniczą też kombatanci z Rybnika. Tym razem w siedzibie Cechu Rze-
miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości spotkało się prawie 100 osób, 
a wśród zaproszonych gości byli również prezydent miasta Adam Fudali, 
starszy Cechu Jerzy Gawliczek, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień Krzysztof Radwan i Tadeusz Kuśmierczyk oraz gospodarze – Zbi-
gniew Rusiński i Tadeusz Wiatr ze Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Rybniku. Dzielono się opłatkiem, wznoszono 
toast za pomyślność w Nowym Roku, palono zimne ognie i biesiadowano. 
Program jasełkowy pokazali też uczniowie SP nr 10 z Wodzisławia Śl.

Spotkanie opłatkowe odbyło się również w Szkole Podstawowej nr 3 w 
dzielnicy Paruszowiec–Piaski. Kolędowali obecni i emerytowani nauczy-
ciele tej placówki oraz przedstawiciele rad dzielnic. Zaproszeni goście obej-
rzeli jasełka w wykonaniu uczniów klas trzecich, a szczególnie gorąco okla-
skiwali tańczącą ... choinkę. Spotkanie zakończyło się biesiadą przy stole za-
stawionym świątecznymi potrawami i wspólnym kolędowaniem. 

Noworoczne spotkanie dla seniorów z Ligoty, Ligockiej Kuźni 
i Raszowca, którzy ukończyli 65 rok życia zorganizowała, jak co roku, 
Rada Dzielnicy i Klub Kultury „Harcówka”. Zaproszono m.in. dwu-
nastu 90–i ponad 90–latków , w tym najstarszego mieszkańca ul. Ja-
śminowej Ryszarda Rojka, który w tym roku skończy 99 lat, najstar-
szą parę małżeńską Emilię i Wincentego Krypczyków z 64–letnim sta-
żem, Klarę i Jerzego Mertinów (60 lat po ślubie) oraz pary małżeńskie, 
które w minionym roku obchodziły Złote Gody.

Wraz z życzeniami seniorzy zostali obdarowani przez uczestniczą-
cego w spotkaniu prezydenta Adama Fudalego i przewodniczącego 
Zarządu RD Kazimierza Żaka albumami o Rybniku. 

Spotkanie umilił koncert dziecięcego chóru szkoły muzycznej pod 
dyr. Ziglindy Lampert Raszyńskiej i recital skrzpcowy Aleksandry Ra-
szyńskiej oraz występ laureatki Konkursu Gawędziarzy Teresy Szulc. 
Seniorzy do późnych godzin biesiadowali i śpiewali kolędy, a akompa-
niował im na fortepianie Leon Ryszka, też senior, ulubiony akordeoni-
sta zespołu „Przygoda”. Spotkanie prowadziła szefowa Klubu „Har-
cówka” i przewodniczącą RD Danuta Dronszczyk.

O seniorach ze swojej dzielnicy nie zapomina również RD Zebrzy-
dowice. To z myślą o nich w SP nr 12 przygotowano spotkanie no-
woroczne, zorganizowane jak mówi Teresa Knura na „śląską nutę”.
 Do udziału w spotkaniu integracyjnym zaproszono też prezydenta 
Adama Fudalego i wicewojewodę Andrzeja Waliszewskiego.

Pobyć z sobą
Do wigilijnego stołu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 

3 przy ul. Orzepowickiej zasiadło w przedświątecznym tygodniu 
80 samotnych osób z dzielnicy Maroko–Nowiny. Tradycyjne spotkanie 
zorganizowała Rada Dzielnicy przy wsparciu gospodarzy czyli szkoły, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja dzielnica 
– tu żyję, tu mieszkam” oraz darczyńców z miejscowych firm.

Składając świąteczne życzenia prezydent Adam Fudali zapew-
nił, że wielce sobie ceni możliwość spędzenia kilku chwil w uroczy-
stej, świątecznej atmosferze w towarzystwie mieszkańców dzielnicy i 
dziękuje organizatorom za inicjatywę integrującą lokalną społeczność. 
Do wspólnego posiłku zaproszono też przewodniczącego Rady Mia-
sta Michała Śmigielskiego, radnych Krystynę Stokłosę i Kazimierza 
Ziębę, Edwarda Mertę z Rady Osiedla „Nowiny”, dyrektora ZSP nr 
3 i jednocześnie radnego do sejmiku woj. śląskiego Grzegorza Jani-
ka oraz przedstawicieli ważniejszych dzielnicowych jednostek. Pro-
boszcz parafii św. Jadwigi, ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz  po-
przedził wieczerzę modlitwą i błogosławieństwem, a wszyscy obecni 
przełamali się opłatkiem.

Na stołach pojawił się tradycyjny barszcz z uszkami, smażony karp 
i kapusta z grzybami, przygotowane przez kucharki szkolnej stołów-
ki. Trzeba przyznać, że smaku dań nie powstydziłaby się wykwintna 
restauracja... Były też ciasta i owoce, a każda z osób otrzymała dodat-
kowo paczkę ze słodkościami. Nadchodzące święta przybliżył występ 
związanego z parafią św. Jadwigi i jednocześnie ze Śląskim Centrum 
Muzycznym chóru „Cantate Deo” pod dyr. Aleksandry Poniszow-
skiej, który wykonał kolędy.

Przed świętami Rada Dzielnicy przygotowała ponad sto paczek dla 
wielodzietnych rodzin i osób samotnych, odwiedziła też swoich pod-
opiecznych z dzielnicy, przebywających w Domu Opieki Społecznej 
na Żużlowej. W ciągu roku przedstawiciele RD odwiedzili z paczkami 
sześć osób, które skończyły 90 lat. — Staramy się o nikim nie zapomnieć 
— mówią dzielnicowi samorządowcy Leszek Kuźniak, Barbara Zie-
lińska i Jadwiga Lenort. — Największą satysfakcję czerpiemy z zadowole-
nia uczestniczących w naszych spotkaniach i innych przedsięwzięciach miesz-
kańców. Chętnych jest zawsze więcej niż naszych możliwości...

Kolędą pod niebiosy...
...zakończył się w Domu Kultury w Niedobczycach świąteczny kon-

cert zorganizowany w ramach Niedobczyckich Wieczorów Muzycz-
nych. Wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” pod batutą obu swo-

ich dyrygentów: Jirzi Szindla i Mariana Wolnego, przedstawiając po-
godny i nastrojowy, przedświąteczny program z udziałem solistów Sabi-
ny i Mieczysława Kierpców, Sonii Cierplińskiej i Mariusza Wrzyszcza, 
a znakomitym solistą okazał się też prowadzący całość popularny tenor 

 Wigilia dla boguszowian
15 grudnia szkolna kuchnia wydała 600 litrów bigosu i 400 litrów 

gorącej herbaty. Na stołach w Szkole Podstawowej nr 18 pojawił się 
chleb i 20 kg wypieków – przy tak zastawionym stole biesiadowano 
podczas czwartej już „Wigilii dla każdego”, która odbyła się w Bo-
guszowicach–Osiedlu. 

Jednak zanim mieszkańcy dzielnicy spróbowali domowych specja-
łów, najpiękniejsze kolędy i pastorałki zagrała orkiestra kop. „Janko-
wice” pod dyrekcją Grzegorza Mańki, a za sprawą harcerzy, którzy 
przywieźli do Rybnika ogień betlejemski, na placu apelowym przed 
SP nr 18 zapłonęło wigilijne ognisko. Rozpalili go wspólnie dyrektor 

placówki i prezes UKS „Osiemnastka” Roman Pinoczek wraz z radną 
Lidią Rosół oraz druhnami Ewą i Gabrysią, a mieszkańcy zabrali świą-
teczne światełko do swoich domów. Nie zabrakło też życzeń i wspól-
nego kolędowania, a imprezę zakończyły jasełka w wykonaniu dzieci 
z SP nr 18. Wokół betlejemskiej szopki zebrało się wielu widzów, któ-
rzy nagrodzili oklaskami 30 małych wykonawców. — W tym dniu od-
wiedziło nas około 1000 osób — podsumowuje R. Pinoczek.  

Następnego dnia, 16 grudnia w Boguszowicach do wspólnej wiecze-
rzy usiadło 40 osób – bezdomnych i samotnych oraz najbardziej po-
trzebujących mieszkańców dzielnicy. Na stole pojawiło się 12 trady-
cyjnych dań – królował karp i barszcz z uszkami, był opłatek, życze-
nia i kolędy, a uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe. Ponadto or-
ganizatorzy wydali blisko 120 paczek z żywnością oraz środkami czy-
stości. — Dziękujemy sponsorom za okazaną pomoc — mówi R. Pinoczek. 
W organizację imprezy zaangażowali się Urząd Miasta, UKS „Osiem-
nastka”, SP nr 18, Rada Rodziców, „Przyjaciele Szkoły”, Fundacja Po-
mocy Dzieciom Boguszowic, Rada Dzielnicy Boguszowice–Osiedle 
i Gimnazjum nr 5 oraz zuchy i harcerze. 

Wieczerza w „Birerii”, kolędnicy w drodze
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w Chwałowicach przy 

wigilijnym stole usiadło 150 osób samotnych i ubogich, dla których w 

restauracji „Birreria” przygotowano tradycyjną wieczerzę z rybą, mocz-
ką i makówkami. Z programem jasełkowym wystąpiły dzieci z Przed-
szkola nr 13, a w imieniu organizatorów życzenia świąteczno–nowo-
roczne złożyli przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek i dy-
rektor miejscowego Domu Kultury Michał Wojaczek. 22 grudnia prze-
wodniczący chwałowickiej RD i zespół „Złota Jesień”, wspólnie z pro-
boszczem miejscowej parafii ks. Teodorem Suchoniem oraz rodzicami 
i pracownikami P nr 13 w rolach ... świętej rodziny, pasterzy i aniołów, 
odwiedzili 14 mieszkańców Chwałowic, pensjonariuszy Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Wręczono im świąteczne paczki, wspólnie kolędo-
wano i składano sobie życzenia. Wizyty w ośrodku odbywają się rok-
rocznie, od kilku już lat. Z życzeniami i kolędą chwałowicka „święta 
rodzina” przybyła również do firm wspierających przedszkole, zakła-
dów pracy, dyrektora kop. „Chwałowice”, kuratorium oświaty i Wy-
działu Edukacji oraz Urzędu Miasta, gdzie spotkała się z zastępcami 
prezydenta Rybnika Józefem Cyranem i Jerzym Frelichem.

Spotkanie integracyjne
Od mszy św. w kościele pod wezw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 

rozpoczęło się noworoczne spotkanie samorządowców, zorganizowa-
ne przez działaczy Rady Dzielnicy Zamysłów. Wzięli w niej udział 

prezydent Adam Fudali i jego zastępcy Ewa Ryszka i Józef Cyran, 
przewodniczący RM Michał Śmigielski, a także działacze samorządo-
wi z Zamysłowa oraz sąsiadujących z tą dzielnicą Niedobczyc, Smol-
nej, Śródmieścia oraz Maroka–Nowin. Zabrakło tylko samorządow-
ców z Popielowa, którzy w tym samym czasie organizowali podobne 
spotkanie u siebie. 

Nabożeństwo w intencji pomyślności miasta i jego dzielnic celebro-
wali ks. biskup Stefan Cichy oraz proboszcz tej franciszkańskiej pa-
rafii o. Adrian Beck. W wygłoszonej homilii ks. biskup przypomniał, 
że misją rządzących jest przede wszystkim służenie społeczeństwu 
i stwarzanie mu warunków do rozwoju. Krótkie kolędowanie po mszy 
było okazją do kilku refleksji o. Adriana o działalności patrona zako-
nu św. Franciszka, który uważany jest za twórcę tradycji stawiania 
w świątyniach szopek. Dodać trzeba, że stajenka na Zamysłowie impo-
nuje swoim rozmachem, a ksiądz proboszcz ma ambicje, by była ona 
największa w Rybniku. 

W czasie poczęstunku w klasztornej salce, inicjator spotkania, prze-
wodniczący Zarządu RD Zamysłów Franciszek Kurpanik, podkreślił 
bardzo dobre relacje wśród samorządowych działaczy w swojej dziel-
nicy i podobnie dobre kontakty z proboszczem parafii. Organizując 
to spotkanie miał nadzieję na lepsze poznanie kolegów z sąsiednich 
dzielnic, nawiązanie bliższych z nimi kontaktów. Ks. biskup Stefan Ci-
chy podzielił się refleksjami z niedawnej podróży do Niemiec w kontekście 

Za życzenia dziękuje wiceprezydent Ewa Ryszka obok organizator wieczoru 
Marian Wolny.                                                                                                               Zdj.: r

Za sprawą rybnickich harcerzy na placu przed SP nr 18 zapłonęło betlejemskie... ognisko. 
                                                                                                               Zdj.: arch. SP nr 18. 

Z życzeniami i kolędą do Urzędu Miasta przybyła „Święta Rodzina” z chwałowickie-
go Przedszkola nr 13.                                                                                  Zdj.: arch. P13

Rybniccy samorządowcy na spotkaniu zorganizowanym przez RD Zamysłów 
w klasztorze ojców Franciszkanów. Gościem był ks. bp Stefan Cichy.              Zdj.: r

Spotkanie noworoczne „Harcówce”.                                           Zdj.: arch. „Harcówki”
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Europejskie świętowanie
Jak przygotować szwedzki pudding, kto przynosi prezenty w Da-

nii, co robią Czesi, by zapewnić sobie dostatek w nowym roku i czy 
moczka może smakować obcokrajowcom? Odpowiedź na te pytania 
znają uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich, którzy za-
brali swoich gości w kulinarną podróż po Europie. 

Podczas V już Międzynarodowej Wigilii uczniowie nie tylko opo-
wiadali o europejskich smakołykach i obyczajach świąteczno–nowo-
rocznych, ale sami wykonali prezentowane specjały. To za ich sprawą 
przenieśliśmy się do Szwecji, w której świętowanie rozpoczyna się 13 
grudnia w dniu św. Łucji, kiedy to najstarsza córka budzi domowni-
ków pieśnią „Santa Lucia”. Szwedzkie dzieci w Wigilię punktualnie 
o godz. 15.00 zasiadają przed telewizorem, by... oglądać kreskówki, 
a wieczerza nie jest postna, więc pani domu podaje szynki, mięso z renife-
ra, „pokusę Samsona”, pasztety oraz kapustę i rybę serwowaną z białym 

sosem i groszkiem. Wśród 
słodkości króluje czekola-
da, domki z piernika oraz 
pudding z ryżu, w któ-
rym szczęśliwiec znajdu-
je wrzucony przez gospo-
dynię jeden migdał. 

Dla Duńczyków, któ-
rzy również delektu-
ją się puddingiem, wy-
łowiony migdał ozna-
cza dodatkowy prezent. 
Duńskie rodziny tańczą 
i śpiewają wokół drzew-
ka i chętnie uczestniczą 
w tzw. „podobiadkach”, 
czyli... siedzą i jedzą, 

a na ich stołach pojawia się pieczona kaczka lub gęś. Duńczycy piją też 
mocne trunki, a najmłodsi zostawiają talerz pełen owsianki dla przy-
noszących prezenty skrzatów w szarych spodenkach. 

Rosjanie zasiadają do wieczerzy tydzień później, a zajadają się ku-
tią, kapustą z grzybami i barszczem z uszkami. 

Finowie rozpoczynają świętowanie od... rodzinnej wizyty w saunie. 
Na ich świątecznym stole nie może zabraknąć śledzi, kawioru i imbi-
rowych ciasteczek. 

Francuzi jedzą sery oraz wątróbki również w święta, a o tym jak 
świętują opowiedział sam „Père Noël” czyli Mikołaj, który zasłynął 
z wkładania prezentów do butów. 

Inaczej niż w Anglii gdzie dzieci znajdują upominki w skarpetach. 
Do dań głównych w Wielkiej Brytanii należy indyk, pieczone ziemnia-
ki i warzywa oraz pudding z brandy. Brytyjczycy nie wyobrażają sobie 
świąt bez jemioły i przemówienia królowej, które zapoczątkował Jerzy 
VI. Drugiego dnia świąt Brytyjczycy świętują tzw. Boxing Day, kiedy 
opróżnia się kościelne puszki (boxes) i obdarowuje ubogich, a jeszcze 
do niedawna w zwyczaju były ... polowania na lisy. 

W Czechach nikt nie szuka pierwszej gwiazdki na niebie, nie ma 
też tradycji dzielenia się opłatkiem. Jest jednak „pólnocni msza” i „Ti-
cha noc, svata noc”, a czeskie panie domu serwują sałatkę ziemniacza-
ną, karpia i nieodzowne „knedliczki” oraz kapustę, która inaczej sma-
kuje w różnych regionach Czech. Opowiadał o tym zaproszony przez 
uczniów rodowity Czech – gość specjalny jubileuszowych wigilijnych 
spotkań z międzynarodową tradycją, któremu jednak nie smakowała 
śląska moczka. W domu Jana jada się grochówkę, ale w Czechach po-
pularna jest również zupa rybna. Do tradycji należy wkładanie pod ta-
lerz rybich łusek, co ma gwarantować dostatek. Jan pamięta też dosko-
nale swój wyjątkowy prezent – pierwsze narty. 

Na półwyspie iberyjskim nikt nie lekceważy 22 grudnia, kiedy to wszy-
scy Hiszpanie biorą udział w narodowej loterii. Obok choinki w każdym 
hiszpańskim domu znajduje się stajenka, a na stołach pachną babki, pącz-
ki i budynie oraz indyk lub prosie, gdyż Hiszpanie zyskali przywilej spo-
żywania mięs w Wigilię. 28 grudnia w Hiszpanii obchodzony jest „Dzień 
kawałów”, a prezenty przynoszą Trzej Królowie. W Grecji nie ma choin-
ki, a zastępuje ją... krzak bazylii, który gospodynie umieszczają w misie. 
Prezenty w Nowy Rok przynoszą krasnoludki, a okres świętowania trwa 
od 6 grudnia do 6 stycznia. Grecy jedzą w tym czasie ciasta z orzechami 
namaczane w miodzie i tzw. chleb Chrystusa. W Niemczech, skąd do na-
szych domów trafił zwyczaj ubierania choinki, okres Bożego Narodzenia 
poprzedzają świąteczne kiermasze, na których kupuje się grzańce i pieczone 
jabłka. Niemcy zapalają też „adwentenkranze”, a dzieci przygotowują się 
do świąt wyjadając łakocie z adwentowego kalendarza. W święta Niemcy 
jedzą kartofelsalat, ale również ryby, gęś z ziemniakami, smażony jarmuż 
oraz pierniki. A jak jest na najbliższym naszemu sercu Śląsku? — W Wilio 
nie ma godki o jedzeniu, bo pamiętomy o poszczeniu — mówili licealiści ubrani 
w śląskie stroje. — Moczka, kapusta z grzybami, makówki, karpie – dobroci w cha-
łupie woniajom. W śląskich świątecznych domach znajdziemy wyszkrobiony 
serwet, na stole krzyż i dwie świeczki, a fater ewangelia poczyto. 

Nim młodzież, nauczyciele i goście przystąpili do degustacji europej-
skich specjałów, tradycji stało się zadość i dyrektor placówki Tadeusz 
Chrószcz złożył wszystkim świąteczno–noworoczne życzenia i pokro-
ił... indyka. I ja tam byłam...                                                                   (S)

Mieczysław Błaszczyk. Razem z życzeniami dla wszystkich samorządow-
ców, obecna na koncercie wiceprezydent Ewa Ryszka otrzymała świąteczny 
stroik wykonany przez młodzież uczestniczącą w zajęciach w Domu Kultury, 
a na dobranoc – Kolędę pod niebiosy zaniosły liczne głosy...

Jasełka z przesłaniem 
Tę opowieść znamy 

doskonale, a możemy 
jej słuchać wiele razy, 
szczególnie gdy histo-
ria narodzin Jezuska 
staje się pretekstem do 
pokazania tego, co tak 
naprawdę ważne jest 
w świętowaniu Boże-
go Narodzenia. 

Takie właśnie były 
jasełka w wykonaniu 
dzieci z Gimnazjum 
nr 3 z Chwałowic, któ-
rzy pod opieką Ewy 
Tyl i ks. Cezariusza 
Wali przygotowali ko-

lejne już szkolne przedstawienie „o tym jak Miłość przyszła na świat...”. 
Tym razem „babcia” snuła historię, która brzmi jak... bajka, ale nią nie 
jest, a wpleciono w nią wartości, które powinny podkreślić prawdzi-
wą wymowę świętowania, takie jak rodzina, umiejętność przebacza-
nia czy szczera przyjaźń. Za sprawą uczniów wróciliśmy do Wigilii 
z czasów wojny, uczestniczyliśmy też w sondzie ulicznej, by dowie-

dzieć się z czym kojarzy nam się 25 grudnia, kolędowaliśmy, a także 
obejrzeliśmy nowoczesny taniec. Młodych ludzi i pomysłodawców ja-
sełek oklaskiwali rodzice i dziadkowie. 

Wyjątkowe przedstawienia pokazano również podczas V Prze-
glądu Widowisk Bożonarodzeniowych „A słowo ciałem się stało” 
w DK Chwałowice. W czasie dwudniowych przesłuchań publiczność 
obejrzała 23 spektakle w wykonaniu gimnazjalistów i uczniów szkół 
podstawowych z powiatu rybnickiego. Przedstawienie „Otwórz swe 

serce – Bóg rodzi się w tobie” zaprezentowane przez dzieci z SP nr 35 
z Chwałowic zostało nagrodzone za interesującą wizję plastyczną i 
udaną próbę połączenia różnych konwencji teatralnych, w tym tańca. 
W kategorii gimnazjów, za uwspółcześnienie bożonarodzeniowego 
wątku biblijnego i zmuszenie widza do refleksji nad miejscem Boga we 
współczesnym świecie i życiu każdego z nas, nagrodzone zostało Gim-
nazjum nr 11 z Niedobczyc. Placówka okazała się najlepsza również w 
roku ubiegłym, a teraz laury przyniósł jej nowatorski spektakl „Gdybyś 
przyszedł dzisiaj”. — To znak czasu. Przedstawienie powstało z wykorzysta-
niem najnowszych zdobyczy techniki — mówił Michał Wojaczek, dyrektor 
DK w Chwałowicach, który wspólnie z doradcą metodycznym ds. języka 
polskiego Katarzyną Nogły, zorganizowali przegląd. Publiczność okla-
skiwała wyjątkową pomysłowość niedobczyckich gimnazjalistów – grę 
świateł, multimedialną oprawę i czarnobiałą, filmową wędrówkę Maryi 
i Józefa po blokowych korytarzach i ulicach zatłoczonego Rybnika. 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego żadna stajenka nie ma drzwi? Jak 
przekonują uczniowie i autorzy jasełek z G nr 3 z Chwałowic, w ten sposób 
Bóg uczy ludzi, by nie zamykali swoich domów i... serc przed innymi. 

Aniołowie się radują...
Kolędowali małemu – harcerze i zuchyz rybnickiego hufca podczas 

festiwalu „Anielskie śpiewanie”. Nie była to jedyna świąteczna im-
preza, która odbyła się w Domu Kultury w Chwałowicach. 

Jak mówi komendant rybnickiego hufca Teresa Knura, harcerze i zu-
chy kolędują co roku. Tym razem zawitali do Chwałowic, a popisom wo-
kalnym i scenicznym przyglądały się ... anioły oraz jury z przewodniczą-
cym Wacławem Mickiewiczem. O największy mikołajkowy worek rywa-
lizowało 20 gromad, drużyn i harcerskich kręgów, a świąteczne prezen-
ty próbowali zdobyć prezentując jasełka, pastorałki, świąteczne piosenki, 
a nawet wyliczanki. Najlepszymi okazali się: 11 gromada „Leśne Skrza-
ty”, 13 drużyna „Bratnie Dłonie”, 23 drużyna „Leśni Ludzie”, 8 drużyna 
żeńska „Corus”, krąg „Nieprzemakalni” oraz drużyna „Trant”.  

DK w Chwałowicach był również jednym z 26 miejsc w Polsce, w którym 
odbywały się eliminacje do XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek. Na chwałowickiej scenie wystąpiło ponad 50 wykonawców – solistów, 
zespołów i chórów, a najlepsi – Hanna Hołek z MDK w Raciborzu, schola pa-
rafialna „Cantamus Dei Gloriam” z parafii pw. Bożego Ciała z Zabrzu–Koń-
czycach, chór mieszany „Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna, 
zespół wokalny „Advento” z parafii pw. św. Anny w Świerklanach, zespół 
„Zakątek” z MDK w Rybniku oraz chór „Parole Melodiche” z Gimnazjum 
Publicznego w Suszcu – zaprezentowali się w Będzinie podczas finału im-

prezy. I był to występ udany, czterech pierwszych laureatów znalazło się w 
gronie nagrodzonych w będzińskim finale. Gratulujemy!

Głównym organizatorem festiwalu jest Duszpasterstwo Dzieci 
i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu i UM w Będzinie. Impre-
za od początku swego istnienia od 1994 r. cieszy się dużym zaintere-
sowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych. W tym roku w eliminacjach 
w kraju oraz w Równem na Ukrainie wzięło udział ok. 16 tys. osób. Śpie-
wali na chwałę nowo narodzonemu.                                       (r), (S) 

O szopce z rzeźbiarzem
Gwarą o tradycjach kolędowania na Żywiecczyźnie oraz o szop-

ce bożonarodzeniowej opowiadał młodzieży Zespołu Szkół im. Po-
wstańców Śląskich ludowy rzeźbiarz. 

Samouk Józef Hulka zajmuje się nie tylko rzeźbą. Maluje na szkle i gra 
na wielu instrumentach. Jego prace zdobią okoliczne kościoły, ale można je 
również oglądać w prywatnej galerii rzeźbiarza w Łękawicy pod Żywcem. 
Zajęcia z udziałem licealistów odbyły się w ramach edukacji regionalnej, 
a pomysłodawczynią i organizatorką spotkania była dawna dyrektorka 
I LO, dr Edyta Korepta z Uniwersytetu Śląskiego. Warto podkreślić, 
że w bieżącym roku szkolnym trzy klasy licealne Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śląskich zostały objęte patronatem wyższych uczelni: Uniwersytetu Śląskiego 

i Politechniki Śląskiej. Uczniowie klas o profilu humanistycznym, mate-
matyczno–fizycznym i matematyczno–informatycznym uczestniczą w 
dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. 
Podczas spotkania z J. Hulką, młodzież obejrzała wyrzeźbioną przez nie-
go szopkę, a prelekcję na 
temat genezy i roli szopki 
w kulturze wygłosiła stu-
dentka piątego roku ani-
macji kulturowej i autor-
ka powstającej pracy ma-
gisterskiej o rzeźbiarzu 
z Łękawicy. 

Zdjęcia ze spotkań wigilĳnych i opłatkowych również na II stronie okładki.

Jasełka w Gimnazjum nr 3 co roku mają inny charakter. 

Nagrodzone przedstawienie „Otwórz swe serce – Bóg rodzi się w tobie” zaprezento-
wane przez dzieci z SP nr 35 z Chwałowic.                                                           

Spektakl w wykonaniu niedobczyckich gimnazjalistów urzekał grą świateł 
i nowatorskim ujęciem tematu.                                                                          Zdjęcia: s Jasełkowy występ zuchów z gromady „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.         Zdj.: s

Tradycji stało się zadość – dy-
rektor Tadeusz Chrószcz po-
kroił świątecznego indyka.

O tym jak świętują Francuzi 
opowiedział sam Père Noël. 

Zdjęcia: s

Licealiści z wykonanymi przez Józefa Hulkę postaciami 
z szopek.                                                Zdj.: arch. szkoły.18 Nr 1/403; styczeń 2005 Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 19



 Urodzi-
ła się na Wi-
leńszczyź-
nie, ale nie-
długo po-
tem rodzina 
przeniosła 
się na Pomo-
rze. Lata li-
cealne i stu-
denckie spę-
dziła w To-
runiu, koń-
cząc historię 
na Uniwer-
sytecie im. Mikołaja Kopernika. Do Rybnika 
trafiła w 1970 roku „za mężem”, który był ryb-
niczaninem. Nim w 1974 roku trafiła do Mu-
zeum, pracowała krótko w archiwum kop. „Zo-
fiówka”, a potem w szkole, ucząc historii i j. pol-
skiego. Ukończyła też Studium Muzeologiczne 
na Wydziale Sztuki macierzystej uczelni.

W pracy muzealnika najbardziej pociągało 
ją przygotowywanie wystaw – tworzenie sce-
nariusza, dobór eksponatów i...obserwacja re-
akcji zwiedzających. Z satysfakcją organizo-
wała również konferencje naukowe, zaprasza-
jąc uczestników z innych ośrodków, promując 
nie tylko swoją placówkę, ale i miasto. Na czas 
jej dyrektorowania przypadało ważne dla Mu-
zeum wydarzenie – jego modernizacja i rozbu-
dowa. W latach 1989–1995 była nie tylko mu-
zealnikiem, ale i budowlańcem. Zbiory muze-
alne na czas remontu  przechowywano w róż-
nych miejscach, trzeba było wszystko ogarnąć 
organizacyjnie. Ale rekompensatą za trudne lata  
było ponowne otwarcie placówki w 1995 roku,  
w symbolicznym dniu 3 maja. Na Rynku usta-
wiła się wtedy długa kolejka chętnych do obej-
rzenia efektów modernizacji starego Ratusza, 
a także nowej, stałej wystawy „Rybnik moje 
miasto”. Jest ona sukcesywnie uzupełniana, by 
jak najlepiej oddać historyczne dzieje miasta, ale 
i jego współczesność. Rybnickie Muzeum jest 
dziś placówką ponadlokalną i niezwykle aktyw-
ną: wystawy zmieniają się jak w kalejdoskopie, 
a w salach ekspozycyjnych swoje miejsce mają 
również plastycy, do tradycji weszły kameral-
ne koncerty z cyklu Muzyka na Ratuszu, regu-
larnie gości tu młodzież, odbywając lekcje mu-
zealne. Pięknie rozwijają się muzealne działy: 
historii rzemiosła oraz historii i kultury regio-
nu, zaś dział dokumentacji i promocji korzysta 
z wcale niemuzealnych zdobyczy e – techniki.  
– Praca była dla mnie ważną częścią życia, jak to dla 
Koziorożca – mówi G. Grabowska. – Cieszę się, że 
w tym roku Muzeum będzie realizowało kilka przy-

gotowanych jeszcze przeze mnie przedsięwzięć. Ja 
też nie zamierzam spocząć na laurach: będą konty-
nuować współpracę z SITG, organizacją kadry gór-
niczej, którą wciągnęłam do współpracy z Muzeum. 
Będę też nadal działać w Polskim Towarzystwie Etno-
logii Miasta, z którym nawiązaliśmy kontakt i wspól-
nie zorganizowaliśmy konferencję w Rybniku. Jest 
wielkim szczęściem robienie zawodowo czegoś, co 
pasjonuje, a do tego mieć wokół życzliwych ludzi. 
I mnie takie szczęście spotkało...

Następcą pani dyrektor został 35–letni dr 
Bogdan Kloch, rodowity rybniczanin z dziel-
nicy Smolna. 
Przeszedł 
on, jak na 
przyszłego 
doktora hi-
storii, niety-
pową „ścież-
kę edukacyj-
ną”. Ukoń-
czył bowiem 
szkołę zawo-
dową, a na-
stępnie wo-
dzisławskie 
Technikum Górnicze, w międzyczasie „zasma-
kował” też pracy na dole w kopalni. Jednak już 
w technikum ujawnił humanistyczne talenty 
i zainteresowania, wyniesione również z domu, 
gdzie zawsze dużo się czytało.  Ich efektem był 
wybór kierunku studiów: historii na Wydzia-
le Nauk Społecznych Uniwersytetu Śl. Spe-
cjalizował się w archiwistyce, a w pracy dy-
plomowej zajął się średniowiecznymi począt-
kami parafii w okolicznych miastach. Dokto-
rat, który zrobił w 2003 roku, był kontynu-
acją tego tematu. W Muzeum pracuje od 2000 
roku, wcześniej odbywał tu praktyki. Ostat-
nio był kierownikiem Działu Historii i Kul-
tury Regionu. I choć jest mediawistą, bar-
dzo interesuje go historia Rybnika ostatnie-
go półwiecza, a nawet kusi napisanie mono-
grafii naszego miasta tego okresu. – Dla hi-
storyka lata tuż powojenne oraz 60. i 70., to czas 
niezwykle fascynujący. Szczególnie ciekawi mnie 
wpływ górnictwa na życie społeczne miasta, po-
wiązania przemysłu z miejską tkanką... W swo-
ich działaniach, oprócz kontynuacji zainspi-
rowanych przez swoją poprzedniczkę przed-
sięwzięć, chce się skupić na ekspozycjach 
o tematyce miejskiej i regionalnej, stworze-
niu bazy danych o archiwaliach dotyczących 
naszego miasta, chce też dotrzeć do informacji 
zawartych w księgach parafialnych okolicznych 
kościołów. Życzymy powodzenia...

(r)

Jaką wagą głosu dysponuje nasz kraj w pro-
cesie decyzyjnym Unii Europejskiej tworzonej 
przez 25 państw? Odpowiedź na to pytanie 
niesie Traktat Nicejski. Nowy podział głosów 
w Radzie Ministrów, głównym organie decy-
zyjnym UE, został uściślony. Proces decyzyj-
ny stał się bardziej złożony i skomplikowany, 
zmuszając wręcz dyplomatów do liczenia gło-
sów na kalkulatorach.

Każdy kraj członkowski UE dysponuje kon-
kretną liczbą głosów w Radzie. Jest ona usta-
lana na podstawie liczby ludności danego 
państwa. Tak więc, kraje najliczniejsze mają 
najwięcej głosów. Jednak liczba posiadanych 
przez nie głosów nie odpowiada tak do końca 
ich populacji. Na przykład dziesięciomiliono-
wa Belgia dysponuje proporcjonalnie większą 
liczbą głosów w stosunku do ilości mieszkań-
ców niż Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka 
Brytania. Każdy z tych dużych krajów Unii 
posiada teraz 29 głosów. Natomiast siła gło-
sów Polski i Hiszpanii (po 27 głosów), których 
liczebność kształtuje się na poziomie połowy 
ludności Niemiec, ma w Radzie relatywnie 
duże znaczenie. 

Od 1 listopada 13 głosami dysponuje Ho-
landia. Wspomniana Belgia oraz Grecja, 
Węgry, Portugalia i Czechy – kraje liczące 

po 10 milionów mieszkańców – mają po 12 
głosów. Austria i Szwecja posiadają teraz po 
10 głosów, a Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa 
i Słowacja – po 7. Małe kraje Unii Europejskiej 
– Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Słowe-
nia – mają tylko po 4 głosy. Natomiast naj-
mniejsza Malta, licząca 400 tysięcy mieszkań-
ców, posiada 3 głosy. Suma głosów wszystkich 
25 państw Unii wynosi 321.

Przyjęta zostanie więc każda propozycja Ko-
misji Europejskiej głosowana w Radzie, jeżeli 
uzyska większość 232 głosów, czyli 72 procent. 
Przed wejściem w życie systemu głosowania 
przyjętego w Traktacie Nicejskim, większość 
również wynosiła około 70 procent. 

Traktat Nicejski dorzucił jednak dodatko-
we warunki zdobycia większości. Oprócz 
uzyskania większości głosów, by przegło-
sować daną sprawę, trzeba równocześnie 
uzyskać większość państw członkowskich, 
czyli minimum 13 z 25 krajów. Wymóg ten 
zmierza przede wszystkim do wyeliminowa-
nia sytuacji, w której duże państwa – przy 
wsparciu kilku małych – osiągałyby zbyt ła-
two większość 232 głosów, wprowadzając 
zarazem „mniejszość” państw narzucającą 
swoją wolę większości. W grę wchodzi też 
ostatnia sprawa – klauzula demograficzna. 

Większość kwalifikowana wymaga więc nie 
tylko 232 z 321 wszystkich głosów w Radzie 
UE. Potrzebna jest jeszcze liczebna większość 
państw członkowskich z zastrzeżeniem, 
że większość ta reprezentowała będzie 62% 
całej populacji Unii Europejskiej. W przeciw-
nym razie głosowana propozycja nie zosta-
nie przyjęta.

Mniej skomplikowanie system głosowania 
w Radzie wygląda w projekcie unijnej Konsty-
tucji, który może wejść w życie w 2009 roku. 
Tam większość głosów oparta jest na więk-
szości państw członkowskich (55%, czyli 13 
państw) reprezentujących większość popula-
cji UE, ustalonej na poziomie 65%. 

Głównym ośrodkiem podejmowania decyzji 
politycznych Unii Europejskiej jest Rada Unii 
Europejskiej. Ministrowie państw członkow-
skich spotykają się w ramach Rady UE, a w za-
leżności od przedmiotu znajdującego się w po-
rządku obrad, dane państwo reprezentowane 
jest przez ministra odpowiedzialnego za wła-
ściwą dziedzinę (polityka zagraniczna, finan-
se, polityka społeczna, transport, rolnictwo…).
Prezydencja Rady trwa sześć miesięcy i pełnią 
ją rotacyjnie poszczególne państwa członkow-
skie. Obecnie przewodniczy jej Luksemburg.

Krzysztof Jaroch

Kolejną placówką, która 
dołączyła do grona rybnickich szkół 
uczestniczących w europejskim 
programie edukacyjnym Socrates–
Comenius, jest Szkoła Podstawowa 
nr 29 w Golejowie. 

Uczniowie i nauczyciele tej liczącej niespełna 
dwustu uczniów szkoły, w pierwszym roku re-
alizacji projektu wezmą pod lupę architekturę 
swojego najbliższego otoczenia, miasta i regio-
nu, by zastanowić się, czy wywiera ona wpływ 

• Związek Subregionu Zachodniego do 
udziału w odbywającym się w Gaszowi-
cach–Czernicy zgromadzeniu ogólnym 
(16–17 grudnia), w konferencji „Rozwój tu-
rystyki w Subregionie Zachodnim” (20 grud-
nia) i pierwszym w nowym roku posiedze-
niu zarządu (10 stycznia)

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
na wystawę „Na szlaku architektury drew-
nianej województwa śląskiego” (6 stycznia  
– 21 lutego). 

•  Zespół Ognisk Wychowawczych w Ryb-
niku na przekazanie darów ufundowanych 
przez firmę „Intermarche” dla wychowan-
ków tej placówki (21 grudnia).

• Rybnickie Centrum Kultury na wystawę fo-
tograficzną Leonarda Jaksika zatytułowaną 
„Wg belfra” (13 stycznia).

• Dom Kultury Chwałowice na Wieczór 
Sztuk, w ramach którego zorganizowano 
wernisaż wystawy „Postacie” autorstwa 
grupy „Magia koloru” i spotkanie autor-
skie z poetą i tłumaczem Zbigniewem Ma-
chejem oraz koncert „Rybnickiego Kwinte-
tu Dętego” (14 stycznia).

• Rada Dzielnicy Smolna na „Spotkanie 
Smolników Biesiadujących” z udziałem 
Eugeniusza Loski i Grzegorza Stasiaka (15 
stycznia). 

• Izba Przemysłowo-Handlowa ROP na tra-
dycyjne noworoczne spotkanie członków 
i przyjaciół Izby (21 stycznia).

• Fundacja Elektrowni Rybnik na IX Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, 
w programie: 17 lutego (godz. 18.00, Klub 
Energetyka) – koncert finałowy festiwa-
lu regionalnego oraz „Piosennik” – spek-
takl Teatru Polskiego w Szczecinie z udzia-
łem i w reżyserii Andrzeja Poniedzielskie-
go, na który złożą się „bardowskie evergre-
eny”; 18 lutego (godz. 18.00, Klub Energe-
tyka) – koncert konkursowy festiwalu kra-
jowego oraz „Impreium” – koncert Federa-
cji; 19 lutego (godz. 17.00, Klub Energetyka) 
– koncert konkursowy festiwalu krajowego 
oraz występ Grzegorza Turnaua; 20 lutego 
(godz. 17.00, TZR) – koncert galowy laure-
atów IX OFPA oraz recital ubiegłorocznego 
laureata Mariusza Orzechowskiego, a tak-
że „Cyrk w zimie” – koncert piosenek Jana 
Wołka w reżyserii Jerzego Satanowskiego, 
z udziałem m.in.: Hanny Banaszak, Stani-
sławy Celińskiej, Magdaleny Kumorek, Zbi-
gniewa Wodeckiego i in. Szczegóły na stro-
nie www.fundacja.rybnik.pl

Po 30 latach pracy w rybnickim Muzeum, a 26 kierowania tą placówką, z końcem 
roku przeszła na emeryturę Genowefa Grabowska, dla przyjaciół i znajomych 
– Ania. Jej następcą został rybniczanin ze Smolnej, dr Bogdan Kloch.

Zmiana na Ratuszu
Z początkiem listopada ubiegłego roku wszedł w życie nowy podział głosów 

w Radzie Unii Europejskiej. Obowiązujące dotąd zasady głosowania zostały 
teraz uelastycznione.

(32)Bliżej Unii Europejskiej… 

Nauczyciele z Polski, Belgii, Hiszpanii i Austrii w czasie spotkania z merem belgĳskiego miasta Comines. 
Zdj. arch. SP nr 29 

Belgijskie kontakty

Giełda Budownictwa 
i Wyposażenia

8 – 10 kwietnia 2005 roku
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych 

w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30. 

Giełda  – największa impreza 
gospodarcza w południowo–zachodniej 

części województwa śląskiego. 
Zapraszamy wystawców i zwiedzających

 Szczegóły: Izba Przemysłowo–Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Rynek 12, 

Rybnik. Tel. 42 211 68, 42 37 615, 42 37 566.

na styl życia. Identyczne zadanie wyznaczyły 
sobie szkoły partnerskie z Belgii, Austrii i Hisz-
panii. — Pod koniec roku szkolnego uczestnicy pro-
jektu z czterech krajów, podzielą się efektami swojej 
pracy, a golejowscy uczniowie zaprezentują swoje 
miasto rówieśnikom z zagranicy, poznając jednocze-
śnie architektoniczną różnorodność Europy — mówi 
koordynator programu Socrates–Comenius 
w SP nr 29 Lucjan Zaporowski. Okazją do za-
cieśnienia współpracy była grudniowa wizy-
ta dyrektora i dwójki nauczycieli z SP nr 29 

w belgijskim Comines. Tygodniowy pobyt stwa-
rzał szansę poznania warunków pracy belgij-
skich szkół i miejscowego sytemu edukacji: 
—Chcemy zorganizować podobny wyjazd dla gru-
py uczniów, gdyż nawet najnowocześniejsze tech-
niki komunikacji nie zastąpią bezpośrednich kontak-
tów — przekonuje L. Zaporowski. — Nasza wi-
zyta dowiodła, że Polska, niestety, jest w Belgii bar-
dzo mało znana. Wczesną wiosną w leżącym na bel-
gijsko–francuskiej granicy Comines odbędzie się Ty-
dzień Polski. Sądzimy, że nikt nie zaprezentuje nas 
lepiej niż my sami. Zrobiliśmy już pierwszy krok. 

Zaprosili nas...
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Karol Szafranek – pianista i pedagog, założyciel rybnickiej szkoły muzycznej, ur. 14 grudnia 1904 roku w Bottrop (Westfalia). Pochodził 
z polskiej rodziny górniczej, która z powodu ciężkiej sytuacji materialnej w 1895 roku wyemigrowała ze Śląska do Niemiec. 

Pierwszych lekcji muzyki udzielał Karolowi ojciec Jan, który jako działacz kulturalny założył chór i orkiestrę amatorską. 
W 1920 roku wskutek szykanowania Polaków przez bojówki niemieckie, rodzina Szafranków wróciła do Polski i osiadła na 
stałe w Rybniku. Rok później Karol został uczniem Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu w klasie forte-
pianu prof. Zygmunta Lisickiego. W 1926 roku wyjechał na stypendium do Paryża do Schola Cantorum, gdzie studiował 
u Paula Brande. Jednak po roku sytuacja materialna zmusila go do powrotu. W 1928 roku rozpoczął studia w Akademii 
Muzycznej w Berlinie u sławnego pianisty wirtuoza i pedagoga Leonida Kreutzera. Uczył się również kompozycji u Paula 
Hindemitha oraz teorii i muzykologii u Curta Sachsa. Konsultacji pianistycznych udzielał mu również Egon Petri. 

Już jako dojrzały muzyk o europejskim wykształceniu i szerokich horyzontach, założył w 1933 roku wraz z bratem An-
tonim Szafrankiem rybnicką szkołę muzyczną. Przez całe życie był silnie związany z ziemią rybnicką, toteż nie przyjął 

otrzymanej w 1959 roku interesującej propozycji pracy w Tokio, a kilka lat później wraz z bratem Antonim uczestniczył 
w tworzeniu Filharmonii Rybnickiego Okręgu Węglowego. Do 1970 roku był dyrektorem, a do 1976 nauczycielem Państwo-

wej Szkoły Muzycznej w Rybniku – noszącej obecnie imię właśnie Braci Szafranków. Wśród  uczniów prof. Karola Szafranka 
są wspaniali muzycy: Piotr Paleczny, Adam Makowicz, Lidia Grychtołówna, Bernard Biegoń (ps. Benon Hardy), Wiesław Szlach-

ta, Henryk Mikołaj Górecki, Zygmunt Lasoń, Paweł Święty, Erhard Skutnik i wielu innych.
Jako solista grał dzieła Chopina, Schuberta, Liszta, działał w Śląskim Towarzystwie Muzycznym, gdzie z dużym sukcesem wykonywał kon-

certy fortepianowe Czajkowskiego i Saint–Seansa. Często występował wspólnie z nie mniej utalentowanym bratem – skrzypkiem Antonim. 
Koncertowali na terenie całej Polski, a w latach 1933–39 współpracowali z Polskim Radiem w Katowicach. 

Karol Szafranek zmarł 29 lipca 1997 roku, poświęcając się do końca pracy pedagogicznej.  (Na podstawie „Encyklopedii pianistów polskich”).

Wydarzenie to postanowiono uczcić tak, jak zapewne życzyłby sobie 
tego sam K. Szafranek – cyklem recitali fortepianowych. Jeszcze przed 
głównymi, grudniowymi obchodami, w auli im. Eugeniusza Stawar-
skiego nowej szkoły zagrali znakomici wychowankowie Karola Sza-
franka: Lidia Grychtołówna i Wiesław Szlachta. 

Oficjalne uroczystości w szkole zainaugurowali koncertem aktualni 
uczniowie, a obchody otwarła wiceprezydent Ewa Ryszka: — Zawsze 
czułam dumę, że absolwentami rybnickiej szkoły są tak wybitni artyści — po-
wiedziała, mając na myśli m.in. siedzącego na sali ucznia K. Szafranka, 

znakomitego pianistę i pedagoga Piotra Palecznego. — Dziś, jako przed-
stawicielka władz miasta wiem, że mamy również obowiązek stworzenia ar-
tystycznej młodzieży takich warunków, by mogła ona rozwijać swoje talenty. 
Gości powitała dyrektorka szkoły Romana Kuczera, a sylwetkę Karola 
Szafranka przedstawiła oraz wspomnieniami o nim podzieliła się jed-
na z uczennic mistrza, dziś pedagog szkoły Maria Warchoł. 

Dowodem ciągłości pianistycznej tradycji rybnickiej szkoły był reci-
tal jej utalentowanego absolwenta, kiedyś ucznia M. Warchoł, dziś stu-
denta IV roku Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Piotra 
Palecznego Artura Hesa. Wystąpił też Jacek Zganiacz, kształcący się 
w „Szkole Szafranków” pod okiem Stefanii Goli i Ireny Krzyszkowskiej. 
Po jej ukończeniu podjął studia w katowickiej Akademii Muzycznej 
w klasie prof. Józefa Stompla. Po ukończeniu II roku, w 1985 roku wy-
jechał do Nowego Jorku, by kontynuować edukację artystyczną w pre-
stiżowej Julliard School of Music u prof. Josepha Raieffa. W czasie swo-
jej pianistycznej kariery występował m.in. w sławnej Carnegie Hall, da-
wał liczne koncerty i recitale zarówno w Stanach Zjednoczonych jak 
i w Polsce. J. Zganiacz potrafił pasję muzyczną pogodzić z... lotnic-
twem. Posiada licencję pilota i jest instruktorem pilotażu. Ale i to nie 
wyczerpuje wszystkich jego talentów – przez wiele lat był licencjono-
wanym i praktykującym doradcą finansowym.

Drugiego dnia obchodów w recitalu fortepianowym wystąpił stu-
dent prof. P. Palecznego, cieszący się już licznymi sukcesami 
pochodzący z Japonii 21–letni pianista Tokashi Yamamoto. 
W bogatym i wymagającym  kunsztu artystycznego repertu-
arze nie zabrakło precyzji wykonawczej i dużej jak na mło-
dego pianistę dojrzałości muzycznej. Doceniła to jak zwy-
kle bardzo wrażliwa rybnicka publiczność, nagradzając soli-
stę dużymi brawami i upraszając kilka bisów. Karol Szafra-
nek podczas berlińskich studiów u Krautzera zetknął się nie-
raz ze studentami z Japonii. Cenił ich za niezwykłą pracowi-
tość i dokładność. Japońscy studenci wyróżniali się również 
w okazywaniu większej  niż inni wdzięczności wobec swo-
ich nauczycieli. Obecny na koncercie prezydent Adam Fuda-
li w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę, 
jaką rybnicka szkoła pełni w kultywowaniu tradycji i rozwoju 
kultury muzycznej w mieście i regionie. Przypominając Ka-
rola Szafranka życzył wszystkim uczącym się muzykom, by 
zawsze trafiali na przyjazne i mobilizujące do twórczej pra-
cy grono pedagogiczne.

Ostatniego dnia jubileuszowych obchodów licznie 

Karol Szafranek we wspomnieniach
Wiesław Szlachta: (...) Profesor był pedagogiem niezwykle wrażliwym na sprawy rozwoju 

wszechstronnego ucznia. Był bezwzględnym w wymaganiu dyscypliny, pokory, skromności 
i właściwej postawy wobec wszelkich aspektów życia. W trudnych momentach życiowych 
– zniechęceniach, załamaniach znalazł drogę dojścia do mnie poprzez skuteczne perswazje, ar-
tykuły czy wzmianki o ludziach innych zawodów, których podobne sprawy spotykały, a któ-
rzy dzięki silniej woli i dyscyplinie przezwyciężali te problemy. (...) W trakcie prowadzenia lek-
cji profesor był niezwykle zaangażowanym, aktywnym, żywotnym od pierwszej do ostatniej 
sekundy. (...) Słuchając pochlebnych uwag na temat mojego brzmienia fortepianu wiedziałem, 
że to rezultat nieprzerwanego poszukiwania samego siebie w grze, której podstawy zaszcze-
pił we mnie profesor Karol Szafranek. Dziękuje Ci, profesorze...

Maria Warchoł–Sobiesiak: Karol Szafranek był znany ze swej szczególnej metody peda-
gogicznej. Dziś nazwalibyśmy to wzbudzaniem pozytywnej motywacji. Starał się w każ-
dym uczniu wyzwolić to co dobre, zawsze zaczynał od pochwał, wyzwalał u młodych muzy-
ków chęć do aktywnego ćwiczenia. Przy tym odznaczał się dużą cierpliwością i przenikliwo-
ścią, potrafił znaleźć przyczynę trudności i wskazać sposób jej pokonania. Jego metody peda-
gogiczne były na wskroś nowoczesne. Dowodem tego są słowa Wiesława Szlachty, jednego 
z Jego uczniów, który po przyjeździe ze studiów w Nowym Yorku powiedział: — W Ameryce 
tylko potwierdziło się to, czego już wcześniej dowiedziałem się w Rybniku. Karola Szafranka często 
odwiedzali z prośbą o radę studenci i nauczyciele innych szkół i uczelni. Dla swoich uczniów 

i współpracowników był dużym autorytetem. Wspo-
minają go jako człowieka niezwykłego, wyrażając się 
o nim nie tylko z dużym sentymentem, ale i uznaniem: 
—To był mój mistrz...

 Piotr Paleczny: (...) Profesor Szafranek bardzo lu-
bił góry i często przebywał w swoim domu w Szczyr-
ku, a ja często gościłem u mojej cioci, która mieszkała 
w Słotwinie, po drugiej stronie Skrzycznego. Tam spę-
dzałem wiele letnich wakacji i zdarzało się, że odwie-
dzałem profesora Karola, by z nim popracować. Szcze-
gólnie pamiętam przygotowania do przesłuchania 
w Łodzi, kiedy ćwiczyliśmy jedną z etiud, a profesor 
kazał mi trenować tak, jakbym był sportowcem. (...) 
Wytwarzał we mnie pamięć pianisty, która jest zwią-
zana nie tylko z umysłem, pamięcią wzrokową i słu-
chową, ale też... mięśniową. Mięśnie również pamięta-
ją. Tego mnie uczył i ja również przekazuję tę wiedzę 

moim studentom (...)

zgromadzonej publiczności zaprezentowała 
się kolejna „wnuczka” K. Szafranka – Miku 
Omine z Japonii, która naukę gry rozpoczęła w 
wieku 4 lat. Obecnie na swoim koncie ma wie-
le znaczących sukcesów artystycznych. Grze 
swojej uczennicy z uwagą przysłuchiwał się 
jej mentor, profesor P. Paleczny. Patrzył i „wy-
grywał” wspólnie ze swoją studentką wszyst-
kie dźwięki. — Profesor Szafranek znał mnie jako 
zapowiadającego się pianistę, później jako koncer-
tującego pianistę, ale nie znał mnie jako pedago-
ga, dlatego jestem szczęśliwy, że przy tak wyjątko-
wej okazji mogłem przedstawić profesorowi swoje 
pedagogiczne osiągnięcia. Oczekuję reprymendy... 
— mówił P. Paleczny, dziękując Romanie Ku-
czerze za możliwość prezentacji swoich stu-
dentów, a dyrektor PSM życzyła uczniom, 
by mogli kiedyś przyje-
chać do rybnickiej s z k o -
ły i zaprezento- w a ć 
swoich studen-
tów oraz by sala 
koncertowa tej 
placówki tętniła 
muzycznym ży-
ciem. Tego pew-
nie życzyłby so-
bie „wiekowy” 
pedagog, któ-
rego wskazów-
ki wciąż służą 
P. Palecznemu: 
— Profesor był 
niezwykle wy-
m a g a j ą c y m 
pedagogiem 
i „nie prze-
puszczał żadnej 
nuty”. Ja rów-
nież stosuję tę metodę w swojej pracy pedagogicz-
nej. (...) To czego nauczyłem się u profesora Karo-
la, przechowuję w swojej pamięci i rozwijam. A te-
raz staram się te wspomnienia przekazywać innym. 
P. Paleczny mówił też o wpajanych mu przez 
K. Szafranka metodach pracy, z których teraz 
korzystają również jego studenci. P. Palecz-
ny przypomniał też, że kilkuletnią współpra-
cę z profesorem Karolem w szkole muzycznej 
poprzedziła nauka pod okiem Marii Kowal-
skiej (która, niestety, zmarła 6 grudnia ub.ro-
ku – przyp. red.).  

Tego dnia wielu żałowało, że profesor 
sam nie usiadł przy klawiaturze, ale Piotr 
Paleczny jednak zagrał. Wieczór zakoń-
czył bowiem występ ... małego Piotrusia, 
któremu uważnie przysłuchiwał się jego 
nauczyciel Karol Szafranek. Było to moż-
liwe dzięki taśmie filmowej sprzed lat, 
na której wybitny pedagog udziela lek-
cji późniejszemu wybitnemu pianiście 
i przyszłemu pedagogowi.   

r, (S), 
współpraca Sabina Klyta.

W stulecie urodzin Karola Szafranka

Nazwisko braci Szafranków kojarzy się z najlepszymi 
muzycznymi tradycjami Rybnika, a przede wszystkim z za-
łożoną przez nich szkołą, noszącą dziś ich imię. I ta właśnie 
placówka była głównym organizatorem kilkudniowych 
obchodów przypadających 14 grudnia 100–lecia urodzin 
Karola Szafranka, znakomitego pedagoga i pianisty.

Nie przepuszczał żadnej nuty – wspominał wielkiego pedagoga K. Szafranka, inny do-
skonały pedagog i pianista Piotr Paleczny.                                                            Zdj.: s

We wtorek 22 lutego o godz. 19.00 w Rybnickim Centrum Kultury 
będzie miało miejsce prawdziwe jazzowe wydarzenie.

Z polskimi muzykami – trębaczem Piotrem Wojtasikiem i dobrze znanym w naszym mie-
ście flecistą Krzysztofem Popkiem, zagrają amerykańscy jazzmani z najwyższej półki i gwiaz-
dy tego quintetu: Randy Porter (fortepian), David Friesen (kontrabas) oraz legendarny per-
kusista nowojorski Victor Lewis (na zdjęciu).

Koncepcja zespołu oparta jest na brzmieniu oraz indywidualności każdego z muzyków, stąd 
pieczołowity ich dobór. — Kolorystykę tworzy specyficzna, wspólna barwa dwóch instrumentów: flet al-
towy i fluegelhorn, a całość podkreślają muzy-
cy światowego formatu — mówi rybniczanin 
Krzysztof Popek. — Muzyka zespołu oparta 
jest na kompozycjach własnych, a także tzw. „ory-
ginals”, tworząc jednolity klimatycznie program, 
gdzie elementy etniczne mieszają się z nowocze-
snym bopem, momentami free, a wszystko opar-
te jest na groovowej pulsacji.

Tego wydarzenia żaden miłośnik jaz-
zu, a w Rybniku ich nie brakuje, nie ma 
prawa przegapić. 

Przy fortepianie „wnuczka” K. Szafranka, uczenni-
ca Piotra Palecznego, Japonka Miku Omine.

 Zdj.: s

Jeden z najbardziej utalentowanych absol-
wentów „Szkoły Szafranków” ostatnich lat 
Artur Hes.                                                 Zdj.: r

Jedyny koncert w południowej Polsce
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— Wpływ na powstanie Skarbnicy miało moje pochodzenie. Sentyment do 
przedmiotów, którymi posługiwali się moi dziadkowie i rodzice zdetermino-
wał ten pomysł — mówi inicjatorka powstania skarbnicy Maria Stacho-
wicz–Polak. Od pomysłu do realizacji droga nie była daleka – w całość 
zaangażowało się Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica”, pomieszczenia 
przekazała Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Południe”, a zbiory przynieśli 
mieszkańcy Boguszowic – Osiedla. W ten sposób w Skarbnicy powstały 
Śląska Izba Regionalna i Izba Kultur Regionów Polskich, pozyskująca 
przedmioty codziennego użytku pochodzące z całej Polski oraz biblio-
teczka regionalna. Jak mówi M. Stachowicz–Polak, skarbnica ma pełnić 
rolę „sojusznika” wspierającego nauczycieli szkół i przedszkoli, gdyż 
jest uzupełnieniem zajęć z edukacji regionalnej. W grudniu w skarbnicy 
zapoczątkowano lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci oraz wystawy 
prac plastycznych, fotograficznych i rzeźb lokalnych artystów, a także 
spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu. W czasie zajęć „Jak to daw-
niej bywało – z życia rodziny górniczej” dzieci z SP nr 18 nie tylko zwie-
dziły skarbnicę, ale wysłuchały wyjątkowej opowieści o Śląsku. Jedna 
z laureatek konkursu na Ślązaka Roku Anna Stronczek z Kłokocina 
opowiadała gwarą o patronce górników Św. Barbarze, o roli górniczej 
rodziny, o strojach oraz sprzętach, które śląska pani domu wykorzy-
stywała w kuchni. Natomiast Józef Cieślak mówił o powstaniu kop. 
„Jankowice”, o pracy górnika i grubskich narzędziach oraz zaprezen-
tował galowy strój górniczy. Podczas zajęć dzieci nie tylko wysłucha-
ły ciekawostek na temat tradycji i gwary, ale również śpiewały, uczyły 
się mietlorza i trojoka, tworzyły śląskie jadłospisy – te na beztydzień i od 
świynta, a także projektowały śląskie stroje i skosztowały popularnych 
krepli.                                                                                                          (S)

Eliminacje regionalne odbyły się w Szkole Podstawowej nr 27 w Chwa-
łęcicach, gdzie do rywalizacji sprawdzającej wiedzę stanęło prawie stu 
uczniów z powiatów mikołowskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, ra-
ciborskiego oraz z Jastrzębia. Rybnik reprezentowali uczniowie SP nr 1, 
SP nr 2, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 27, SP nr 29 i SP nr 34, jednak wiele ryb-
nickich placówek nie wystawiło swoich kandydatów na „dzieciaka z kla-
są”. W organizację imprezy zaangażowały się rybnicka delegatura Kura-
torium Oświaty wspólnie z SP nr 27. 

Uczestnicy eliminacji musieli rozwiązać test sprawdzający wiedzę ogól-
ną, a ci którzy poradzili sobie najlepiej z 40 pytaniami, odpowiadali przed 
kamerami telewizji. W gronie 16 najlepszych znaleźli się rybniczanie – Mar-
tyna Ucher (SP nr 2), Aleksandra Pompa (SP nr 32), Karolina Kapura (SP 
nr 1) oraz Michał Nitoń (SP nr 34). W 12 programach „Dzieciaki z klasą” 
emitowanych w TVN od marca br. wystąpi 144 dzieci z całej Polski. Czy 
już niebawem na ekranach telewizorów będziemy śledzić rywalizację któ-
regoś z rybnickich uczniów – czas pokaże. Trzymamy kciuki!              (S)

Poznajemy parki... 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego po raz czwarty 
zorganizował Ogólnopolski Konkurs 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski”. 

Konkurs ten, skierowany do uczniów 
szkół gimnazjalnych, ma na celu pogłębie-
nie wiedzy dotyczącej parków krajobrazo-
wych w Polsce oraz ogólnej wiedzy z zakre-
su ekologii i przyrody, nabycie umiejętno-
ści rozpoznawania gatunków roślin i zwie-
rząt, rozbudzenie szacunku do środowiska 
przyrodniczego oraz integrację młodzieży 
i wymianę doświadczeń między szkołami. Ko-
ordynatorem konkursu na szczeblu miejskim 
był Wydział Ekologii UM. Chęć uczestnictwa 
w konkursie wyraziły 4 rybnickie gimnazja: nr 1, 
2, 10 i 11. Ucznio-
wie tych szkół po 
przejściu etapu 
szkolnego przystą-
pili do gminnego. 
Pytania konkurso-

we zostały przesłane przez Ośrodek Edukacyj-
no–Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego w Smoleniu i były jed-
nakowe dla wszystkich uczestników tego etapu. 
I trzeba przyznać, że nie były łatwe, ale rybnicka 
młodzież świetnie sobie z nimi poradziła.

 Zwycięzcą z największą liczbą punktów zo-
stała drużyna z Gimnazjum Nr 2 w składzie: 
Magdalena Szotek, Klaudia Rączkowska, Jo-
anna Stojko, Agnieszka Antoniewicz i Alek-
sandra Szydło. Nauczycielami prowadzącymi 
zwycięską drużynę byli Tadeusz Donocik i Ilo-
na Bajcer. Poziom konkursu był wyrównany – II 
miejsce zajęło G 11, a III - G 10 i G 1. Zwycięska 
drużyna reprezentowała Rybnik w III etapie, 
tzw. parkowym, zorganizowanym w siedzibie 
Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud 
Wielkich, zajmując tam I miejsce.                  (r)

Z atrakcjami bez śniegu
Przed uczniami jeszcze tydzień „laby”. Co zrobić, by się nie nudzić? Warto 

skorzystać z oferty miejscowych placówek kulturalno–oświatowych, które 
prześcigają się w pomysłach... 

„Zima z Andersenem” to hasło zajęć w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
gdzie na dzieci czekają konkursy nawiązujące do zimy w ... literaturze, gdyż za oknem próż-
no jej szukać. Ferie „na Dzikim Zachodzie” zorganizował DK Chwałowice, a w programie  
m.in. kowbojska wycieczka i balik w stylu country. Trwa również „Akcja Zima na Nowi-
nach”, w ramach której Rada Osiedla Nowiny, Młodzieżowy Dom Kultury i CRiR „Bushi-
do” przygotowały dla dzieci wyjścia do kina i na basen, konkursy, gry i zabawy sportowe. 
O dzieciach spędzających zimę w mieście nie zapomniały też inne placówki. DK Niewia-
dom oferuje najmłodszym wyjazdy na basen, wycieczki i zajęcia świetlicowe, DK Boguszo-
wice zaprasza zarówno przed – jak i po południu na zajęcia plastyczne, filmowe, teatralne 
i sportowe, a DK Niedobczyce przygotował bal przebierańców, wyjazd do parku wodnego 
i na lodowisko, zajęcia muzyczne i plastyczne oraz poranki filmowe. Dzieci z Ligoty–Ligoc-
kiej Kuźni zajrzą zapewne do Klubu Harcówka, gdzie odbywają się zajęcia plastyczne, mu-
zyczne, projekcje filmów i zabawy. 

To tylko niektóre z „feryjnych” propozycji. Warto z nich skorzystać, skoro śniegu jak na le-
karstwo...                                                                                                                                          (S)

Zwycięska drużyna 
z Gimnazjum nr 2 
wraz z opiekunem. 

Zdj.: r

Program zajęć na luty
3.02., czw., godz. 11.00 – Moje pasje – wypowiedzi członków RKUT – pro-
wadząca U. Motykowa, godz. 12.30 – Historia muzyki w odcinkach – mgr 
B. Motyka
10.02., czw., godz.12.00 – Uroczystość z okazji 3–lecia RKUTW
14.02., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk
16.02., śr., godz.13.00 – Ból – przyczyny i leczenie – dr Piotr Buchwald
17.02., czw., godz. 11.00 – Żydzi w literaturze polskiej – mgr Alicja Godlewska
21.02., pon., godz.13.30 – Spotkanie solenizanckie
24.02., czw., godz.11.00 – Protezy zębowe rady i porady – Karina Stysz – st.  tech. 
dentystyczny
28.02., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki

Już po raz szósty Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”, 
w którym się nie tylko tańczy, ale 
śpiewa i maluje, zorganizowało 

finał Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Śląskiej „Karolinka 2004”.

Przystąpiło do niego ok. 60 dzieci, zaś do finału dopuszczono 21. Na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej zaroiło się od  gryfnych Ślązoczek i sztajgrów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. Wśród najmłodszych laury zebrali: zwycięzcy 
ex aequo Bartosz Sobik (OPP  „Przygoda”, op. J. Rzymanek) i Marta Pawlas 
(SP20, op. G. Krótki). Kolejne zaszczytne miejsca zajęli: Zofia Nowak ( SP2, 
op. T. Teśner), duet Weronika Sokół i Natalia Konsek (SP11, op. K. Micha-
lik–Kiszka), Agata Piontek, Bartosz Kulig (SP11, op. M. Chlapek). 

W kategorii od IV – VI kl. na czele dwie uczennice z Golejowa: Mar-
ta Porwoł (SP29, op. A. Janas) i Maria Olborska (ZSP nr 4, op. A. Ja-
nas), miejsca drugie zdobyli Karolina Filipowska (SP2, op. M. Świer-
czyna), Ewa Kapszewicz (OPP „Przygoda”, op. G. Krótki), Klaudia 
Kurowska (op. M. Chlapek). 

Wśród gimnazjalistów najlepiej wypadł duet Małgorzata Szostak i Ka-
tarzyna Kowalczyk (G6, M. Szutka) oraz Jacek Maślanka (OPP „Przygo-
da”, op. J. Rzymanek), a następnie Agnieszka Skrzypiec i Karolina Filec 
(G3, op. M. Ostrzołek),Tatiana Łochowicz i Paula Penkała (G2, G ss.Ur-
szulanek, op. J. Rzymanek), Anna Lewandowska i Karolina Wachtarczyk 
(G5, op. J. Bulanda-Gorol) i kwartet Aleksandra Mura, Natalia Szuwier-
ska, Natalia Riemel, Renata Chełmecka( G7, op. B. Hlubek–Śpiewok).

Tak więc śląska piosenka mocno się trzyma i ma znakomitych populary-
zatorów. Najlepiej swojej drużynie kibicowali uczniowie ze szkoły w Golejo-
wie (na zdjęciu). Przy okazji podsumowano VIII Rejonowy, a I Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny „Moje spotkanie z folklorem”.                                (r)

• Najsłynniejsze melodie świata 
Koncert karnawałowy w wykonaniu Filhar-

monii Rybnickiej im. Braci Szafranków pod 
dyrekcją Jana Walczyńskiego.

W programie najsłynniejsze melodie świata, 
w tym tanga, muzyczne Oscary, utwory Beatle-
sów i występy par tanecznych.

1 lutego, godz. 18.00
• „Moje fascynacje” 
Program muzyczno–kabaretowy w wykona-

niu Mariana i Bartosza Opania.
Duet ojcowsko – synowski czyli jedno nazwi-

sko, dwie osobowości
 4 lutego, godz. 19.00
• „Powróćmy jak za dawnych lat...”
Koncert opretkowo–musicalowy połączony 

ze wspólnym śpiewaniem. W roli niezawodne-
go prowadzącego, a także solisty Mieczysław 
Błaszczyk (tenor), zaś towarzyszą mu Sabina 
Olbtich (sopran), Adam Żaak (baryton/bas) 
i Grażyna Griner (fortepian)

8 lutego, godz. 17.30, Sala Kameralna TZR 
• „Harcerki”  Jean–Marie Chevreta
Spektakl komediowy Sceny Prezentacje 

o przyjaciółkach, które w trudnych chwilach za-
wsze mogą na siebie liczyć. Trzy wizerunki naj-
zupełniej różnych kobiet, skazanych na smot-
ność w świecie mężczyzn bez morale. W roli 
przyjaciółek: Anna Chodakowska, Adrianna 
Biedrzyńska, Ewa Ziętek, 

11 lutego, godz. 19.00
• Footloose
czyli po naszemu „wrzuć luz” 
Musical w wykonaniu Gliwickiego Teatru Mu-

zycznego. Premiera tej scenicznej wersji prze-
boju filmowego z lat ’80 miała miejsce w 1998 
roku i od tego czasu triumfalnie wędruje po 
scenach muzycznych. Historia nastolatków, 
którzy w tańcu widzą symbol swojej wolności 
i w końcu taniec przełamuje lody w ich stosun-
kach ze starszymi, podbiła serca młodzieży ca-
łego świata. Teraz okazję do obejrzenia kulto-
wego spektaklu mają młodzi, i nie tylko, z Ryb-
nika i okolic.

13 lutego, godz. 17.00. 

Okazuje się, że skarbem może być „rompla” lub „rogolka”, rzeźba 
lokalnego artysty czy górniczy strój, a przede wszystkim wiedza o 
swojej przeszłości. Gdzie ją zdobyć? Może w Boguszowickiej Skarb-
nicy Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn?

Skarby 
skarbnicy

Karolinki na scenę!

Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z naszego 
regionu stanęli przed szansą występu w telewizji TVN 
i poznania Martyny Wojciechowskiej. Wszystko za sprawą 
II edycji teleturnieju „Dzieciaki z klasą”.

Prawie stu uczniów z naszego regionu wzięło udział w eliminacji do teleturnieju „Dzie-
ciaki z klasą”.                                                                                                               Zdj.: s.

Mają klasę

• 7 lutego – Kumple”, prod. norweskiej, reż. Morten Tyl-
dum. Komedia o przyjaźni, miłości i karierze.

• 14 lutego – „Porządek musi być”, prod. niemieckiej, reż. 
Marcus Mittermeier. Nieuleczalny romantyk, wyposażony w 
rewolwer i ...kamerę, ściga łamiących porządek społeczny. 

• 12 lutego –  „Dotknij mnie”, prod. polskiej, reż. Anna Ja-
dowska i Ewa Stankiewicz. Przejmujący i szczery aż do bólu 
film – wydarzenie festiwalu w Gdyni w 2003 roku.

• 28 lutego – „Męskie sekrety”, prod. francuskiej, z Danielem 
Auteuil w roli głównej. Romantyczna komedia pełna pięknych 
dziewcząt, namiętnej miłości i...gorzkiego śmiechu.

Wszystkie seanse w Kinie Premierowym Rybnickiego 
Centrum Kultury  o godz. 19.30.

Luty w DKF „Ekran” Uniwersytet III Wieku zaprasza 
na zajęcia do swojej siedziby 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

O skarbach naszych 
przodków dowiaduje 
się młodzież w Bogu-

szowickiej Skarbnicy 
Dziedzictwa Kul-

turowego Małych 
Ojczyzn, m.in. od 
Anny Stronczek z 

Kłokocina. 
Zdj. arch. org.
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Rok 2004 był dla Stowarzyszenia czasem pracy nad realiza-
cją założeń statutowych, a także nowych pomysłów. Trud i za-
angażowanie się opłaciły ponieważ działania docenione zosta-
ły na forum ogólnopolskim.

Zacznijmy jednak od początku...
Historia rybnickiego górnictwa sięga połowy XVIII w., kie-

dy to rząd pruski nakazał zmianę wszystkich palenisk kuźni-
czych opalanych drewnem w rejonie rzek Rudy i Bierawki, na 
paleniska węglowe. Równocześnie rozpoczęto poszukiwanie 
złóż węglowych, których rezultatem było utworzenie w 1792 r. 
na terenie obecnego Niewiadomia pierwszej kopalni. Otrzy-
mała ona nazwę „Hoym” od nazwiska pruskiego ministra Ka-
rola von Hoym, który zlecił poszukiwania. Od tego momen-
tu rozpoczął się okres intensywnego rozwoju górnictwa. Po-
wstawały kolejne niewielkie kopalnie, które z czasem łączy-
ły się w większe zakłady. Historia zmieniała ich nazwy, a lu-
dzie identyfikowali się z kopalnią, która utrzymywała rodzi-
nę przez kolejne pokolenia. 

Upłynęły dwa stulecia, w trakcie których górnictwo wpisało 
się na stałe w historię, kulturę oraz krajobraz tej ziemi. Rozpo-
czął się okres kolejnych wielkich zmian podyktowanych prze-
mianami ustrojowymi, gospodarczymi i społecznymi w naszym 
kraju. W ramach tzw. restrukturyzacji przemysłu wydobywcze-
go likwidowano kopalnie, czego skutkiem było nie tylko poja-
wienie się problemu społecznego, ale również zacieranie tra-
dycji i kultury górniczej. Zamkniecie kopalni niejednokrotnie 
wiązało się z fizyczną likwidacją zabudowy. 

Ze śląskiego krajobrazu znikają jego najbardziej charakte-
rystyczne elementy – kominy, szyby kopalniane, hałdy... Pej-
zaż tej ziemi zmienia się, dawny świat odchodzi w przeszłość 
– to proces nieuchronny, a jednak powinniśmy z myślą o przy-
szłych pokoleniach zachować cząstkę tej historii, tradycji, kul-
tury... Krajobrazu również. 

To właśnie dla ochrony i pielęgnowania pamięci o tej części 
historii w październiku 1999 r. powstało Stowarzyszenie Za-
bytkowej Kopalni „Ignacy”. Jego nadrzędnym celem jest za-
chowanie wspomnianej wyżej pierwszej rybnickiej kopalni, 
pierwotnie nazywanej „Hoym”, a obecnie „Ignacy”. Kopalni, 
świadka historii regionu oraz charakterystycznej dominanty 
krajobrazu miasta.

Zadaniem realizowanym przez cały rok było udostępnia-
nie zwiedzającym powierzchni kopalni, gdzie główną atrak-
cję stanowią dwie wyciągowe maszyny parowe. Są to niezwy-
kle cenne obiekty pochodzące z 1900 i 1920 r., które pełnią, co 
jest ewenementem, nadal swoją funkcję pierwotną. Maszyny 
mają ogromną wartość historyczną, gdyż doskonale obrazują 
ewolucję techniki oraz rewolucję przemysłową.

Wśród zwiedzających dominowali uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i średnich Rybnika i okolicznych 
miejscowości, a także studenci. Kopalnię zwiedzili również go-
ście zagraniczni m.in. z Czech, Francji, Belgii, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, a nawet USA. Ogółem w 2004 r. ponad 1400 osób 
zwiedziło zabudowę powierzchniową. Niestety, zjazdy mogą-
ce stanowić atrakcję, plasującą Zabytkową Kopalnię „Ignacy” 
w czołówce europejskich zabytków industrialnych, zawieszo-
ne zostały w 2002 r. przez dyrekcję kopalni. 

Zainteresowanie zwiedzaniem kopalni stale rośnie za sprawą 

telską przyznane przez Fundację PRO PUBLI-
CO BONO. Wyróżnienie przyznano w katego-
rii inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa na-
rodowego, co świadczy o stale rosnącym zna-
czeniu zabytków techniki i przemysłu dla pol-
skiej kultury i historii. 

Dwie znaczące nagrody dla Stowarzyszenia, 
włączenie na Szlak Zabytków Techniki, a także 
imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie 
zwróciły uwagę mediów. Zabytkowa Kopal-
nia „Ignacy” stała się tematem licznych arty-
kułów, zarówno w prasie lokalnej, jak i bran-
żowych czasopismach turystycznych. Poświę-
cono jej również kilka audycji radiowych i tele-
wizyjnych w stacjach lokalnych, regionalnych 
a nawet ogólnopolskich. 

Rosnące zainteresowanie zabytkami techni-
ki i przemysłu oraz coraz większa świadomość 
społeczna wartości tych obiektów, jest dla Sto-
warzyszenia potwierdzeniem słuszności podej-
mowanych działań. Siłę i motywację do dal-
szej pracy daję również otrzymane w ubiegłym 
roku prestiżowe nagrody. Ponadto, analizując 
zarówno Strategię Zintegrowanego Rozwoju Ryb-
nika, jak i Wojewódzką Strategię Rozwoju Tury-
styki, wyraźnie widać, że działalność Stowa-
rzyszenia zmierza do realizacji wytyczonych 
tam celów. Jest wiec nadzieja, że 2005 rok bę-
dzie obfitował w kolejne sukcesy, a przychyl-
ność władz lokalnych i regionalnych umożliwi 
realizację nie tylko zadań statutowych, ale po-
zwoli jeszcze efektywniej chronić ten jakże cen-
ny zabytek. Jednakże ochrona to nie wszystko. 
Ważna, o ile nie najważniejsza, jest rewitali-
zacja kopalni poprzez wprowadzenie tam no-
wych, społecznie użytecznych funkcji. 

Tchnijmy więc w stare mury nowego du-
cha, abyśmy mogli pokazać przyszłym poko-
leniom, jak wyglądał dawny Śląsk... Śląsk ich 
ojców, dziadków... Śląsk ciężkiej pracy... Śląsk 
kominów, szybów i hałd... Śląsk pięknych tra-
dycji i bogatej kultury...

Ewa Mackiewicz

szeroko prowadzonej akcji informacyjnej. Pro-
mocji turystycznej obiektu służyć mają kolo-
rowe foldery, które po raz kolejny wydruko-
wano w tym roku, a także pocztówki. Wszel-
kie informacje o historii zabytkowego zakła-
du, działalności Stowarzyszenia oraz warun-
kach zwiedzania uzyskać można na przebu-
dowanej w tym roku stronie internetowej 
www.rybnik.pl/ignacy . Z myślą o turystach 
pragnących zachować jakąś materialną pamiąt-
kę pobytu na kopalni „Ignacy”, przygotowane 
zostały niewielkie ceramiczne kufelki i dzwon-
ki ozdobione logiem Stowarzyszenia. 

Działania Stowarzyszenia ukierunkowane 
na promocję i kształtowanie atrakcyjności tu-
rystycznej kopalni zauważone zostały w ska-
li województwa i kraju. Zabytkowa Kopalnia 
„Ignacy” znalazła się wśród obiektów wybra-
nych na Szlak Zabytków Techniki przez Wy-
dział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 
Jest to duże przedsięwzięcie, które połączy 
w znakowaną trasę turystyczną zabytki tech-
niki rozsiane od Częstochowy po Żywiecczy-
znę. Wyselekcjonowane obiekty oznakowane 
zostaną ujednoliconymi tablicami zawierają-
cymi opis zabytku w trzech wersjach języko-
wych, a także umieszczone zostaną we wspól-
nym wydawnictwie promocyjnym. Jest to dla 
kopalni szansa wpisania się na stałe na tury-
styczną mapę województwa śląskiego. 

Turystyczną atrakcyjność „Ignacego” do-
ceniła także Polska Organizacja Turystycz-
na przyznając kopalni certyfikat za Najlep-
szy Produkt Turystyczny 2004 roku. Wręcze-
nie wyróżnień odbyło się we wrześniu pod-
czas uroczystej inauguracji Międzynarodo-
wych Targów Turystycznych w Warszawie 
„TT Warsaw Tour & Travel”. 

Inną formą promocji są konferencje popu-
larno–naukowe oraz branżowe, podczas któ-
rych prezentowano referaty poświęcone Za-
bytkowej Kopalni „Ignacy”. W minionym 

roku członkowie Stowarzyszenia uczestniczy-
li w VIII Forum Turystycznych Tras Podziem-
nych (Kowary), II Gremium Ekspertów Tury-
styki (Warszawa), III Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów o Zabytkach Przemysłowych 
TECHNE (Ostrawa), I Międzynarodowej Kon-
ferencji „Bogactwo dziedzictwa przemysłowe-
go jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla tu-
rystyki i rekreacji” (Zabrze). Pokłosiem dwóch 
ostatnich imprez są materiały pokonferencyj-
ne, w których opublikowano referaty dotyczą-
ce kopalni „Ignacy”. 

Również samo Stowarzyszenie wydało pu-
blikację zawierającą referaty wygłoszone pod-
czas sesji, której było organizatorem. W czerw-
cu, po raz pierwszy, odbyła się impreza pod 
nazwą Święto Pary, której współorganizatora-
mi było Towarzystwo Miłośników Górnoślą-
skich Kolei Wąskotorowych oraz Rada Dzielni-
cy Niewiadom. Dwudniowa impreza składała 
się z części plenerowej odbywającej się pierw-
szego dnia w parku przy kopalni, a drugiego w 
Skansenie Kolei Wąskotorowej w Rudach oraz 
sesji nt. Możliwości zachowania i wykorzystania 
zabytków techniki w województwie śląskim. Wśród 
gości zaproszonych na sesję byli przedstawi-
ciele władz miasta, Urzędu Marszałkowskie-
go, środowisk konserwatorskich, akademic-
kich oraz osoby którym bliska jest idea zacho-
wania zabytków dziedzictwa kultury technicz-
nej. Święto Pary jest inicjatywą nową, ale Sto-
warzyszenie ma nadzieję, że wpisze się ono na 
stałe w kalendarz rybnickich imprez, gdyż już 
planowana jest tegoroczna edycja. 

W 2004 r. kontynuowano także tradycję 
zapoczątkowaną już w pierwszym roku ist-
nienia Stowarzyszenia. Właściwie należało-
by stwierdzić, że tradycja ta sięga początków 
górnictwa, gdyż chodzi o spotkania barbórko-
we. Pragnąc kultywować zwyczaje górnicze, 
Stowarzyszenie od 2000 r. organizuje Spotka-
nia Gwarków. Jest to impreza przygotowana 
wedle dawnych zwyczajów, na której przy pi-

wie bawi się brać górni-
cza wraz z zaproszony-
mi gośćmi. W grudniu 
gwarkowie z „Hoym-
gruby” oraz sympaty-
cy idei zachowania ko-
palni spotkali się już po 
raz czwarty.

Wielką nobilitacją 
dla Stowarzyszenia jest 
wyróżnienie za Najlep-
szą Inicjatywę Obywa-

Zakasali rękawy, założyli białe fartuchy i przystąpili do 
pracy. Jej efekty przeszły najśmielsze oczekiwania, głównie 
smakowe – dorodne chleby, rogale, bułki oraz wymyślne 
torty, choć powstały w renomowanej piekarni, nie wykonali 
ich zawodowi ciastkarze i piekarze... 

... ale uczniowie klas drugich zawodowych szkół subregionu, którzy zdo-
byte już umiejętności sprawdzili w IX Międzyszkolnym Konkursie Ciastar-
sko – Piekarskim. O laury walczyło 11 cukierników i 12 piekarzy z Rybni-
ka, Żor, Jastrzębia i Rydułtów, a miejscem rywalizacji na wypieki był zakład 
piekarsko–ciastkarski Piotra Niewelta w Rybniku. W nagrodę 6 najlepszych 
uczniów weźmie udział w kilkudniowym kursie technologicznym w specja-
listycznym ośrodku w Sobótce. Są to ciastkarze Anna Marczykiewicz, Łu-
kasz Bilski i Sebastian Szymura oraz piekarze Robert Napiórkowski, Woj-
ciech Rimel i Tomasz Rulka. Dwoje głównych laureatów Izabela Miczek 
(ciastkarz) z ZSZ z Jastrzębia i Paweł Paździorko (piekarz) z ZSZ z Żor po-
jadą na wycieczkę do Chorwacji, w trakcie której wezmą udział w warszta-
tach technologicznych z zakresu technologii żywności.    

Na uroczystym podsumowaniu konkursu obecni byli przedstawiciele 
miasta i starostwa, kuratorium oświaty, Izby Rzemieślniczej oraz rybnic-
kiego Cechu, w siedzibie którego 14 grudnia wręczono nagrody najlepszym 
uczniom. — Nienajlepszy ze mnie konsument słodyczy, ale, jak to mówią, oczy się 
najadły. Gratuluję pomysłowości, a przede wszystkim cierpliwości — mówił sta-
rosta rybnicki Damian Mrowiec. — Jestem przekonany, że pomożecie mamom 
w kuchni, szczególnie w okresie świąt. Wyniki ogłoszono podczas trwania pre-
zentacji prac uczniów, nazwanej nie bez powodu „Wystawa na słodko”, na 
której znalazło się ponad 60 najróżniejszych wypieków, a wśród nich smako-
wity trabant, młoda para pod cukrową pierzynką, zegar odmierzający mar-
cepanowy czas, słodkie skrzypce i kosz pachnących kwiatów. Jednak naj-
większe wrażenie zrobił... domek, który tak spodobał się jednemu ze spon-
sorów, że postanowił ufundować dodatkowy wyjazd do Chorwacji dla jego 
autora – Adriana Wójcika, który szlify w zawodzie zdobywa w zakładzie 
Krzysztofa Kuźnika. To właśnie szef zainspirował Adriana do wykonania 
domku, w którym nie można zamieszkać, ale spróbować i owszem. — Był 
kłopot z transportem, gdyż dom waży ponad 20 kilogramów — mówi autor o pra-
cy, która powstała z niepozornego szkicu. — Najwięcej jest ciasta czekolado-
wego, ponadto piernik, krem szwedzki, wafle i marcepan, a okna zrobiłem z wody, 
cukru i miodu. Przed domem „rosną” dwie waflowe, zielone choinki, a pra-
ca nad imponującą budowlą trwała 4 dni. Wyróżnienie otrzymali też inni 
wystawcy – Michał Siudy, Łukasz Lenzer i Dawid Karwot. Pomysłodaw-
ca imprezy Szymon Konkol: — Konkurs organizujemy od 9 lat i mam nadzie-
ję, że nie po raz ostatni — mówi. My również... 

(S)

Styczeń jest szczególnym miesiącem nowych 
pomysłów, planów, postanowień, a także okresem 
podsumowań minionego roku. Swoją ubiegłoroczną 
działalność podsumowało również  Stowarzyszenie 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.

Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

Pracowity rok „Ignacego”

Ponad 100–letnia, ciągle na 
chodzie, maszyna parowa.                  
Zdj.: E.M.

Certyfikat odebra-
li członkowie za-
rządu Stowarzy-
szenia – autor-
ka artykułu oraz 
Alojzy Szwa-
chuła.

Palce lizać 

W nagrodę za przygotowanie 
ciasta w kształcie domu Adrian 
Wójcik pojedzie do Chorwacji. 

Zdj.: s
Zakasali rękawy i przystą-
pili do słodkiej pracy.

Zdjęcia: arch. org. 
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Filigranowa pani Józefa, w sukience w białe 
groszki i perełkami pod szyją ze stoickim spoko-
jem obserwowała zamieszanie związane ze swo-
im niecodziennym jubileuszem. W dzień po jego 
głównych obchodach dom syna Stanisława i jego 
żony Wandy, z którymi pani Józefa mieszka, był 
jeszcze pełen gości. Wywodząca się z Kresów licz-
na rodzina zjechała z wielu miejsc w Polsce i z za-
granicy, nie mogło się więc skończyć na jednym 
wieczorze.

Życzenia sędziwej solenizantce w imieniu miesz-
kańców Rybnika złożył prezydent Adam Fudali, 
któremu przypadł również zaszczyt pokrojenia 
urodzinowego tortu, a w „poprawinach” wzięli 
też udział przedstawiciele Rady Dzielnicy z prze-
wodniczącym Alojzym Hołą. Wszyscy obecni 
wznieśli toast szampanem i odśpiewali... 116 lat 
niech żyje nam.

Życiorys urodzonej na terenie dawnej Galicji 
Józefy Zmroczek jest przykładem skomplikowa-
nych losów Polaków za sprawą ostatniej wojny. 
Tuż przed jej wybuchem, wiosną 1939 roku, rodzi-
na przeniosła się do Tarnopola, gdzie kupiła sklep. 

W 1945 roku, po zajęciu tego miasta przez armię 
sowiecką, sklep i majątek skonfiskowano, a za od-
mowę przyjęcia radzieckiego obywatelstwa, rodzi-
nę deportowano na Ziemie Odzyskane. Zmrocz-
kowie nigdy tam jednak nie dotarli, osiedlając się 
na Śląsku. Najgorzej utratę majątku i przesiedle-
nie zniósł mąż Józefy, też Józef. Nie podjął pracy 
w górnictwie i w związku z tym rodzinę wy-
wieziono z Bytomia do Namysłowa. Józef zmarł 
w 1953 roku i odtąd Józefa była na utrzymaniu 
najstarszej córki Reginy, która w ostatnim okre-
sie zawodowego życia była naczelniczką poczty w 
Jastrzębiu. Od 1966 roku Józefa mieszka z synem 
Stanisławem, najpierw w Niewiadomiu, a po wy-
budowaniu przez niego domu – w Orzepowicach. 
W sumie  w swoim długim życiu przeprowadzała 
się około dwadzieścia razy. Dochowała się czwor-
ga dzieci (oprócz Reginy i Stanisława – córki Lud-
miły i syna Antoniego), ma siedmioro wnuków i 
ośmioro prawnuków.

Pani Józefie życzymy dożycia w zdrowiu co 
najmniej oczekiwanych 116 lat!              

 W tym wyjątkowym dniu z ju-
bilatami spotkał się prezydent mia-
sta Adam Fudali i kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Maria Cwenar, 
którzy obdarowali jubilatów kwia-
tami i upominkami, złożyli życze-
nia wszelkiej pomyślności oraz wrę-
czyli Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, przyznane przez prezy-
denta RP. Przy słodkim poczęstunku 
jubilaci wysłuchali występu zespo-
łu „Gama” i nie dali się długo pro-
sić do solowych popisów, a nawet... 
romantycznych tańców we dwoje. 
Było jak za dawnych lat...

50 lat temu sakramental-
ne tak powiedzieli sobie: Janina 
i Wilhelm Harnaszowie, Ludmiła 
i Józef Pawlusowie, Irena i Brunon 
Tomalowie, Zofia i Józef Babulowie, 
Maria i Wilhelm Dudkowie, Anna 
i Paweł Gamoniowie, Elżbieta 
i Henryk Wilimowie, Gertruda 
i Stefan Gańszczykowie, Gertruda 
i Antoni Ochojscy, Eugenia 
i Bogusław Cichy, Adelajda 
i Kazimierz Walenczykowie, Róża 
i Franciszek Motykowie, Elfryda 
i Bronisław Kuczerowie, Wiesława 
i Emilian Maciejaszowie, Barbara 
i Stanisław Szwedowie, Helena 
i Józef Murasowie, Jadwiga 
i Herman Dziewiorowie, Elfryda 
i Tadeusz Gatnarowie, Aniela 
i Zygmunt Podleśni, Aniela 
i Władysław Kołodniccy, Janina 
i Dominik Gawełczykowie, 
Hildegarda i Paweł Zimoniowie, 
Krystyna i Tadeusz Androszowie, 
Wiktoria i Ludwik 
Kondzielnikowie, Elżbieta 
i Edward Klugerowie, Joanna 
i Bolesław Widokowie, Maria 
i Henryk Kała, Magdalena i Paweł 
Henne, Helena i Bronisław Iwulscy, 
Felicja i Stefan Niesłańczykowie, 
Jadwiga i Franciszek Tkoczowie, 
Zofia i Józef Cieślakowie, Elfryda 
i Nikodem Olesiowie, Maria 
i Bronisław Kinowscy, Zelma 
i Czesław Pustelnikowie, Emilia 
i Alojzy Piechaczkowie, Zofia 
i Grzegorz Brewczyńscy, Agnieszka 
i Franciszek Lazarowie oraz Lidia 
i Konrad Miensokowie. 

Tekst i zdj.: (S)

Rekord padł – 6 grudnia 
swój złoty jubileusz 
świętowało aż 39 małżeńskich 
par, które na ślubnym kobiercu 
stanęły pół wieku temu.

Życzenia solenizantce w imieniu wszystkich mieszkań-
ców Rybnika składa prezydent Adam Fudali, z lewej 
– najstarsza córka Józefy – Regina. Obok fotografie ro-
dziców solenizantki. 

Zdj.: r

Do 116 niech żyje nam...
116 lat, 116 lat... śpiewali goście na setnych urodzinach mieszkającej 

w Orzepowicach Józefy Zmroczek. Dlaczego akurat 116? Bo tyle zażyczyła sobie 
solenizantka, zamierzająca pobić rekord długości życia, należący do Francuzki.... 

Apelował też o śledzenie przetargów 
i zainteresowanie się mniejszymi in-
westycjami, których w tym roku bę-
dzie sporo, bo dobra informacja jest 
kapitałem. Mówił o budowy obwod-
nicy i dwu rond, pasażu między uli-
cami  Powstańców i Kraszewskiego, 
modernizacji Rybnickiego Centrum 
Kultury i hoteli „Olimpia” i „Spe-
edway” oraz planach budowy lodo-
wiska w kompleksie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych i in. 
Mniejsze zadania z zakresu gospo-
darki wodno – ściekowej będą też re-
alizowały okoliczne gminy, co może 
rybnickie firmy zainteresować. 

Padały pytania o podupadający 
ośrodek w Kamieniu i próby jego ra-
towania. Po fiasku rozmów z Niemca-
mi, którzy widzieliby miasto jako po-
ręczyciela wielkiego kredytu na pla-
nowany aquapark, władze nadal za-
kładają zaangażowanie się inwesto-
ra zewnętrznego, dopuszczając po-
dział potencjalnej inwestycji na kil-
ka segmentów – np. osobno wesołe-
go miasteczka, mini – basenu, siłow-
ni w plenerze itp. Przedsiębiorcy py-
tali też o prywatny teren b. zakładów 
mięsnych, gdzie jest prawdziwe po-
bojowisko, ale ma powstać...może nie 
San Francisko, ale market znanej sie-
ci handlowej. Firmy są też zaintere-
sowane budownictwem mieszkanio-
wym typu Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego, ale miasto jest aktu-
alnie na etapie porządkowania swojej 
substancji mieszkaniowej i określenia 
stref i ilości potrzebnych mieszkań so-
cjalnych – dla najuboższych. TBS to 
propozycja dla klasy średniej i za-
pewne trzeba będzie do tego wrócić. 
W kontekście informacji o ulgach dla 
firm inwestujących w wyznaczonych 
strefach, padło pytanie o ewentual-
ne ulgi dla firm ”zasiedziałych”, na 
to jednak miasto sobie pozwolić nie 
może. Przedsiębiorcy pytali również 
o termin zakończenia prac nad plana-
mi zagospodarowania przestrzenne-
go, ponieważ ich brak blokuje wyda-
wanie pozwoleń na budowę. Jak od-
powiedział prezydent, prace trwają 
i w najbliższych miesiącach powinny 
się zakończyć.

Informując o wielu planowanych 
na najbliższy czas inwestycjach ko-
mercyjnych, prezydent wyraził prze-
konanie, że w najbliższe lata będą dla 
Rybnika latami rozwoju, co przynie-
sie wymierne korzyści również pry-
watnemu biznesowi. 

(r)

c.d. ze strony 13

Czy będzie robota?
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Styczeń
• Sesja budżetowa Rady Miasta
• Lider Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej, 

b. prezydent Rybnika Józef Makosz rezygnu-
je z mandatu radnego

• Z powodu braku porozumienia z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia przez kilka dni 
nie pracują przychodnie zdrowia

• Prezydent Adam Fudali odebrał Platynowy 
Laur Umiejętności i Kompetencji – nagrodę 
regionalnego środowiska gospodarczego

• Obchody 100–lecia Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Niedobczycach

• XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – rybniczanie zebrali ponad 50 tys. zł

• 102 urodziny Emilii Drewniok ze Śródmie-
ścia

W kulturze m.in.: w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
koncert noworoczny w wyk. Gliwickiego Te-
atru Muzycznego pod batutą M. Niesiołow-
skiego, koncert „Miłość w muzyce” w wyk. 
Filharmonii Rybnickiej pod dyr. S. Chrza-
nowskiego, w Sali Kameralnej TZR – inau-
guracja koncertów z czynnym udziałem pu-
bliczności

Luty
• Sesja RM – ślubowanie nowego radnego Ta-

deusza Gruszki, burzliwa dyskusja zakoń-
czona podwyższeniem ceny wody i odpro-
wadzania ścieków  

• Inauguracja cyklu zebrań sprawozdawczych 
rad dzielnic (trwały do kwietnia)

• Nawiązanie kontaktów z władzami samorzą-
dowymi Karwiny w Czechach

• Pozyskanie przez Rybnik 9 mln zł na 5 pro-
jektów zgłoszonych do Programu łagodzenia 
skutków restrukturyzacji

• Noworoczne spotkania władz miasta 
z przedstawicielami różnych środowisk, 
w tym z przedsiębiorcami w Izbie Przemy-
słowo – Handlowej ROP w sprawie założeń 
budżetu

• Decyzja o utrzymaniu (do końca kwietnia) 
Oddziału Celnego w Rybniku

• Rozpoczęcie wyburzania „familoków” przy 
ul. Andersa w Niedobczycach

• Groźny wypadek pod wiaduktem przy ul. 
Mikołowskiej, skutkujący parę miesięcy póź-
niej koniecznością obniżenia jezdni

W kulturze m.in.: w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej – wystawa fotograficzna 

Marii Śliwy o tematyce niepełnosprawno-
ści, w TZR – koncert Gliwickiego Teatru 
Muzycznego „Wiedeń moich marzeń”, VIII 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
org. przez Klub Energetyka, koncert muzyki 
starofrancuskiej w bibliotece przy współor-
ganizacji Alliance Française, w kościele św. 
Jadwigi – koncert chóru akademickiego Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Marzec
• Nadzwyczajna (czyli dodatkowa) sesja RM
• Wizyta przedstawicieli placówek dyplo-

matycznych i środowisk gospodarczych  
Czech w Urzędzie Miasta i Izbie Przemy-
słowo–Handlowej ROP

• Oficjalne uruchomienie oddziału urologicz-
nego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 3 w Orzepowicach

• IX Giełda DOM
• Tragiczny wypadek – śmierć dziecka w stu-

dzience, z której skradziono pokrywę; ogól-
nomiejska dyskusja nad problemem niebez-
piecznych działań „złomiarzy”

• Setne urodziny Teresy Neumann z dzielni-
cy Śródmieście

• Rafał Szombierski Sportowcem Roku 2004
W kulturze m.in.: Babski Comber w DK Niedo-

bczyce,w TZR – opera „Nabucco”, koncerty 
Krzysztofa Krawczyka i Michała Bajora, Fe-
stiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, „Męczeń-
stwo Piotra Ohey’a” – premiera Młodzieżo-
wego Zespołu Teatralnego TZR

Kwiecień
• Sesja RM – absolutorium dla prezydenta 

miasta
• Podpisanie umowy partnerskiej z Karwiną
• Podpisanie umowy partnerskiej z Newtown–

abbey w Irlandii Płn.
• W partnerskim Dorsten uroczystości 10–lecia 

podpisania umowy o współpracy
• Odsłonięcie w Gimnazjum nr 1 tablicy upa-

miętniającej zamordowanie w Katyniu trzech 
nauczycieli tej szkoły

• Nagrody Narcyzów dla przedsiębiorczych 
kobiet

• Młodzież z Iwano–Frankiwska na Ukrainie 
z wizytą w IV LO – wielki koncert w TZR

W kulturze m.in.: w TZR Prezentacje Kultury 
Włoskiej i dwa koncerty zespołu Trzecia Go-
dzina Dnia, w bibliotece – wystawa „Sowiec-
kie piekło”, V Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych „Złota Kotewka” w DK Bogu-
szowice, X Przegląd Działalności Artystycz-
nej Szkół Specjalnych, Niedobczycka Wiosna 
Teatralna w DK Niedobczyce

Maj
• Sesja RM – przyjęcie strategii rozwoju spor-

tu
• Uroczystości z okazji wejścia Polski do Unii 

Europejskiej
• Prezentacja Śląska (w tym Rybnika) w Bruk-

seli z okazji j.w.
• Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja
• Obchody 10–lecia partnerstwa z Dorsten
• Nadanie Zespołowi Szkolno–Przedszkolne-

mu nr 3 w Ochojcu imienia Jana Pawła II
• Nadanie Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach 

imienia Władysława Webera
• Jubileusz 40–lecia Szkoły Podstawowej nr 18 

w Boguszowicach – Osiedlu
• Obchody Dnia Dziecka – nowy ambulans 

dla szpitala
• III Dni Ziemi, Wody i Powietrza w Zespole 

Szkół Wyższych
• Obchody 80–lecia Bractwa Kurkowego
• Obchody Dnia Godności Osób Niepełno-

sprawnych
• Objęcie Komendy Miejskiej Policji przez mł. 

inspektora Zbigniewa Głowackiego
• XXI Memoriał red. Jana Ciszewskiego na 

żużlu – zwycięstwo Australijczyka Leigh 
Adamsa

W kulturze m.in.: IX Symfonia Beethovena 
w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej w ko-
ściele św. Jadwigi, V Integracyjny Piknik Mu-
zyczny w DK Niedobczyce, „Obok” – pre-
mierowy spektakl Małego Teatru Tańca TZR, 
festiwale piosenki dziecięcej

Czerwiec
• Sesja RM – uchwała o ulgowej sprzedaży 

mieszkań komunalnych
• Wręczenie Rybnikowi Flagi Honorowej Rady 

Europy
• Wybory do Parlamentu Europejskiego 

– wśród wybranych posłów rybniczanin 
Jan Olbrycht

• Podpisanie między miastem a Kompanią 
Węglową porozumienia w sprawie zasad 
współpracy

• Oficjalne rozpoczęcie II etapu budowy ka-
nalizacji (Paruszowiec–Piaski, Niedobczy-
ce, Niewiadom)

Kalendarium 2004
• Nagroda główna dla Rybnika w konkursie 

„Lider zarządzania w samorządzie 2004” 
w kat. „Przyjazny urząd” – za doręczanie ko-
respondencji za pośrednictwem gońców

• Korowody Dzialnic pod znakiem sportu i in-
tegracji europejskiej – zwycięstwo Ligoty–Li-
gockiej Kuźni

• Nadanie Szkole Podstawowej nr 12 w Ze-
brzydowicach imienia kardynała Stafana 
Wyszyńskiego

• Wręczenie dorocznych nagród prezydenta 
w dziedzinie kultury

• Uroczystości 125–lecia Szkoły Podstawowej 
nr 2 w dzielnicy Smolna 

• Z końcem miesiąca likwidacja Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli, przejęcie jego za-
dań przez Wydział Edukacji UM

• Otwarcie nowej siedziby Rady Dzielnicy 
Chwałowice

W kulturze m.in.: pierwsza premiera Studia 
Teatralnego przy TZR, XIII Festiwal Złota 
Lira – puchar dla Litwinów, „Kolacja dla 
głupca” – spektakl Teatru Ateneum, IV Mię-
dzynarodowy Konkurs Plastyczny organizo-
wany przez MDK – „Frida Kahlo – dusza ko-
lorowa”, „Roztańczone pantofelki” – prze-
gląd przedszkolnych zespołów tanecznych 
w DK w Boguszowicach

Lipiec
• Rybnik pierwszy na Śląsku w rankingu „Pro-

fesjonalna gmina przyjazna inwestorom” 
w kat. miast powyżej 100 tys. mieszkańców

• Niepełnosprawni goście z Liévin
• 102 urodziny Anny Kozielskiej z Chwałęcic
• W Boguszowicach pojawił się wściekły nie-

toperz
• XIV Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kom-

pozycji Kwiatowych w TZR
• Jubileusz 40 lecia Aeroklubu ROW
• Letnie akcje wakacyjne w miejskich pla-

cówkach
W kulturze m.in.: letnie festyny w dzielni-

cach miasta

Sierpień
• Ruszyła budowa Obwodnicy Północnej
• Parafowanie w Grecji umowy partnerskiej 

między Rybnikiem a Larissą
• 100 lecie urodzin Marii Anny Makowskiej
• Obchody Święta Wojska Polskiego
• VII Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, 

Dalii i kompozycji kwiatowych
W kulturze m.in.: Międzynarodowa Gala Folk-

loru w Niedobczycach

Wrzesień
• Nadzwyczajna sesja RM – sprawa stypen-

diów dla studentów ze środków UE
• Sesja RM – przyjęcie planu gospodarki od-

padami

• Tytuł i certyfikat Gminy Fair Play dla Ryb-
nika

• Oficjalne rozpoczęcie III etapu budowy kana-
lizacji (Orzepowice, Zebrzydowice)

• Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej

• Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta
• W kop. „Jankowice” oddanie do użytku no-

wego szybu
• Jarmark Śląski i obchody 30–lecia istnienia 

„okrąglaka” – siedziby Cechu Rzemiosł
• Wizyta posła do Parlamentu Europejskiego 

Jerzego Buzka
• Udział rybniczan w Olimpiadzie Miast Part-

nerskich w Liévin
• Spotkania władz miasta z mieszkańcami 

związane z budową kanalizacji
• ISO dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-

nalizacji
• V Marsz dla Jezusa
• Zwycięstwo obsady karetki z WSS nr 3 w Mię-

dzynarodowych Mistrzostwach Polski w ra-
townictwie medycznym

• Mecz młodzieżowych reprezentacji Polski 
i Anglii na stadionie przy ul. Gliwickiej

W kulturze m.in.: wystawa K. Drewniok „Ry-
sowano ślonsko godka”, inauguracja Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej, pożegna-
nie lata z „Wilkami” w Kamieniu, festyny 
w dzielnicach na zakończenie lata

Październik
• Sesja Rady Miasta – informacja o stanie za-

awansowania budowy kanalizacji
• Wybór prezydenta A. Fudalego na Samo-

rządowca Roku w ogólnopolskim konkur-
sie, wyróżnienie Honorowym Medalem Eu-
ropejskim

• V inauguracja roku akademickiego w Zespole 
Szkół Wyższych (Teatr Ziemi Rybnickiej)

• Zespół Szkół Wyższych laureatem konkur-
su architektonicznego w kat. na „Najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w woj. śląskim” 

• Wybory uzupełniające do Senatu po śmierci 
senatora Adama Graczyńskiego

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej – Me-
dal Mikołaja dla Eugenii Wiatrak i Jana He-
liosza

• Wizyta przewodniczącego Platformy Oby-
watelskiej Donalda Tuska

• XXXV Rybnickie Dni Literatury – Honorowa 
Złota Lampka Górnicza dla rzeźbiarza Zyg-
munta Brachmańskiego

• Obchody 5–lecia reaktywacji Filharmonii 
Rybnickiej

W kulturze m.in.: w ramach RDL – „Ślub” 
Gombrowicza – spektakl w wyk. Teatru Za-
głębia, koncert Kuby Jakowicza, spektakl te-
atru „Kwadrat” i koncert piosenek Jonasza 
Kofty, koncert chóru „Madrygał” z Münster 

w „starym” kościele, IX Rybnicka Jesień Ka-
baretowa „Ryjek”, wspólny Wieczór Sztuk 
w DK w Chwałowicach i w Klubie Energe-
tyka, III Rybnickie Prezentacje Filmu Nieza-
leżnego w DK Chwałowice

Listopad
• Sesja Rady Miasta – stawki podatków lokal-

nych bez zmian
• Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
• Kilkugodzinna wichura wyrządziła w mie-

ście wiele szkód
• W Urzędzie Miasta uruchomiono Punkt In-

formacji o Kanalizacji
• Wizyta posłów do Parlamentu Europejskiego 

– Bronisława Geremka i Jana Olbrychta
• Początek cyklu spotkań władz miasta 

z mieszkańcami w związku z ulgową sprze-
dażą mieszkań komunalnych

• Inauguracja projektu „Odziedzicz pracę” 
• Wręczenie nagród Czarnych Diamentów 

– wśród laureatów rybnickie  Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji

• Konferencja „Bliżej dziecka – bliżej rodziny” 
promująca ideę rodzin zastępczych

• „Akcja parkingowa” na rzecz osób niepełno-
sprawnych – konferencja w UM

W kulturze m.in.: „Requiem” Mozarta x dwa: 
w kościele św. Jadwigi w wyk. orkiestry ka-
meralnej Camerata Impuls pod dyr. M. Ka-
niowskiej, chóru „Resonans Con Tutti” i so-
listów oraz w kościele Królowej Apostołów 
w wyk. orkiestry i chóru Akademii Mu-
zycznej w Katowicach i solistów, recital 
Lidii Grychtołówny w szkole muzycznej, 
XIX Silesian Jazz Meeting, Dni Cecyliań-
skie – występ Chóru Politechniki Szczeciń-
skiej im. Jana Szyrockiego, Tryptyk Rzymski 
Jana Pawła II w wyk. K. Kolbergera z towa-
rzyszeniem Filharmonii Rybnickiej

Grudzień
• Sesja Rady Miasta – uchwała w sprawie rozwią-

zania umowy z Fundacją Signum Magnum
• Sesja budżetowa Rady Miasta – przyjęcie bu-

dżetu na 2005 rok
• Jubileusz 40–lecia Teatru Ziemi Rybnickiej
• Obchody stulecia urodzin Karola Szafran-

ka w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
st. im. Braci Szafranków – cykl recitali for-
tepianowych

• Jubileusz 40–lecia DKF „Ekran”
• Setne urodziny mieszkanki Orzepowic Jó-

zefy Zmroczek
W kulturze m.in.: w Teatrze Ziemi Rybnic-

kiej z okazji jubileuszu – gala operetkowa 
w wyk. Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
spektakl Teatru „Kwadrat” i występ M. Dań-
ca, A. Sikorowskiego i J. Wójcickiego, Ogól-
nopolskie Seminarium Filmowe DKF.
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Abecadło rzeczy śląskich

Ślązoki w USAW połowie XIX wieku proste Ślązoki doskonale 
rozumiały, pomimo niewielkiego wykształcenia, 
że są lekceważeni przez pruskie władze. 

Dodatkowo żyli w straszliwej nędzy, spowodowanej 
wielkim nieurodzajem i epidemią tyfusu głodowego, które 
nawiedziły górnośląskie ziemie w latach 1846–48. Wielu 
z tych, którzy przetrwali ten ciężki okres nędzy i poniżenia 
szukało poprawy warunków życia, podejmując niełatwą 
decyzję wyemigrowania do Ameryki. 

Skąd jednak Ślązokom przyszło w ogóle do głowy, że można pojechać 
do Ameryki, na taki koniec świata? I tu należy podkreślić zasługę Ślązoka, 
franciszkańskiego zakonnika ojca Leopolda Moczygemby (1824–1891), 
uznawanego potem za patriarchę amerykańskiej Polonii. Człowiek ten 
pochodził ze wsi Płużnica Wielka koło Strzelec Opolskich, zdobył wy-
kształcenie, został zakonnikiem, a następnie pracował na misjach w USA. 
Ponieważ dobrze znał ciężkie warunki bytowania Ślązoków, zachęcał ich 
do zapoczątkowania osadnictwa w Ameryce, w dzikim  Teksasie, zasob-
nym w ziemię i potrzebującym rąk do pracy. Na skutek listów wysyła-
nych przez o. Moczygembę w rodzinne strony, w okolice Gliwic, Koźla, 

Pyskowic i Strzelec Opolskich, już w 1854 roku wyruszyła 
do Ameryki pierwsza grupa śląskich emigrantów. Tyl-
ko we wspomnianym 1854 roku wyjechało tam około 
stu śląskich rodzin, które skierowały się do osady  Pan-
na Maria, założonej  w Teksasie przez ojca Moczygem-
bę. Tam Ślązoki zbudowały sobie domy, kościół i polską 

szkołę im. św. Józefa.  Oczywiście z czasem, kiedy 
do Ameryki przybywało coraz więcej Ślązo-

ków, osiedlali się oni nie tylko w Pannie 
Marii, ale również w innych amery-
kańskich miastach. Przede wszystkim 
jednak zamieszkiwali w takich miej-
scowościach Teksasu jak San Anto-

nio, St.Hedwig, Cestohowa, York-
town, Meyersville, Victoria, Cole-
to, Bandera itd.  Oblicza się, że do 
Ameryki tylko w 1854 roku  wyje-
chało około 700 (!) Ślązoków. Tak-
że w następnych latach wielu Ślą-
zoków decydowało się na emigra-
cję do Ameryki, a zjawisko to w 
mniejszym lub większym nasileniu 

trwało do przełomu XIX i XX wieku.  Do dzisiaj jeszcze można tam spo-
tkać swojsko brzmiące nazwiska, pochodzące od pierwszych śląskich 
emigrantów: Szołtysek, Lipok, Dugi czy Pierdoła. Wielu potomków tych  
emigrantów ciągle przyznaje się do śląskich korzeni. Często też odwie-
dzają Śląsk i przykładowo w 1998, 1999, 2000 i w 2003 roku byli w Ka-
towicach i Zabrzu na konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku”. W tym 
roku po raz drugi Maria Pańczyk zorganizowała także konkurs w Tek-
sasie. Natomiast w listopadzie 2004 roku duża grupa Amerykanów ślą-
skiego pochodzenia przybyła z pielgrzymką na rodzinny Śląsk w ramach 
uroczyście obchodzonego 150-lecia śląskiej emigracji do USA. 

Droga Ślązoków do Ameryki nie była łatwa. Przede wszystkim z cięż-
kim sercem żegnali swe ojczyste strony. Trzeba było również załatwić 
odpowiednie dokumenty, zebrać potrzebną ilość pieniędzy i przygoto-
wać się do podróży. Sprawę utrudniał fakt, że przeważnie emigrowały 
całe rodziny, a obecność dzieci spowalniała podróż i zwiększała koszta. 
Wśród pierwszych emigrantów znalazły się przykładowo tak liczne ro-
dziny jak: rodzina Stanuś z 4 dzieci, rodzina Krawiec z 6 dzieci czy rodzi-
na Adamiec z 10 (!) dzieci. Podróż składała się z trzech etapów: pierwszy 
obejmował drogę ze Śląska do portów w Szczecinie, Bremie czy Ham-
burgu. Docierano tam pieszo lub wynajętą furmanką, a tylko zamożniej-
si jechali koleją. Drugi etap rozpoczynał się w porcie, skąd wypływano 
w prawie trzymiesięczny rejs żaglowcem przez Ocean Atlantycki. Bra-
no kurs na Nowy Jork, skąd kierowano się na południe wzdłuż ame-
rykańskiego wybrzeża, opływano Florydę i dalej przez Zatokę Meksy-
kańską przybijano do portu Galveston. Trzeci etap tej śląskiej podróży, 
od amerykańskiego wybrzeża do osady Panna Maria lub innego miej-
sca stałego osiedlenia, przebywano piechty. Łącznie cała podróż trwa-
ła od trzech do czterech miesięcy, podczas których Ślązoki przebywały 
ok. 13 tys. kilometrów.

Dzieje Ślązoków w USA, śląskich Amerykonów czy amerykańskich 
Ślązoków jest jeszcze dlatego taka niezwykła, że mimo 150 lat pobytu na 
obczyźnie zachowali jeszcze umiejetność „godanio po śląsku”.

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Ten Ślązok, franciszkański zakonnik o. Le-
opold Moczygemba (1824-1891) uznawany 
jest za patriarchę amerykańskiej Polonii. 
W grudniu 1854 roku przyprowadził on do 
stanu Teksas w USA pierwszą grupę ślą-
skich emigrantów, w  której byli również 
jego czterej bracia.  Przybyło wówczas oko-
ło stu rodzin z okolic Strzelec Opolskich 
i Gliwic. Założyły one w Ameryce pierwszą 
śląską osadę o nazwie Panna Maria. 

Śląskie wesele w Teksasie w USA, 27 grudnia 1894 roku. Ślub biorą Tomasz Kacz-
marek z Pauliną Tudyk, dzieci śląskich emigrantów urodzone już w USA. Widocz-
na na zdjęciu kobieta (druga od prawej w biołyj zopasce) jest ubrana w śląski strój, 
po chłopsku. Nazywa się Petronella Tudyk, miała wówczas 50 lat, a do Amery-
ki przyjechała z rodzicami, kiedy miała 11 lat. Pochodziła ze wsi Wiśnicze koło 
Strzelec Opolskich.

Informacje od Czytelników: 
Pan Marek Pawleta powiadomił nas, że na zdjęciu nr 31/2, trzeci od 

lewej w górnym rzędzie stoi jego dziadek Stanisław Rydzyński, pra-
cownik przedwojennej rybnickiej garbarni Żurka. Czesław Tarcholik 
rozpoznał na tymże zdjęciu swego wujka Ryszarda Pietrosza – „ten 
glacaty w środkowym rzędzie” oraz na zdj. 30/3 rozpoznał Adelajdę 
Pfajfer i panią Grabiec z domu Kostka. 

UWAGA! Więcej na temat owej garbarni napiszemy w najbliższym 
czasie, gdyż nawiązaliśmy kontakt z rodziną i spadkobiercami rodu 
Żurków.

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedsta-
wiające losy Rybnika i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. 
Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to 
dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu 
wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wy-
cinania tych stron i zbierania ich w segregatorze. 

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie 
cyklu – zachęcamy do przynoszenia do redakcji starych 
zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej 
interesujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane 
do druku, zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnic-
two „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia 
– dziękujemy!

31/1

(cz. 31)

Prezentujemy dzisiaj dwa bardzo inte-
resujące zdjęcia pracowników rybnic-
kiej fabryki „miodowników, keksów, 
cukierków i świec ołtarzowych” rodzi-
ny Sobczyków, która w reklamie z 1925 
roku podawała rok założenia „1790” (!) 
Na zdjęciu (nr 31/1) widnieje polski na-
pis: „Na pamiątkę z Firmy Sobczeka 
w Rybniku G. Śl. 1923”, zaś na zdjęciu 
niżej (31/2) czytamy: „Fa.(brik) Sobtzick 
1931.”. Tuż po Powstaniach Śląskich 
i wcieleniu Rybnika do Polski – napis po 
polsku, a później – napis niemiecki. Czy 
to przypadek czy ewolucja narodowych 
sympatii? Myślę, że dzisiaj, kiedy od za-
kończenia wojny minęło już tak wiele lat, 
możemy bez emocji zacząć badać stosun-
ki polsko–niemieckie w dawnym Rybni-
ku. Prosimy więc naszych Czytelników 
o informacje na temat ludzi pracujących 
w owej „fabryce cukierków”, ale nie-
chaj to zagadnienie stanie się też oko-
licznością zapytania o sympatie naro-
dowe przedwojennych rybnickich prze-
mysłowców, kupców, lekarzy...

31/2

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Pomysł i wykonanie konkursu Kazimiera Drewniok

Szachowe rozgrywki
Ponad 70 graczy z pięciu krajów spo-

tkało się w ostatnich dniach starego 
roku na I Międzynarodowym Festiwa-
lu Szachowym, który odbył się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Ryb-
niku. Reprezentanci pięciu federacji szacho-
wych: rosyjskiej, litewskiej, ukraińskiej, moł-
dawskiej i polskiej rywalizowali w dwóch tur-
niejach. W pierwszym tzw. zamkniętym wzięło 
udział 10 zawodników należących do szacho-
wej elity. Polskę reprezentowali w większości 
zawodnicy Miejskiego Klubu Szachowego Ryb-
nik: Agnieszka Matras, Karina Szczepkowska, 
Mateusz Kulesza i Mateusz Bobula, ale o mi-
strzowski tytuł walczył również były wychowa-
nek klubu Adrian Wiśniewski – obecnie repre-
zentant AZS Gliwice. Mimo że naszym rybnic-
kim zawodnikom nie udało się zdobyć tytułu, to 
jednak zyskali kolejne punkty i poprawili swoje 
miejsca w rankingach. Pierwsze trzy miejsca za-
jęli: Jurij Kriworuczko (Ukraina), Juruj Priwałow 
(Rosja) i Adrian Wiśniewski (AZS Gliwice). 

 W drugim turnieju wzięło udział 62 szachi-
stów reprezentujących kluby z całej Polski. Naj-
starszym graczem był 69–letni Janusz Kowal-
ski z Rybnika. Mieszkanką naszego miasta jest 
też najmłodsza uczestniczka zawodów 7–let-
nia Joanna Dzierżęga – ubiegłoroczna meda-
listka Mistrzostw Polski Przedszkolaków. Zwy-
cięzcą został Marcin Wałach z KS 23 Górnik 
Czerwionka. Spośród  rybniczan najlepszy był 
Dawid Kobiałko, który w tym turnieju zajął 
czwarte miejsce.

Organizatorami Festiwalu Szachowego byli 
Miejski Klub Szachowy w Rybniku oraz Starostwo 
Powiatowe w Rybniku, a honorowy patronat nad 
imprezą objął starosta Damian Mrowiec. 

S.K.

Laurence Rees, Auschwitz – naziści i „osta-
teczne rozwiązanie”. Wyd. Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2005.

Publikacja tej wstrząsającej książki, której 
światowa premiera miała miejsce 6 stycznia br., 
zbiega się z sześćdziesiątą rocznicą wyzwolenia 
obozu w Oświęcimiu. Autor, znakomity doku-
mentalista TV BBC przedstawia historię obozu 
koncentracyjnego dla polskich więźniów poli-
tycznych, który przeobraził się w instytucje naj-

większego ludobójstwa w dziejach. W książce znajdziemy wiele nie-
znanych dotąd faktów, a autorem wstępu do polskiego wydania jest 
b. minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski, któ-
ry okrucieństwa tej instytucji doświadczył na sobie.

•••
Dominique Bar, Louis - Bernard Koch, Guy Le-

hideux, Z Wadowic do Rzymu. Dzieje życia Ka-
rola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. Biały Kruk, 
Kraków 2004.

Ileż już wydano biografii naszego Ojca Święte-
go! Ileż papieskich wizerunków opublikowano! Ta 
książka jest jednak inna od wszystkich – to po pro-
stu komiks z charakterystycznymi dymkami, tak 
uwielbiany przez dzieci i młodzież. Bo też i do nich 
jest skierowana. Odnajdziemy tu najważniejsze wydarzenia z życia 
najpierw Karola Wojtyły, a w drugiej części  - Jana Pawła II, które 
bywały najważniejszymi wydarzeniami na świecie. Piękny, wzru-
szający wstęp do rysowanej biografii papieża napisał przewodni-
czący Papieskiej Rady ds. Kultury  kardynał Paul Poupard.

•••
Świat Kominków. Półrocznik, listopad 

2004.
Opalanie domu kominkiem stało się tak popu-

larne i modne, że temat ten wystarcza na prawie 
150–stronicowe pismo. Tegoroczna lekka zima 
też sprzyja temu nośnikowi żywego ognia. 
W tym roku pewnie nie opłaca się kominka in-
stalować, ale na przyszły, jak znalazł... W ma-
gazynie możemy obejrzeć przepiękne przykła-

dy nie tylko kominków, ale również tzw. piecy  kominkowych, no-
woczesnych i stylizowanych na starodawne „kozy”. Są też parame-
try techniczne, sposób montażu, paliwo czyli różne formy drewna 
i wiele innych ciekawych tematów.

•••
CD Maciej Kraszewski, 60 sekund na minu-

tę. PR S.A.
Sześćdziesiąt satyrycznych monologów wy-

konywanych w radiowej „Trójce”. Autor, za 
zgodą Jacka Fedorowicza i Marcina Wolskiego, 
sparafrazował tytuł ich dawnej, kultowej audy-
cji „60 minut na godzinę”, ale teksty pokazują 
w  krzywym zwierciadle jak najbardziej naszą rzeczywistość, przede 
wszystkim polityczną, ale i obyczajową. Na jedno posiedzenie moż-
na wysłuchać najwyżej pięciu utworków, przy szóstym usta zosta-
ją rozciągnięte na stałe, a z gardła zamiast śmiechu, wydobywa się 
najwyżej rzężenie...

Orientacja w terenie
W ośrodku „Bushido” odbył się fi-

nał Międzyszkolnych Mistrzostw Zie-
mi Rybnicko – Wodzisławskiej w Mar-
szach na Orientację. Polegają one na poko-
naniu trasy i odnalezieniu w terenie za pomo-
cą mapy i kompasu punktów kontrolnych w 
określonym limicie czasowym. Podczas 7 rund 
wystartowało 712 zawodników z Rybnika, Jan-
kowic, Bełku, Stanowic, Czerwionki, Leszczyn 
i Żor, podzielonych na 3 kategorie wiekowe. 

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli 
Konrad Smoliński i Paweł Matuszek z MDK 
Rybnik, w kat. gimnazjów – Mateusz Drabi-
niok i Dawid Wojaczek z Jejkowic, a pośród 
szkół średnich zwyciężyły Maria Porwoł i Mo-
nika Ćwierz z ZSO w Żorach.

W konkursie wiedzy krajoznawczej największą 
znajomością naszego regionu wykazali się Paweł 
Liszka i Adam Musioł ze Szkoły Podstawowej 
w Stanowicach. Najlepsi otrzymali z rąk organiza-
torów imprezy: Marii Polok (prezes PTTK) i Ar-
kadiusza Skowrona (dyrektor „Bushido”) dyplo-
my, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Kolejna edycja Międzyszkolnych Mistrzostw 
rozpocznie się już w lutym.

Hity na styczeń
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703

Nagroda za rozwiązanie krzy-
żówki dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy
ufndowane przez 

Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki

Krzyżówka

Rozwiązaniem krzyżówki będzie 
wyraz, który powstanie z liter w po-
lach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać do redakcji 
na adres: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 15 lutego br. 

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Piłkarski jubileusz
Miniony rok kalendarzowy był dla 

Podokręgu Śląskiego Związku Pił-
ki Nożnej w Rybniku rokiem jubile-
uszowym. 80–lecie jego istnienia było oka-
zją do zorganizowania uroczystości, na której 
uhonorowano tych, którzy w ostatnich latach 
zasłużyli się w promocji tej dyscypliny spor-
tu na ziemi rybnicko–wodzisławskiej. O spor-
towe sukcesy w minionym roku postarali się 
sami zawodnicy. Górnik Jastrzębie awansował 
do III ligi, Energetyk ROW do IV. Ponadto na 
stadionach w Wodzisławiu i Rybniku odbyły 
się eliminacyjne spotkania mistrzostw Europy, 
za które organizatorzy otrzymali wysokie oce-
ny od władz FIFA, UEFA i PZPN.

Obchody jubileuszowego roku rozpoczęły 
się już w styczniu ub. roku od turnieju halowe-

go sędziów Śląskiego ZNP, potem był turniej 
trampkarzy o puchar Prezesa Śląskiego ZPN, 
a ostatnim akcentem jubileuszowego roku był 
rozegrany 4 grudnia turniej trampkarzy roczni-
ka 1993 grupy południowej Śląskiego ZPN.

W czasie uroczystej akademii w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej na ręce prezesa rybnickiego pod-
okręgu Alojzego Musioła przekazano wiele 
życzeń i podziękowań a rybnicki podokręg 
otrzymał od Prezesa Śląskiego Związku Pił-
ki Nożnej w Katowicach Dużą Złotą Odzna-
kę PZPN. Odznaczeniami uhonorowani zosta-
li również: prezydent Adam Fudali, radny sej-
miku woj. Śląskiego Grzegorz Janik, prezydent 
Jastrzębia Marian Janecki, prezydent Wodzi-
sławia Adam Krzyżak, burmistrz Radlina Bar-
bara Magiera i poseł Bolesław Piecha.

Najlepsi nagrodzeni
Na tradycyjnej już gali judo, jaką co roku w grudniu organizuje w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej Polonia Rybnik, nie tylko nagradza się tych najlepszych, ale 
prezentuje umiejętności zawodników.

Gośćmi tegorocznej uroczystości byli m.in. prezes Polskiego Związku Judo Józef Wiśniew-
ski, szef rady trenerów PZJ Zenon Mościński oraz wicewojewoda śląski Andrzej Waliszew-
ski. W pokazach wzięło udział 160 zawodników z wszystkich grup wiekowych. Po ciekawych 
i emocjonujących popisach, nagrodzono tych najlepszych: Katarzynę Nowak – 5. miejsce na 
mistrzostwach świata juniorek i srebrny medal mistrzostw Polski, Agatę Perenc – złoty medal 
mistrzostw Polski w kategorii młodziczek, Annę Jochemczyk – brązowy medal mistrzostw 
Polski w kat. juniorek młodszych, Renatę Białdygę – brązowy medal mistrzostw Polski w kat. 
juniorek, Marka Zawionke – złoty medal w kategorii juniorów na mistrzostwach Polski, Ewe-
linę Stanczewską – srebrny medal mistrzostw polski. w kategorii młodzieżowców, Agniesz-
kę Szymurę – brązowy medal mistrzostw Polski w kat. seniorów. 

Po raz pierwszy w historii rybnickiego dżudo zawodniczki Polonii Rybnik stanęły na po-
dium drużynowych mistrzostw kraju. Srebrny medal wywalczyły: K.Nowak, Hanna Las, Ad-
riana Twardzik, Magdalena Fojcik, R. Białdyga i A.Jochemczyk.     

Koszykarska gala
W świąteczne niedzielne popołudnie 

w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych licznie zgromadzeni kibice i sym-
patycy koszykówki byli uczestnikami II 
Gali Rybnickiej Koszykówki. Jej punktem 
kulminacyjnym był mecz pomiędzy Gwiazdami 
Rybnickiej Koszykówki, wspomaganymi byłymi 
i obecnymi zawodniczkami kiedyś ROW–u, te-
raz RMKS–u Rybnik, a zespołem Gwiazd Ryb-
nickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, wzmocnio-
nym  reprezentacją rybnickich trenerów, sędziów 
i działaczy. Pięcioczęściowy pojedynek, który 
rzutem sędziowskim rozpoczął prezydent Ryb-
nika Adam Fudali, zakończył się zwycięstwem 
Gwiazd Rybnickiej Koszykówki 146:128. 

W przerwach meczu rozegrano konkursy 
rzutów za 3 punkty i wsadów, a także roz-
grywki dla publiczności. Gala organizowana 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki 
„Dwutakt” po raz wtóry zakończyła się suk-
cesem organizacyjnym i sportowym, a cel tej 
imprezy, jakim była popularyzacja koszyków-
ki został osiągnięty. 

Pora na sport
W ramach programu „Pora na do-

bry sport” Stowarzyszenie „Aktywna 
Dzielnica”, Komisariat Policji w Bogu-
szowicach oraz Gimnazjum nr 7 zorga-
nizowali halowy turniej piłki nożnej 
o puchar Stowarzyszenia.

O trofeum walczyli: młodzieżowe druży-
ny osiedla Południe i Północ, reprezentacje 
dzielnic Chwałowice, Kłokocin, Boguszowice 
Stare, Boguszowice Osiedle wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Aktywna Dzielnica” oraz Komi-
sariatu Policji w Rybniku – Boguszowicach 
oraz sekcji kryminalno-dochodzeniowej z 
Rybnika. Turniej rozegrano w przyjaznej at-
mosferze, a wszystkie biorące w nim udział 
zespoły otrzymały dyplomy, zaś cztery naj-
lepsze – puchary ufundowane przez sponso-
rów: Browar Rybnik i „Zalewtrans”.

Zwyciężyła Młodzieżowa Drużyna Osie-
dla Południe, na drugim miejscu uplasowa-
li się zawodnicy sekcji kryminalno-dochodze-
niowej Komendy Miejskiej w Rybniku, a trze-
ci byli zawodnicy dzielnicy Kłokocin. 
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Sportowe okulary polaryzacyjne
firmy „Vogel” o wartości 149,00 zł

i kalendarz
Piotr Skorupa z Rybnika

Bon towarowy wartości 100 zł
Szymon Rojek z Nowin

Książka „Domowa kuchnia, potra-
wy z warzywami przez cały rok”
Aniela Bernacka z Niedobczyc

Dwa bony towarowe wartości 50 zł  
każdy i kalendarze

Karina Gruszka z Raciborza
Marian Barański z Chwałowic

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

2 bony towarowe wartości 300 zł każdy
Barbara Szymura z Kamienia
Anna Stronczek z KłokocinaRybnik, Wodzisławska 56

www.rondomusic.com.pl

3 kalendarze ścienne na 2005 rok 
– dodatek do nagród

15 aktualnych rozkładów jazdy 
– dodatek do wszystkich nagród

•••

•••

•••

•••

Markowe pióro Waterman i terminarz 
Agnieszka Dudzik z Niedobczyc
2 długopisy Parker i terminarze

Sandra Oleś z Ligoty
Blandyna Gruszczyk z Wrocławia

•••

•••

Konkursowe hasło brzmi: Ciekawe i wiekowe cacka. A oto miesjcowości, gdzie znajdu-
ją się kościółki: A. Jankowice Rybnickie, B. Wilcza, C. Wielopole, D. Ligocka Kuźnia. E. 
Palowice, F. Bełk.
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku 
z siedzibą na Placu Wolności tel. 42–29–400, e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

luty 2005
KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. luty
„Rybnik nasze miasto”, „Cechy rze-

mieślnicze 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. luty „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 pastycznych inspirowanych górnictwem.

3. 06.01. – 21.02.
Wystawa fotograficzna „Na szlaku 

architektury drewnianej województwa 
śląskiego”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Galeria PiMBP
ul. J. Szafranka 7

Wystawa udostępniona przez Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie. Katalog wystawy 
do nabycia w cenie 7,50 zł

4. 10.01. – 30.04. Wystawa: „W szczęściu mało miej na-
dzieje, bo słabo źnie, kto nie sieje”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Hol PiMBP
ul. J. Szafranka 7 Mikołaj Rej w 500 rocznicę urodzin.

5. luty
Wystawa prac plastycznych uczniów 

Specjalnego Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Rybniku

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci 
PiMBP, ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

6. luty Ferie z francuskim Alliance Française
tel. 42 24  097

Alliance Francaise
ul. Szafranka 7 (PiMBP) Zajęcia w ramach matury próbnej dla maturzystów.

7. 01.02. Młody Choreograf – konkurs DK Boguszowice
tel. 42 52 016

Sala kinowa
DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Konkurs na najciekawszy układ choreograficzny 
wykonany samodzielnie do wolnej muzyki. Adresowany 
jest do dzieci szkolnych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

8. 01.02. Symbol Nowego Życia – wielkanocny 
konkurs plastyczny

DK Boguszowice
tel. 42 52 016

DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Konkurs jest adresowany do dzieci przedszkolnych, 
szkolnych i gimnazjalnych. Prace należy nadsyłać 
do dnia 14 marca.

9. 01.02. 
godz. 18.00 Koncert karnawałowy Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa 
TZR, 

ul. Saint Vallier 1

Koncert w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej im. Bra-
ci Szafranków. Więcej w „GR” na str. 24.
Ceny biletów: 25 i 15 zł (młodzież).

10. 03.02. 
godz. 10.00 Dzień Babci i Dziadka w Harcówce Przedszkole nr 4,

Klub Harcówka tel. 42 26 039
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Z programem artystycznym wystąpią przedszkolaki. 
Wstęp wolny dla wszystkich babci i dziadków.

11. 03.02. 
godz. 17.00

Spotkanie z Łowcą Zaćmień 
– Marcinem Sienko

DK Chwałowice
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93

Spotkanie ilustrowane zdjęciami i filmami. Wstęp 3 zł 
Szczegóły: u organizatora i na www.marcinsienko.re-
publika.pl

12. 04.02. Dyskoteka walentynkowa DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub Olimp
ul. Raciborska 482 Dyskoteka z zabawami i konkursami. Wstęp 1 zł/os

13. 04.02.
godz. 12.00

Finał Pojedynku Artystycznego na Sło-
wa  oraz Jerzy Trela

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Wstęp wolny.

14. 04.02. 
godz. 19.00 „Nasze fascynacje” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1
Program kabaretowo – muzyczny w wykonaniu Maria-
na i Bartosza Opani. Ceny biletów 25, 20 zł

15. 05. – 06.02
godz. 10.00

Przesłuchania Eliminacyjne OFPA 
Rybnik 2005 r.

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Przesłuchania Eliminacyjne Festiwalu Regionalnego IX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA 
Rybnik 2005 r. Wstęp wolny.

16. 05.02.
godz. 18.00

Wernisaż wystawy poplenerowej 
„Rybnik – Moje Inspiracje” 

oraz Stanisław Sojka – koncert

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Wstęp z zaproszeniami.

17. 08.02. godz. 
8.00 i 11.15 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1 Temat: Człowiek wobec natury.

18. 08.02. 
godz. 17.30 „Powróćmy jak za dawnych lat” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala kameralna 

TZR, ul. Saint Vallier 1
Koncert operetkowy połączony ze wspólnym śpiewa-
niem. Więcej w „GR” na str. 24. Cena biletu 30 zł

19. 09.02. 
godz. 16.00

Krzyżówka Szczęścia oraz 
„Przez Bajki w świat”

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Widowisko teatralne oraz zabawa z konkursami dla 
dzieci. Wstęp wolny.

20. 10.02.
godz. 10.00

Takie sobie bajeczki – baśniowy świat 
Hanny Januszewskiej

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci 
PiMBP

ul. J. Szafranka 7

Spotkanie czytelnicze dla przedszkolaków w ramach 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowane 
w związku z 100 rocznicą urodzin pisarki, poetki, au-
torki sztuk scenicznych.

21. 10.02.
godz. 10.00 J. Conrad „Jądro ciemności” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru „Norma” z Kra-
kowa. Cena biletu 12 zł. Bilety można zamawiać wyłącz-
nie w agencji nr tel. (012) 262 26 92

22. 11.02. 
godz. 18.00 Cinema Off DK Chwałowice

tel. 42 16 222
Sala kinowa DK Chwa-

łowice, ul. 1 Maja 93
Szczegóły na plakatach oraz www.kfn.strona.pl. 
Wstęp wolny.

23. 11.02. 
godz. 19.00 J.M. Chevret „Harcerki” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1
Komedia w wykonaniu teatru Scena Prezentacje  z War-
szawy. Więcej w „GR” na str. 24. Cena biletu 40, 35 zł

24. 12.02. Wyjazd na „Footlose” DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Teatr Muzyczny Gli-
wice

Liczba miejsc ograniczona. Wyjazd o godz. 17.45. Zapi-
sy i szczegóły u organizatora.

25. 12.02. 
godz. 17.00

Otwarcie wystawy malarstwa 
Aleksandry Mrok–Rutkowskiej

DK Boguszowice
tel. 42 52 016

Sala wystaw
DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Imprezie będzie towarzyszył Koncert Gitarowy. Szcze-
góły na afiszach. Wstęp wolny.

26. 12.02. 
godz. 17.30 Wieczór Gitarowy DK Boguszowice

tel. 42 52 016

Sala wystaw
DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej 
w Rydułtowach, OPP w Radlinie i członków zespołu 
gitarowego DK Boguszowice. Wstęp wolny.

27. 12.02. 
godz. 18.00 DWA TEATRY: „Porwanie”, „Nuda” Klub Energetyka

tel. 739 18 98
Klub Energetyka
ul. Podmiejska

„Porwanie” w wykonaniu Teatru Wyobraźnia
DK Niedobczyce oraz „Nuda” w wykonaniu Teatru 
z Nazwą Fundacji Elektrowni Rybnik. Wstęp wolny.

28. 13.02. 
godz. 17.00 Koncert walentynkowy przy świecach DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93

Koncert walentynkowy przy świecach w wykona-
niu Love Trio w składzie K. Danek, H. Krótki, F. Prus. 
Cena biletu 12 zł ( w cenie poczęstunek).

29. 13.02. 
godz. 17.00 „Footloose” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1

Musical w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzyczne-
go z okazji Walentynek. Więcej o spektaklu na stronie 
www.footloose.pl Cena biletu 25 i 15 zł (młodzież)

30. 14.02. 
godz. 9.00

Kornel Makuszyński 
„Szatan z siódmej klasy”

Beskidzka Agencja Artystyczna, 
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa 
TZR, ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru Dramatycznego 
z Płocka. Bilety można zamawiać wyłącznie w agencji
nr tel. (0-33) 81 58 673.  Cena biletu 17 zł

31. 14.02. 
godz. 17.00 Przygoda i przyjaciele

OPP „Przygoda”; 
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132

Sala widowiskowa 
TZR, ul. Saint Vallier 1 Szczegóły w OPP „Przygoda” tel. 42 26 376.

32. 14.02. 
godz. 20.00 Kurs Tańca „Salsa” CRiR „Bushido”

tel. 42 35 944
CRiR „Bushido”
ul. Floriańska 1 Szczegóły u organizatora. Dla par wstęp wolny.

33. 14 – 16.02. 
godz. 10.00

Warsztaty Artystyczne dla uczestników 
Festiwalu Regionalnego IX OFPA 

Rybnik 2005

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Warsztaty w ramach kwalifikacji.

34.
14 – 18.02.
godz. 10.00 

– 18.00

Wystawa modeli VIII Rybnickiego Kon-
kursu Modeli Kartonowych

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23

Ogólnodostępna wystawa modeli wykonanych przez 
młodzież z regionu rybnickiego (samoloty, śmigłowce, 
statki, budowle). Wstęp bezpłatny.

35. 17.02.
godz. 18.00

Koncert Finałowy Festiwalu Regional-
nego

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Podczas Koncertu „Piosennik” – spektakl Teatru Pol-
skiego w Szczecinie z udziałem i w reżyserii Andrze-
ja Poniedzielskiego. Wręczenie nagród laureatom Fe-
stiwalu Regionalnego. Wstęp 20 zł

36. 18.02. 
godz. 18.00

Koncert Konkursowy Festiwalu Kra-
jowego

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

W ramach koncertu – „IMPERIUM” – Koncert Federa-
cji. Prowadzenie Jan Kondrak. Wstęp 20 zł

37. 19.02.
godz. 13.00

Podsumowanie VIII Rybnickiego Kon-
kursu Modeli Kartonowych

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23

Zamknięcie wystawy, rozdanie nagród, odbiór mo-
deli.

38. 19.02. Przegląd Młodzieżowych Grup Meta-
lowych

DK Boguszowice
tel. 42 52 016

Sala kinowa
DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie 
płyty demo na adres DK. Zgłoszenia przyjmuje sekre-
tariat do dnia 11.02.05 r.

39. 19.02. 
godz. 17.00

Koncert Konkursowy Festiwalu Krajo-
wego oraz Grzegorz Turnau

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Prowadzenie koncertu Artur Andrus. Wstęp 30 zł

40. 20.02. 
godz. 17.00

Koncert Galowy Laureatów IX OFPA 
Rybnik 2005

Klub Energetyka
tel. 739 18 98 TZR

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Krajowego, 
recital Mariusza Orzechowskiego oraz „Cyrk w zi-
mie” – koncert piosenek Jana Wołka z jego udziałem. 
Wstęp 30 zł

41. 22.02. 
godz. 19.00 Krzysztof Popek International Quintet Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa 

TZR, ul. Saint Vallier 1
Koncert jazzowy. Więcej „GR” str. 24. Cena biletu 20 i 
15 zł (młodzież)

42. 23.02. 
godz. 18.00

Koncert kameralny z cyklu 
„Muzyka na Ratuszu”: 

Chopin i przyjaciele

Rybnickie Centrum Kultury,
 tel. 42 22 132

Muzeum w Rybniku tel. 
42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Koncert w wykonaniu Teresy Kaban – Błażej – fortepian 
i Henryka Błażej – flet. Wstęp wolny.

43. 24.02. Wyjazd na „Zorbę” DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Teatr Muzyczny 
Gliwice

Liczba miejsc ograniczona. Wyjazd o godz. 17.15. Zapi-
sy i szczegóły u organizatora.

44.
25.02.

godz. 17.00 
– 21.00

Zimowy Turniej Gier Świetlicowych DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub Olimp
ul. Raciborska 482

Turniej dla dzieci i młodzieży – odpłatność 1 zł/o. Tur-
niej obejmuje bilard, warcaby, tenisa stołowego i „pił-
karzyki”.

45. 25.02. Świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Amatorski turniej dla dzieci i młodzieży.

46. 25.02. – 29.03. Wystawa: Malarstwo Justyny Gruszczyk Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Galeria PiMBP
ul. J. Szafranka 7 Wernisaż wystawy 25 lutego 2005 r. o godz. 16.00.

47. 26.02. 
godz. 11.00 Mistrz Gier i Zabaw Klub Energetyka

tel. 739 18 98
Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Konkurs – podsumowanie miesiąca. Impreza za-
mknięta.

48. 26.02. 
godz. 15.00

Konkurs Sportowy oraz Przygody Rum-
cajsa

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Spektakl teatralny. Wstęp wolny.

49. 26.02. 
godz. 15.30 Insomnia Art Festiwal DK Chwałowice

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93

Wystąpią: Grupa Złe Oka, Future Proof, Nobok, Moan, 
Station One, Vj Comankh – vizualizacje. Szczegółowe in-
formacje www.insomniaart.prv.pl. Cena biletu 10 zł

50. 26.02. 
godz. 17.00

Premiera spektaklu teatralnego na pod-
stawie utworów Carmena Bernosa de 

Gasztolda „Modlitwy zwierząt”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa 
TZR, ul. Saint Vallier 1

Premiera spektaklu w wykonaniu Młodzieżowego 
Zespołu Teatralnego „TARA – BUM” TZR. Cena bi-
letu 5 zł

51. 26.02. 
godz. 18.00

Krzysztof Kuczkowski 
– spotkanie poetyckie

Klub Energetyka
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

W ramach spotkania koncert – Jarosław Hanik (forte-
pian) oraz Adam Oślizok (wiolonczela). Wstęp wolny.

52. 26 – 27.02. Konwent Mangi i Anime DK Boguszowice
tel. 42 52 016

DK Boguszowice
ul. Plac Pokoju 1

Prezentacja filmów animy połączona panelami tema-
tycznymi, grami komputerowymi. Impreza o zasięgu 
ogólnopolskim. Szczegóły na plakatach.
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BUDŻET NA 2005 ROK (omówienie)
Dochody
Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą 419.732.400 zł. Najpoważniej-
szymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
– dochody własne 105.655.994 zł (25%)
w tym:

• podatki lokalne: 61.595.000 zł
podatek od nieruchomości (56.000.000zł), od środków transportowych 
(2.300.000zł), od czynności cywilnoprawnych (2.000.000 zł), od spadków i 
darowizn (600.000 zł), rolny (300.000 zł), od działalności gospodarczej opłaca-
ny w formie karty podatkowej (210.000 zł), pozostałe dochody (185.000 zł),

• opłaty lokalne 2.203.000 zł
opłata targowa (2.200.000 zł), opłata administracyjna  (3.000 zł),

• pozostałe opłaty 12.661.000 zł
eksploatacyjna (6.216.000 zł), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy 
antyalkoholowej (2.700.000 zł), rejestracyjna i za wydanie praw jazdy 
(1.845.000 zł), opłata skarbowa (1.900.000 zł),

• wpływy ze sprzedaży mienia 6.000.000 zł
• dochody jednostek budżetowych 21.141.994 zł

Zarząd Transportu Zbiorowego (11.850.000 zł), Rybnickie Służby Komunal-
ne (4.465.000 zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.147.000 zł), Zarząd Zie-
leni Miejskiej (770.714 zł),  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (723.800 zł), 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHIDO” (261.000 zł), Ośrodek Lecz-
niczo–Rehabilitacyjny (243.000 zł) oraz wpływy za wieczyste użytkowanie 
i dzierżawę terenów (1.150.000 zł) i pozostałe  dochody (531.480 zł),

• inne dochody 2.055.000 zł
Odsetki od lokat oraz od inwestowania w funduszach inwestycyjnych 
(800.000 zł), odsetki od nieterminowo regulowanych należności (1.150.000 zł), 
wpływy z opłat za czynności egzekucyjne (60.000 zł), pozostałe (45.000 zł).

– subwencja ogólna z budżetu państwa 94.957.818 zł (23%)

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 499.572.400 zł, z czego 

na realizację inwestycji przeznacza się 213.680.556 zł, tj. 42,8% budżetu.
Zadaniem priorytetowym Miasta na najbliższe lata jest budowa kanalizacji sa-

nitarnej. Kolejne priorytety, które określają kierunki rozwoju Rybnika, to budowa 
dróg i poprawa układu komunikacyjnego miasta oraz, jeśli powstaną jakiekol-
wiek dalsze możliwości inwestowania, kierowanie wolnych środków na finan-
sowanie wkładu własnego w realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.
Najważniejszymi dziedzinami finansowanymi z budżetu są:
− oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 137.421.495 zł (28 %)
− gospodarka komunalna
    i ochrona środowiska 127.018.661 zł (25 %)
− transport i łączność 64.352.087 zł (13 %)
− opieka społeczna 46.732.412 zł (9 %)
− administracja  publiczna 33.514.489 zł (7 %)
− kultura , kultura fizyczna 34.226.235 zł (7 %)
− ochrona zdrowia 24.551.228 zł (5 %)
− gospodarka mieszkaniowa
   i działalność usługowa 8.472.809 zł (2 %)
− bezpieczeństwo publiczne
   i ochrona przeciwpożarowa 7.388.352 zł (1 %)

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu i obej-
muje głównie dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych, które w 
bieżącym roku wynoszą łącznie 126.327.759 zł, w tym dla:
− szkół podstawowych 35.568.308 zł
− zespołów szkolno–przedszkolnych 5.243.272 zł
− gimnazjów 19.451.989 zł
− liceów ogólnokształcących 5.177.623 zł
− zespołów szkół ponadpodstawowych 12.804.858 zł
− zespołów szkół zawodowych 22.980.241 zł
− placówek wychowania pozaszkolnego 1.420.284 zł
− szkół specjalnych 8.877.977 zł
− przedszkoli 13.566.803 zł
− Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 1.236.404 zł
Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na: dotacje 
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych (łącznie 3.410 tys. 
zł) oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (708 tys. zł). 
Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.822.000 
zł, z czego 3.272.000 zł stanowią środki przewidziane do pozyskania z fun-
duszy Unii Europejskiej. Przy współudziale tych środków planuje się re-
alizację następujących zadań:

− Adaptacja Domu Nauczyciela przy SP nr 29  na przedszkole trzyod-
działowe w dz. Golejów – (597 tys. zł),
− Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy śro-
dowiskowej w dz. Paruszowiec (1.655 tys. zł),
− Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek oświa-
towych (2.145 tys. zł).

Ponadto zaplanowano wydatki  na kontynuację wymiany okien w szkołach 
i przedszkolach (300 tys. zł) oraz na przebudowę dachów w Przedszkolach 
nr 11 w dz.Maroko–Nowiny, nr 25 w dz. Niedobczyce (100 tys. zł).

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 1.112.000 zł (szkoły 
podstawowe 550 tys. zł, przedszkola 200 tys. zł, gimnazja 250 tys. zł, licea ogólno-
kształcące 50 tys. zł, szkoły zawodowe 50 tys. zł, pozostałe 12 tys. zł). 

Ponadto w wydatkach  Zarządu Transportu Zbiorowego ujęto środki w wy-
sokości 560 tys. zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 

116.930.064 zł, z czego 116.606.064 zł stanowią wydatki związane z rozbu-
dową kanalizacji sanitarnej, najważniejszej inwestycji miejskiej.
W wydatkach bieżących ujęto środki na utrzymanie zieleni w mieście (4.300 
tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (3.900 tys. zł), na oczyszczanie miasta 
i gospodarkę odpadami (1.480 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzęta-
mi (200 tys. zł) oraz dekorację świąteczną miasta (130 tys. zł). 

Administracja  publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 19.656.790 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
− tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 1.488.000 zł
− funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic 1.075.360 zł
− wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej 
    i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu
    w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej 3.154.339 zł
    w tym 2.728.567 zł stanowią środki UE (ZPORR)
− budynek użyteczności publicznej, ul. Miejska 3.200.000 zł
− monitoring systemu wizyjnego miasta 1.150.000 zł
− miejską sieć teleinformatyczną (szerokopasmową) 1.150.000 zł
− wspólny projekt regionalny SEKAP 150.000 zł 
− realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji

    Gospodarczej i Integracji Europejskiej 435.000 zł
− składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 110.000 zł

Transport i łączność
Na inwestycje drogowe przewidziano kwotę 33.397.202 zł, z czego 21.128.548 
zł stanowią środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europej-
skiej. Przy współudziale tych środków planuje się  realizację następujących 
zadań: budowa obwodnicy Północnej (12.996.030 zł), modernizacja drogi nr 
78 (15.259.250 zł), przebudowa ulic Raciborska–Dworek (3.826.207 zł) oraz 
przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka–Podmiejska (1.315.715 zł).
Na remonty dróg oraz ich utrzymanie i oczyszczanie przeznacza się kwo-
tę w wysokości 10.395.875 zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na wydatki związane z funkcjono-
waniem autobusowej komunikacji miejskiej, przewidziano środki w kwo-
cie 19.194.310 zł.

Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.:
− świadczenia rodzinne 13.317.409 zł
− dodatki mieszkaniowe 6.500.000 zł
− Ośrodek Pomocy Społecznej 4.445.660 zł
− Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.670.752 zł
− zasiłki i pomoc w naturze 2.736.619 zł
− pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 1.973.158 zł
− Zespół Ognisk Wychowawczych 1.752.450 zł
− Dom Dziecka 1.373.817 zł
− żłobki 720.000 zł
− Powiatowy Urząd Pracy 1.177.695 zł
− usługi opiekuńcze 680.000 zł
− Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 634.800 zł
− Środowiskowy Dom Samopomocy 
   dla Osób Chorych Psychicznie 517.766 zł
− dożywianie dzieci 400.000 zł
− usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych 372.830 zł
− Rodzinny Domy Dziecka nr 1 146.000 zł 
− Rodzinny Domy Dziecka nr 2 139.316 zł
Na modernizację budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul Żuż-
lowej przewidziano kwotę 2.800.000 zł, w tym WFOŚiGW 2.100.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie działalności instytucji kultury przeznacza się następu-
jące kwoty :
– Miejska Biblioteka Publiczna 3.454.000 zł
– Rybnickie Centrum Kultury 1.858.000 zł
– Domy Kultury w dzielnicach miasta 1.934.000 zł
– Muzeum 1.048.000 zł
Na pozostałe zadania w zakresie kultury 
zaplanowano środki w wysokości 348.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 7.384.000 zł, z czego 5.601.800 
zł stanowią środki zaplanowane do pozyskania z funduszy Unii Europej-
skiej. Przy współudziale tych środków planuje się  kompleksową moder-
nizację budynku Rybnickiego Centrum Kultury (6.680 tys. zł) oraz dosto-
sowanie Biblioteki (507 tys. zł) i Muzeum (136 tys. zł) do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.
Ponadto na remonty w tym dziale przewidziano kwotę 480.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 
 W ramach tego działu ujęto środki na :
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3.947.444 zł
– Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 689.769 zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania
    kultury fizycznej 1.553.400 zł.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11.394.622 zł, na realizację następu-
jących zadań: przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dz. Nie-
dobczyce i Radziejów (560.000 zł, w tym środki do pozyskania ze ZPORR 
452.000 zł), modernizacja hotelu Olimpia (9.290.000 zł), modernizacja ho-
telu Speedway  I etap (1.1120.000 zł) oraz II etap (424.622 zł) finansowany 
ze środków Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowa-
nej na rozwój przedsiębiorczości ,, program łagodzenia”.

Ochrona zdrowia
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła 
II zaplanowano środki w kwocie 1.420.440 zł. Na zadania związane z prze-
ciwdziałaniem alkoholizmowi przewidziano 3.304.924 zł. Z kwoty tej 1mln 
zł przeznaczono na sfinansowanie monitoringu systemu wizyjnego miasta 
oraz 604.924 zł na modernizację obiektów sportowych służących prowadze-
niu pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Wydatkowanie tych środ-
ków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta progra-
mem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na remonty przychodni lekarskich w bieżącym roku zaplanowano kwo-
tę 300.000 zł.

 w tym na prowadzenie szkół (oświatowa) – 92.836.410 zł
– środki ze źródeł pozabudżetowych 92.966.329 zł (22 %)
 – Fundusz Spójności – dotacja na kanalizację 80.113.414 zł
 – Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 7.482.328 zł
 – Sektorowy Program Operacyjny – Transport 3.770.587 zł
 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej 1.600.000 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 80.200.000 zł (19 %)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w licz-
bach względnych dla miast zmalały z 35,72% do 35,61%, natomiast 
w części dla powiatów wzrosły z 8,42% do 10,25 %.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  pozostały bez zmian 
i wynoszą odpowiednio dla miast 6,71% i dla powiatów 1,4%.

– dotacje celowe 45.952.259 zł (11 %)
w tym:
• z budżetu państwa na zadania:
 a)własne: 2.552.702 zł

zasiłki okresowe z pomocy społecznej  (151.703 zł), Ośrodek Pomocy Społecz-
nej (915.670 zł), 10 % dofinansowanie z budżetu państwa zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego (1.275.000 zł), kontynuacja budowy pasażu ul. Powstańców 
– Kraszewskiego w ramach kontraktu wojewódzkiego (210.329 zł),

 b) rządowe: 22.347.858zł
administracja publiczna (729.643 zł), pomoc społeczna (1.506.303 zł),  
świadczenia rodzinne (13.196.097 zł), prace geodezyjno–kartograficz-
ne (158.609 zł), nadzór budowlany (218.000 zł), Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej (4.519.000 zł), składki na ubezpieczenia 
zdrowotne (1.395.214 zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(520.000 zł),  inne zadania (104.992 zł),

• na zadania realizowane na podstawie porozumień: 21.051.699 zł
 a) między jednostkami samorządu terytorialnego: 21.028.699 zł

lokalny transport zbiorowy (644.665 zł), Zespół ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności (114.800 zł), Biblioteka (66.800 zł), Powiatowy Urząd Pra-
cy (24.015 zł), Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (10.000 zł), do-
radcy metodyczni (18.723 zł), funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu 
ISPA (50.000 zł), budowa kanalizacji (675.074 zł), Szpital (18.000.000 zł), 
rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej (1.000.000 zł) oraz moderni-
zacja hotelu Speedway II etap (424.622 zł),

 b) z organami administracji rządowej 
     (grobownictwo wojenne) 23.000 zł

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

53. luty Amatorska Liga Piłki Siatkowej Ryb-
nik 2004/2005

Tadeusz Bonk,
tel. 0 603 770 779

Zgodnie z terminarzem 
dostępnym w internecie

Więcej szczegółów na stronie 
www.efekt-reklama.pl/als

54. luty VII edycja Rybnickiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki 2004-2005 Jerzy Lazar,  tel. 739 58 09 Pływalnia kryta MOSiR

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

55.
luty (każdy 

poniedziałek 
i środa)

Grupa I rocznik 1990 i młodsi 
– zajęcia sportowe

KS „Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko i sala G12 przy
ul. Sportowej 

w Niewiadomiu

Zajęcia dla wszystkich chętnych  pod okiem 
instruktora – trenera. W poniedziałek zajęcia 
o godz. 16.30,  a w środy o godz. 16.00.

56.
luty 

(każdy piątek 
i środa)

Grupa II rocznik od 1986 do 1989 
– zajęcia sportowe

KS „Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko i sala G12 
przy ul. Sportowej 
w Niewiadomiu

Zajęcia dla wszystkich chętnych  pod okiem 
instruktora – trenera. W piątek zajęcia 
o godz. 16.30, a w środy o godz. 18.00.

57.

luty 
(każdy wto-
rek i czwar-

tek)

Grupa III rocznik 1985 i starsi – zaję-
cia sportowe

KS „Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko i sala G12 
przy ul. Sportowej 
w Niewiadomiu

Zajęcia dla wszystkich chętnych  pod okiem 
instruktora – trenera. We wtorek  zajęcia 
o godz. 16.30, a w czwartki o godz. 18.00.

58. 02.02. 
godz. 16.00 Turniej Nadziei Szachowych Krystian Hasiński

tel. 42 48 687
Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

59.

05.02.
19.02.
26.02.

godz. 16.30

Mecze o wejście do I ligi 
koszykówki kobiet

RMKS Rybnik
tel. 739 58 17 (G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR 
Rybnik Boguszowice

ul. Jastrzębska

Mecz: RMKS Rybnik – CKiS Skawina
Mecz: RMKS Rybnik – Stal Stalowa Wola
Mecz: RMKS Rybnik – UKS Nowy Sącz
Wstęp wolny.

60.

07.02.
14.02.
21.02.

godz. 16.30

Śląska Liga Młodziczek Starszych 
w koszykówce

RMKS Rybnik
tel. 739 58 17 (M. Troszka)

Sala sportowa przy 
ul. Różańskiego (SP nr 5)

Mecz: RMKS Rybnik – MOSM Bytom
Mecz: RMKS Rybnik – ŁTS Łabędy
Mecz: RMKS Rybnik – MOSM Tychy
Wstęp wolny.

61. 20.02.
Grand Prix Amatorów w Tenisie 

Stołowym o Indywidualne 
Mistrzostwo Rybnika

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

CRiR „Bushido”
ul. Floriańska 1

Szczegóły u organizatorów oraz na stronach 
www.mosir.rybnik.pl oraz 
www.bushido.rybnik.pl

62. 24.02. 
godz. 16.00

XVI Drużynowy Turniej Szachowy 
Dzielnic Rybnika

Krystian Hasiński
tel. 42 48 687

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 93 Wpisowe 20 zł

63. 26.02. godz. 
9.00 – 13.00

Grand Prix Rybnika 2005 w Szachach 
Szybkich P - 15

Śląski Klub Sportowy Niesły-
szących, tel. 45 68 925 (Alek-

sander Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

Zapisy na sali gry na pół godz. przed zawo-
dami. Wpisowe 5 zł od uczestnika. Szczegóły 
u organizatora.

64. 27.02. 
godz. 10.00

Turniej Szachowy Grand Prix 
Rybnika 2005

Krystian Hasiński
tel. 42 48 687

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny.
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Informacja o stawkach podatku od środków transportowych 
obowiązujących w Rybniku w roku 2005

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) i posiadanie katalizatora 
lub spełnianie norm emisji EURO

pojazdy 
wyprodukowane 
w roku 2000 lub 

później

pojazdy 
wyprodukowane 

przed rokiem 
2000

od do
z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO

3,5 tony 5,5 ton włącznie 525 zł 550 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 675 zł 700 zł

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 825 zł 850 zł
bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji EURO

3,5 tony 5,5 ton włącznie 575 zł 600 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 725 zł 750 zł

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 875 zł 900 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
 

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

od do
dwie osie

12 ton 900,00 zł 1.359,00 zł
trzy osie

12 ton 1.200,00 zł 1.590,00 zł
cztery osie i więcej

12 ton poniżej 29 ton 1.800,00 zł 2.368,00 zł
29 ton 1.800,00 zł 2.452,80 zł

2)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

posiadanie katalizatora 
lub spełnianie norm 

emisji EURO

pojazdy 
wyprodukowane 

w roku 1998 lub później

pojazdy 
wyprodukowane 

przed rokiem 1998
z katalizatorem lub 
spełniające normy 

emisji EURO
1.150,00 zł 1.175,00 zł

bez katalizatora lub nie 
spełniające norm emi-

sji EURO
1.175,00 zł 1.200,00 zł

Informacja o stawkach podatku od nieruchomości
obowiązujących w Rybniku w roku 2005

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2005 wynoszą:
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby 
mieszkalne (od 1m2 powierzchni użytkowej) 0,48 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)  

16,79 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 

8,04 zł

Podatek od nieruchomości
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty, oznaczone 
w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one w 
posiadaniu przedsiębiorców.
Nie obowiązuje, od roku 2005, zwolnienie od podatku gruntów zdegrad-
owanych wskutek działalności górniczej.
Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwoln-
ione są między innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, 
grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego 
rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji 
gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie za-
gospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób wykorzystywania 
gruntów).
Wraz z decyzjami podatkowymi w lutym br. dostarczane będą druki 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w celu zaktuali-
zowania danych o powierzchni budynków i wartości budowli związanych z 
działalnością gospodarczą. Wypełnione druki należy przesyłać lub składać 
w Wydziale Podatków (I piętro - pokój 155, 156 lub sala 151 stanowiska 
nr 8 i 9).

Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:
− posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
− posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
− użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione usta-
nowione na użytkach rolnych,
− użytki ekologiczne.
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty zdegrado-
wane wskutek działalności górniczej, o ile nie są związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni o trwa-
łej degradacji gruntów).

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lute-
go 2004 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych 
o wysokości podatku (DT–1) i posiadanych pojazdach (DT–1A) na dru-
kach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
15.11.2004 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 2523). Rozporządzeniem tym wprowadzo-
no nowe wzory deklaracji podatkowych, obowiązujące od roku 2005.
Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Miasta. Można je także pobrać w Wydziale Podatków (Urząd 
Miasta, I piętro, sala 151).

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151). 
Opublikowane zostały także częściowo w grudniowym (2004 rok) oraz w 
styczniowym wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Podatek od posiadania psów
Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty podatku od ich po-
siadania. W 2005 roku stawka podatku wynosi 40 zł od każdego psa.
Zwolnienie z tego podatku dotyczy:
a) psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 
głuchoniemych, niedołężnych),
b) psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe – zwolnienie dotyczy jednego psa,
c) psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w ro-
zumieniu ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie obejmuje po dwa psy 
na każde gospodarstwo.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) 

3,60 zł

e) gospodarczych osób fizycznych 
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) 2,94 zł

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)

5,64 zł

2) od budowli (od ich wartości) 2 % 
3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 

0,60 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 3,36 zł

c) pod zbiornikami wodnymi przemysłowymi 
(od 1 m2 powierzchni) 0,42 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
(od 1 m2 powierzchni) 

0,28 zł

Na budowę szpitala miejskiego w Orzepowicach przewidziano kwotę 18.000.000 
zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego.

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa
W ramach tego działu mieszczą się m.in.: 
– dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
   na remonty budynków 1.800.000 zł
– środki na wykup gruntów i budynków 1.500.000 zł
– środki na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania
   przestrzennego gminy oraz koncepcje urbanistyczne 600.000 zł
– funkcjonowanie Ośrodka dokumentacji geodezyjnej
   i kartograficznej 251.788 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.595.000 zł
– Straży Miejskiej 2.137.110 zł
– ochotniczych straży pożarnych 282.950 zł
Na zadania nieprzewidziane w budżecie 2005 roku zaplanowano rezer-
wy: ogólną na wydatki bieżące (1.000.000 zł) i celową na wydatki inwesty-
cyjne (4.000.000 zł). 

Planowany na 2005 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami 
a wydatkami) wynosi 79.840.000 zł. Ponad połowa deficytu (40,5 mln zł) sfi-
nansowana zostanie emisją obligacji komunalnych,  blisko 20 mln  wynio-
są przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW , a na 22 mln oceniono po-
trzeby na prefinansowanie środków z Funduszów Strukturalnych, co bę-
dzie realizowane poprzez zaciąganie pożyczek z budżetu państwa za po-
średnictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Miasto w 2005 roku wy-
kupi serię A I transzy obligacji komunalnych w kwocie 7,5 mln zł , a także 
spłaci część pożyczek z 2004 roku z WFOŚiGW na modernizację kotłowni 
w placówkach oświatowych. 
Planowany wskaźnik zadłużenia Miasta na koniec 2005 roku będzie wyno-
sił około 21,71 % (ustawowy wskaźnik - max. 60% prognozowanych docho-
dów), zaś wskaźnik obsługi zadłużenia (czyli suma spłacanych rat kredytów 
i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonymi przez miasto gwarancjami 
i poręczeniami) kształtował się będzie na poziomie 1,43 % (ustawowy wskaź-
nik – max. 15% prognozowanych dochodów).

Spodziewany wynik 2004 roku pozwoli na obniżenie emisji obligacji o 
połowę i poprawę wskaźnika zadłużenia na 16,85%.

Rada Miasta  przyjęła również plany przychodów i wydatków Gmin-
nego i Powiatowego  Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Środki tych funduszy w łącznej kwocie 10.749.000 zł będą prze-
znaczone między innymi na realizowanie zadań modernizacyjnych 
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (3.053 
tys. zł) oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (1.560 tys. zł), 
ochroną powietrza (1.280 tys. zł), a także gospodarką odpadami i ochroną 
powierzchni ziemi (4.320 tys. zł).

Informacja o podatkach lokalnych w 2005 roku
Przypominamy o terminach płatności 

podatków lokalnych  w 2005 roku:

− od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 16 maja, 15 września i 15 listopada
− od środków transportowych: 15 lutego i 15 września
− od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu w posiadanie 
psa.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:
− w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151) w go-
dzinach pracy Urzędu, a w dniu 15 marca (wtorek) od 7.30 do 17.00,
− u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia i Orzepowice).
W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy będą mie-
li możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu 
Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.
Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę w wysokości zgodnej z obowią-
zującą taryfą (poczta obecnie minimum 3 zł).
Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz w urzędach pocztowych 
powinny być dokonywane na blankietach wpłat (zgodnych ze wzorem 
ustalonym przez Ministra Finansów), dostępnych w bankach i urzędach 
pocztowych.

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2005 roku nie wzrosły i gene-
ralnie pozostają na tym samym poziomie już trzeci rok z rzędu.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy+naczepa, 

ciągnik balastowy+przyczepa 
(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

od do
dwie osie

12 ton poniżej 31 ton 1.413,00 zł 1.889,00 zł
31 ton 36 ton włącznie 1.413,00 zł 1.937,76 zł

powyżej 36 ton 1.500,00 zł 2.025,00 zł
trzy osie

12 ton poniżej 40 ton 1.575,00 zł 1.800,00 zł
40 ton 1.855,00 zł 2.548,65 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

pojazdy wyprodukowane 
w roku 2000 lub póżniej

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 2000

318,00 zł 330,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-
jazdów: naczepa lub przy-

czepa+pojazd silnikowy (w 
tonach)

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za rów-

noważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

od do
jedna oś

12 ton 350,00 zł 562,00 zł
dwie osie

12 ton poniżej 28 ton 350,00 zł 650,00 zł
28 ton poniżej 33 ton 650,00 zł 850,00 zł
33 ton poniżej 38 ton 975,00 zł 1.292,00 zł
38 ton 1.250,00 zł 1.700,00 zł

trzy osie
12 ton poniżej 38 ton 750,00 zł 943,00 zł
38 ton 1.100,00 zł 1.281,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

liczba miejsc do siedzenia, łącznie 
z miejscem kierowcy i posiadanie 
katalizatora lub spełnianie norm 

emisji EURO

pojazdy wy-
produkowane 
w roku 2000 
lub później

pojazdy wy-
produkowane 
przed rokiem 

2000
od do
z katalizatorem lub  spełniające normy emisji EURO

15 miejsc włącznie 552,00 zł 576,00 zł
powyżej 15 miejsc poniżej 30 miejsc 750,00 zł 780,00 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.400,00 zł 1.550,00 zł
bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji EURO

15 miejsc włącznie 576,00 zł 600,00 zł
powyżej 15 miejsc poniżej 30 miejsc 780,00 zł 810,00 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.550,00 zł 1.692,00 zł

Zużyte baterie zbierane są w następujących gimnazjach w Rybniku: 
G1, ul. Cmentarna 1, G2; ul. Grunwaldzka 18; G3, ul. Śląska 18a; G4, ul. 
Rybacka 55; G5, ul. Żurawia 7, G7, ul. Sztolniowa 29b, G9, ul. Rymera 24, 
G10; ul. K. Miarki 64, G11, ul. Górnośląska 108; G12, ul. Sportowa 52. 

•••
Przeterminowane leki zbierane są w następujących aptekach w Ryb-

niku: „Pod Lwem”, Plac Wolności 15, „Apotheca Pacis”, Broniewskie-
go 23, „Wyzwolenia”, Wyzwolenia 37.

Baterie, leki
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Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta 

Rybnika w zakresie: 
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami.
Zadania określone w tytule konkursu powinny zostać zrealizowane w 

okresie pomiędzy 1 marca 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. i muszą bezpośrednio 
dotyczyć  mieszkańców Rybnika, miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

Oferty należy składać w terminie od 20 stycznia 2005 r. do 18 lutego 
2005 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2005 r. Informa-
cja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Rybnika, w Gazecie Rybnickiej oraz na stronie inter-
netowej Urzędu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rybnik.pl.

W związku z unieważnieniem przez Prezydenta Miasta Rybnika ogłoszenia 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu odnowienia pie-
szych szlaków turystycznych przechodzących przez Miasto Rybnik ,opubli-
kowanego w grudniowym numerze Gazety Rybnickiej 

ogłaszam 
ponowny otwarty konkurs

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.1 ,ust. 2 ustawy o działalności  pożytku 
i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zmia-
nami), zwanej dalej „Ustawą”, Prezydent Miasta Rybnika ogłasza otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu odnowienia pieszych 
szlaków turystycznych przechodzących przez Miasto Rybnik :   
1. szlak 100–lecia Turystyki (kolor zielony); Rybnik PKP – Rynek – Paruszo-

wiec – Kamień Młyn – granica miasta – 14 km,
2. szlak Początków Hutnictwa ROW (kolor niebieski) ; Rybnik PKP – Bazy-

lika – Paruszowiec – Ligocka Kuźnia – Huta Gotartowice – 10 km, 
3. szlak  Historia Górnictwa Górnośląskiego (kolor żółty); Rybnik PKP – Plac 

Wolności – Park Ruda – Wielopole – Kamień – 12 km,
4. szlak Morza Rybnickiego (kolor czarny) Rybnik PKP – Sąd – Nowiny –  Gzel 

– Chwałęcice – Stodoły – Grabownia – Golejów – Kamień – 22,5 km,
5. szlakiem Kapitana Kotucza (kolor niebieski); Rybnik PKP – Rudzka – Park 

Ruda – Wielopole – Golejów – Ochojec – 12 km,
6. szlak okrężny wokół Gliwic (kolor żółty); Stodoły – Buglowiec – Ocho-

jec – granica miasta – 8 km
dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działal-

ność pożytku publicznego w roku 2005.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizcję zadania 

w 2005 r. wynosi 5000 zł.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 50% 

kosztów projektu.
3. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne organizacje 

określone w art. 3 ust. 3, art. 11 ust. 3 ustawy , zwane dalej „organizacjami”, 
które spełniają łącznie następujące kryteria: a) prowadzą działalność statutową 
w zakresie, określonym ramami konkursu,  b) mają siedzibę na terenie Miasta 
Rybnika, c) nie jest prowadzone w stosunku do nich postępowanie upadłościo-
we, d) posiadają niezbędne zaplecze do realizacji określonych zadań, e) pro-
wadzą księgowość w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r o rachunko-
wości  (Dz. U. 2002, nr 76,poz. 694 z póź. zm..),  f) gwarantują efektywność, ja-
kość, terminowość i oszczędność wykonania zadania.

4. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocenę for-
malną ofert przeprowadza Wydział Ekologii Urzędu Miasta , który jest odpo-
wiedzialny za realizowane zadanie.

5. W przypadku, gdy ofertę składają dwie lub więcej organizacji, w ofercie 
należy wskazać partnera wiodącego, z którym zostanie zawarta umowa.

II. ZAŁOŻENIA  SZCZEGÓŁOWE  KONKURSU
1. Termin i warunki realizacji zadania: zadanie określone w tytule  kon-

kursu powinno zostać zrealizowane w okresie od 2 maja 2005 r.  do 30 sierp-
nia 2005 r. 

2. Do oferty realizacji zadania publicznego należy dołączyć następujące za-
łączniki :

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź inny dokument re-
jestrowy (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

b) aktualny statut uwierzytelniony przez organ rejestrowy
c) kserokopia REGON  i NIP
d) oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec innych  podmio-

tów, ZUS i Urzędu Skarbowego  na dzień złożenia oferty
3.Termin składania ofert:
a) oferty należy składać wyłącznie na obowiązującym druku (do pobrania 

ze strony internetowej urzędu: www.rybnik.pl lub w kancelarii Urzędu Mia-
sta ) w terminie do 28 lutego 2005 r.

b) w przypadku  wysłania oferty pocztą decyduje data stempla poczto-
wego

c) oferty niekompletne albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywa-
ne.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
a) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2005 r.,
b) informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Miasta Rybnika, „Gazecie Rybnickiej” oraz na stronie inter-
netowej  www.rybnik.pl/BIP 

c) składający ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkur-
su.

5. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa kierując 
się następującymi kryteriami :

a) możliwości techniczne i zaplecze finansowe (wkład własny m.in.  50% 
kosztów projektu)

b) doświadczenia w zakresie realizacji podobnych projektów i zadań reali-
zowanych we współpracy z administracją publiczną

c) zgodność tematyczna z prowadzoną działalnością statutową
d) harmonogram kosztów w odniesieniu do planowanych zadań jest okre-

ślony realistycznie
e) zaangażowanie partnerów projektu (współorganizatorzy projektu).
6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rybnika, po za-

poznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku przyznania dotacji, warunkiem zawarcia umowy jest otwar-

cie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji oraz dostarcze-
nie harmonogramu realizacji zadania, zgodnego z obowiązującym wzorem

9. W roku 2004 i 2005 zadanie tego typu nie było realizowane.
III. PRZEPISY  KOŃCOWE
Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są w Urzędzie  Mia-

sta Rybnika,w Wydziale Ekologii, nr 42 230 11, w. 7023 (pokój  nr 013) lub 
e-mail: ekologia@um.rybnik.pl.

Prezydent Miasta Rybnika

 http://www.rybnik.pl 
 http://www.rybnik.pl/BIP 
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Policja 997,  42 95 200
Straż Pożarna 998,  42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999,  42 23 666
Straż Miejska 986,  42 27 254
Pogotowie zimowe  43 29 560, 43 29 563
Pogotowie energetyczne 991,  42 21 847, 30 32 146
Pogotowie gazowe 992,  42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993,  42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994,  42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  42 26 599
Pomoc Drogowa 9631,  42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne  42 22 461
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny  42 21 000
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  42 22 277
Pogotowie dźwigowe  42 24 085

Rybnickie telefony alarmowe:

Dyżury Rady Dzielnicy Śródmieście odbywją się przy ul. Kościuszki 17 
(I piętro, p. 122) w każdy czwartek w godz. 16.00–17.00.

Tel. (czynny w czasie dyżurów): 42 37 268.
W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym

Rada Dzielnicy Śródmieście

Związek Górnośląski – koło Rybnik 
zaprasza na spotkania w każdy ostatni piątek miesiąca 

do Domu Katechetycznego bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Dyżury prawne w biurze poselskim w czwartki 15.00–17.00 (tylko osobiście)

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

w poniedziałki od 13.00 do 15.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu). 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste, tel. 42 28 453

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00

Dyżury radnego wojewódzkiego
Grzegorza Janika w każdy ostatni wtorek miesiąca od 16.00 do 17.00    

Dyżury radnych Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej
w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00

w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
przy ul. Wysokiej (tzw. „Okrąglak”).

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w każdy czwartek w miejsko–powiatowym biurze SLD

w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Dyżury Socjaldemokracji Polskiej
w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia w biurze SDPL

przy ul. Saint Vallier 4, w godz. od 14.00 do 17.00.
DRUK:

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik,
Rynek 12a

BIURO OGŁOSZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 8.00 do 15.00

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chrobrego 16, 42 33 599 
Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
zaprasza sympatyków na spotkania otwarte w każdy pierwszy ponie-

działek miesiąca o godz. 19.00 do biura przy ul. 3 Maja 30 
(biurowiec na przeciw dworca PKS).

Dyżury: poniedziałki 18.30–20.30, tel. 42 27 183

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16,

tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300

(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 25 37 983
(pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17
(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych (pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Kościuszki 17, tel. 42 35 511,

poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766,

dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku

ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429
Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00,

pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwłok w chłodni – I  doba bezpłatnie 
• wynajęcie kaplicy do pogrzebu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• możliwość załatwienia orkiestry • wynajęcie autobusu • umieszczanie 
    urny z prochami zmarych w kolumbarium na terenie cmentarza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

Dyżury radnych Bloku Samorządowego Rybnik
we wszystkie dni robocze w Biurze Rady UM, ul. Chrobrego 2, 

w godz. od 11.00 do 14.00
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