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Święta Narodzenia Pańskiego, 
to czas spędzany w nastrojowej, 
rodzinnej atmosferze, 
z daleka od trosk dnia codziennego.
Czas wyjątkowych barw, zapachów,
dźwięków i duchowych wrażeń...
Czas, kiedy z wiarą pochylamy się 
nad Betlejemskim Żłóbkiem 
i z nadzieją spoglądamy w przyszłość.
Niech w Nowym Roku 2006 
pozostanie w nas jak najwięcej
z tej wyjątkowej atmosfery 
miłości, radości i spokoju.

Prezydent 
i Radni Miasta Rybnika

Pogodnych, zdrowych 
i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
życzy wszystkim Czytelnikom

Redakcja

Choinkę przystroiliśmy ozdobami 
wykonanymi przez uczestników 
miejskiej zabawy pod hasłem 
„Ozdabiamy rynkową choinkę” 
– czytaj na str. 21.
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Drodzy Rybniczanie!

Pierwszego grudnia br. oficjalną wizytę w naszym mieście 
złożył premier Kazimierz Marcinkiewicz. Towarzyszyło 
mu kilku ministrów. Rządowa wizyta była okazją  
do uczestnictwa w akademii barbórkowej organizowanej 
przez kopalnię „Chwałowice” i do mojej osobistej rozmowy 
z szefem Rady Ministrów. 

Podczas górniczej uroczystości miałem przyjemność rozmowy 
z Kazimierzem Marcinkiewiczem i zarazem sprzyjającą okolicz-
ność, aby zwrócić się do niego o rządowe wsparcie projektu 
budowy i modernizacji sieci dróg głównych w subregionie. 
Występując w podwójnej roli – prezydenta Rybnika oraz 
przewodniczącego Związku Subregionu Zachodniego – rozma-
wiałem na temat finansowania z budżetu centralnego projektu 
modernizacji Regionalnej Drogi Racibórz–Rybnik–Żory–Pszczy-
na (RDRP), tak jak ma to miejsce przy budowie Drogowej 
Trasy Średnicowej (DTŚ), przebiegającej przez aglomerację 
katowicką. Wręczając premierowi stosowne pismo, którego 
treść opublikowana została na stronie internetowej miasta 
www.rybnik.pl, nasz gość zapewnił mnie, że sprawa zostanie potraktowana poważnie. O wsparcie 
dla budowy dróg w subregionie rybnickim zabiegałem również u obecnego na uroczystości Jerzego 
Polaczka – pochodzącego ze Śląska ministra transportu i budownictwa.

O tym, jak ważna jest budowa RDRP świadczy chociażby fakt, że jest ona arterią komunikacyj-
ną o dużym znaczeniu dla południowych województw Polski, łączącą Dolny Śląsk i Opolszczyznę  
z przejściami granicznymi w Cieszynie oraz ze Słowacją, a także południową częścią województw 
małopolskiego i śląskiego. Jej znaczenie jest analogiczne do drogi krajowej 44 łączącej Gliwice  
z Krakowem. Regionalna Droga Racibórz–Rybnik–Żory–Pszczyna łączy w południowej części wo-
jewództwa śląskiego cztery drogi krajowe, a wkrótce będzie połączona węzłem z autostradą A–1  
w Żorach–Rowniu. Aglomeracja rybnicka jest ważnym węzłem komunikacyjnym usytuowanym na 
szlaku o znaczeniu europejskim, łączącym północną i południową część kontynentu. Obecnie istniejące 
drogi łączące Racibórz z Rybnikiem, Żorami i Pszczyną (RDRP) czy łączące Racibórz z Wodzisławiem 
Śląskim i Jastrzębiem–Zdrojem nie są dostosowane do panującego na nich intensywnego ruchu 
pojazdów, częściowo zdewastowane i w znacznej mierze prowadzące przez centra miejscowości. 
Odcinek od Raciborza do Pszczyny ma około 50 km, lecz w godzinach szczytu odległość tę można 
pokonać najszybciej w ciągu dwóch godzin. Szczególnie ciężko jest poruszać się w obszarze naj-
większych miast na trasie – jakimi są Rybnik i Żory – oraz pomiędzy nimi. Większość skrzyżowań w 
ciągu trasy pracuje obecnie na granicy przepustowości. Droga ta stanowi zasadniczy szlak drogowy 
łączący zachodnią część subregionu z częścią wschodnią i wylotem w kierunku północnym. Jest ona 
swoistym „kręgosłupem komunikacyjnym” układu drogowego naszej części województwa.

Istnieje opracowana już w 2000 roku koncepcja całościowej modernizacji drogi w postaci studium 
techniczno–ekonomicznego. Oszacowany w nim koszt budowy trasy to prawie 770 milionów zł netto.  
Z punktu widzenia samorządów, samodzielna realizacja inwestycji nie jest więc możliwa.  
Co więcej, nawet próba wykorzystania pieniędzy unijnych byłaby zbyt kosztowna, bo sam tzw. 
wkład własny w projekt (od 25 proc. kosztów) byłby zbyt wysoki. Jedynym, na chwilę obecną, 
realnym sposobem wydaję się więc finansowanie budowy tej bardzo potrzebnej drogi z budżetu 
centralnego. Przykładem takiego rozwiązania jest budowa wspomnianej DTŚ. Sposobem na rozwią-
zanie problemów finansowych dla tej inwestycji było podpisanie w 1998 roku umowy pomiędzy 
rządem RP i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na częściowe kredytowanie przez EBI budowy DTŚ.  
To stworzyło gwarancję dopływu środków pieniężnych na odpowiednim poziomie i szansę na bardziej 
dynamiczną budowę. Wydaje się, że analogiczne rozwiązanie można by zastosować w stosunku do 
naszej drogi, być może nawet przy wykorzystaniu tej samej spółki, posiadającej bogate doświadczenie 
przy realizacji takich inwestycji.

Szczerze więc liczę na osobiste zaangażowanie się premiera oraz ministra transportu i budownictwa 
w jedną z kluczowych dla naszego regionu spraw. Jestem przekonany, że moja prośba w imieniu 
blisko 700 tysięcy mieszkańców subregionu nie pozostanie bez odpowiedzi.

 Ze świątecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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Wespół w zespół 
Tym razem cykliczną informację pre-

zydenta o pracach w mieście, uzupełniło 
wystąpienie pełnomocnika ds. realizacji 
projektu ISPA Janusza Kopera. Adam 
Fudali rozpoczął od prac drogowych i do-
brej informacji dla kierowców o częściowym 
otwarciu dla ruchu ronda u zbiegu ul. Ra-
ciborskiej–Dworek i odcinka ul. Żorskiej. 
Wspomniał też o oddaniu do użytku boisk przy 
SP 11 i Gimnazjum nr 2 oraz zmodernizowaniu 
hotelu „Arena”, a także o spotkaniu przedsta-
wicieli gmin i powiatów zrzeszonych w Związku 
Subregionu Zachodniego z nowo wybranymi 
posłami do Parlamentu RP (więcej na str. 11). 
W swoim wystąpieniu prezydent zawarł też in-
formację o spotkaniu z przedstawicielami firm 
działających na terenach poprzemysłowych 
w Niedobczycach (więcej na str. 12), a także 
o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny apelacji 
złożonej przez Fundację „Signum Magnum” 
przeciwko miastu Rybnik, w sprawie zapłaty za 
usługi, jakie placówka świadczy na rzecz dzieci. 
— Tak więc roszczenia, aby na jedno dziecko 
miasto przeznaczało 4 tys. zł. zostały oddalone 
przez niezależny sąd — podsumował prezydent.  
A. Fudali złożył też gratulacje przewodniczą-
cemu RM Michałowi Śmigielskiemu, który 
znalazł się w gronie wyróżnionych Samorządo-
wym Oskarem – nagrodą im. Grzegorza Palki, 
która przyznawana jest przez Ligę Krajową za 
wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego 
(czytaj też na str. 10). Zanim radni wysłuchali 
informacji J. Kopera podsumowującej przebieg 
budowy kanalizacji w mieście, na moment 
zastygli bez ruchu – pozowali do zdjęć wykona-
nych techniką panoramiczną, które już wkrótce 
pojawią się na internetowej stronie miasta. 
Następnie głos zabrał pełnomocnik ds. reali-
zacji projektu ISPA, który mówił o dotychcza-
sowych pracach i opóźnieniach przy budowie 
kanalizacji w kontekście zmian budżetowych, 
o których szerzej poinformował również  
w kolejnym punkcie sesji. Mimo przesunięcia 
terminu zakończenia robót, w Kamieniu, 
Zamysłowie i Golejowie prace są praktycznie 
zakończone – powstało 93,5 km kanalizacji, 
ale jeden z odcinków w tej ostatniej dzielnicy 
wymaga przebudowy w ramach działań gwa-
rancyjnych. Kluczowa dla losów kanalizacji 
okazała się sytuacja firmy PRInż S.A. – Hol-
ding z Katowic, która jako lider konsorcjum 

składającego się z dwóch firm, była głównym 
wykonawcą dwóch kontraktów – wspólnie ze 
spółką Buskopol dla Orzepowic i Zebrzydowic, 
a z czeską firmą Ingstav Ostrava dla dzielnic 
Boguszowice, Gotartowice i Ligota–Ligocka 
Kuźnia. Jak przypomniał J. Koper, firma ma 
poważne problemy finansowe – złożono już 
wnioski o upadłość, więc środki pieniężne  
z kontraktów na roboty trafiały bezpośrednio 
na rachunki komornika. Tym samym lider kon-
sorcjum nie wywiązywał się ze swoich zobowią-
zań względem partnera ani podwykonawców, 
więc firmy odmawiały dalszego prowadzenia 
robót. Dlatego po usilnych zabiegach, podjęto 
kroki, by miasto mogło płacić za wykonanie 
części robót bezpośrednio partnerom konsor-
cjum. — To sukces, jaki udało nam się osiągnąć, 
by ratować kontrakt — podsumował J. Koper. 
Funkcje lidera mają przejąć dotychczasowi 
partnerzy PRInż–u, co zdaniem pełnomocnika 
ds. ISPY, powinno poprawić sytuację. J. Koper 
tłumaczył też dlaczego wyjściem z sytuacji 
nie jest zerwanie kontraktu z firmą, która nie 
wywiązuje się ze swoich zadań: — Wyrzucenie 
jej to rozwiązanie najgorsze z możliwych, więc 
robimy wszystko, by prace dokończyć — mówił 
J. Koper, wyjaśniając, że taki krok mógłby 
spowodować nawet 1,5 roczne opóźnienie. 
Aby nadrobić utracony czas w Orzepowicach  
i Zebrzydowicach, do pracy musiałaby wkro-
czyć silna firma z silnymi podwykonawcami,  
a w przypadku Boguszowic, Gotartowic i Ligo-
ty–Ligockiej Kuźni liderowanie przejęli Czesi, 
którzy gwarantują dobrą jakość prac i deklarują 
wykonanie prac w terminie. 

Problemy, o których mowa wpłynęły na 
tempo prac, dlatego, jak mówił pełnomocnik, 
nie ma szans, by w tym roku wydatkować środki 
przewidziane na to zadanie, stąd propozycje ich 
przesunięcia na lata następne. Dużo mniejszy 
od zakładanego jest też postęp robót w dziel-
nicach Paruszowiec–Piaski, Niedobczyce i Nie-
wiadom, gdzie wykonawcą jest Hydrobudowa 
9. — Proszę sobie wyobrazić, że ostatnia płatność 
na tym kontrakcie miała miejsce w lutym tego 
roku — mówił J. Koper. — Przez ponad pół 
roku wykonano wiele prac, ale firma nie przed-
stawiła dokumentów, na podstawie których nale-
żałoby jej wypłacić należności, więc we wrześniu 
prace zostały wstrzymane i zażądaliśmy od firmy 
uzupełnienia dokumentacji rozliczeniowej. Nad 
motywami, jakimi kieruje się Hydrobudowa 9 
głowił się też A. Fudali: — Jak to jest możliwe, 

że firma która wykonała tyle robót nie chce za-
płaty? Prezydent zastanawiał się, na ile wpływ 
na takie postępowanie ma fakt, że firma oddała 
miasto do arbitrażu, żądając zmiany umowy 
poprzetargowej (w myśl której za wykonane 
roboty firma otrzymuje zapłatę po kursie dnia): 
— Firma liczy, że wygra sprawę w arbitrażu i za 
roboty, za które nie żądała jeszcze pieniędzy, 
otrzyma zapłatę po kursie nie 4 zł, ale 4,7 zł. Jak 
wyjaśniał J. Koper, to największy kontrakt jaki 
jest i będzie realizowany w Rybniku. W samych 
tylko Niedobczycach do wybudowania jest 50 
km kanalizacji, czyli tyle ile na całym kontrak-
cie w Orzepowicach i Zebrzydowicach lub tam, 
gdzie zakres obejmuje 2, 3 mniejsze dzielnice. 
Jednocześnie Hydrobudowa 9, mimo wezwań, 
nie poprawiła jakości prowadzonych prac  
i natychmiastowego odtwarzania nawierzchni 
dróg. Opóźnienia powodują zmiany w budżecie 
i przesunięcia, o których J. Koper mówił też  
w kolejnym punkcie sesji. (O aktualnej sytuacji 
w Niedobczycach piszemy na str. 14).

Jednak miasto i pełnomocnik ds. realizacji 
projektu mają nie tylko powody do zmartwień 
– miodem na serce jest sytuacja w dzielnicach 
Radziejów i Popielów, gdzie prace posuwają 
się wzorowo, a Hydrobudowa 6 wyprzedza har-
monogram. Na zakończenie swojej prezentacji 
J. Koper pokazał zdjęcia z budowy sieci, by 
uzmysłowić radnym na jakie trudności natra-
fiają firmy pracujące przy kanalizacji, mówił też 
o kłopotach, jakie sprawiają kierowcy, którzy 
wjeżdżają na świeżo położony asfalt i osobach, 
które notorycznie uszkadzają sygnalizację 
świetlną. Wpływ na prace kanalizacyjne mają 
też powstające w mieście inwestycje. 

Budżet z poprawkami
Zmiany w budżecie miasta na 2005 

przedstawił jak zwykle skarbnik Bogu-
sław Paszenda, jednak wyjaśnień udzielił 
również J. Koper, omawiając wpływ tempa 
robót kanalizacyjnych na budżetowe ko-
rekty. Skarbnik rozpoczął od podziękowań 
za uwagi, jakie do uchwały zgłosili członkowie 
Komisji Finansów oraz od wyjaśnień doty-
czących zwiększenia dochodów i wydatków  
o 5.541.993,27 zł. Jest to związane m.in. z kwo-
tą 500.000 zł, jakie spółka „Agata” przekazała 
miastu na dofinansowanie przebudowy ul. Żor-
skiej oraz 32.000 zł z tytułu wykonania usług 
cmentarnych i pogrzebowych Zarządu Zieleni 
Miejskiej. Ponadto kwotę 3.659.888,67 zł  
niewykorzystanych środków wydatków niewy-
gasających z roku 2004 ujęto w dochodach, 
zwiększając plan wydatków na kilku zadaniach 
– renowacja zabytkowej kamienicy na Rynku, 
system monitoringu w dzielnicy Śródmieście, 
rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej, 
adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole 
w dzielnicy Golejów i modernizacja Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej oraz hali sporto-
wo–widowiskowej w Boguszowicach–Osiedlu. 

Kolejny rok z rzędu w mieście nie wzrosną podatki. Ta sesja przyniosła 
dobre rozstrzygnięcia nie tylko dla mieszkańców i firm działających  
w mieście, ale również dla kupców handlujących na targowiskach. Radni 
zapamiętają to posiedzenie jeszcze z jednego powodu – stanęli oko w oko 
z... „rybim okiem”. Wszystko za sprawą fotografii panoramicznej. 

Sesja Rady Miasta 23 listopada

W Rybniku bez zmian...



c.d. na stronie 6

5Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

Do budżetu wprowadzono też ponad 241 tys. 
zł pozyskane z UE na realizację programu 
Socrates Comenius, 3.660,40 zł wynikające  
z porozumienia z powiatem wodzisławskim  
w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie za-
stępczej w Rybniku, a także środki z PFRON–u 
w kwocie ponad 14 tys. zł. Ponadto w związku 
z realizacją programu „Promocja zatrudnienia 
wśród dzieci i młodzieży”, do budżetu wprowa-
dzono kwotę 30.077,22 zł. Środki te zwiększą 
wydatki Powiatowego Urzędu Pracy, podobnie 
jak kwota 92.760 zł na dofinansowanie pro-
jektu „Reintegracja zawodowa przepustką do 
pracy” w ramach sektorowego programu ope-
racyjnego. W wyniku ogłoszenia przez Urząd 
Marszałkowski dodatkowego naboru wniosków 
na inwestycje w ramach Programu łagodzenia..., 
miasto uzyskało dofinansowanie do budowy 
sieci wodociągowej, a także kanalizacji na uli-
cach Wodzisławskiej i Raciborskiej. Z budżetu 
województwa przyznane zostały również środki 
w wys. 15.550 zł na dofinansowanie zadań reali-
zowanych przez DK Niedobczyce i Rybnickie 
Centrum Kultury. 

W uchwale czytamy również o zmniejszeniu 
dochodów (per saldo) o kwotę 1.241.510,27 
zł. Jak wyjaśnił B. Paszenda, zmniejsza się pro-
gnozowane wpływy z tytułu podatku od nieru-
chomości od osób prawnych o 1.474.892,27 zł.  
Z kolei dochody zwiększają się o 21.960 zł, tj.  
o kwotę refundacji wydatków poniesionych przez 
miasto na wykonanie dokumentacji projektu 
związanego z rozbudową układu komunikacyj-
nego w Rybniku, poprzez przebudowę skrzyżo-
wania na drodze wojewódzkiej nr 920. Ponadto 
zwiększa się też część subwencji oświatowej dla 
gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów odpraw dla nauczycieli odchodzących 
na emeryturę. Miasto otrzymało też środki  
z PFRON–u, jako rekompensatę za utracone  
w I półroczu 2005 r. dochody z tytułu ustawowych 
zwolnień w podatku od nieruchomości.  

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 
43.096.054,00 zł wynika ze zmiany montażu 
finansowego dla rewitalizacji budynku przy ul. 
Zamkowej 5 (plan finansowy zimniejsza się  
o środki z Programu łagodzenia... o 1.625.000 zł).  
Ponadto przedłużająca się procedura prze-
targowa na modernizację MDPS sprawiła, że 
opóźnieniu ulegnie podpisanie umowy z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego 
zadnia, a w związku z tym dochody i wydatki 
zmniejsza się o 1.600.000 zł. Odrębną kwestię 
stanowi budowa kanalizacji sanitarnej, która 
zostanie zintensyfikowana w latach następnych, 
dlatego też zmniejsza się dochody i wydatki  
o ponad 39.000.000 zł. 

W uchwale mowa jest również o zmniej-
szeniu wydatków o kwotę 16.256.527,40 zł,  
co jest związane ze zmniejszeniem m.in. wypłat 
dodatków mieszkaniowych (o 495.878 zł), 
finansowania żłobków (o 176.460 zł) i moder-
nizacji budynku MDPS (o 500.000 zł). Z kolei 

zwiększenie wydatków o 7.108.258,13 zł wiążę 
się ze wzrostem wydatków Zarządu Transportu 
Zbiorowego w związku z objazdami, wynikają-
cymi z zamknięcia dróg przy przebudowie ukła-
dów komunikacyjnych i wzrostem stawek za 
wozokilometr dla PKS–u, a także obsługą prze-
wozów szkolnych. Ponadto zwiększono kwotę 
na modernizację ul. Żorskiej i remont dachu 
w Gimnazjum nr 2. O 400.000 zł zwiększono 
też kwotę na zarządzanie nieruchomościami 
objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, a o 4.500.000 zł kwotę na 
wykup nieruchomości, w związku z zamiarem 
nabycia terenów położonych w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Wyższych oraz terenu dworca 
rybnickiego PKS–u. Zmiany dotyczą też zwięk-
szenia o 30.000 zł kwoty na wymianę okien  
w budynku Młodzieżowego Domu Kultury,  
a o 70.000 zł na remont DK w Chwałowicach. 
Na dodatkowe środki mogą liczyć też obiekty 
sportowe – o 137.000 zł zwiększono kwotę na 
remont i wymianę okien w budynku krytej 
pływalni i pawilonie judo przy ul. Powstańców 
Śl, o 70.000 zł kwotę na wykonanie izolacji 
pionowej w „Bushido”, o 21.000 zł na prace 
remontowe kąpieliska Ruda, a o 65.000 zł na 
zakup i montaż pozostałych krzesełek w hali  
w Boguszowicach. Zwiększono też o 200.000 
zł środki na adaptację Domu Nauczyciela przy 
SP nr 29 w Golejowie na przedszkole, a temat 
był przedmiotem dyskusji, a nawet głosowa-
nia wniosku formalnego, z którym wystąpiła  
Krystyna Stokłosa (RIO). Radna zapropo-
nowała przesunięcie kwoty 200.000 zł na dosto-
sowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przypomnijmy: zadanie miało być realizowane 
przy współudziale środków zewnętrznych, 
jednak kiedy miasto ich nie otrzymało zrezy-
gnowano z niego, a kwotę zabezpieczoną na 
ten cel jako wkład własny, przeznaczono na 
obniżenie deficytu. Zrezygnowano, ale jak 
mówił prezydent, nie zaniechano: — Wciąż 
czekamy na możliwość, by usuwanie barier 
architektonicznych w bibliotece zrealizować  
za 25% czy 15%, a nie za 100% naszych środków. 
Zdaniem K. Stokłosy, modernizacja PiMBP nie 
byłaby jedynym zadaniem realizowanym bez 
pozyskania środków zewnętrznych, dlatego 
zwróciła się do „wrażliwości sumienia radnych”, 
by ci wniosek poparli. — Niepełnosprawny może 
dostać się do biblioteki korzystając z wejścia  
z tyłu budynku. Pozostaje problem komunikacji 
pomiędzy poziomem zerowym, a I i II piętrem, 
ale tutaj pomocni mogą okazać się pracownicy 
biblioteki, którzy schodząc na parter są w sta-
nie obsłużyć osobę zainteresowaną — mówi  
A. Fudali. — Poza tym nie możemy dzielić czegoś 
czego nie ma, a nie ma wolnych środków, które 
można by przeznaczyć na to zadnie. Poczekajmy 
na fundusze zewnętrzne. Jednak K. Stokłosa 
przekonywała, by na ten cel przekazać 200 tys. zł 
z ponad 461 tys. zł, jakie mają trafić na ada-
ptację budynku na przedszkole w Golejowie. 

— Nie możemy „rozgrzebać” dwóch zadań  
i pod znakiem zapytania postawić obydwie in-
westycje, a środki przeznaczone na przedszkole 
w Golejowie, pozwolą nam to zadanie wykonać. 
Zanim radni przystąpili do głosowania wniosku 
radnej K. Stokłosy, prezydent przypomniał 
też, że na modernizację Domu Nauczyciela 
na przedszkole rozstrzygnięto już przetarg, 
więc środki na ten cel muszą być zapewnione.  
W trakcie głosowania radni odrzucili wniosek 
K. Stokłosy (za głosowało 6 radnych, przeciw 
było 12, a 6 wstrzymało się od głosu).

Podczas referowania projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie ponownie głos za-
brał  J. Koper tłumacząc, że z uwagi na zbyt mały 
postęp robót kanalizacyjnych na wspomnianych 
już kontraktach, wydatki nie będą wykonane 
w zaplanowanych zakresach. Wspomniał też  
o planowanych na lato tego roku przetargach 
na projekty kanalizacji w kolejnych dzielnicach, 
jednak z uwagi na uzgadnianie z NFOŚiGW 
dokumentacji przetargowej, rozstrzygnięcia 
nastąpią dopiero na początku roku 2006,  
a więc część płatności przewidywana jeszcze  
w tym roku nie będzie zrealizowana. Wiadomo 
też, że część wydatków niewygasających nie 
zostanie wydatkowana. Jak wyjaśnił J. Koper, 
zmiany w uchwale budżetowej wynikają nie 
tylko ze zmniejszenia środków. Wzrastają też 
wydatki na pozycji finansowania z WFOŚiGW 
i środków unijnych. 

Uchwała niesie z sobą również przeniesienia 
wydatków: i tak oszczędności (100.000 zł) na fi-
nansowaniu wysypiska odpadów komunalnych 
przeznacza się na uzupełnienie wydatków na 
targowiskach, tj. sfinansowanie kosztów zużycia 
energii i podatku VAT, związanego z prowa-
dzeniem targowiska, szaletów, parkingów  
i giełd. Z kolei oszczędności wydatków Wy-
działu Polityki Społecznej w kwocie 730.000 zł 
przeznacza się na zakup samochodu i multikaru 
dla MOSiR–u, zwiększenie ilości woluminów 
dla PiMBP, dostosowanie monitoringu stadio-
nu do obowiązujących potrzeb, opracowanie 
dokumentacji na kompleksowy remont DK 
Niedobczyce i sfinansowanie naprawy odkurza-
cza basenowego krytej pływalni. Planowany de-
ficyt miasta zmniejsza się o kwotę 7.906.759 zł,  
zmieniają się też plany przychodów i wydatków 
oświatowych zakładów budżetowych oraz 
Wieloletnie Programy Inwestycyjne. — Ustali-
liśmy, że zmiany w WPI będziemy robić raz na 3,  
4 miesiące, ale Regionalna Izba Obrachunko-
wa, nie bez racji, zajęła stanowisko, że WPI 
muszą stale być zgodne z budżetem — wyjaśniał  
B. Paszenda, a radni musieli rozpatrzyć zmiany 
w 21 punktach WPI. O związanych z uaktual-
nieniem limitów wydatków na lata 2005–2007 
na budowę kanalizacji sanitarnej mówił ponow-
nie J. Koper. Wynikają one m.in. ze zmian na 
kontrakcie Inżyniera Kontraktu, a w projek-
tach na roboty w Gaszowicach, Jejkowicach, 
Chwałowicach, Meksyku, Rybnickiej Kuźni 
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i Ochojcu projektanci przedstawili kosztorysy 
inwestorskie opiewające na kwoty wyższe od 
zakładanych. Zakończenie wszystkich pakietów 
kontraktu jest planowane na koniec 2007 roku 
i tak też zaplanowano wydatki. Z uwagi na ko-
nieczność zmniejszenia wydatków budżetowych 
w roku 2006, dokonano przeliczenia wszystkich 
zawartych kontraktów na roboty i usługi po kursie 
euro/pln na poziomie 4,0 oraz przeniesienia czę-
ści nakładów na budowę kanalizacji w dzielnicach 
centralnych z roku 2006 na 2007, przesunięcia 
nakładów z roku 2006 na 2007 na zadaniach, dla 
których przeprowadzone będą dopiero postępo-
wania przetargowe na roboty oraz zmniejszenia 
wartości środków na zadaniu dotyczącym budowy 
kanalizacji sanitarnej w Jejkowicach.

Zmiany w uchwale dotyczyły też Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i zmniejszenia wydatków m.in. na bu-
dowę ścieżek rowerowych i zagospodarowanie 
zielenią nowych rond oraz zwiększenia wydat-
ków m.in. na budowę kanalizacji deszczowej  
i zakup sprzętu dla Zarządu Zieleni Miejskiej. 
Dokonano też przeniesień wydatków pomiędzy 
zadaniami w PFOŚiGW – zmniejszono wydatki 
na modernizację kotłowni w SP nr 2 i likwidację 
zbiorników oleju opałowego w żłobku „Stokrot-
ka”, a zwiększono wydatki m.in. na remont sys-
temu grzewczego w budynku przy ul. Hotelowej 
i zmianę systemu ogrzewania w G nr 1.       

W dyskusji nad uchwałą Leszek Kuśka 
nawiązał do tematu zmniejszenia wydatków na 
modernizację MDPS i finansowanie żłobków 
oraz zwiększenia środków na modernizację 
obiektu na potrzeby przedszkola w Golejowie. 
Radny pytał też o punkt dotyczący środków 
na wykup nieruchomości dworca PKS–u  
i położonych w sąsiedztwie ZSW. Adam Fudali 
tłumaczył, że rzecz dotyczy koncepcji zagospo-
darowania całego kompleksu szkół wyższych, 
gdzie mają jeszcze powstać biblioteka, boiska  
i hala widowiskowo–sportowa. Jeżeli idzie  
o PKS (...) to jeden z najbrzydszych fragmentów 
miasta — mówił prezydent. — Należy uporząd-
kować tamtą przestrzeń – za budynkiem dworca 
wzdłuż linii kolejowej w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego mamy drogę od ronda chwa-
łowickiego poprzez Rybnicką Fabrykę Maszyn aż 
do ulicy Żorskiej. To tereny niezbędne dla reali-
zacji zadań zapisanych w planach. Jan Mura 
(BSR) wyraził radość, że w WPI uwzględniono 
basen kryty w dzielnicy Boguszowice, z war-
tością kosztorysową 6.000.000 zł do realizacji 
w latach 2006–2007 i pytał czy prace będą 
prowadzone na bazie „starego” basenu, czy też 
zostanie on wyburzony. — Część tego obiektu 
zostanie, jednak żeby obniżyć koszty późniejszego 
zarządzania budynkiem, zmniejszymy jego po-
wierzchnię kubaturową. Znajdą się tam również 
pomieszczenia dla podmiotów, które chciałyby  
w tym obiekcie prowadzić działalność gospodar-
czą — wyjaśniał prezydent. Z kolei K. Stokłosa 
zwróciła uwagę, że słowo modernizacja, użyte 

w przypadku hali sportowej w Boguszowi-
cach, jest nieadekwatne do zakresu zadania 
i kwoty, jaką przeznaczono na ten cel. Radna 
otrzymała również wyjaśnienia od wiceprezy-
denta Jerzego Frelicha odnośnie zarządzania 
nieruchomościami objętymi obszarem KSSE,  
a J. Koper mówił o kanalizacji i zawirowaniach 
kursu euro w kontekście przetargów na kanali-
zację, odpowiadając na wątpliwości Michała 
Chmielińskiego (BSR).

Długą listę pytań przedstawił radny RIO 
Stanisław Stajer, a zaczął od zmniejszenia 
prognozowanych wpływów z tytułu podatku od 
nieruchomości od osób prawnych. A. Fudali: 
— Elektrownia „Rybnik” złożyła deklarację 
mniejszą o 6 mln zł, stąd musimy zmniejszyć za-
planowane wpływy z podatku od nieruchomości. 
Z udzielonych wyjaśnień St. Stajer dowiedział 
się, że 167.000 zł na remont i wymianę okien 
dotyczy budynku Ośrodka Leczniczo–Reha-
bilitacyjnego im. Jana Pawła II, a przychody 
własne oświatowych zakładów budżetowych 
pochodzą m.in. z wynajmu sal gimnastycznych, 
bo jak mówił prezydent, dyrektorzy szkół są 
obecnie dobrymi menadżerami. Radny RIO 
postawił na szali ważności propozycję przezna-
czenia 54 tys. zł na opracowanie dokumentacji 
kompleksowego remontu DK Niedobczyce  
z jednej strony, a wyasygnowanie środ-
ków na dokumentację wydłużenia drogi, 
by wyprowadzić transport ciężki z dzielnicy 
Kłokocin, z drugiej. Za środkami dla domu 
kultury murem stanął Henryk Ryszka (BSR)  
z Niedobczyc, wyjaśniając, że placówce groziło 
już zawalenie stropu nad sceną. Radny argu-
mentował ponadto, że inne ośrodki kultury 
są stale remontowane, podczas gdy budynek 
DK Niedobczyce nie był modernizowany od 
początku swojego istnienia, czyli od lat 60.,  
a dokumentacja to dopiero początek remon-
towej drogi. A. Fudali uspokajał radnego Sta-
jera, że projekt techniczny remontu wiaduktu 
zostanie opracowany, bo to ważne nie tylko  
z punktu widzenia dojazdu do Kłokocina. 
Radny RIO pytał jeszcze o modernizację ko-
tłowni w SP nr 2 i ogrzewania w Gimnazjum 
nr 1 oraz o obowiązujący termin zakończenia 
budowy kanalizacji (2007 rok z karencją jed-
noroczną), a zakończył na uwagach do jednego 
z załączników do uchwały. W dalszej części 
dyskusji Wiesław Zawadzki (SLD) odniósł się 
do planów budowy basenu w Boguszowicach  
i pytał o postęp robót kanalizacyjnych. W od-
powiedzi usłyszał, że do wybudowania jest 540 
kilometrów kanalizacji, zakontraktowanych 
zostało 420 km, a wykonano 215 km. Jan Kruk 
(BSR) uzyskał wyjaśnienia, że zmniejszająca 
się wypłata dodatków mieszkaniowych jest 
spowodowana zaostrzeniem się kryteriów ich 
przyznawania i mniejszą ilością wniosków.  
Z kolei Bronisław Drabiniok (PO) pytał czy 
zmiany w WPI i środki na realizację I etapu 
monitoringu oznaczają, że udało się wreszcie 
rozstrzygnąć przetarg. Adam Fudali: — Po raz 

kolejny jesteśmy na etapie wznowienia procedury 
przetargowej. Poza tym zmieniła się ustawa  
i w chwili obecnej wymagany jest monitoring, 
który oprócz możliwości nagrywania obrazu, 
musi posiadać również opcję selektywnego 
zapisu dźwięku, co przydaje się przy organizacji 
imprez masowych na Rynku czy rybnickim 
stadionie. 

Radni przyjęli zmiany w budżecie miasta przy 
3 głosach wstrzymujących się. 

Handlujący na plusie?
Radni przychylili się do sugestii kupców 

i obniżyli opłatę targową. — Kupcy zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu Kupców Targowych zwrócili 
się z prośbą o obniżenie opłat, a uzasadnili 
to trudną sytuacją gospodarczą, związaną ze 
spadkiem handlu na targowisku — referował 
wiceprezydent Józef Cyran. Na pismo kup-
ców prezydent zareagował pozytywnie, stąd 
propozycja, by stawkę dzienną opłaty targo-
wej na targowiskach w Śródmieściu obniżyć 
z 3,00 zł/m2 do 2,50 zł, a na targowiskach  
w dzielnicach z 2,50 zł do 2,00 zł. Potanieje też 
sprzedaż z samochodu – handlujący z małego 
auta w centrum zapłacą 20,00 zł, a nie tak jak 
było dotychczas 25,00 zł, z dużego 35,00 zł (było 
40,00 zł). Dotychczas obowiązujące stawki nie 
były zmieniane od 1999 r.; nowe wejdą w życie 
1 stycznia. Szacowane obniżenie dochodów  
z tytułu opłaty targowej to ok. 350 tys. zł, ale 
jak mówił J. Cyran, decyzja o obniżeniu stawek 
ma wspierać drobny handel i jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom rybnickich kupców 
targowych, z czym radni zgodzili się popierając 
uchwałę jednogłośnie, ale nie bezdyskusyjnie. 
Radnego B. Drabinioka interesowało czy staw-
ki były dyskutowane z handlującymi. Prezydent 
wyjaśnił, że to propozycja miasta, a J. Cyran 
dodał, że w swoim piśmie kupcy nie zapro-
ponowali żadnej kwoty. Radna K. Stokłosa 
pytała o opłaty dodatkowe, jakie oprócz 2,50 zł 
będą ponosić i ponoszą handlujący, a J. Cyran 
wyjaśniał, że dotyczą one opłat za korzystanie  
z urządzeń targowiska. Jednak ta odpowiedź 
nie usatysfakcjonowała radnej RIO, dlatego 
prezydent zapoznał radnych z dokładnymi 
opłatami, jakie uiszczają handlujący. J. Mura 
mówił, że klienci skarżą się, że muszą kupować 
w złych warunkach, ale zdaniem wiceprzewod-
niczącego RM, leży to w gestii handlujących  
i nawiązał do projektu budowy hali targowej, 
która miałaby poprawić sytuację. Józef Cyran: 
— Jeżeli nie pozyskamy zewnętrznych środków, 
kupcy tej hali nie wybudują — mówił, a L. Kuśka 
zwrócił uwagę, że uchwała ma pozytywny wy-
dźwięk, jednak dotyczy również handlujących 
spoza naszego miasta, podczas gdy koszty 
obniżki ponosić będzie tylko Rybnik. — Nie 
rozróżniamy handlujących — odpowiadał  
J. Cyran, a ostatnim z dyskutantów był Kazimierz  
Zięba (SdPl), który argumentował za przyję-
ciem uchwały, co też radni uczynili.     
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Podatki zamrożone
— Czwarty rok z rzędu na niezmienionym po-

ziomie proponujemy utrzymać stawki podatków 
w naszym mieście — rozpoczął omawianie 
uchwały w sprawie podatku od nierucho-
mości Bogusław Paszenda. Wszystko po to, 
by utrzymać koniunkturę gospodarczą w mie-
ście. Dlatego stawki dla budynków związanych 
z działalnością gospodarczą wynoszą nadal 
16,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, a dla 
gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 0,60 zł za 1 m2 pow. użytk. 
Utrzymano także stawkę dla budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
– 3,60 zł. Nie zmieniono również stawek 
podatkowych od budynków mieszkalnych  
i utrzymano niskie stawki dla budynków gospo-
darczych osób fizycznych. — Jesteśmy najtańsi 
w porównaniu z Czerwionką, Jastrzębiem, Kuź-
nią Raciborską, Pszowem, Raciborzem, Radli-
nem, Rydułtowami, Wodzisławiem, Żorami, 
Gliwicami i Katowicami, jeżeli idzie o podatek 
od nieruchomości od budynków mieszkalnych. 
Podobnie jest w przypadku budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i budynków gospodarczych osób fizycznych.  
Po co to robimy? By przyciągnąć ludzi do miasta, 
by chcieli tutaj mieszkać i zostawiać podatek od 
dochodów osobistych. W ten sposób przyciągnie-
my kapitał z zewnątrz... — mówił prezydent. 
Nowością w uchwale jest wprowadzenie stawki 
podatku od budowli służących do odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
(0,1% ich wartości). Wprowadzono też nowe 
zwolnienia, które dotyczą budynków, gruntów  
i budowli cmentarzy komunalnych oraz grun-
tów, budynków i budowli lub ich części zajętych 
na prowadzenie nieodpłatnej działalności 
statutowej w sferze podatku publicznego. Do-
tyczy to podmiotów, które prowadzą działal-
ność w sferach objętych ustawą o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, jednak  
z różnych powodów nie mogą otrzymać statusu 
organizacji pożytku publicznego, a tym samym 
nie korzystają z ustawowego zwolnienia od 
podatku. Skarbnik wyjaśniał też wątpliwości 
dotyczące altan. Okazuje się, że nieruchomości 
na terenach rodzinnych ogrodów działkowych 
są zwolnione od podatku, jeżeli nie są związane 
z działalnością gospodarczą. W przypadku nie-
ruchomości poza terenami ogrodów, pod uwa-
gę bierze się pewne uwarunkowania związane 
m.in. z konstrukcją altany, które mogą sprawić, 
że będzie ona postrzegana jako budynek (wtedy 
stawka może wynieść 2,94 zł lub 5,64 zł). Pod-
czas dyskusji radny H. Ryszka pytał o „oczko 
wodne”. B. Paszenda: — Podatnik może się  
w nim wykąpać, podatku płacić nie musi. Z kolei 
B. Drabiniok nawiązał do tematu rybnickiej 
elektrowni i ubiegłorocznej stawki od gruntów 
pod zbiornikami wodnymi przemysłowymi, 
która wynosiła 0,42 zł od 1 m2 powierzchni  

i pytał: — Co się stało, że propozycja dzisiejsza 
to 0,60 zł? Prezydent zaapelował do radnych  
o minimum zaufania i przyjęcie tej propozycji. 
— Jestem w tej chwili w sporze prawnym z „ER” 
i nie wiem jak on się zakończy, ale będę robił 
wszystko, by zakończył się korzystnie dla mia-
sta. Jeżeli tak się stanie to „ER” zapłaci więcej 
o 18 groszy. (Spór dotyczy tego czy grunt pod 
zbiornikiem podlega opodatkowaniu). B. Dra-
biniok zastanawiał się czy propozycję wyższej 
stawki można porównać do „odwetu” na „ER”, 
czy też jest to wynik kalkulacji i przekonania, 
że jest to odpowiednia cena dla elektrowni: 
— Skoro już weszliśmy w spór prawny, będę 
chciał uzyskać dla naszego miasta jak najwięk-
szą kwotę — odpowiadał prezydent. Do tematu 
nawiązał również St. Stajer, który nie mogąc 
się pogodzić ze zmianą w stosunku do uchwały 
ubiegłorocznej, zgłosił wniosek formalny, by 
do omawianego projektu dopisać ponownie 
stawkę podatków od gruntów pod zbiornikami 
wodnymi przemysłowymi w wysokości 0,60 zł. 
Zdaniem radnego, w proponowanej uchwale 
znalazły się jedynie stawki podatków od grun-
tów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (0,60 zł za 1m2) i pod jeziorami, 
zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych (3,36 zł za 1 ha), ale jak 
mówił: — W naszym mieście są też zbiorniki 
wodne przemysłowe – stawy, wykorzystywane 
przez elektrociepłownie, ciepłownie, kopalnie, 
zakłady przeróbki węgla... Naczelnik wydziału 
podatków Krystian Dziurok i prezydent 
uznali, że wprowadzenie zapisu jest możliwe, 
ale jak mówił A. Fudali, nielogiczne: — Pan 
zamienił stuprocentową śmietanę na masło.  
To miałoby sens, gdyby stawka, którą pan pro-
ponuje, wynosiła 0,59 zł lub 0,61 zł i różniła 
się od zapisu dotyczącego gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, która 
również ma wynosić 0,60 zł. Do dyskusji włączył 
się M. Śmigielski tłumacząc, że obecny zapis 
jest szerszy od obowiązującego w poprzedniej 
uchwale, a B. Paszenda mówił o kierowaniu się 
logiką ustawy: — Grunty pod zbiornikami wod-
nymi przemysłowymi to grunty przeznaczone pod 
działalność gospodarczą i jeżeli chcemy dla nich 
ustalić taką samą stawkę, jak dla związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, to 
nie trzeba ich wyodrębniać. Ustalenie osobnej 
stawki ma sens tylko wówczas, jeżeli zapropo-
nujemy inną jej wysokość. W poprzednim roku  
w uchwale był ten zapis, ale też inna była stawka. 
Po tych wyjaśnieniach St. Stajer wycofał wnio-
sek, a Tadeusz Gruszka (PiS) nawiązał do 
stawki podatku od budowli służących do odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
(od ich wartości). Zdaniem radnego powinno 
się to przełożyć na obniżkę stawek za wodę, 
na co zwrócił uwagę prezydentowi. Następnie 
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, podobnie 
jak projekt uchwały w sprawie podatku od 
posiadania psów. Wzorem lat poprzednich, 
za każdego czworonoga właściciele zapłacą 40 

zł podatku (maksymalna stawka na rok 2006 wy-
nosi 53,21 zł). Nadal z ulg będą mogli skorzystać 
niepełnosprawni (niewidomi, głuchoniemi, nie-
dołężni), którym psy pomagają w codziennym 
życiu oraz osoby powyżej 65. roku życia. Podatek 
nie dotyczy również psów utrzymywanych w celu 
pilnowania gospodarstw rolnych.  

Z myślą o stworzeniu korzystniejszych wa-
runków do prowadzenia działalności gospodar-
czej w zakresie transportu drogowego, na po-
ziomie roku 2004 i 2005 utrzymano też stawki 
podatku od środków transportowych.  
Z podatku zwolnione są m.in. przyczepy i nacze-
py związane wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  
i pojazdy zabytkowe. Uchwałę radni poparli przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

Informację o stawkach podatków od nieru-
chomości, posiadania psów i środków transpor-
towych na rok 2006 publikujemy w Monitorze 
Miejskim na str. 40 i 41. 

Urzędnicy na szkolenia!
Decyzją radnych Rybnik przystąpi do 

realizacji projektu „Ku nowoczesnej admi-
nistracji samorządowej – program szkoleń 
w gminach i powiatach Subregionu Za-
chodniego Województwa Śląskiego”. — To 
efekt otrzymania przez nasz kraj bezzwrotnej 
pomocy finansowej w wysokości 530 mln euro 
na lata 2004–2009. Darczyńcami są trzy kraje 
EFTA – Norwegia, Islandia i Lichtenstein,  
a pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch in-
strumentów finansowych — mówiła referująca 
projekt sekretarz miasta Daniela Lampert. Są 
to Mechanizm Finansowy Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm 
Finansowy, a projekt zakłada program szkoleń, 
kursów i studiów podyplomowych, na które zo-
staną skierowani pracownicy samorządowi, co 
podniesie jakość usług świadczonych dla miesz-
kańców. Mowa tu o kursach komputerowych, 
nauce języków obcych i studiach podyplomo-
wych z zakresu samorządu terytorialnego oraz 
kursów specjalistycznych z zakresu prawa, 
księgowości czy relacji z petentem. Minimalny 
wniosek o dofinansowanie musi wynosić 250 
tys. euro, a ta bariera spowodowała, że gminy 
i powiaty nie są w stanie samodzielnie wystąpić 
o tak duże środki, bo musiałyby zabezpieczyć 
odpowiednio duże wkłady własne. Dlatego  
z wnioskiem o realizację projektu wystąpi Zwią-
zek Subregionu Zachodniego, który obejmuje 
obszar powiatów rybnickiego, raciborskiego  
i wodzisławskiego oraz miasta Jastrzębie, 
Żory i Rybnik. Koszty szkoleń zostaną pokryte  
w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15% 
z budżetu miasta. Dlatego na ten cel na lata 
2006–2009 planuje się zabezpieczyć w budżecie 
środki finansowe w wysokości 92.600 zł jako 
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wkład własny. D. Lampert wyjaśniła jeszcze 
wątpliwości radnego Zygmunta Gajdy (BSR) 
na temat możliwości zwiększenia dotacji, a na-
stępnie radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Dążą do doskonałości
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozu-

mienia w sprawie prowadzenia benchmar-
kingu w zakresie efektywności zarządzania 
organizacją. Projekt ponownie omówiła 
sekretarz miasta, wyjaśniając, że wdrożony 
w UM Rybnika system zarządzania jakością 
wiąże się z obowiązkiem ciągłego doskonalenia 
jego skuteczności. Stąd „benchmarking”, który 
polega na porównaniu procesów i praktyk 
stosowanych przez własną organizację ze stoso-
wanymi w innych organizacjach, uważanych za 
najlepsze w analizowanej dziedzinie. Oznacza 
więc ciągłe uczenie się i twórcze adaptowanie 
najlepszych praktyk. — (...) Benchmarking pole-
ga na wyborze wzorcowego lidera, który staje się 
układem odniesienia dla pozostałych, a przez to 
pozwala ustalić, jakie mamy luki w zarządzaniu  
i efektywności. Wszystko po to, by dążyć do dosko-
nałości ... —  mówiła D. Lampert. Również Stra-
tegia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Rybnika 
zakłada doskonalenie pracy urzędu, dlatego 
jak mówiła D. Lampert, „(...) analizując wzorce  
i doświadczenia najlepszych w poszczególnych 
dziedzinach, realizujemy nie tylko zapisy strategii, 
ale również czerpiemy ogromne korzyści dla roz-
woju naszego miasta. Porozumienie w sprawie 
prowadzenia benchmarkingu z zakresu zarzą-
dzania organizacją zostanie podpisane przez 13 
miast na prawach powiatu z całej Polski m.in. 
Tychy, Bielsko–Białą, Częstochowę, Gdańsk, 
Kraków, Katowice i in. Inicjatorem przedsię-
wzięcia są Gliwice, a istotą porozumienia będzie 
zarówno porównywanie danych statystycznych, 
jak i indywidualnych rozwiązań organizacyjnych. 
Spotkania będą odbywać się raz na pół roku,  
a zakres badań będzie dostosowany do pojawia-
jących się potrzeb. Obecnie przedmiotem bada-
nia i porównania będą: skuteczność w zakresie 
egzekwowania należności z tytułu podatków, 
opłat lokalnych i aplikowania o dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych, a także koszty 
administracyjne, procesy postępowania admini-
stracyjnego i skargi na działalność urzędu. 

Za przystąpieniem miasta do porozumienia 
przemawia możliwość skorzystania z doświad-
czeń innych urzędów i adaptowania najlepszych 
praktyk, bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
finansowych, dlatego pomysł poparli Józef 
Ibrom (BSR) i M. Chmieliński, a w głosowaniu 
wszyscy radni.  

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Przyjęta w 2003 roku ustawa o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie, 

obliguje gminy do przyjęcia uchwałą 
rocznego programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi or-
ganizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Po raz pierwszy Rada 
Miasta Rybnika program taki przyjęła w roku 
ub., jednak i wcześniej współpraca pomiędzy 
miastem a organizacjami pozarządowymi ist-
niała na podstawie Rybnickiej karty współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. W stosunku 
do programu ubiegłorocznego, do projektu 
na rok 2006 wprowadzono kilka zmian, które 
omówiła wiceprezydent Ewa Ryszka. I tak  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
projekt poszerzono o zadania w sporcie kwa-
lifikowanym (wcześniejszy zapis mówił tylko 
o współzawodnictwie dzieci i młodzieży), do 
programu weszły też działania na rzecz inte-
gracji europejskiej, głównie we współpracy  
z miastami partnerskimi, dodano również zapis 
o organizacji szkoleń dla wolontariuszy i wzbo-
gacono formy ogłaszania konkursów o system 
całoroczny. Po kilku wyjaśnieniach program 
przyjęto jednogłośnie. 

Tak dla wędkarzy
Od 2000 roku na zalewie elektrowni 

„Rybnik” funkcjonuje zakaz używania 
jednostek pływających z użyciem silnika 
spalinowego, m.in. ze względu na rekre-
acyjny charakter zbiornika, będącego też 
ostoją wodnego ptactwa. Przepis ten nie 
dotyczy jedynie podmiotów, których łodzie są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
zbiornika, m.in. straży przemysłowej elektrow-
ni, jednostek ratowniczych, inspekcji w zakresie 
ochrony środowiska itp. Wiceprezydent Józef  
Cyran przedstawił projekt aktualizacji uchwa-
ły poprzez wyłączenie spod zakazu również 
sprzętu pływającego Polskiego Związku Węd-
karskiego, w celu prowadzenia gospodarki 
rybacko–wędkarskiej na zalewie, którego 
części PZW stał się użytkownikiem. Radny 
W. Zawadzki wyraził obawę, że dopuszczenie 
użytkowania łodzi motorowych przez niektóre 
podmioty gospodarcze może być nadużywane, 
co jednak J. Cyran wykluczył. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Limit dla taksówkarzy
Wiceprezydent J. Cyran przedstawił też 

projekt uchwały w sprawie zwiększenia o 24 
licencji dla taksówkarzy. W ten sposób liczba 
taksówek na terenie miasta może wzrosnąć ze 
111 już zarejestrowanych do 135. Do ogranicza-
nia ilości taksówek poprzez wydawanie licencji 
obliguje gminę ustawa o transporcie drogowym, 
jednak prezydent A. Fudali wyraził opinię,  
że nadmierne ograniczanie tych usług nie leży 
ani w interesie miasta, ani klientów taksówek, 
bo nie sprzyja konkurencyjności. Zaintereso-
wanie podjęciem pracy taksówkarza jest spore, 

postanowiono zatem zwiększyć liczbę licencji, 
choć nie wszystkie będą od razu wykorzystane. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Bez naruszenia prawa
Na sesji RM w styczniu br. uchwalony 

został miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów dzielnicy Orzepo-
wice. Nim się to stało, plan ten był przedmiotem 
burzliwej dyskusji i licznych uwag mieszkańców 
dzielnicy, w części uwzględnionych. Odpry-
skiem tej dyskusji jest wezwanie do usunięcia 
przez miasto naruszenia prawa w/w uchwałą 
przez państwa J. i K. Jop z Orzepowic. Zarzuca-
ją oni miastu nieprzestrzeganie w trakcie pracy 
nad planem procedur określonych ustawą  
o planowaniu przestrzennym oraz lekceważe-
nie prawa własności i w efekcie nie zgadzają się 
na ukształtowanie ich działki zgodnie z przyję-
tym planem. Według obszernego uzasadnienia 
Wydziału Architektury do projektu uchwały, by 
wezwania do usunięcia prawa nie uwzględniać, 
nie ma podstaw do zmiany decyzji – projekt 
planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego 
wglądu w ustawowym terminie, ponadto odbyła 
się publiczna dyskusja, a następnie debata rad-
nych nad projektem planu i nieuwzględnionymi 
wcześniej uwagami mieszkańców. Referujący 
sprawę wiceprezydent J. Frelich zapewnił,  
że procedury były bezwzględnie przestrzegane, 
a nawet, ze względu na konieczność uwzględ-
nienia wielu uwag mieszkańców, powtarzane 
dwukrotnie. Konstytucja, stojąca m.in. na stra-
ży prawa własności, na które powołują się pań-
stwo Jop, określa też możliwości ograniczenia 
tego prawa, choćby w przypadku planowania 
przestrzennego, należącego do kompetencji 
gminy. Radni odrzucili wezwanie 17 głosami 
za i 2 wstrzymującymi się. 

Imię dla SP 15 
Obchodząca niedawno jubileusz 25–lecia 

(„GR” 10/2005) Szkoła Podstawowa nr 15 
w Rybnickiej Kuźni doczekała się patrona, 
o którego zabiegały wspólnie Rada Peda-
gogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd 
Szkolny. Został nim urodzony w tej miejsco-
wości, dziś dzielnicy Rybnika, wybitny kapłan, 
ks. prałat Konrad Szweda, którego sylwetkę 
przedstawił radnym wiceprezydent J. Frelich.  
Ks. Szweda w latach 30. ub. wieku ukończył ryb-
nickie gimnazjum, a następnie Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne w Krakowie, przyjmu-
jąc w czerwcu 1939 roku święcenia kapłańskie. 
Prymicyjną mszę św. odprawił w „nowym” 
kościele św. Antoniego, po czym podjął pracę 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej. W lutym 
1940 roku został aresztowany za prowadzenie 
wykładów w języku polskim dla młodzieży,  
a w grudniu tegoż roku został osadzony  
w Oświęcimiu, a później Dachau, za przyna-
leżność do organizacji podziemnej. W obozach 
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z narażeniem życia udzielał współwięźniom 
wszelkiej pomocy, a w czasie procesu beatyfi-
kacyjnego o. Maksymiliana Kolbe był jednym 
z głównych, naocznych świadków jego męczeń-
skiej śmierci. Wraz z innymi ocalałymi księżmi 
został deportowany do Francji, skąd wrócił  
w 1946 roku. W 1962 roku został mianowany 
przez papieża Jana XXIII prałatem domowym, 
od 1963 roku w diecezji katowickiej pełnił funk-
cję dyrektora Papieskiej Unii Misyjnej Ducho-
wieństwa, a od 1968 r. – dyrektora Papieskich 
Dzieł Misyjnych diecezji. Ks. K. Szweda pozo-
stawił imponujący dorobek pisarski w postaci 
kilkuset artykułów w różnych czasopismach 
oraz kilku książek, głównie o tematyce obozo-
wej. Był wybitnym kaznodzieją i człowiekiem  
o nieprzeciętnej osobowości, mogącym stano-
wić autorytet moralny dla młodzieży. Nadanie 
imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy SP 
15 radni uchwalili jednogłośnie.

Regulamin wynagrodzenia  
dla nauczycieli

Miasto, jako organ prowadzący pla-
cówki oświatowe, jest zobligowane do 
przedstawienia radnym projektu uchwały 
ustalającej zasady i warunki przyznawania 
dodatków do zasadniczego wynagrodzenia 
dla nauczycieli, obowiązujące w kolejnym 
roku szkolnym. Chodzi o dodatki za wysługę 
lat, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy 
oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez miasto Rybnik. W latach ubie-
głych przy omawianiu regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli, radni szczególnie krytycznie 
odnosili się do różnicowania dodatku za pracę 
w trudnych i uciążliwych warunkach (placówki, 
szkoły, klasy i oddziały specjalne) w zależności 
od stopnia awansu zawodowego, dlatego w tym 
roku to kryterium w projekcie regulaminu nie 
zostało wzięte pod uwagę. Drugą zmianą było 
wykreślenie martwego już, bo nauczycieli nie 
brakuje, zapisu o automatycznym „przejściu” 
dodatku motywacyjnego za nauczycielem 
do nowej placówki oświatowej w przypadku 
przeniesienia nauczyciela ze szkoły do szkoły. 
Radni regulamin przyjęli jednogłośnie.

Zbycie, nabycie
Propozycje „ruchu w nieruchomościach” 

przedstawił zastępca prezydenta J. Frelich. 
Miasto zdecydowało się nabyć m.in. kilka dzia-
łek graniczących bezpośrednio z cmentarzem 
w Chwałowicach oraz położonych przy ul. 
Rudzkiej, z zamiarem wykorzystania ich do 
poszerzenia terenu Zespołu Szkół Wyższych. 
Radnego Kazimierza Salamona (BSR) zain-
teresowała informacja o chęci wydzierżawienia 

części działki gminnej położonej przy ul. Sławi-
ków zabudowanej obiektem, w którym wnio-
skodawca prowadzi działalność gospodarczą. 
Radny wyraził nadzieje, że w przyszłości przed-
siębiorca zakupi teren i uporządkuje niezbyt 
estetyczne baraki, jakie się na nim znajdują. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Skarga oddalona
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

RM Romuald Niewelt (BSR), przedstawił 
radnym opinię Komisji dotyczącą skargi 
na dyrektora Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej osoby przebywającej z zakładzie 
karnym. Osoba ta prowadzi z ZGM kore-
spondencję na temat przydzielenia jej miesz-
kania socjalnego, komunalnego lub – ostatnio 
– do remontu. Realne terminy – po roku 2010 
– przydziału mieszkania podawane przez 
miejskie służby tej osoby nie satysfakcjonują, 
stąd skarga do wojewody. Komisja Rewizyjna 
sprawdziła procedury przyznawania mieszkań 
przez ZGM i nie znalazła nieprawidłowości, 
a przewodniczący zapewnił, że skarżący, po 
wyjściu z więzienia, ma zapewnione miejsce  
w schronisku brata Alberta w Przegędzy. Osoba 
ta już wcześniej wycofała skargę na „nieprawne 
wymeldowanie” jej przez matkę ze wspólnie 
zajmowanego przed osadzeniem w więzieniu 
lokalu. Radny St. Stajer pytał, czy równie długo 
jak na mieszkanie komunalne, trzeba oczeki-
wać na lokal socjalny. Potwierdzenie otrzymał 
od J. Frelicha, który wyjaśnił, że spółdzielnie 
wyzbywają się „słabych ekonomicznie” loka-
torów, którzy powiększają i tak już kilkuset-
osobową kolejkę. Radni skargę odrzucili przy 
1 głosie wstrzymującym się.

Radni pytają
Wolne głosy rozpoczął radny Henryk Fry-

stacki (BSR) od poruszenia problemu bra-
ku oświetlenia ul. Majątkowej w Wielopolu.  
Wiceprezydent J. Cyran zapewnił, że problem 
zostanie rozwiązany. Radny Frystacki poruszył 
też problem wielokrotnych poprawek robót ka-
nalizacyjnych na ul. Strąkowskiej i związanego  
z tym fatalnego stanu nawierzchni. Skarżył się 
również, że Rada Dzielnicy nie jest powiada-
miana przez miasto lub firmy o robotach na 
jej terenie, m.in. właśnie na ul. Strąkowskiej, 
a także przy ul. Gliwickiej. J. Cyran zapewnił, 
że nawierzchnia ul. Strąkowskiej zostanie 
odtworzona. Radny z Wielopola pytał też  
o wycinkę topól, które dewastują ul. Strąkow-
ską, informując, że zgłosiła się firma, która 
wykona wycinkę w zamian za drewno. Prezy-
dent A. Fudali, przypominając o konieczności 
zachowania przy wycince drzew odpowiednich 
procedur, zapewnił o zwiększeniu nakładów 
finansowych na podobne roboty.

Serię pytań miał również radny H. Ryszka 
– kolejny raz poruszył on wolne tempo prac 

odtworzeniowych głównych ulic dzielnicy Nie-
dobczyce, co może utrudnić przeprowadzenie 
objazdów związanych z planowaną moderni-
zacją wiaduktu na ul. Wodzisławskiej. Zasy-
gnalizował też kradzież 6 kratek ściekowych  
i brak zabezpieczenia otworów oraz proble-
my z zagospodarowaniem poprzemysłowych 
obiektów na terenie dzielnicy. Wiceprezydent 
J. Cyran zapewnił, że roboty na wiadukcie oraz 
w Niedobczycach zostaną skoordynowane, zaś 
żeliwne kratki będą zastępowane betonowymi.  
Radny J. Mura wywołał kontrowersyjny temat 
lokalizacji stacji segregacji odpadów komunal-
nych w Boguszowicach, informując o spotkaniu  
z mieszkańcami, którzy nie chcieli się zgodzić 
na jej umiejscowienie w pobliżu swoich posesji, 
w strefie ochronnej. W wyniku protestów mia-
sto wycofało się z poprzedniej lokalizacji i roz-
ważane są kolejne propozycje, m.in. na terenie 
samego składowiska odpadów. Nie wiadomo 
jednak czy firma mająca segregacją się zajmo-
wać, zgodzi się na zmiany. Poza tym, jak powie-
dział prezydent A. Fudali, pojawiła się jeszcze 
inna propozycja, by rybnickie śmieci transpor-
tować do spalarni poza gminą. Radny Andrzej 
Wojaczek (PiS) przypomniał zaangażowanie  
w tę sprawę radnego T. Gruszki, który wspierał 
mieszkańców w staraniach o zmianę lokalizacji 
stacji. Radny K. Zięba wyraził zadowolenie  
z ukończenia budowy chodnika przy ul. Budo-
walnych, wywołał też temat kontrowersyjnych 
bilboardów, na których komentarzem „Rybnik 
na to nie zasłużył” opatrzone były miejsca nie 
przynoszące naszemu miastu chluby – śmieci, 
ściany pomazane graffiti itp. Radny apelował, 
również do „GR”, o dodatkowe piętnowanie 
takich negatywnych zachowań. Okazało się,  
że bilboardy są częścią przewrotnej kampanii 
reklamowej jednej z sieci handlowej przeko-
nującej, że Rybnik „zasłużył” na coś lepszego 
czyli... jej ofertę. Radny Zięba zasygnalizował 
również fakt parkowania samochodów, szcze-
gólnie ciężarowych, w pasie drogowym ul. 
Budowlanych, co rujnuje pobocza. Krystyna 
Stokłosa przywołała problem, jaki pojawił się 
przy okazji przyłączania przez mieszkańców 
swoich posesji do kanalizacji. Ci, którzy wybrali 
do realizacji tych robót firmy prywatne, muszą 
zapłacić tzw. opłatę przyłączeniową, pobieraną 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji, mające wyłączne kompetencje do przy-
łączenia posesji bezpośrednio do studzienki. 
Okazało się, że opłatę przyłączeniową wnoszą 
również mieszkańcy, którzy kompleksowo 
roboty zlecili PWiK, tyle, że jest ona wkalku-
lowana w koszt całkowity usługi. Prezydent  
A. Fudali dodał, że po kolejnych negocjacjach, 
koszt robót przyłączeniowych wykonywanych 
przez PWiK jest bardzo konkurencyjny. Radna 
K. Stokłosa podjęła również temat determinacji 
mieszkańców Niedobczyc spowodowanej opóźnie-
niami pokanalizacyjnych robót drogowych, którzy 
chcą się spotkać z prezydentem, ale bez udziału  
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pełnomocnika ds. realizacji projektu. Prezy-
dent takiego warunku jednak nie zaakcepto-
wał (planowane już wcześniej spotkanie odby-
ło się 28 listopada – relacja na str. 14) Radna 
K. Stokłosa przekazała też prezydentowi 
pismo od Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych, Rodzin i Przyjaciół Optima 
Fide, w którym wnioskuje ono o usta-
nowienie stanowiska pełnomocnika lub 
rzecznika prezydenta miasta ds. osób 
niepełnosprawnych. Radny Roman Wi-
derski (BSR) poinformował o realizacji 
jego interpelacji w sprawie oświetlenia 
ul. Świerklańskiej.

Radny A. Wojaczek zwrócił uwagę 
prezydenta na brak odpowiedzi na pisma 
wystosowane przez Transgór, dotyczące 
planowanej inwestycji. Wrócił do sporu 
o wyniki głosowania na październikowej 
sesji RM w 2004 roku, dotyczącego uchwa-
ły w sprawie próby pozyskania środków 
z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i GW, 
przeznaczonych m.in. na sfinansowanie do-
kumentacji technicznej budowy kanalizacji 
w dzielnicy Chwałowice, którą radny repre-
zentuje. Prezydent A. Fudali twierdził, że 
A. Wojaczek nie poparł tych starań, radny 
natomiast temu zaprzeczał. Okazało się 
jednak, że istnieją dowody na to, że w przy-
toczonym głosowaniu radny A. Wojaczek 
od głosu się wstrzymał czyli uchwały nie 
poparł. I taki dowód w postaci wydruku 
z urządzenia liczącego głosy dołączony 
został do odpowiedzi prezydenta na pismo 
radnego Wojaczka, w którym zaprzecza on 
twierdzeniu A. Fudalego. Na sesji radny 
Wojaczek oczekiwał odpowiedzi, w jaki 
sposób można było odtworzyć imienne 
wyniki głosowania z sesji w 2004 roku, 
skoro według wiedzy radnych, było to 
wtedy niemożliwe. Jak wyjaśnił prezydent, 
zainstalowany po przegłosowaniu uchwały 
o imiennych wynikach głosowania specjal-
ny moduł do urządzenia liczącego głosy, 
umożliwił odtworzenie niektórych wcze-
śniejszych danych. Wobec tego faktu, radny 
A. Wojaczek przekonywał, że głos wstrzy-
mujący oddał nieświadomie, przez pomyłkę. 
K. Stokłosa przypomniała, że to grupa 10 
radnych, w tym opozycyjnych, wysunęła 
projekt uchwały o imiennych wynikach 
głosowania i ich publikacji, a projekt prze-
wodniczącego RM przyjęto jako dalej idący, 
wpisujący tę kwestię do statutu RM. Dotąd 
jednak imienne wyniki głosowania były 
publikowane w Internecie z dużym opóźnie-
niem, dopiero po przyjęciu protokołu z sesji 
na kolejnym posiedzeniu, co krytycznie oce-
nił wcześniej A. Wojaczek, a następnie radny 
St. Stajer. Po dyskusji i zapoznaniu się 
z możliwościami technicznymi, postano-
wiono, że wyniki będą dostępne w inter-
necie wcześniej. Radny B. Drabiniok pytał 

o zatrudnianie bezrobotnych przez miasto 
do nieskomplikowanych prac, a w odpowie-
dzi usłyszał, że osoby takie są zatrudniane 
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, 
Zarządzie Zieleni Miejskiej oraz w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Radny 
upomniał się też o odpowiedzi miasta na 
pisma mieszkańców wnioskujących o zmia-
ny w planie przestrzennego zagospodarowa-
nia. Prezydent zapewnił, że podpisane przez 
niego odpowiedzi są sukcesywnie wysyłane. 
Radny, który podjął też temat nadużywania 
wydawania zezwoleń na wjazd samocho-
dów na Rynek, został poinformowany 
o zmianach w organizacji ruchu w Rybnic-
kiej Strefie Śródmiejskiej. („GR” 11/2005, 
str. 40). Chcący znać stan przygotowań RSK 
do zimy, radny L. Kuśka otrzymał odpo-
wiedź, że zarówno środki techniczne, jak 
i finansowe jakimi RSK dysponuje, powinny 
umożliwić bezpieczne poruszanie się w okre-
sie zimowym po drogach. Radny Z. Gajda 
upomniał się o oświetlenie ul. Niemcewicza 
w Radziejowie, gdzie miały miejsce nawet 
śmiertelne wypadki, a przy okazji przedysku-
towano wady i zalety prawo – i lewoskrętów na 
terenie miasta. J. Mura wyraził zadowolenie 
z modernizacji ul. Rajskiej w Boguszowi-
cach, zwrócił jednak uwagę na „wąskie 
gardło” na odcinku kilkuset metrów remon-
towanej drogi, gdzie powinien obowiązywać 
zakaz zatrzymywania się. T. Gruszka zwrócił 
uwagę, że mieszkańcy Boguszowic nie ze 
wszystkiego są zadowoleni – choćby z tego, 
że na wyremontowanej  ul. Kruczkowskiego 
po opadach stoi woda. Nawiązał też do sesji 
19 października br. i wątpliwości prezy-
denta A. Fudalego co do efektów dyskusji 
dotyczących rozwiązywania problemów 
na styku miasto – kopalnia. Radny uważa, 
że wszystkie zobowiązania wobec gminy 
są przez kop. „Jankowice” realizowane. 
Wypowiedź prezydenta, że górnictwo nie 
robi wszystkiego, by skutki eksploatacji były 
dla mieszkańców mniej uciążliwe, miała 
charakter uogólniający. Radny R. Niewelt 
dodał, że najwięcej szkód jest efektem dzia-
łalności innych okolicznych kopalń, które 
pod naszym miastem „fedrują”. Z kop. 
„Jankowice” wiąże się natomiast problem 
zasypania ul. Świerklańskiej, jednak i on 
zmierza ku rozwiązaniu poprzez odtworze-
nie tej drogi wzdłuż zwałowiska. Ostatnim 
akcentem listopadowej sesji było przeka-
zane przez R. Niewelta podziękowania dla 
radnych od oddziału PCK za wsparcie akcji 
zakupu ambulansu do poboru krwi.

(S), (r)

W grudniu odbędą się 
dwie sesje Rady Miasta: 

21 grudnia (sesja budżetowa) 
oraz 28 grudnia.            

Przewodniczący Rady Miasta 
Rybnika Michał Śmigielski znalazł 
się w gronie wyróżnionych nagrodą 
im. Grzegorza Palki. 

Pod koniec października w Galerii Por-
czyńskich w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia samorządowych Oskarów, czyli 
nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych za 

wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. 
Nagroda wręczana jest nieprzerwanie od 1998 r. 
i nosi imię wybitnego samorządowca, tragicznie 
zmarłego prezydenta Łodzi Grzegorza Palki, któ-
remu miasto to  zawdzięcza wzorowe zarządzanie 
i wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych 
i finansowych. Samorządowe Oskary przyznaje 
Liga Krajowa, organizacja wspierająca samo-
rządność, zrzeszająca Ligi Miejskie i Wiejskie. 
Michał Śmigielski otrzymał wyróżnienie w 
kategorii działań w samorządzie lokalnym o 
znaczeniu ponadlokalnym. Przewodniczącego 
Rady Miasta Rybnika doceniono za zainicjowa-
nie powołania Zespołu Szkół Wyższych na bazie 
istniejących zabudowań byłego szpitala. W gronie 
tegorocznych laureatów nagrody im. Grzegorza 
Palki znaleźli się również prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny i prezydent Przemyśla Robert 
Choma oraz poseł PO Waldy Dzikowski. 

Michał Śmigielski jest samorządowcem 
z 15–letnim, podobnie jak odrodzony samorząd, 
stażem. Przez pierwsze dwie kadencje pełnił 
funkcję wiceprezydenta Rybnika. Jest prezesem 
zaangażowanej w realizację Zespołu Szkół 
Wyższych Fundacji Ekoterm Silesia. Jako radny, 
a wcześniej wiceprezydent Rybnika, ma istotny 
wpływ na kształtowanie jego nowego oblicza.

Samorządowiec 
z Oskarem

c.d. ze strony 9



Przedstawiciele „starej strzechy” wręczają honorowe szpady górnicze.    Zdj.: r
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Po odwiedzeniu Katowic i Jastrzębia przyjechał do Rybnika i wziął udział 
w akadamii barbórkowej kopalni „Chwałowice”, zorganizowanej  w Domu 
Kultury w Niedobczycach. Wysłuchał okolicznościowych wystąpień dyrektora 
kopalni Stanisawa Konska oraz prezesa Kompanii Węglowej Maksymiliana 
Klanka, a następnie sam zwrócił się do zebranych górników z życzeniami  
z okazji święta i słowami podziękowania za trud pracy pod ziemią. — Dzięki 
wam, twardym ludziom, św. Barbara jest najbardziej znaną świętą w naszym 
kraju. Mój rząd zamierza przeprowadzić twarde reformy i pomoc św. Barbary 
bardzo by mi się przydała. Warto było na Śląsk przyjechać i posłuchać waszych 
problemów oraz poszukać tu, gdzie etos pracy jest wartością szczególną, pomy-
słu na dobrą gospodarkę — mówił premier. —  Obawiam się jednak, że nam 
potrzebna jest cała litania świętych... Jestem człowiekiem pracowitym i nie boję 
się pracy, ale zdaję sobie sprawę, że nigdy nie pracowałem tak ciężko jak wy. 
Szczęść Boże — zakończył. Następnie wręczył kilkudziesięciu pracownikom 
kopalni odznaczenia państwowe i resortowe. Był też świadkiem tradycyjnej 
ceremonii wręczania honorowych szpad górniczych.

Gośćmi uroczystości byli rybniccy samorządowcy: prezydent Adam Fudali, 
przewodniczący RM Michał Śmigielski oraz starosta rybnicki Damian 
Mrowiec. Zaproszeni zostali również przedstawiciele samorządu dzielnic 
Rybnika, pod którymi trwa górnicza eksploatacja. Spotkanie było okazją do 
przedstawienia K. Marcinkiewiczowi i jego ministrom problemów naszego 
subregionu. Prezydent A. Fudali wręczył premierowi pismo, w którym również 
jako przewodniczący zarządu Związku Subregionu Zachodniego, zwrócił się  
o wsparcie rządowe projektu budowy i modernizacji sieci głównych dróg 
subregionu. Szerzej temat ten omówiony został na str. 3.

(r)

Nowi parlamentarzyści nie zagrzali jeszcze dobrze ław 
poselskich, a samorządowcy już przygotowali dla nich 
bogaty zestaw problemów – jeżeli nie do załatwienia od 
razu, to przynajmniej do poważnego przemyślenia. 

Grać do jednej bramki
Jedną z pierwszych okazji do przedstawienia listy zagadnień przez 

przedstawicieli władz samorządowych, było spotkanie w Urzędzie 
Miasta Rybnika, zorganizowane z inicjatywy zarządu Związku Gmin  
i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego.

Zaproszenie przyjęli senator Antoni Motyczka oraz posłowie Krzysztof 
Gadowski, Grzegorz Janik, Andrzej Markowiak i Eugeniusz Wycisło, 
a obecni byli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin subregionu i przed-
stawiciele starostw powiatowych. Gospodarz spotkania, przewodniczący za-
rządu Związku i prezydent Rybnika Adam Fudali podkreślił rolę Związku, 
którego celem jest hierarchizacja potrzeb subregionu i arty-
kułowanie ich jednym głosem. Trzeba przyznać, że samorzą-
dowcy solidnie przygotowali się do dyskusji, przedstawiając 
propozycje koniecznych zmian ustawowych w różnych dzie-
dzinach życia gospodarczego i społecznego, prowadzących 
do ułatwień w funkcjonowaniu samorządów. Cały pakiet 
problemów przedstawił wójt Marklowic, a jednocześnie 
przewodniczący Związku Gmin Górniczych Tadeusz 
Chrószcz, wyrażając m.in. szczególnie krytyczny stosunek 
do mającego wejść w życie w marcu przyszłego roku przepisu 
nakazującego mieszkańcom terenów górniczych opłacanie 
kosztów sądowych w sprawach przeciwko kopalniom o na-
prawę szkód górniczych. Sugerowano parlamentarzystom, 

by w tej sprawie interweniowali jeszcze przed wejściem przepisu w życie. 
Podniesiono również problem opłaty eksploatacyjnej, podatku od „wyrobisk 
górniczych” czy kwestię przekazywania gminom przez spółki węglowe, ale  
i inne jednostki, jak spółdzielnie mieszkaniowe, zdewastowanych obiektów, 
terenów i infrastruktury. Burmistrz Rydułtów Alfred Sikora przedstawił  
z kolei problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych i pogórniczych 
zwałowisk skały płonnej, szczególnie nieprecyzyjne przepisy, powodujące 
negatywny wpływ niektórych działań rekultywacyjnych na środowisko. Obok 
spraw związanych z działalnością zakładów górniczych, szczególnie mocno 

Krytycznych uwag wójta Tadeusza Chrószcza na temat traktowania 
przez prawo gmin górniczych słuchają poseł Grzegorz Janik (PiS)  
i senator Antoni Motyczka (PO).                                          Zdj.: r

c.d. na stronie 12

Na kilka dni przed Barbórką wizytę w naszym regionie 
złożył premier Kazimierz Marcinkiewicz wraz z kilkoma 
ministrami swojego gabinetu.  

Barbórka z premierem

Prezydent Adam Fudali o wsparciu budowy sieci dróg rozmawał także z mini-
strem Jerzym Polaczkiem.                                                      Zdj.: K. Jaroch.
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Dlatego właśnie samorządowcy z Niedo-
bczyc, którym na sercu leży dobro dzielnicy, 
zorganizowali spotkanie w DK Niedobczyce 
z udziałem przedsiębiorców i władz miasta.  
Z zaproszenia skorzystali prezydenci Adam 
Fudali i Jerzy Frelich oraz przewodniczący 
RM Michał Śmigielski, a także Anna Świenty 
i Zbigniew Głowacki z rybnickiej policji. Po 
drugiej stronie usiedli m.in. przedstawiciele 

firm Lubar, Carbon Service, Gramex, 
Ośrodka Pomiarów i Automatyki oraz Za-
kładu Elektrociepłownie RSW. — Z firmami 
działającymi na terenach pogórniczych, poprze-
mysłowych spotykamy się już po raz trzeci. To 
trudny teren, stąd wiele problemów, ale może uda 
się je nam rozwiązać — mówił radny Henryk 
Ryszka. Gospodarzem była firma Remontex, 
której przedstawiciele nie szczędzili uwag pod 

adresem nieobec-
nej syndyk mająt-
ku b.  RZN–ów 
Katarzyny Po-
ciechy–Walijew-
skiej, szczególnie 
w kontekście hali 
konstrukcy jnej  
z lat 60., znajdują-
cej się na terenie 
RZN–ów, którą 
f i rma  dz ie rża -
wi, ale chciałaby 
kupić.  Szkopuł  
w tym, że cena 
przetargowa usta-

lona przez syndyka sięga prawie 800 tys. zł, co 
zdaniem przedstawicieli firmy Remontex jest 
sporą przesadą, zważywszy na jej stan: — To 
ruina, dach przecieka, nie ma wody i mediów, 
ludzie pracujący tam muszą myć się gdzie indziej. 
(...) Chcemy inwestować w tę halę, ale inaczej 
działa się kiedy jest się właścicielem... Przedsię-
biorcy zwrócili również uwagę na fakt, że mimo 
5. już przetargów, cena wciąż utrzymuje się na 
tym samym poziomie. Dlatego pytali czy można 
wpłynąć na jej obniżenie. Remontex zatrudnia 
137 osób – pracują w systemie 3–zmianowym 
i chcą pracować nadal: — Musimy tworzyć 
miejsca pracy, bo za chwilę ten teren całkiem 
zniszczeje i będzie jeszcze większe bezrobocie, 
a tego nikt nie chce. Moglibyśmy zostawić to  
i iść gdzie indziej, ale chcemy coś robić, właśnie 
tutaj. Pozostali uczestnicy spotkania przyznali, 
że perspektywa stworzenia nowych miejsc pra-
cy w tak specyficznej dzielnicy, ma ogromne 
znaczenie. 

Nieobecni nie mają możliwości obrony, 
więc uczestnicy spotkania nie usłyszeli sta-
nowiska pani likwidator. Nie kwestionowano 
jednak, że jej działanie musi być zgodne  
z prawem, a prezydent zaproponował zorga-
nizowanie kolejnego spotkania z udziałem 
firm i pani syndyk, tym razem w Urzędzie 
Miasta (zaplanowano je na 15 grudnia,  
a ze źródeł nieoficjalnych wiemy, że pani syn-
dyk wypowiedziała Remontexowi dzierżawę. 
Więcej w styczniowej „GR”).

Uczestnicy spotkania w DK Niedobczy-
cach sugerowali również, by przestać dzielić 
teren na pokopalniany i RZN-owski, a dążyć 
raczej do jego scalenia, bo problemy, przed 

podkreślono problemy komunikacyjne subregionu, 
w tym starania samorządów o przekwalifikowanie 
planowanej Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna 
na drogę krajową i wsparcie tej inwestycji ze środ-
ków rządowych (czytaj też na str. 3 i 4.). Prezydent 
A. Fudali podjął temat uproszczenia procedur 
naboru wniosków o dofinansowanie ze środków 
unijnych. W całym procesie odrzucanych jest sporo 
wniosków, których niezbędnym elementem jest 
opracowanie kosztownej dokumentacji projekto-
wej. Propozycja polega na wybieraniu poprzez kon-
sensus najważniejszych dla regionu przedsięwzięć 
rozwojowych, które mają największe szanse otrzy-
mania dotacji. Samorządowcy sugerowali również 
stworzenie mechanizmu pozwalającego gminom 
odzyskanie zapłaconego przy realizacji projektów 
ze środków europejskich podatku VAT. Podejmując 
temat składowych budżetów samorządów, starosta 
rybnicki  Damian Mrowiec z niepokojem mówił 

o rozważanej koncepcji pozostawiania części 
podatku od dochodów osobistych nie w miejscu 
zamieszkania, ale w miejscu pracy, co zdecydowa-
nie pogorszyłoby kondycję finansową mniejszych 
gmin. Jednym z najważniejszych problemów jest 
przekazywanie samorządom przez państwo ko-
lejnych zadań bez zapewnienia wystarczających 
środków na ich realizację. Szczególnie wyraźnie 
problem ten występuje w oświacie, gdzie państwowa 
subwencja nie pokrywa sporej części potrzeb. Po-
dobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o finansowanie 
opieki społecznej, o czym mówiła burmistrz Radlina 
Barbara Magiera. Samorządowcy wnioskują też  
o przywrócenie dotacji z budżetu państwa na wy-
płaty dodatków mieszkaniowych, których całkowity 
koszt ponosi teraz gmina. Jak mówił prezydent 
Wodzisławia Śl. Adam Krzyżak, stanowi to dla 
gminnego budżetu wyjątkowe obciążenie. Poruszo-
no również kwestię konieczności wprowadzenia w 
życie ustawy o ratownictwie medycznym, ogranicza-
nia niskiej emisji zanieczyszczeń itp. Samorządowcy 
liczą także na wsparcie przez parlamentarzystów 

realizacji konkretnych inwestycji w naszym subre-
gionie: rozbudowy sieci komunikacyjnej, budowy 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 
i bazy logistycznej w Gorzyczkach, modernizacji  
i rozbudowy lotniska w Gotartowicach oraz dokoń-
czenia szpitali w Rybniku i Raciborzu.

Parlamentarzyści, zadeklarowali pomoc na 
miarę swoich możliwości, sugerując, by na początek 
wybrać kilka zagadnień i zgłaszać je już w formie 
gotowych interpelacji, co skróci czas ewentualne-
go rozwiązania. Można je poddać dyskusji m.in. 
na forum funkcjonującego w sejmie zespołu  
ds. samorządu terytorialnego czy sejmowych ko-
misji. Zgodzono się również co do konieczności 
dalszego istnienia zespołu parlamentarno–samo-
rządowego Związku Subregionu Zachodniego.

Trudno oczekiwać szybkich efektów spotkania, 
bo spornych kwestii nagromadziło się zbyt dużo, 
ważne, by zarówno samorządowcy, jak i wybrani 
przez mieszkańców regionu parlamentarzyści grali 
w jednej drużynie...

(r)

...po pierwsze nie szkodzić 
Przedsiębiorstwa, które funkcjonują na obszarach poprzemysłowych nie 

mają łatwego życia. Tak jak w Niedobczycach, gdzie zagospodarowanie 
obiektów byłej kop. „Rymer” i Rybnickich Zakładów Naprawczych wciąż 
wiąże się z poważnymi problemami. Jednak przedsiębiorcy nie zamierzają 
się poddać – nie chcą się przenosić, myślą o zatrudnianiu nowych ludzi, więc 
trzeba pomóc im w rozwiązaniu problemów, a najważniejsze... nie szkodzić. 

Primum non nocere, czyli...

Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Rady Dzielnicy, radnego H. Ryszki 
i DK Niedobczyce, przedsiębiorcy podzieli się problemami na jakie natrafiają, 
prowadząc firmy na terenach poprzemysłowych. Zdj.: s   

Grać do jednej bramki
c.d. ze strony 11

c.d. na stronie obok
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Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Śląskiego to kluczowy dokument określający 
podział unijnych funduszy strukturalnych w woje-
wództwie śląskim na lata 2007–2013. Póki jednak 
trwają dyskusje nad kształtem unijnego budżetu, 
wszystko istnieje tylko  sferze planów. — RPO jest 
spójny z opracowaną Strategią Rozwoju Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2000–2020. To dwa dokumenty 
o podstawowym znaczeniu planistycznym i wyko-
nawczym — mówi członek zarządu Województwa 
Śląskiego Marian Jarosz. — Zawsze dążyliśmy 
do modelu unijnego, by rozwój regionalny był pro-
gramowany, ale również wykonywany na poziomie 
regionów, czytaj województw. To od nas zależy co 
do programu wejdzie i jakie działania są dla nas 
najbardziej istotne. RPO zastąpi Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który 
określa cele i kierunki polityki regionalnej i wyso-
kość środków uruchamianych w latach 2004–2006 
 z udziałem funduszy strukturalnych: Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny przygotowuje 
zarząd Województwa Śląskiego, ale nie samo-
dzielnie. Przeprowadzono już badanie ankietowe,  
w którym wzięło udział 215 instytucji, zorgani-
zowano też warsztaty w czterech grupach tema-
tycznych; RPO promowano w czasie konsultacji 
społecznych; wreszcie przygotowano subregionalne 
spotkania konsultacyjne, które odbyły się w Biel-
sku–Białej, Częstochowie, Katowicach i w Rybni-
ku, gdzie wstępny projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007–2013 przedstawili wicemarszałek M. Jarosz 
i dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i 
Funduszy Europejskich Elżbieta Bieńkowska: 

— Ten program oznacza wprowadzenie w życie 
Strategii..., określenie procedur – tego, kto będzie 
mógł korzystać z unijnych środków i na jakie pro-
jekty mogą zostać przeznaczone. W konsultacjach 
wzięły udział władze gmin i powiatów zrzeszonych  
w Związku Subregionu, przedstawiciele organizacji 
pracodawców, szkół wyższych, organizacji poza-
rządowych, służb mundurowych, przedsiębiorcy  
i urzędnicy. — To spotkanie z potencjalnymi bene-
ficjantami RPO, z aktorami tej sceny — mówił go-
spodarz, przewodniczący Związku Adam Fudali. 
— To program, który piszemy sami — przekonywała  
E. Bieńkowska, która omówiła 4 priorytety Progra-
mu, a są to ochrona środowiska i przestrzeń, infra-
struktura transportowa, infrastruktura społeczna, 
gospodarka i innowacje, zwracając przy tym szcze-
gólną uwagę m.in. na określenie beneficjentów  
i typy projektów. To właśnie na etapie tworzenia 
Programu pojawia się wiele pytań i uwag, które 
warto przeanalizować, by był on „szyty na mia-
rę”. Stąd konsultacje, które uczestnicy skrzętnie 
wykorzystali do przedstawienia swoich propozycji  
i opinii. Sugerowano m.in. wpisanie do Progra-
mu lotnisk i procentowe podniesienie nakładów 
finansowych na infrastrukturę transportową, do 
czego namawiał wiceprezydent Rybnika Jerzy 
Frelich. Wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz 
odniósł się też do jednego z zapisów Programu 
dotyczącego tworzenia warunków lokalowych do 
rozwoju działalności gospodarczej oraz apelował, 
by nie kłaść nacisku na rekultywację terenów,  
a  r a c z e j  n a 
transformację 
terenów zde-
gradowanych,  

którymi stoją i będą stawać przed-
siębiorcy, są wspólne. Pytano rów-
nież o podłączenia do wodociągów  
i o to, gdzie odprowadzane są ścieki 
z budynków byłej kop. „Rymer”  
i RZN–ów. Proponowano ponadto 
zinwentaryzowanie obiektów na tych 
terenach, by ustalić kto za nie odpo-
wiada, aby nie dochodziło do takich 
sytuacji, jak w przypadku stróżówki na 
terenie b. kop. „Rymer”, którą firma 
Remontex sama chętnie by wyburzyła, 
bo obiekt jest niebezpieczny – zło-
miarze wykradli zbrojenia, co grozi 
katastrofą budowlaną, a często bawią 
się tam dzieci. W ten sposób przywo-
łany został temat rzeka, jakim jest 
plaga kradzieży: — Złomiarze niszczą 
i rozkradają co się da — mówili chó-
rem przedstawiciele firm, z których 
jedna może „pochwalić się” pokaźną 
teczką ze sprawami poświęconymi 
złomiarzom. To zjawisko nie jest 
obce komendantowi rybnickiej policji  
Z. Głowackiemu, który bogatszy o do-
świadczenia z Żor i Dębieńska, zdaje 
sobie sprawę z konsekwencji zamknię-
cia dużego obiektu przemysłowego. 
Mówił o punktach skupu złomu, które 
w obrębie likwidowanych obiektów 
wyrastają jak grzyby po deszczu i ich 
kontroli. A przedsiębiorcy narzekali 
na nieskuteczność prawa, która ujaw-
nia się w sytuacji kiedy uda się złapać 
złomiarzy na gorącym uczynku, a oni  
i tak wychodzą na wolność, i jak mó-
wią przedsiębiorcy „...śmieją się nam 
w twarz”. Podano też przykład postę-
powania sądowego, z którego obron-
ną ręką wyszedł... złomiarz. Zdaniem 
komendanta policji, sposobem na 
ukrócenie tego procederu może być 
monitoring lub telewizja przemysło-
wa, sugerował też, by dotrzeć do po-
lityków, by ci lobbowali za zmianami  
w przepisach. Zb. Głowacki mówił 
również, że możliwa jest ścisła kon-
trola poszczególnych firm, ale zwykle 
idzie ona w wielu kierunkach, które 
nie zawsze są przedsiębiorcom na 
rękę. Zapewniał też, z czym nie chcieli 
się zgodzić uczestnicy spotkania, że 
Niedobczyce są najbezpieczniejszą 
dzielnicą miasta. Jadwiga Leonar-
ska z RD Niedobczyce przekonywała, 
że tego typu spotkania mogą przynieść 
korzyści obu stornom, dlatego na  
8 grudnia zaplanowano kolejne, tym 
razem w ścisłym gronie przedsiębior-
ców i policji, by wspólnie opracować 
strategię bezpieczeństwa zakładów 
działających w Niedobczycach. 

(S)

„Nic o nas, bez nas” – ta zasada obowiązuje podczas tworzenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Gminy 
i powiaty zrzeszone w Związku Subregionu Zachodniego mają możliwość 
przedstawienia swoich propozycji i uwag do wstępnego projektu tego programu. 
Po Katowicach, Częstochowie i Bielsku konsultacje subregionalne odbyły się 
również w Rybniku.

Gminy mają głos

Elżbieta Bieńkowska przedstawiła uczestnikom spotkania wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego (dostępny na stronie  
www.rop.silesia-region.pl.)                     

c.d. ze strony obok

c.d. na stronie 18
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Szczególne powody do narzekań mają mieszkańcy Niedobczyc, gdzie 
niektóre drogi były rozkopane przez kilkanaście miesięcy. W poprzedniej 
„GR” tłumaczyliśmy skąd się wzięły problemy głównego wykonawcy 
czyli Hydrobudowy 9 z Poznania, informując, że po przejęciu robót od-
tworzeniowych dróg przez podwykonawcę – Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych coś drgnęło... I rzeczywiście – drgnęło i niewiele więcej. 
Wykonawcy z tygodnia na tydzień obiecy-
wali sukcesywne odtworzenie nawierzchni 
najbardziej newralgicznych szlaków komu-
nikacyjnych dzielnicy: ulic Górnośląskiej 
(która była czterokrotnie rozkopywana  
i zakopywana), Janasa i jej bocznych oraz 
Rymera, po czym nie przestrzegali wła-
snych harmonogramów. W końcu przyszła 
zima i mieszkańcy zaczęli się obawiać, jak 
będą się poruszać po wysypanych tłuczniem zaśnieżonych drogach. 

Te obawy sprawiły, że atmosfera na spotkaniu mieszkańców Niedobczyc 
z prezydentem Adamem Fudalim, jego pełnomocnikiem ds. realizacji tej 
inwestycji Januszem Koperem, przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz 
wykonawcy była gorąca i pełna wzajemnych animozji. Ludzie nie bardzo 
już chcieli słuchać co i ile zostało zrobione, choć to niebagatelny zakres 
robót, i w porównaniu z innymi miastami, gdzie realizowane są podobne 
inwestycje przy wsparciu unijnych środków, Rybnik wypada nie najgorzej. 
Mieszkańcy chcieli wiedzieć, dlaczego się ich zwodzi kolejnymi terminami, 
kto jest winien przestojom z powodu poprawek robót sieciowych i fatalnego 
nadzoru, kto im będzie płacił odszkodowania za przebite opony, zniszczone 
felgi i uszkodzone nadwozia? Dlaczego w Popielowie i Radziejowie roboty 
posuwają się w dobrym tempie, a w Niedobczycach „nie idzie”... Rozcza-
rowany działaniami poznańskiej firmy był też prezydent, wysuwając nawet 
przypuszczenie, że wstrzymuje ona roboty, mając nadzieję na wygraną  
w postępowaniu arbitrażowym aż w Paryżu, co skutkowałoby płatnościami 
miasta nie według kursu euro w dniu przedłożenia przez firmę faktury, jak 
stanowiła umowa, ale według kursu z dnia jej podpisania czyli 4,7 zł za euro. 
Czy wina leży może w zbytnim rozpędzeniu się z robotami sieciowymi, za 
którymi nie nadążają drogowcy, albo w czekaniu drogowców na odbiór 
techniczny wcześniejszych, wielokrotnie poprawianych robót itd., itd. Do 
mikrofonu ustawiła się długa kolejka mieszkańców dzielnicy, chcących 
przedstawić swoje żale i uwagi. — Po co kolejne harmonogramy, które nie 
są przestrzegane — pytał Marceli Mitko, mówiąc też o błędach już na 
etapie prac projektowych, braku odpowiedniego nadzory nad robotami  
i powierzaniu robót firmom do tego nieprzygotowanym. Od Henryka Ce-
buli dostało się radnemu Henrykowi Ryszce i członkom Rady Dzielnicy, 
osobom, które są najbardziej zaangażowane w sprawę i pełnią, niestety, 
rolę buforu między mieszkańcami a miastem oraz firmą. O zrozumienie  
i docenienie działań RD i radnego H. Ryszki apelował natomiast Andrzej 
Kula, zaś prezydent podkreślił, że akurat te osoby są bardzo pomocne, 
jeśli idzie o rozwiązywanie  niedobczyckich problemów. Hanna Warmuła  
przedstawiła dramatyczną sytuację ul. Orzechowej, gdzie według niej 
zupełnie niepotrzebnie został „zgryziony” pozostały jeszcze pasek asfaltu. 
— Zróbcie przynajmniej jeden pas, by można się jakoś poruszać — dener-
wowała się mieszkanka Orzechowej. –– Wszystkie przecinki są wysypane 
tłuczniem i kamienia wylatują spod kół jak z procy — skarżyli się mieszkańcy. 

Podobny problem dotyczy ul. Jabłoniowej, gdzie prace były poszerzone  
o remont wodociągu. Nieodpowiednie zasypanie wykopów przez PWiK  
i roboty poprawkowe sprawiły, że na razie nie można tam położyć asfaltu. 
Mieszkańcy wskazywali też miejsca absolutnej fuszerki, z kuriozalnym 
przypadkiem braku w całym ciągu 3–metrowego odcinka rury. Roboty 
poprawkowe znów wymagały czasu, a ludzie pytają, gdzie był inspektor 

nadzoru? Zastrzeżenia wnosiły również 
osoby, których posesje projekt omija. 
Prezydent tłumaczył, że ze względów 
ekonomicznych, nie wszystkie domy mogą 
zostać przyłączone, a wobec wątpliwości 
zachęcał do odwiedzenia Urzędu Miasta  
i sprawdzania swojej sytuacji bezpośred-
nio na mapkach. — Całą odpowiedzial-
ność biorę na siebie — mówił prezydent. 

— Należę jednak do ludzi upartych i tę inwestycję traktuję ambicjonalnie. 
Zrobię wszystko, by ostateczny termin nie był zagrożony. Można wprawdzie 
zerwać umowę kontraktową i nieudolną firmę usunąć, ale w konsekwencji 
prace zostałyby zatrzymane całkowicie na rok czy półtora, aż do rozstrzygnięcia 
nowego przetargu. Może trzeba wybrać mniejsze zło... Najmniej zdeter-
minowani i najspokojniejsi wydawali się przedstawiciele Hydrobudowy 
9, zapewniając, że „przyjrzą się” sytuacji w najbardziej newralgicznych 
miejscach i postarają się problemy rozwiązać, nawet wbrew warunkom 
atmosferycznych. Wzięli też na siebie odśnieżanie pokrytych tłuczniem 
odcinków, by komunikację ułatwić. Zastrzeżenia co do współpracy z tym 
przedsiębiorstwem mają też niewielkie firmy, np. transportowe, zatrud-
niane „na dniówki” przez podwykonawców. 

Nieoczekiwanie problemy kanalizacyjne zantagonizowały niedobczycką 
społeczność. Zdeterminowani przedstawiciele Rady Dzielnicy już w paździer-
niku wystosowali do prezydenta list, w którym zapowiedzieli blokadę dróg. 
Pismo to podpisane przez przewodniczącą Zarządu Jadwigę Leonarską, 
Joachima Hermana i radnego  H. Ryszkę oraz odpowiedź prezydenta z de-
klaracją osobistego zaangażowania się w tę sprawę, opublikowała parafialna 
gazetka  „Serce”. Wywołało to kontrowersje i zarzuty grupy mieszkańców, 
która pomysł blokad przypisała sobie, jednak nie wystąpiła z nim formalnie. 
Spotkanie zakończyło się polemiką mieszkańców na ten właśnie temat...

•   •   •
Zgodnie ze swoimi zapewnieniami na zebraniu w Niedobczycach, 

prezydent Adam Fudali spotkał się z kierownictwem firmy Hy-
drobudowa 9, przedstawiając dramatyczną sytuację mieszkańców 
dzielnicy i ich determinację. Interwencja spowodowała zapewnienie 
dyrekcji firmy o intensyfikacji prac. Na moment zamknięcia grudniowego 
numeru „GR” (9.12) sytuacja wyglądała następująco: ul. Górnośląska 
jest przejezdna aż do przystanku koło SP 21, jeszcze przed świętami po-
winna nastąpić tam likwidacja ograniczającej ruch sygnalizacji świetlnej;  
na ul. Rymera roboty są w toku, do połowy grudnia powinny zostać za-
kończone na odcinku do ul. Barbary; na ul. Janasa wszystkie poprzeczne 
wykopy zostaną zaasfaltowane i droga, generalnie przejezdna, musi w tym 
stanie przetrwać zimę. Osiem bocznych ulic, w tym Orzechowa, Jabłoniowa 
i in. zostaną wyrównane granulatem, by można było przejechać i prowadzić 
odśnieżanie. Roboty będą kontynuowane jak tylko pozwolą na to warunki 
pogodowe.                                                                                               (r)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Danuty Węgrzyk
znawczyni muzyki klasycznej i nieocenionego doradcy w tej dziedzinie, 

autorki słów o muzyce i muzycznej komentatorki, 
bez Niej koncerty nie będą już takie same... 

 Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia 
 składają
 dyrekcja i pracownicy Rybnickiego Centrum Kultury

Proboszczowi parafii Matki Boskiej Bolesnej

księdzu Franciszkowi Radwańskiemu
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Matki
 składają
 dyrekcja i pracownicy 
 Rybnickiego Centrum Kultury  

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rybniku jeszcze 
długo nie zejdzie z naszych łamów – nie dość,  
że inwestycja jest wieloletnia, to jej realizacja  
nie we wszystkich 14 dzielnicach, jakie aktualnie 
obejmuje, przebiega bezproblemowo. 

Zróbcie jeden pas!
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Przyznawana od 1999 roku nagroda honoruje 
osoby i firmy, które w sposób szczególny zaistniały 
na, głównie gospodarczej, mapie regionu, ale też 
ludzi oraz instytucje, które swoimi dokonaniami 
promują region w innych dziedzinach. Nagrody 
przyznawane są przez ponad 20–osobową kapi-
tułę, w skład której wchodzą m.in. prezydenci, 
burmistrzowie i starostowie miast, gmin i powia-
tów subregionu zachodniego, rektorzy śląskich 
wyższych uczelni, redaktorzy naczelni mediów, 
przedstawiciele zarządów firm oraz laureaci Czar-
nych Diamentów z lat poprzednich. W uroczystej 
gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej wzięli udział 
parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów 
terytorialnych oraz gospodarczego, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele wyższych uczelni oraz goście Izby 
z Czech i Chorwacji. Witając zaproszonych prze-
wodniczący kapituły, prezes zarządu Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Dono-
cik oraz prezes zarządu rybnickiej Izby Andrzej 
Żylak, poprosili obecnych o uczczenie chwilą ciszy 
pamięci górników, którzy zginęli niedawno w kop. 
„Zofiówka”. Współgospodarz uroczyści, prezydent 
Adam Fudali przekazał garść informacji o mieście 
i działaniach samorządu na rzecz rozwoju gminy 
m.in. poprzez politykę inwestycyjną i podatkową. 
Chwilę potem odbierał Nagrodę Specjalną Czar-
ny Diament 2005, przyznaną za wieloletnią ścisłą 
współpracę z samorządem gospodarczym, a zwłasz-
cza z rybnicką Izbą, umiejętne wykorzystywanie 
środków UE dla rozwoju infrastruktury Rybnika, 
przyczynianie się do zdobywania przez miasto 
czołowych pozycji w rankingach i konkursach oraz 
poprawę jakości usług świadczonych mieszkańcom 
Rybnika, potwierdzoną certyfikatem Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.   

Odbierając nagrodę 
prezydent podzię-
kował swoim współ-

pracownikom: za-
stępcom Ewie Ryszce, 

Józefowi Cyranowi i Jerzemu Frelichowi oraz 
sekretarzowi miasta Danieli Lampert i skarb-
nikowi Bogusławowi Paszendzie za wspieranie 
działań na rzecz rozwoju miasta i zapewnił, że 
nadal poświęcał będzie wszystkie siły pracy sa-
morządowej.

Drugim laureatem Nagrody Specjalnej został 
Jacek Piechota, do 31 października br. minister 
gospodarki i pracy. Dziękując za wyróżnienie 
podkreślił, jak bliski jest mu Śląski i nasz region, 
nazywając go swoją drugą Małą Ojczyzną.

Nagrodą Czarnego Diamentu uhonorowano 
6 rybnickich firm. Przedsiebiorstwo Han-
dlowo–Usługowe Ecol Sp. z o.o. jest liderem 
w dziedzinie techniki smarowniczej i czyszczenia 
hydrodynamicznego, zajmuje się usługami re-
montowo–konserwacyjnymi i smarowniczymi oraz 
dystrybucją paliw, olejów i smarów dla przemysłu; 
nagrodę odebrał prezes Kazimierz Majka. Firma 
Eko–Bis B.G., Sp. z o.o. zajmuje się rekultywa-
cją zwałowisk, przesiewaniem węgla i produkcją 
brykietów, przedsięwzięciami z zakresu instalacji 
grzewczych, produkuje też i remontuje urządze-
nia dla przemysłu górniczego; statuetkę odebrał 
prezes firmy Wiesław Popek. Przedsiębiorstwo 
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamie-
niem S.A. jest jednym z największych prywatnych 
przewoźników kolejowych, działającym również 
za granicą. Dysponuje najbardziej nowoczesną 
lokomotywą w kraju; nagrodę odebrał prezes 
firmy Kazimierz Musiolik. Sp. z o.o. Sadex 
zajmuje się produkcją urządzeń górniczych, 
a także wykonywaniem specjalistycznych usług 
dla górnictwa. Kilkanaście patentów i licencji 
umożliwia firmie zastosowanie w produkcji i usłu-
gach bezpiecznych technologii; nagrodę odebrali 
prezes Bogusław Ryszka oraz przewodniczący 
Rady Nadzorczej i założyciel firmy Marian Sala. 
Spośród wszystkich nagrodzonych najdłużej, 

Adam Fudali funkcję prezydenta 
pełni drugą kadencję. Jest inicjatorem 
powołania oraz przewodniczącym 
Związku Gmin i Powiatów Subregio-
nu Zachodniego Woj. Śląskiego oraz 
członkiem komitetów sterujących 
przy Urzędzie Marszałkowskim, 
mających wpływ na kierunek rozwoju 
województwa. W swojej polityce kon-
tynuuje prowadzone od 1990 roku 
przez rybnicki samorząd przemiany 
społeczno–gospodarcze na rzecz 
uczynienia z Rybnika silnego centrum 
jednego z czterech w województwie 
subregionów. Służą temu działania 
proinwestycyjne i konsekwentna 
realizacja przyjętych priorytetów: 
budowa kanalizacji, poprawa układu 
komunikacyjnego, rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw, posze-
rzanie możliwości edukacyjnych 
młodzieży poprzez doprowadzenie 
do powstania Zespołu Szkół Wyższych 
oraz tworzenie korzystnego klimatu 
dla inwestorów, co zaowocowało 
ostatnio kilkoma komercyjnymi inwe-
stycjami, dzięki którym miastu przy-
będzie ok. 3 tys. miejsc pracy. Udaje 
się również skutecznie pozyskiwać 
środki unijne, które wydatnie wspo-
magają budżet gminy, a w przypadku 
kanalizacji – umożliwiły realizację tej 
inwestycji. W ostatnich dwóch latach, 
zarówno miasto, jak i prezydent oso-
biście, odnotowali wiele sukcesów 
na forum ogólnopolskim. A. Fudali 
został Najlepszym Samorządowcem 
Roku 2004 w kat. gmin miejskich, 
jako jedyny przedstawiciel samorządu 
w Polsce otrzymał Honorowy Medal 
Europejski za propagowanie idei 
integracji europejskiej, jest też laure-
atem Śląskiego Oskara za rok 2004. 
W tegorocznej edycji prestiżowego 
Rankingu Samorzadów „Rzeczpospo-
litej” Rybnik uplasował się w pierwszej 
trójce, między Poznaniem a Krako-
wem, po raz trzeci z rzędu znalazł 
się w czołówce konkursu i programu 
certyfikacyjnego Gmina Fair Play, 
a niedawno zajął pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim rankingu Profesjo-
nalna Gmina Przyjazna Inwestorom.

Czarne Diamenty 2005

Tegoroczną edycję przyznawanej przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego nagrody Czarne Diamenty 
zdominował... Rybnik. Na 11 statuetek aż 6 trafiło do firm i przedsiębiorstw 
z naszego miasta, a jednym z dwóch laureatów Nagrody Specjalnej został 
prezydent Rybnika Adam Fudali.

Rybnickie akcenty

c. d. na stronie 16

Na zdj.: laureat oraz członkowie kapituły (od 
lewej) J. Piechota, T. Donocik i A. Żylak. 

Tegoroczni lau-
reaci nagrody 
Czarny  Dia-
ment.     Zdj.: r
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Dobiega końca budowa szpitala w Orzepowicach 
– jednej z największych inwestycji w mieście, sięgającej 
swoimi początkami wczesnych lat 70. ub. wieku. 

Rozpoczęta wtedy budowa została z powodu braku środków „uśpiona” na 
długie lata, a reaktywacja nastąpiła dopiero po roku 1990, za sprawą ekipy 
samorządowej prezydenta Makosza. Inwestycja jest prowadzona z budżetu 
państwa, a miasto, pełniące funkcję inwestora zastępczego, otrzymuje na 
budowę dotację celową na podstawie umowy z marszałkiem województwa. 
Najczęściej jednak, w stosunku do przyjętego na wstępie harmonogramu 
budowy, kolejne transze były ograniczane, stąd też poślizgi w realizacji całej 
inwestycji. Szczęśliwie jednak, z końcem 2005 roku, cykl inwestycyjny powi-
nien zostać zakończony. Ostatnim oddanym do użytku oddziałem był oddział 
kardiologiczny, poszerzono też łóżkową część oddziału rehabilitacyjnego  
i oddano do użytku lądowisko dla helikopterów. Pozostało jeszcze ukończe-
nie budowy szpitalnej kaplicy i dezynfektorowni i uporządkowanie terenu.

Mimo zakończenia cyklu inwestycyjnego szpitala, utrzymanie poziomu 
świadczonych przez placówkę usług wymagać będzie nie tylko ciągłego 
finansowania działalności bieżącej, ale i modernizacji aparatury medycz-
nej. Najświeższym tego przykładem jest zastąpienie funkcjonującego 
dotąd w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej tomografu komputerowego 
bardziej nowoczesnym urządzeniem oraz powstanie nowej Pracowni 
Tomografii Komputerowej. Nowy tomograf znacznie podnosi status 
Pracowni TK, gdyż umożliwia pozyskanie wyższego kontraktu z NFZ  
i tym samym wyższych wpływów finansowych. 16–rzędowy tomograf, poza 

dotychczasowymi funkcjami, umożliwia bardzo dokładny ogląd układu 
naczyniowego i jest bezinwazyjną alternatywą dla koronarografii i innych 
badań, co zdecydowanie przyśpieszy diagnozowanie pacjentów również  
z chorobami krążenia. Poszerzy też zakres wczesnego wykrywania chorób 
onkologicznych i neurologicznych. Szpital zaoszczędzi na opłatach serwi-
sowych ponad 1 mln zł, które będzie można wydać na inne potrzeby pla-
cówki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 mln zł, z czego 2 mln 700 tys. zł  
pochodziło ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a 300 tys. ze środków 
własnych szpitala. 

Uroczyste uruchomienie tomografu i oddanie do użytku pracowni 
odbyło się z udziałem prezydenta Adama Fudalego i wicemarszałka  

bo od 1955 roku, istnieje Przedsiębiorstwo 
Spedycyjno–Transportowe „Transgór” S.A. 
Efektywna restrukturyzacja sprawiła, że firma 
jest w dobrej kondycji. Zajmuje się przewozami 
pasażerskimi i towarowymi, usługami motory-
zacyjnymi oraz gospodarką odpadami; nagrodę 
odebrał prezes Antoni Mainczyk. Jedyną 
kobietą w gronie odbierających nagrody była 
właścicielka piekarni Emilia Kristof. Zakład 
ten znany jest z szerokiego asortymentu wypie-
ków, sprawdzonych starych śląskich receptur,  
w tym sernika królewskiego, za który otrzymała 
Śląski Znak Jakości. 

Pozostali laureaci to: Jastrzębska Spółka 

Kolejowa Sp. z o.o., Jastrzębski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kompania 
Węglowa S.A. z Katowic i Zakład Odmeta-
nowania Kopalń „ZOK” Sp.z o.o. z Jastrzę-
bia–Zdroju. Nagrodę dla instytucji otrzymała 
Akademia Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach, a odebrał ją pochodzący z Wodzisławia 
Śl. rektor – dr hab. Zbigniew Waśkiewicz. 

Prezes A. Żylak podkreślił obecność wśród 
laureatów wielu firm nie tylko stricte górniczych 
jak Kompania Węglowa, ale i pracujących na 
rzecz górnictwa, co świadczy o wciąż dobrej 
kondycji tej gałęzi przemysłu i rodzi nadzieję na 
niezłe perspektywy w kontekście rozwoju nowo-
czesnych, „czystych”, technologii węglowych. 

Uroczystość uświetnił występ Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i tańca „Mazowsze” 

im. Tadeusza Sygietyńskiego. Jak zapowiadał 
tytuł koncertu – „Barwy Polski” za sprawą 
tańców od Bałtyku po Tatry zmieniały się jak 
w kalejdoskopie i zdały się rozsadzać kolorami 
niemałą przecież scenę TZR. Na zakończenie, 
nestor zespołu Stanisław Jopek odśpiewał przy 
aplauzie na stojąco swojego „Furmana”. Prezes 
A. Żylak wręczył artyście podziękowanie dla 
zespołu w postaci porcelanowego Śląskiego Go-
łębia Przyjaźni, nagrody ustanowionej z okazji 
obchodzonego w tym roku 10–lecia rybnickiej 
Izby. Przypomnijmy, że „Mazowsze” również 
przed pięcioma laty było ozdobą gali Czarnych 
Diamentów i wtedy, z okazji jubileuszu półwie-
cza istnienia, zespół otrzymał inną nagrodę Izby 
– Piramidę Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni.

(r)

Oficjalnego uruchomienia nowego urządzenia dokonali kierownik Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej dr Barbara Strządała, prezydent Adam Fudali i wicemarszałek województwa 
Sergiusz Karpiński.                                                                                            Zdj.: r

Śląskiego Gołębia Przyjaźni z rąk prezesa Andrzeja Żylaka odebrał 
Stanisław Jopek.

Barwy Polski...                                                                     Zdjęcia: r

c.d. ze strony 15

Rybnickie akcenty

Nowy tomograf
Szpital na finiszu

c.d. na stronie 31
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Pierwsza podwoje otwarła „Agata”, salon meblowy i wyposażenia 
wnętrz wywodzącej się ze Śląska rodzimej sieci. Na ponad 11 tys. m2 po-
wierzchni użytkowej zgromadzono najwięcej mebli różnych producentów 
pod jednym dachem w całym regionie. Ponadto galeria mieści inne sklepy: 
z artykułami dekoracyjnymi, dywanami, ceramiką i kwiatami, sprzętem 
oświetleniowym oraz sklep znanej sieci „Jysk”. Parking przeznaczony dla 
klientów dysponuje 140 miejscami. Z okazji otwarcia prezydent Adam 
Fudali podarował kierownictwu firmy... piłę do drewna, by klienci, przed 
zakupem nowych mebli w „Agacie”, mogli łatwiej pozbyć się starych...

Nim jednak w dniu otwarcia „Agatę” obległy tłumy, na oficjalnym 
spotkaniu przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Aleksander 
Ćwik podkreślił wyjątkowo dobrą współpracę inwestora z miastem, 
zapewniając, że „Agata” to firma przyjazna zarówno dla swoich pra-
cowników, jak i dla lokalnej społeczności. Dzięki dobrym kontaktom 
z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudnienie znalazło tu 60 osób 
zarejestrowanych dotąd jako bezrobotne. 

Tesco i Media Markt „wielkie otwarcie” zaplanowały na dzień św. Miko-
łaja, a wydarzenie to zakorkowało Rybnik na cały długi dzień. Zapowiadane 
promocje stały się widocznie dla klientów „propozycją nie do odrzucenia”, 
nawet za cenę długiego stania w korku. Bezpieczeństwa chroniło w tym 
dniu 100 ochroniarzy, na miejscu były też służby medyczne.

Na oficjalnym otwarciu wiceprezes Tesco –Polska Czesław Grzesiak 
dziękował władzom samorządowym Rybnika za doskonałą współpracę, 
dzięki której prawie 40–milionowa inwestycja powstała w wyjątkowo 
krótkim czasie. Zapowiedział, że firma włączy się w życie społeczne miasta  

(i już to zrobiła – czytaj str. 9), co szczególnie ucieszyło prezydenta Ryb-
nika. — Cieszymy się, że dzięki nowym inwestycjom do miejskiej kasy 
wpłyną dodatkowe kwoty z podatków od nieruchomości. Mam też nadzieje,  
że włączenie się w życie lokalnej społeczności waszej firmy będzie prawdzi-
wym „wejściem smoka” — powiedział A. Fudali. — Firmie życzę sukcesów, 
ale i zdrowej konkurencji, by największą korzyść mieli z tego klienci.

Tesco w Rybniku jest 59. placówką w Polsce, zatrudnia ponad 400 
pracowników, z czego ponad 50% z nich to osoby wcześniej zarejestro-
wane jako bezrobotne. — Przedział wiekowy załogi Tesco w Rybniku 
jest bardzo rozpięty. Pracę podjęli zarówno absolwenci, dla których praca  
w Tesco jest pierwszą w życiu, jak również osoby po pięćdziesiątce 
pozostające bez pracy nawet dłużej niż rok — mówi Krzysztof 
Niciejewski, dyrektor hipermarketu. — Najważniejszym kry-
terium, które decyduje o przyjęciu osób do pracy w Tesco jest po 
prostu chęć jej podjęcia, a nie wiek czy znajomość języków obcych. 
Dzięki szerokiemu systemowi szkoleń pracownicy szybko pozy-
skują nowe umiejętności. Na półkach na klientów czeka ponad  
50 tys. produktów, zaś na parkingu – prawie 530 miejsc. 

Zajmujący prawie jedną trzecią powierzchni hipermarketu Tesco sklep 
sieci Media Markt, oferuje artykuły elektroniki użytkowej, dostępne  
w Rybniku w salonie o powierzchni 2 tys.700 m2. Słynący z niekon-
wencjonalnych kampanii reklamowych Media Markt, dał się w na-
szym mieście poznać już wcześniej za sprawą bilboardów pod hasłem 
„Rybnik na to nie zasłużył” i piosenki z gatunku „czarny PR”, ale był 
to oczywiście tylko przewrotny wstęp do reklamy zapewniającej, że 
Rybnik zasłużył na najlepsze, czyli... ofertę z Media Markt. Na dobry 
początek współpracy z miejskimi jednostkami, kierownictwo mar-
ketu przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3  
w Orzepowicach prezenty wartości 10 tys. zł, w tym lodówkę, telewi-
zor, komputer, klimatyzatory i bezprzewodowe czajniki. Odbierający 
dary z rąk dyrektora marketu Arkadiusza Cichosza, dr Grzegorz 
Góral, wyraził nadzieję, że na tym współpraca się nie skończy i firma 
Media Markt włączy się w sponsoring dorocznej imprezy z okazji 
Dnia Dziecka.  

Warto przypomnieć, że dzięki negocjacjom miasta, nowe firmy usy-
tuowane przy ulicy Żorskiej mają swój finansowy, a Tesco rzeczowy,  
udział w jej  modernizacji, którego wartość szacowana jest na ok 2 mln zł,  
w tym wkład firmy Obi, która dopiero do realizacji się przymierza. 

(r)

Trzy na jednej...
Co łączy salon meblowy „Agata” oraz markety 

Tesco i Media Markt? Łączy je ulica Żorska, przy 
której się znajdują oraz zmysł marketingowy, który 
podpowiedział, że jeżeli robić „wielkie otwarcie”,  
to tylko przed świętami...

Rybnicki salon „Agata” to przestrzenny, z rozmachem zaprojektowany sklep.       Zdj.: s

Moment przecięcia symbolicznej wstęgi w Tesco; w tle grupa rybnickich radnych. 
Zdjęcia: r

Odbierając przekazany szpitalowi sprzęt z rąk dyrektora marketu Arkadiusza Cichosza,  
dr Grzegorz Góral, wyraził nadzieję, że na tym współpraca się nie skończy...
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z myślą o nadaniu im funkcji gospodarczych. 
Zgłoszone podczas konsultacji propozycje nie 
zamknęły tematu, a A. Fudali proponował, 
by oprzeć się na priorytetach, aby nie powstał 
„koncert życzeń”: — Skoncentrujmy się na 
tym, co jest najważniejsze dla województwa, by 
osiągnąć lepsze efekty. Zdaniem przedstawi-
cieli województwa, obawa przed stworzeniem 
„listy życzeń” nie istnieje: — Spotkaliśmy się 
z parterami, którzy myślą w sposób regional-
ny, a nie partykularny, mimo iż każdy ma na 
uwadze dobro swojego miasta. Wiemy, z kim 

rozmawiamy — przekonuje M. Jarosz. — Jak 
widać konsultacje nie dotyczyły szczegółów. To 
województwo wykształconych samorządów, 
które znają zasady polityki regionalnej. To dialog 
z gminami — dodaje E. Bieńkowska, która 
w konsultacjach upatruje pomoc w opracowa-
niu Programu. — Dotychczas 10 nowych krajów 
UE było niechlubnym wyjątkiem w unijnej po-
lityce regionalnej. Nigdy wcześniej nie było pro-
gramów regionalnych zarządzanych centralnie 
— mówiła dyrektor Wydziału Programowania 
Rozwoju i Funduszy Europejskich. A. Fudali 
przypomniał też, że w naszym subregionie 
absorpcja środków unijnych jest największa, a 
dyrektor biura Związku Wojciech Maroszek 
poinformował, że Związek stworzył bazę 

projektów, które czekają na wykonanie. Naj-
ważniejsza, zdaniem A. Fudalego, jest poprawa 
infrastruktury transportowej, w tym budowa 
drogi Pszczyna–Racibórz. 

RPO będzie negocjowany z Komisją Europej-
ską. Szacuje się, że w nowym okresie programo-
wania, na rozwój regionalny województwo śląskie 
otrzyma najprawdopodobniej około 3 mld euro. 
Do rozstrzygnięcia pozostaje również system 
wdrażania RPO, jego koordynacja, zarządzanie 
finansowe i kontrola. To przyszłość, ale nie tak 
odległa – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego ma być realizowany od 
stycznia 2007, choć już dziś istnieje obawa, że 
trudno będzie dotrzymać tego terminu. 

(S) 
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Ale uroczystość nadania imienia ulicy była tylko jednym z wydarzeń, 
w jakich uczestniczyli  rybniczanie, którzy wspólnie z prezydentem Adamem 
Fudalim i przewodniczącym RM Michałem Śmigielskim, zaproszeni 
zostali do udziału w obchodach Tygodnia Polsko - Francuskiego. Radnych 
reprezentował Roman Widerski. Oprócz przedstawicieli władz Rybnika, 
do Francji pojechali również członkowie Stowarzyszenia Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik–Europa z przewodniczącą Haliną Szczyrbowską 
i szefową „sekcji francuskiej” Elżbietą Paniczek oraz zorganizowana przez 
stowarzyszenie grupa złożona z zespołu „Enigmat” z MDK, młodych mu-
zyków z Ogniska Muzycznego i uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
ze Śródmieścia i Niedobczyc. 

W trakcie pobytu w Mazamet miały miejsce spotkania robocze w Izbie 
Przemysłowej oraz w siedzibie Wspólnoty Aglomeracji Castres – Mazamet 
i prezentacja najnowocześniejszej we Francji platformy cyfrowej, co wzbudziło 
szczególne zainteresowanie władz samorządowych Rybnika, przymierzających 
się do realizacji podobnej inwestycji w naszym mieście. Delegacja złożyła też 
wizytę w merostwie, gdzie została przyjęta przez panią mer Suzanne Monteil. 

Prezydent z nagrodą
Prezydent Adam Fudali został wyróżniony medalem im. 

Adama Graczyńskiego. Otrzymują go osoby mające szczególne 
zasługi w kształtowaniu postaw innowacyjnych wśród społeczeń-
stwa, a decyzje o jego przyznaniu podejmuje Kapituła, w skład 
której wchodzą osoby związane z Regionalnym Centrum Inno-
wacji Śląskiego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji. 
Prezydent doceniony został za wspieranie rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Rybniku, które zaowocowało powstaniem w naszym 
mieście Zespołu Szkół Wyższych.

Motywują do pracy
W  ramach partnerstwa ponadnarodowego „Common 

Work for the Future”, odbyły się w Rybniku warsztaty 
tematyczne oraz seminarium pod wspólnym tytułem „Mo-
tywacja do pracy”. Zostały one zorganizowane z udziałem gości 
z Francji i Hiszpanii przez partnerów programu „Odziedzicz pracę”, 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowanej przez 
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego. 

Celem warsztatów i seminarium była wymiana wiedzy oraz do-
świadczeń, dotyczących motywowania do pracy osób bezrobotnych. 
Zadaniem całego projektu jest wypracowanie metod aktywizacji 
społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samoza-
trudnienia. W programie seminarium były wystąpienia m.in. posła 
do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta oraz socjologa, 
prof. Marka Szczepańskiego. (Więcej o tej inicjatywie w jednym 
z najbliższych numerów).  

Międzynarodowe rozważania
W Rybniku odbyła się dwudniowa konferencja między-

narodowa w ramach unijnego programu INTERREG IIIC. 
W dniach 8–9 grudnia francuscy, niemieccy i polscy uczestnicy 
projektu na roboczo dyskutowali na temat restrukturyzacji prze-
mysłu górniczego w rejonie rybnickim. W programie wizyty nie 
zabrakło prezentacji dotyczącej procesu restrukturyzacji górnictwa 
w Rybniku, koncepcji zagospodarowania terenu zabytkowej kopal-
ni „Ignacy”, konkretnych przykładów zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych i problemów górniczych w subregionie zachod-
nim województwa śląskiego. Goście z Francji i Niemiec zwiedzili 
również kopalnię „Ignacy”, tereny przykopalniane, nowoczesny 
Zespół Szkół Wyższych oraz rybnickie tereny inwestycyjne.

Skrótem...

Gminy mają głos

Pani mer Suzanne Monteil, prezydent Adam Fudali oraz przewodniczący Towarzystwa Ma-
zamet–Rybnik Jacques Beaulieu tuż po otwarciu Rue Rybnik w Mazamet.

Otwarcie ulicy pod nazwą „Rybnik” w nowej, powstającej 
dzielnicy Mazamet, było jednym z najważniejszych punktów 
pobytu delegacji rybnickiej w tym partnerskim mieście 
na południu Francji. 

Notre rue „Rybnik” à Mazamet
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4–letni Miłosz: — Ja chciałbym 
dostać tor na hot wheelsów (aż 
boję się spytać co to, ale spraw-
dzam, chodzi o tor dla samocho-
dów wyścigowych) i samolot na 
guziczki. — Czy pamiętasz jakiś 
szczególny prezent? — Kiedyś 
dostałem gitarę...

Równie elegancki młody czło-
wiek chciałby: — Auto, bo lubię 
się bawić autami. — A może 
słodycze? — Nie, mama woli... 
nie mogę jeść słodyczy bo mam 
dziurawe zęby. — Jakie ma być 
to wymarzone auto? — Małe 
— odpowiada minimalista Rafał, 
zapytany skąd jest, mówi, że...  
z Polski. Ma 4 latka.

Słodka Sandra nie mówi ile 
ma lat, ale chętnie pokazuje 
swój wiek na palcach – z entuzja-
zmem prezentuje cztery palce. 
A co chciałaby od Dzieciątka: 
— Domek i jesce cwiatusek (!)  
i jesce trawkę, o taką... . Nie chodzi 
bynajmniej o dom z widokiem na, 
ale o ... domek dla lalki. I kołyskę  
i jesce lalkę, co ma smoczek.

Kolejna Sandra tym razem 
dwa lata starsza marzy o: — Dom-
ku dla lalek Barbi, lalce i, i, i lalce, 
która oddaje różne odgłosy ... 
— Płacze i się śmieje? — pytam. 
Sandra przekonująco kiwa głową. 
Widzi, że wiem o co chodzi... 

Jej rówieśniczka Marta ma 6 
lat i... bardzo skonkretyzowane 
plany na święta i prezenty oczywi-
ście: — Chcę lalkę Barbi, domek 
dla Barbi i słodycze. Widać jej 
mama jest bardziej wyrozumiała 
od mamy Rafałka...     

Rezolutna Wiktoria również 
nie jest kapryśna i dokładnie wie 
czego chce, a marzy o... mikrofo-
nie. — Z pewnością lubisz śpie-
wać? — Mhm.. Bardzo... — odpo-
wiada 6–letnia przyszła gwiazda 
polskiej sceny muzycznej.   

Mikołaj w podróży...
Marzenia, 
te duże 
i te maleńkie...

Czy wiemy o czym skrycie marzą nasze 
dzieci? Co chciałyby znaleźć pod choinką? 
Czy aby na pewno największą radość spra-
wią im słodycze, gry czy książki? Rozmowa 
z nimi to niezła „ściąga” dla św. Mikołaja, 
Dzieciątka, Gwiazdki czy Gwiazdora... 

W tym roku na ryb-
nicki Rynek przybył nie 
jeden, ale aż czterech 
„świętych” Mikołajów, 
a na dodatek jeszcze 
renifer Jenka i parę 
Śnieżynek. A wszyst-
ko za sprawą bajki  
w wykonaniu teatru 
Gry i Ludzie. W ra-
mach „Wolnych Wy-
borów Mikołajowych” 
czterej kandydaci do 
tytułu Mikołaja Roku 
prowadzili prawdziwą 
kampanię wyborczą, 
używając przeróżnych argumentów, by przypodobać się dzieciom, które wrzucały swoje głosy do urn 
wyborczych. Spośród kandydatów na Mikołaja Roku: Mikołaja Popkorna, Rózgi, Mikołaja Ludu  
i Mikołaja Serce, wygrał, i tu niespodzianka, Mikołaj Serce. Niesprzyjająca aura sprawiła, że pojawiło 
się mniej dzieci niż w latach ubiegłych, a szkoda, bo bajka z ich aktywnym udziałem była znakomita. 
Nie zabrakło i „słodkiej chwilki” czyli cukierków, które Śnieżynki rozdawały całymi kilogramami. 
Przedstawienie odbywało się już w blasku rynkowej choinki i świątecznych girland, które zabłysły 
na dźwięk wypowiedzianego przez dzieci zaklęcia. Mikołajowe spotkanie było też okazją do nagro-
dzenia osób, które wzięły udział w zorganizowanym przez miasto konkursie „Ozdabiamy rynkową 
choinkę”. „Sierotka” Andżelika spośród kilkudziesięciu uczestników konkursu wylosowała dziesięć 
osób i placówek, które otrzymały upominki (o czym na str. 21). Mikołaja na Rynku zorganizowało 
Rybnickie Centrum Kultury.

Dzieci z dzielnicy Smolna nie doczekały się sań lub konnego zaprzęgu, którymi św. Mikołaj przyjeżdżał 
zazwyczaj do Szkoły Podstawowej nr 34, ponieważ święty... przyszedł piechotą. W spotkaniu zorganizo-
wanym przez Radę Dzielnicy wzięło udział prawie 80 dzieci z mniej zasobnych rodzin uczęszczających do 
SP 34, SP 2 oraz przedszkoli nr 2 i 17. Św. Mikołaj wręczył im prezenty ufundowane przez nowo otwarty  
w Rybniku hipermarket Tesco, który na „mikołajową akcję” przeznaczył kilka tysięcy zł. 
Wręczenie paczek nie było jedynym punktem programu: do wspólnej zabawy zaprosił dzieci 
zespół ”Przygoda” oraz urocze aniołki i równie sympatyczne, choć szczękające łańcucha-
mi, diablątka. Dzieci nauczyły się piosenki na powitanie św. Mikołaja i chętnie brały udział  
w różnych konkursach. Wysłuchały też kolęd, do śpiewania których przyłączył się sam szacowny 

święty. Zaba-
wie przyglą-
dali się pro-
boszcz parafii 
św. Józefa o. 
Terencjan 
Wa w r z o n -
kowski, wi-
ceprezydent 
Ewa Ryszka, 
przedstawi-
c iele  f irmy 
Tesco z sze-
fem marketu 
Krzysztofem 

Niciejewskim, a także organizatorzy z Rady Dzielnicy Smolna z przewodniczącym Henrykiem 
Wodeckim i radnym Kazimierzem Salamonem.

Św. Mikołaj przyszedł też do prawie 40. dzieci w Świetlicy Środowiskowej w siedzibie koła TKKF 
w dzielnicy Paruszowiec–Piaski. Rada Dzielnicy, która świętego zaprosiła, wspiera przychodzące 

c. d. na stronie 20

Tegoroczny mikołajkowy wieczór był ponury, mokry i bezśnieżny. Jesteśmy 
jednak przekonani, że gorąca atmosfera, a także słodycze i zabawki  
z mikołajowego worka nieco go rozjaśniły...

c.d. na stronie 20

Na Smolnej uczestników konkursu dopingował prawdziwy św. Mikołaj, a także aniołki i diabełki.

Kandydaci na Mikołaja Roku.
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Piotruś, pięciolatek w górniczym 
mundurze marzy, by znaleźć pod 
choinką: — Robota bym chciał, z kloc-
ków, w dużym pudełeczku. — Robota? 
— Będę się z nim bawił, ale to nie jest 
prawdziwy robot tylko... — Zabawko-
wy — podpowiadam. — Zabawkowy 

i samochód sterowany i farbki. — Lubisz malować? 
— Mhmm.... 

W swoim krótkim, bo cztero-
letnim życiu, Julka przekonała 
się już, że śnieg nie jest trwały, 
co przypłaciła wielką rozpaczą po 
roztopionym „pierwszym” w tym 
roku bałwanku, więc chciałaby: 
— Bałwanka, co się nie topi w domu 
i lalkę, która mówi, ona będzie moją 

córką... adoptowaną...  
Adaś  (4,5 roku) 

i Iruś (5,5 roku) jak 
na braci przystało, 
marzenia o tym, co 
powinno znaleźć się 
pod ich choinką mają 
podobne: — Chciał-

bym Spidermana, samochodziki i złote miasto 
— mówi Adaś. — Hmm? — Bajkę o Eldorado.  
Irek też chciałby... — Bajki, duuuużżżżo bajek. 
— Takich do czytania? — Nie, do oglądania 
w telewizorze. Starszy z braci lubi też oglądać 
w reklamówkach... sprzęty – dvd, wieże i in...      

Kolejni bracia i ko-
lejne podobne życzenia. 
5 letni Szymon chciał-
by: — Pistolet na kulki, 
ubranie Spidermana, 
a najbardziej .... — Tak??? 
— Laptopa w kształcie 

Kaczora Donalda... (No to się Dzieciątko naszu-
ka...), a jego młodszy braciszek Miłoszek (2,5 roku) 
chce, to co brat. — Czyli? — Pistolet na kulki...  

Sześcioletni Kajetan ma bardzo 
konkretne potrzeby, chciałby dostać 
swój własny, osobisty komputer. 
— Może być laptop — podpowiada. 
Kajtek od dłuższego czasu korzysta 
wprawdzie z komputera rodziców, 
ma nawet własny twardy dysk, ale nie 
lubi kiedy tatuś mu przeszkadza i chce 

zrobić zakupy na Allegro... Świetnym dodatkiem 
do komputera będzie jeszcze gra strategiczna 
Heroes III i tajemnicze karteczki (dzieci ponoć 
wiedzą jakie to karteczki).

A Szymon chciałby... No cóż, 
Szymonek nie umie jeszcze mówić, 
ale to właśnie on będzie wyjątkowym 
prezentem dla swoich rodziców. 
Będą to ich pierwsze wspólne święta 
Bożego Narodzenia... 

Z dziećmi próbowała rozmawiać 
ich koleżanka, kilka (naście) lat starsza 

Sabina, która życzy wszystkim, nawet tym, którzy już 
dziećmi nie są, całej góry prezentów...              S, (r)

do świetlicy dzieci przez cały rok, or-
ganizując okolicznościowe spotkania, 
a w lecie również wycieczki i inne waka-
cyjne atrakcje. Grzeczne dzieci, a Miko-
łaj nie miał wątpliwości, że wszystkie są 
grzeczne, otrzymały prezenty. 

Mimo wielu obowiązków Mikołaj 
dotarł też na Nowiny do Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3. 
Święty miał tutaj pełne ręce robo-
ty, bo na spotkanie z nim przybyły 
tłumy dzieci, musiał więc skorzystać 
z pomocy Rady Osiedla „Nowi-
ny”, która przygotowała aż 550 
paczek. Oczekiwanie na wizytę 
Mikołaja umili dzieciom ucznio-
wie Zespołu Szkół Budowla-
nych, którzy zaprezentowali bajkę 
o „Księżniczce Pirlipatce”, opra-
cowaną przez Julitę Skrzyńską. 
Na spotkanie z ulubionym świętym 
przyszły dzieci w wieku od roczku do 
11 lat. Najmłodszym w odbieraniu 
prezentów pomagali rodzice, tak jak 
Igusi, która odważnie stanęła oko 
w oko z Mikołajem, po raz pierwszy 
w życiu. Ale z pewnością nie ostatni... 

6 grudnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
nr 4 pojawił się Mikołaj... Odblaskowy, który 
przyniósł z sobą nietypowe prezenty – opaski od-
blaskowe. Wręczył je uczniom, aby ustrzec ich 
przed wypadkami na drogach. Pomysłodawcą 
oryginalnego, a zarazem praktycznego upomin-
ku był Edward Piecha, który wspólnie z jedną 
z firm ubezpieczeniowych pomógł Mikołajowi 
w ufundowaniu prezentu. Pomysł podchwyciła 
Rada Dzielnicy Golejów i dzielnicowy Piotr 
Kurzyński, który przypomniał uczniom zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach, szcze-
gólnie w okresie jesienno – zimowym. 

Adres Św. Mikołaja znają również przed-
stawiciele Rady Dzielnicy Ligota–Ligoc-
ka Kuźnia i Klubu Harcówka, którym 
również udało się zaprosić zapracowanego 
świętego na spotkanie z dziećmi 
z tej dzielnicy. — Przybyłem do was 
z dalekiej Laponii, nie mylić z Japo-
nią — powitał najmłodszych sam 
święty Mikołaj, który do „Har-
cówki” przyjechał w towarzystwie 
aniołka. Obdarował około 80 
dzieci, które zrewanżowały mu 
się podziękowaniami i krótkim 
występem artystycznym. Ukocha-
nemu przez milusińskich świętemu 
w przygotowaniu prezentów po-
magali członkowie Rady Dzielnicy 
i przedstawiciele Fabryki Urządzeń 
Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych 
„Sygnały”.

 To nie koniec wyczerpującej pracy 
ukochanego świętego, który jak zwykle odwiedził również m.in. Dom Kultury w Chwałowicach, 
w Niewiadomiu oraz tysiące innych miejsc w naszym mieście.                    Tekst i zdjęcia: (r), (S)

Gość z dalekiej Laponii przybył również do Klubu Harcówka w Ligo-
cie–Ligockiej Kuźni. 

Oczekiwanie na Mikołaja 
umilali dzieciom uczniowie 
Zespołu Szkół Budowla-
nych, którzy wykonali bajkę 
o „Księżniczce Pirlipatce”. 
Na spotkanie z ulubionym 
świętym przyszło 550 dzieci 
z Nowin w wieku od roczku 
do 11 lat. 

Mikołaj... Odblaskowy, przyniósł uczniom Zespołu Szkolno –Przed-
szkolnego nr 4 nietypowe, ale przydatne prezenty. Zdj.: arch. org. 

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Paruszowcu–Piaskach i członkowie 
Rady Dzielnicy.
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 Już po raz piąty Młodzieżowa Rada 
Miasta postanowiła zorganizować akcję 
pod nazwą Czapka św. Mikołaja. Wszystko 
po to, by święta Bożego Narodzenia były 
wyjątkowe, szczególnie dla dzieci z rodzin 
dotkniętych biedą i patologią społeczną. 

Za sprawą akcji instytucje, organizacje, firmy,  
a także ludzie dobrej woli mogą ofiarować 
pomoc, także rzeczową, dzieciom z rodzin 
potrzebujących wsparcia. W tym roku do akcji 
włączyli się również wolontariusze z Ośrodka 
Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego. To 
oni wspólnie z wolontariuszami MRM jeszcze 
do 22 grudnia do koszy i puszek ustawionych 
w rybnickim hipermarkecie „Real” zbierać będą 

pieniądze, słodycze, zabawki i wszyst-
ko, co może sprawić radość dzieciom. 
— Chcielibyśmy, aby 23 grudnia pre-

zenty zostały rozwiezione do dzieci, dlatego prosimy 
o pomoc kierowców, którzy chcieliby włączyć się do 
akcji — apeluje Hanna Szymańska. — Możemy 
sprawić, że w święta nasi mali bliscy znajdą pod 
choinką upominek przeznaczony właśnie dla nich 
i poczują magię Bożego Narodzenia. 

Osoby zainteresowane przekazaniem 
większych sum pieniędzy, by wesprzeć akcję 
mogą to zrobić wpłacając je na konto Urzędu 
Miasta: Kredyt Bank S.A o/Rybnik 421
50012141212100631290000 z dopiskiem: 
„Czapka św. Mikołaja MRM”

Wszelkie pytania oraz adresy rodzin potrze-
bujących naszej pomocy można kierować pod 
adres: czapkamikolaja@o2.pl. 

 Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, jak trudne chwile 
przeżywają dzieci, które trafiają do szpitala. Aby uprzyjemnić 
im ten czas, przedszkolacy i ich opiekunowie z Przedszkola  
nr 41 wpadli na ciekawy pomysł... 

Do udziału w baliku zorganizowanym w P nr 41 „Puchatkowo” za-
proszono również dzieci z osiedla Chabrowa, a biletem wstępu były... 
książki, które trafiły na oddział dziecięcy rybnickiego szpitala. W ramach 
ogólnopolskiej akcji „Podaruj choremu koledze książeczkę”, przedszko-
laki wraz z nauczycielkami i rodzicami przekazali paczkę z książkami 
przed dniem Św. Mikołaja, aby sprawić radość chorym dzieciakom. 

To nie jedyna inicjatywa placówki – od trzech lat przed Świętami Bożego 
Narodzenia Przedszkole nr 41 wspierane przez rodziców przedszkolaków  
i absolwentów organizuje zbiórki odzieży i zabawek dla ubogich. Corocznie 
akcję prowadzą nauczycielki: Wiesława Zielińska, Bożena Rumpel 
i Ewa Mikuła, które ściśle współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym. Nadzorowały też zbiórkę książek dla szpitala. 
— Rodzice razem z personelem przedszkola pracują nad kształtowaniem 
postaw prospołecznych u swoich pociech. Przedszkolaki przynoszą ma-
skotki, gry i inne zabawki dla biednych kolegów — mówią nauczycielki.  
— W dzisiejszych czasach dominuje postawa konsumpcyjna, a  my uczymy dzie-
ci dzielić się z innymi; nie tylko brać ale i dawać.                                      (S)

Tegoroczna choinka na rynku różni się 
od tych z minionych lat. Różni się głównie 
oryginalnymi ozdobami, jakie na niej zawieszono: 
fantazyjne dzwonki z doniczek czy butelek, kolo-
rowe lampiony, pomysłowe konstrukcje udające 
bombki… Każda z wykonanych ręcznie ozdób 
świadczy o nadzwyczajnej pomysłowości jej twórcy. 
Te oryginalne dekoracje to efekt zabawy „Ozda-
biamy rybnicką choinkę”, ogłoszonej na początku 
listopada przez Wydział Promocji i Informacji 
rybnickiego Urzędu Miasta. 

Zainteresowanie zabawą zaskoczyło samych 
organizatorów – zebrano przeszło 80 przeróżnych 
ozdób, a ich wykonawcami okazali się nie tylko 
rybniczanie: pojawiły się również ozdoby wykonane 
przez mieszkańców Zwonowic, Radlina, Bieńkowic, 
a nawet Katowic... Niektóre ozdoby wykonane zo-
stały przez osoby indywidualne, niektóre zbiorowo: 
przez przedszkolaków lub uczniów, a nawet przez 
całe rodziny – warto tutaj wspomnieć choćby jedną 

z rodzin, w której nad 
oryginalnymi dekoracja-
mi pracowali przedsta-

wiciele trzech pokoleń. Najmłodszymi uczestnicy 
zabawy były przedszkolaki z grup 4-latków, zaś 
najstarszym twórcą  częściowo sparaliżowana, 70-
-letnia katowiczanka, która do wykonanych przez 
siebie ozdób dołączyła wzruszający list, z życzeniami 
i podziękowaniami za zorganizowanie zabawy, dzię-
ki której „człowiek staje się bardziej potrzebny”... 

Zabawa nie była konkursem, nie oceniano więc 
wyglądu ozdób; zamiast tego wśród jej uczestników, 
podczas tradycyjnego „Mikołaja na Rynku” rozlo-
sowanych zostało 10 kompletów upominków. Ryn-
kową choinkę mogły jednak ozdobić tylko wybrane 
dekoracje: odpowiednio lekkie i odporne na kaprysy 
pogody. Część ozdób trafiła do stajenki, ustawionej 
obok Ratusza; resztę oglądać będzie można do poło-
wy stycznia na wystawie w Urzędzie Miasta (II piętro, 
sala 264). Ze smutkiem musimy jednak poinformo-
wać, że kilka ozdób powieszonych na najniższych 
gałązkach choinki zostało skradzionych.

W trakcie wtorkowego happeningu „Mikołaj na 

Rynku” odbyło się losowanie nagród wśród uczest-
ników ogłoszonej przez nas zabawy „Ozdabiamy 
rynkową choinkę”. 

Mikołaj nie wygrał z deszczową pogodą, która 
odstraszyła wiele dzieci przed przyjściem na Rynek, 
dlatego spośród 10 wylosowanych twórców ozdób, 
nagrodę odebrało tylko rodzeństwo Barbara  
i Mariusz Kopiec. Pozostali laureaci naszej zabawy 
to: Rodzina Żuchowskich, Kazimierz Musiolik, 
Barbara Zarodkiewicz, Katarzyna Michna, 
Przedszkole nr 41, grupa „Króliczki” pod 
opieką Ewy Mikuła, Przedszkole nr 1, grupa 5, 
6–latków, Przedszkole nr 42, Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy Szkoła Życia, kl. II b, 
Gimnazjum nr 13 (Michał Greiner, Wojciech 
Gremlik, Wojciech Lipok, Kamil Nieszpo-
rek, Jarosław Rozkosz, Artur Szulik). 

Nagrody odbierać można  
w Urzędzie Miasta Rybnika, II 
piętro, pok. 213. 

Niektóre ozdoby znalazły 
się na naszej choince na II 
stronie okładki.

Zebrane przez przedszkolaków książki trafiły na oddział dziecięcy rybnickiego szpitala. 
Zdj.: arch. org. 

Z książką do pacjentów

Ozdobili rybnicką choinkę...

W czapce, z sercem W Domu Kultury Niewiadom rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny, na który na-
płynęły 232 prace płaskie i przestrzenne 
z placówek z Rybnika, Radlina, Rydułtów, 
Pszowa, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Głów-
nym bohaterem był Mikołaj.

Nagrodzono i wyróżniono ponad 30 osób,  
a pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
zdobyli Adam Witczak i Natalia Łamikowska 
z P nr 13, Aleksandra Głębicka z SP nr 16, 
Agnieszka Jarosz z SP z Pszowa, Renata Furgał 
z POP Rydułtowy i Michalina Maciończyk z ZSP 
nr 2 z Niewiadomia. Najlepszego przestrzennego 
Mikołaja wykonali Izabela Zielińska z Jejkowic 
i Mateusz Zielawski z Niewiadomia. Prace 
umieszczono na pokonkursowej wystawie.     (S)

Mikołaje ocenione!

mailto:czapkamikolaja@o2.pl
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Najważniejszy jest pomysł, a pomysłowości uczestnikom 
Warsztatów Terapii Zajęciowej nie brakuje. To dzięki nim święta 
nabierają bardziej artystycznego wyrazu... 

Witrażowe anioły, świąteczne ozdoby i stroiki kupione na okolicz-
nościowym kiermaszu cieszą oko. Osobom, którym nie udało się ich 
nabyć zostało podpatrywanie pomysłów na udekorowanie domu w 
okresie świątecznym. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej zapachniało cytrusami... Pomarańcze, cytryny, grejpfruty nawle-
czone na nitkę ozdobiły okazałą choinkę. Na świątecznej wystawie 
„Cicha noc, święta noc” znalazły się również inne bożonarodzeniowe 

Już po raz drugi rybniczanie, członkowie Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa, wzięli 
udział w kiermaszu świątecznym organizowanym w partnerskiej, 
bawarskiej miejscowości Eurasburg. W Ratuszu, wśród wielu 
miejscowych produktów i towarów, wystawiono prace plastyczne 
rybnickich plastyków, a także ręcznie robioną biżuterię, wyroby  
z kamionki i porcelitu oraz inne regionalne artykuły cepeliowskie. 
Największym powodzeniem cieszyły się polskie bursztyny i prowa-
dzący stoisko Urszula Grzonka (na zdj. obok), Brygida Przy-
była i Daniel Hildebrandt żałowali, nie zabrali ich więcej.  

Rybniczanie odwiedzili centrum dla osób niepełnosprawnych, a swój integracyjny 
wieczór mieli również członkowie bliźniaczych organizacji: Stowarzyszenia Współ-
pracy Międzynarodowej Rybnik–Europa oraz Towarzystwa Rybnik–Mazamet. 
Grupy artystyczne wystąpiły w szkołach i domach opieki społecznej, w centrum dla 
osób niepełnosprawnych w Castres, miały również miejsce koncerty polskich kolęd 
w kościele i centrum handlowym Le Clerc, gdzie wystąpiła m.in. uczestniczka Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Hania Tarabura. Na specjalnym świątecznym kiermaszu 
rybniczanie sprzedawali wyroby cukiernicze przekazane przez rybnickie piekarnie 
Emilii Kristof oraz Marka Przybyły, świąteczne ozdoby firmy Rojek Decor,  
a również prace uczestników WTZ  (na zdjęciu obok) i inne wyroby regionalne, 
m.in. cieszące się dużym powodzeniem góralskie skórzane papcie z futerkiem.

Ukoronowaniem wizyty był Wieczór Polski, w którym wzięło udział  
ok. 250 osób, na który gospodarze zaprosili m.in. zespół folklorystyczny 
złożony z potomków dawnej polskiej emigracji.

Prawie tygodniowy pobyt umocnił trwające już ponad 20 lat więzy Rybnika  
z Mazamet i potwierdził sens kontaktów na szczeblu samorządów, organizacji sa-
morządowych, placówek opiekuńczych, a także zwykłych obywateli.              (r) 

Kram z cudeńkami

Świąteczny jarmark w Chwałowicach przyciągnął  wielu zwiedzających,  
w tym najmłodszych...                                                                      Zdjęcia: s.

Kiermasz w Bawarii

c.d. ze strony 18
Notre rue „Rybnik” à Mazamet

c.d. na stronie 38

Świąteczne ozdoby wykonane przez uczestników WTZ trafiły na wystawę... oraz 
na mikołajkowy kiermasz.



Co w zamian?
— Co zatem w zamian? Czy RCK ma pomysł na odnalezienie się w tej 

nowej, „rynkowej” sytuacji? — pytamy dyrektora Adama Świerczynę.
— Zdajemy sobie sprawę, że jeśli idzie o wielkie premierowe hity, 

jesteśmy skazani na niepowodzenie. Dlatego musimy postawić na kino 
ambitne i wypełnić lukę repertuarową, która na pewno powstanie. 
Czynimy starania o status kina europejskiego i uczestnictwo w unijnym 
programie upowszechniania tego kina oraz wejście do sieci kin stu-

dyjnych, na dzia-
łalność których 
możemy pozyskać 
dofinansowanie 
z  Minis terstwa 
K u l t u r y  o r a z 
UE. Prowadzona 
przez nas wspólnie 
z DKF „Ekran” 
edukacja filmowa 
dla młodzieży w ra-
mach Małej Aka-
demii Filmowej 
również ma szansę 
wsparcia środka-
mi Ministerstwa 
Kultury. Dzięki 
funkcjonowaniu 
w naszej placówce 
DKF–u „Ekran”, 
w świadomości 
wielu widzów Kino 
Premierowe ko-
jarzy się również 
z ambitnym kinem 

artystycznym, co powinno ułatwić wprowadzenie go na szerszą skalę. 
Przy okazji grudniowego forum „Wokół kina”, które jest spotkaniem 
jednostek prowadzących kina z dystrybutorami, chcemy poznać aktualną 
politykę wobec kin jednosalowych w kontekście multipleksów, a wiedza 
ta na pewno pomoże nam w podejmowaniu odpowiednich decyzji.

— Czy widzowie „kina europejskiego” w Rybnickim Centrum Kultury, 
jeżeli takie powstanie, znajdą podobnie komfortowe warunki oglądania 
filmów, jak ma to miejsce w multipleksach?

— RCK trwa kompleksowa modernizacja finansowana ze środków 
miasta oraz unijnych, która zdecydowanie podniesie standard całego 
obiektu. Przy tej okazji chcemy przygotować również kabinę projek-
cyjną pod nowe urządzenia, aby poziomem technicznym nie odstawać 
od innych kin. Będziemy czynić staranie o współfinansowanie nowych 
urządzeń z programów unijnych. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że 
sala w Teatrze Ziemi Rybnickiej to głównie sala widowiskowa o specy-
ficznej akustyce, przystosowana jedynie dla potrzeb kina. 

— Ze względu na remont, przyszłoroczny sezon kinowy nie wygląda 
najlepiej?

— Wiemy już, że sala będzie wyłączona z użytkowania od maja do 
września przyszłego roku i musimy się liczyć ze zdecydowanie mniej-
szymi wpływami. „Ucieknie” nam zapewne przyszłoroczny finansowy 
pewniak czyli „Kod Leonarda da Vinci”, którego premiera zapowiadana 
jest na lipiec. Zresztą jeśli chodzi o wpływy z kina, i ten kończący się rok 
był dość słaby. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że po zakończe-
niu modernizacji, koszty utrzymania obiektu będą znacznie wyższe niż 

obecnie. Nie ukrywam, że liczymy też na dalszą wydatną pomoc miasta 
w postaci corocznej dotacji.

— W jaki więc sposób RCK chce niższe wpływy i wyższe koszty cho-
ciażby w części zrekompensować

— Chcemy, by nasza zmodernizowana już placówka pełniła również 
funkcję ośrodka konferencyjnego i kursowego. Wiemy, że na takie 
usługi jest spore zapotrzebowanie, a obiekt RCK będzie się do tego 
świetnie nadawał. Obok dużej sali widowiskowej będziemy dysponować 
salami kameralnymi o pełnym standardzie – klimatyzacja, nowoczesne 
oświetlenie i wyposażenie itp. Konieczny jest zakup nowoczesnego 
sprzętu audiowizualnego, m.in. rzutnika do projekcji panoramicznych 
na dużym ekranie, na którego sfinansowanie będziemy się starać 
o środki zewnętrzne. Naszym atutem będzie też baza gastronomiczna 
na dwóch kondygnacjach wewnątrz obiektu, którą możemy włączyć do 
kompleksowej oferty.  

— Kino było tylko jedną z ofert RCK. Póki co, Rybnik nie ma drugiej tak 
dużej sali i sceny, gdzie mogą odbywać się koncerty, w tym symfoniczne, spek-
takle operowe czy teatralne. To nadal pozostanie domeną tej placówki...

— Owszem i to nas bardzo cieszy. Ponieważ kino, jak podejrzewamy, 
nie będzie zajmowało w naszym repertuarze tak wiele miejsca, pojawi się 
możliwość zwiększenia ilości takich ofert. Jeśli jednak chodzi o koncerty  
popularnych zespołów czy solistów, koszt ich występów jest dla nas często 
zaporą nie do przejścia, bo bilety musiałyby oscylować na granicy 100 zł. 
Rybnickie Centrum Kultury powinno być także instytucją otwartą na 
wszelkie ciekawe pomysły mieszkańców całego miasta i regionu, które 
mogą być teraz lub w przyszłości realizowane przy naszym współudziale. 
Będziemy chcieli udostępnić naszą scenę zespołom nieprofesjonalnym 
nie tylko z Rybnika, ale całego regionu. Mają one wielokrotnie do 
zaoferowania ciekawe dokonania, brakuje im natomiast możliwości 
zaprezentowania się w profesjonalnych warunkach. Po modernizacji 
będziemy również dysponowali lepszymi możliwościami wystawienniczy-
mi dzięki dwóm galeriom sztuki na parterze i na piętrze RCK. Ponadto 
chcemy utrzymać własne zespoły jak Mały Teatr Tańca, który już zaistniał 
w mieście i poza nim, Studio Teatralne dla dorosłych, Młodzieżowy Ze-
spół Teatralny, zespół plastyczny dla dzieci oraz dla dorosłych, a także 
kurs tańca towarzyskiego. Mamy nadzieję, że poprzez swoją ofertę nasza 
placówka pozostanie ważnym miejscem na kulturalnej mapie Rybnika. 

— Dziękuję za rozmowę i życzymy realizacji zamierzeń.
(r)

niedziela 12 lutego, 
godz. 17.00

Bilety: I miejsca: 100 zł, 
II miejsca: 80 zł

Karnawał w Rio
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Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 23

Już niedługo Rybnickiemu Centrum Kultury, a głównie 
funkcjonującemu w nim Kinu Premierowemu, wyrosną pod 
bokiem groźni konkurenci: Rybnik Plaza i Focus Park ze swoimi 
multipleksami. Już wiadomo, że RCK nie będzie z nimi w stanie 
konkurować, co oznacza znaczną obniżkę wpływów finansowych, 
których głównym źródłem dla tej placówki było kino. 

RCK a rynek rozrywki

Remont RCK potrwa aż do jesieni przyszłego roku — mówi 
Adam Świerczyna.

Zespół Brasil Tropical w Polsce!!!
Karnawałowe szaleństwo rytmów i kolorów, barwne 

kostiumy, tancerze, muzycy i śpiewacy, pełna słońca 
południowoamerykańska fiesta, tajemniczy świat Amazonii, 
sztuka walki Capojera do Bahia, urodziwe tancerki, brazylijscy 
machos, gorące rytmy samby, sentymentalne timbalady 
w wykonaniu mistrzów gatunku.
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Kiedy pod koniec lat 50. ub. wieku ten gatunek muzyki w Polsce się 
pojawił, szybko znalazł w naszym mieście swoich wyznawców, m.in. 
w osobie Czesława Gawlika. Jak mówił Adam Makowicz – dziś 
światowej sławy pianista jazzowy – to właśnie słuchanie zespołu Czesia 
Gawlika oraz jego, z niemałym trudem zdobywanych płyt amerykańskich 
muzyków, sprawiło, że przykładny uczeń szkoły muzycznej dał się 
porwać jazzowi. 

Za pierwszą edycję śląskich spotkań jazzowych w Rybniku uważa 
się dwudniową imprezę w grudniu 1983 roku pod nazwą Jazz? Yes!, 
zorganizowaną na fali powrotu zainteresowania tym gatunkiem muzyki. 
Wśród głównych organizatorów byli, i tu niespodzianka, Czesław Gawlik 
i Wojciech Bronowski. Nazwa Silesian Jazz Meeting pojawiła się po 
raz pierwszy w 1985 roku i od tego czasu przez kilka rybnickich scen 
przewinęło się ponad 130 zespołów i ok. 800 wykonawców, również 
tych z najwyższej półki. Teatr Ziemi Rybnickiej, Mała Scena Rybnicka, 
rybnickie, i nie tylko, domy kultury, a od kilku lat – również Jazz Club 
Mimoza gościły czołówkę instrumentalistów, wokalistów–liderów pol-
skich formacji jazzowych, wielu świetnych muzyków z Europy i USA, 
ale również muzyków lokalnych. Pewnie niewiele jest miast w Polsce, 
w których tradycja grania jazzu jest tak bogata. 

A jubileuszowa edycja SJM, w czasie której zaprezentowało się aż 10 
zespołów, potwierdziła, że w Rybniku jazz ma się dobrze. Od kilku lat 
głównym organizatorem imprezy, finansowanej głównie z miejskiej kasy, 
jest Rybnickie Centrum Kultury z jej dyrektorem Adamem Świerczyną, 
a wspomagają go dyrektor DK w Chwałowicach Michał Wojaczek, 
prezes Jazz Clubu Mimoza Arkadiusz Kozyra oraz pełniący funkcję 
konsultanta programowego Czesław Gawlik. Tegoroczną imprezę za-
inaugurował koncert w Jazz Club Mimoza, gdzie zaśpiewała Grażyna 
Łobaszewska. Jeden z wieczorów w Teatrze Ziemi Rybnickiej nazwano 
Dniem Wyszehradzkim, gdyż organizatorom udało się po raz pierwszy 
pozyskać grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Dzię-
ki temu mogliśmy posłuchać najpopularniejszego zespołu jazzowego  
z Węgier – tria strunowego Pal Vasvari String Trio, czeskiej formacji 
Ondrej Konrad&Gumbo i „giganta” słowackiej sceny jazzowej Pe-
tera Lipy z zespołem. Zapatrzeni w inne, bardziej kojarzone z jazzem 
geograficzne strefy, nie zdajemy sobie sprawy, jak świetne rzeczy robią 
nasi najbliżsi sąsiedzi. A warto było przyjść, by posłuchać niesamowitego 
brzmienia skrzypiec muzyka z węgierskiego zespołu, rewelacyjnego 
dialogu głosu Petera Lipy z saksofonem czy wirtuozerii grającego na 
harmonijce ustnej Ondreja Konrada. W TZR wspólny projekt Take it 
Jazzy zaprezentowali Wojciech Karolak (org. Hammonda), Tomasz 
Szukalski (sax.) i Leszek Cichoński (git.), nawiązując do stylistyki 
rythm&bluesa, przedstawiając też współczesne aranżacje jazzowych 
standardów. Na marginesie warto dodać, że L. Cichoński, wielbiciel 
brzmienia Jima Hendrixa, jest animatorem akcji skupienia na wro-
cławskim Rynku jak największej liczby gitarzystów, mającej szansę na 
wpis do Księgi Guinessa.

Swój wieczór na jubileuszowym SJM miał żorsko–rybnicki zespół 
„Carrantuohill”, kojarzony dotąd głównie z folkowym nurtem muzyki 
irlandzkiej i szkockiej. Zespół obchodzi 18 urodziny, na które zafundo-

Jazz? Yes!
W Rybniku od zawsze panował dobry klimat dla jazzu, 

muzyki obecnej w naszym mieście do dziś, choćby za 
sprawą cyklicznej imprezy Silesian Jazz Meeting, która 
w tym roku odbyła się po raz 20. 

Jubileuszowy Silesian Jazz Meeting 

„Carrantuohill” i przyjaciele.

Pal Vasvari String Trio.

Ondriej Konrad (harmonijka ustna) i jego Gumbo.

Dialog głosu Petera Lipy z instrumentem.
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wał sobie prezent w postaci kolejnej płyty, której koncert był promocją. 
Płyta to niezwykła, poszerzająca znacznie spektrum działania grupy o... 
brzmienie jazzowe. Na koncertowym krążku, nagranym w kultowym 
klubie „Muzyczna Owczarnia” w Szczawnicy–Jaworkach, wystąpili 
gościnnie Urszula Dudziak, Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, 
Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Marek Raduli i Robert 
Czech. Czterej ostatni muzycy z tej imponującej listy zagrali z grupą 
„Carrantuohill” w Rybniku. Okazało się, że jazz i folkowe brzmienie 
to udany mariaż, w którego efekcie powstała nowa, bardzo oryginalna 
jakość. Czy płyta jest owocem szczęśliwego acz krótkiego związku, czy 
też zespół podąży ta drogą, zobaczymy...     

Koncertom w TZR towarzyszyła wystawa plakatów z prawie wszyst-
kich edycji imprezy. Na ich przykładzie można się było przekonać 
jak wielki postęp zrobiła poligrafia... Z okazji jubileuszu wydano też 
okolicznościową publikację,w której znalazły się nazwiska wszystkich 
wykonawców 20 edycji SJM.

Dom Kultury w Chwałowicach gościł formację jazzową „Beale 
Street Band”. Pochodzący z Krakowa zespół jazzu tradycyjnego, na 
czele z liderem Andrzejem Marchewką bardzo spodobał się publicz-
ności, ale też stary, dobry jazz zawsze się obroni. Warto zaznaczyć,  
że zespół uczestniczył w nagraniu muzyki do filmu „Vabank II”,  
a muzycy dali popis swoich wyjątkowych umiejętności również podczas 
jazzowej uczty czyli jam session, na który zawsze czekają miłośnicy tej 
muzyki. W nocnym maratonie zagrali również muzycy Daily Jazz Combo  
i South Silesian Brass Band, a zaśpiewał niepowtarzalnie jak zwykle Lo-
thar Dziwoki. Ale to tylko niektóre atrakcje – tam dopiero się działo...

— 20 lat temu na tej scenie zapowiadałem tych samych wykonawców. 
Tych samych, ale nie takich samych ... — mówił Jan Poprawa podczas 
koncertu finałowego, w którym wystąpili rewelacyjni jak zwykle Woj-
ciech i Jacek Niedzielowie z Robertem Majewskim i Marcinem 
Jahrem. Zanim na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru „Walk Away 
International Edition”, prezydent Adam Fudali złożył gratulacje  
i wręczył pamiątkowy dyplom „ojcu i matce” SJM Czesławowi Gaw-
likowi, a dyrektor RCK Adam Świerczyna przekazał mu statuetkę 
wręczaną z okazji 40–lecia placówki. Słowa uznania skierowano rów-
nież do nieobecnego na imprezie Wojciecha Bronowskiego. A potem 
na rybnickiej scenie królował już niepodzielnie jazz w najlepszym, 
światowym wydaniu. Królem był Amerykanin Eric Marienthal i jego 
saksofon, ale muzyczne rządy sprawowali również inni – Amerykanin 
Steve Logan (gitara basowa i śpiew – i to jaki!), dwaj Węgrzy – gi-
tarzysta Miki Birta i klawiszowiec Daniel Szabo oraz jedyny Polak 
w tym gronie, perkusista Krzysztof Zawadzki. Zdaniem J. Poprawy 
„nie ma nic gorszego jak streszczanie muzyki”, więc my również nie 
będziemy tego robić, bo nie potrzeba wielu słów, wystarczy jedno: 
REWELACJA! 

(r), (S) 

 Prezydent A. Fudali i dyrektor RCK A. Świerczyna uhonorowali Czesława Gawlika  
– „ojca i matkę” SJM.                                                                                Zdjęcia: r, s

Od filmu „Vabank II” do koncertu w Chwałowicach ... „Beale Street Band” zagrał 
stary, dobry jazz.

Nocny maraton w DK Chwałowice – oj działo się, działo...

O SJM napisano pracę magisterską, powstały też okolicznościowe wydawnictwa, jednak 
do historii przechodzą koncerty – zespół Walk Away w międzynarodowym wydaniu 
oczarował publiczność... 

Nie ma jak w domu, ponownie w Rybniku... bracia Niedzielowie z przyjaciółmi.



Był nim na pewno koncert Filharmonii 
Rybnickiej, która w pod dyrekcją Mirosława  
J. Błaszczyka wykonała symfonię Eroica 
Beethovena.

Nim jednak w kościele Królowej Apostołów 
zabrzmiało to wyjątkowe dzieło, prawie 20 chó-
rów i zespołów muzycznych z Rybnika i okolic 
koncertowało przez prawie tydzień w rybnickich 
świątyniach. Inauguracja Dni... w patronalne 
święto św. Cecylii miała miejsce również w ko-
ściele „misjonarzy”, a występ chóru  „Harmonia” 
pod batutą Krzysztofa Mańczyka poprzedziła 
msza św. w intencji stowarzyszeń muzycznych  
i śpiewaków. Koncertów w dziesięciu kościołach 
wysłuchało kilka tysięcy miłośników śpiewu 
chóralnego, potwierdzając żywotność ruchu 
śpiewaczego w naszym regionie i, co szczególnie 
pocieszające, garnięcie się do tej formy muzycz-
nej wielu młodych ludzi. 

Przed koncertem będącym zwieńczeniem 
tegorocznej edycji Dni Cecyliańskich, anima-
tor imprezy, organizowanej dziś przez Towa-
rzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków,  
Janusz Popek podziękował za jej wsparcie miastu  
i innym sponsorom, a także proboszczom kościołów 
goszczących śpiewaków. W pierwszej części kon-
certu wystąpił chór z I LO Bel Canto pod dyrekcją 
Lidii Marszolik, rozpoczynając swój program 
od poruszającej pieśni do słów Jana Pawła II  
„O ziemio polska”. Młodzież, tworząca pod wzglę-
dem artystycznym bardzo dojrzały, o pięknym 
brzmieniu zespół, zaprezentowała niełatwy program, 
kończąc go „Odą do radości” Beethovena. Przy 
okazji warto wspomnieć, że w listopadzie br. temu 
chór Bel Canto, w ramach obchodów 95–lecia Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr i Święta Niepod-
ległości  wziął udział, wspólnie z chórami z Katowic  
i Zabrza pod batutą rybniczanina Sławomira 
Chrzanowskiego, w wykonaniu „Sonetów Krym-
skich” Moniuszki do słów Adama Mickiewicza na 
koncercie w Filharmonii Śląskiej.  

W drugiej części ostatniego koncertu tego-
rocznych Dni Cecyliańskich zabrzmiała symfonia 
zwana „Bohaterską” Beethovena w wykonaniu   

Filharmonii Rybnickiej. Kompozytora, jego czasy 
oraz wykonywane dzieło przybliżył zebranym 
Wacław Mickiewicz. Beethoven tworzył swoją 
symfonię z myślą o dedykowaniu jej Napoleonowi 
Bonaparte, jednak na wieść o przyjęciu przez 
niego tytułu cesarskiego, z oficjalnej dedykacji 
zrezygnował, zaznaczając tylko, że poświęca 
utwór pomięci „wielkiego człowieka”. Eroica to 
dzieło nowatorskie, będące milowym krokiem  
w muzyce. Przez współczesnych odebrane zostało 
niezbyt entuzjastycznie, doceniono je dopiero 
kilka wieków później. I chociaż trwająca 50 
minut Eroica nie jest utworem łatwym w odbio-
rze, rybniccy słuchacze docenili wkład orkiestry  
i dyrygenta w jego przygotowanie, przyjmując 
wykonanie bardzo gorąco. Poszczególne części 
symfonii oddzielały wiersze ks. Twardowskiego 
w interpretacji Mirosława J. Błaszczyka.

Dni Cecyliańskie wyprzedziła w tym roku dru-
ga wielka impreza – Rybnicka Jesień Chóralna. 
Muzyki wprawdzie nigdy za dużo, może jednak 
lepszym rozwiązaniem byłoby rozłożenie tak 
podobnych akcentów muzycznych w ciągu roku 
i organizacja Rybnickiej Wiosny Chóralnej?   

(r)

Tradycyjne Dni Cecyliańskie, jesienne 
święto wszystkich rybnickich, i nie tylko, 
chórzystów, upamiętniające patronkę 
środowisk i stowarzyszeń muzycznych  
i tym razem przyniosło przynajmniej 
jedno muzyczne wydarzenie. 

Dyrygent Mirosław J. Błaszczyk dał się poznać również jako interpretator poezji.   Zdj.: rChór Bel Canto z II LO pod dyrekcją Lidii Marszolik. 
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W przeddzień rocznicy powstania listopadowego, dla uczczenia 
pamięci wielkiego patrioty i twórcy opery narodowej, w Zespole 
Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku odbył się konkurs, 
którego celem była popularyzacja sylwetki Stanisława Moniuszki, 
a przede wszystkim jego muzyki.

Konkurs składał się z testu dotyczącego życia wielkiego kompozytora 
oraz testu muzycznego polegającego na rozpoznawaniu jego utworów.  
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Adrianna Konsek z SP 
19 (opiekun Barbara Polok), która zdobyła także największą ilość punktów. 
II miejsce przypadło Natalii Grzeli z SP 35 (opiekun Joanna Sobik), a III 
miejsce ex aequo Sylwii Kornas z SP 18 (Małgorzata Pollok–Studnik) 
oraz Maurycemu Bórowi z SP 12 (Lucyna Kwiatoń–Skura).W kategorii 
uczniów gimnazjum I miejsce zajęła Patrycja Miur z G 12 (opiekun Barbara 
Szajthauer). II miejsce zajęła Dominika Pompa z gimnazjum dwujęzycz-
nego przy Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku, III miejsce 
przypadło Sabinie Chromik z G 3 (opiekun Małgorzata Ostrzołek).

W komisji oceniającej prace uczestników zasiadły Helena Zaik oraz 
Iwona Remiorz. W dniu konkursu w Zespole Szkół obecna była także 
starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Rybniku Zofia Golińska.

Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej
Szkolny konkurs muzyczny

Rybnicki zespół rockowy „Underground” wydał  drugą w swojej 
muzycznej karierze płytę. Jej tytuł „After Grunge” nie neguje jednak 
grunge’owych korzeni grupy, tak słyszalnych na debiutanckiej płycie z 2003 
roku „Kto jest kim”. Tym razem jest to płyta całkowicie akustyczna, na której 
znajduje się 14 (plus 4 bonusy w „odwrotnych” wersjach językowych) własnych 
utworów, śpiewanych zarówno po polsku, jak i po angielsku. Twórcą muzyki 
prawie wszystkich piosenek jest Aleksander Biela (git., chórki), resztę ze-
społu stanowią: Andrzej Budny (wok.), Łukasz Jednicki (bas), Krzysztof 
Mucha (perkusja) i Michał Rozbicki (git.). Gościnnie na płycie wystąpiła 
młoda, utalentowana wiolonczelistka, absolwentka rybnickiej szkoły muzycznej 
Karolina Orzelska. Swój nowy album zespół promuje piosenką „Killer”, 
inspirowaną głośnym morderstwem młodej dziewczyny w pociągu. Również 
pozostałe teksty mówią o rzeczach ważnych, poprzez które muzycy wyrażają 

swój stosunek do rzeczywistości, mówią o 
uczuciach, przemocy i wojnie, tolerancji, 
zadają też pytania o sens egzystencji.    

Zespół na forum ogólnopolskim został 
zauważony już w ub. roku i zaproszony 
do udziału w koncercie w studio im. 
Agnieszki Osieckiej w radiowej „Trójce”. 
Wydawcą płyty jest Polskie Radio.   

Dni na chóry i orkiestrę

„Underground” akustyczny



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

Rozpoczęli od modlitwy, ale jak mówił ks. dziekan Rudolf Myszor, 
pisemny konkurs, do którego przystąpili uczniowie klas od IV do VI, jest 
również formą modlitwy. Do etapu rejonowego trafili po eliminacjach 
szkolnych, a podczas rywalizacji musieli wykazać się znajomością Ewangelii 
Św. Mateusza. Jurorzy: księża – Rudolf Myszor, Edward Słupik i Euge-
niusz Mencel, katechetka Elżbieta Śnieżek i dyrektor SP nr 18 Roman 
Pinoczek przyznali dwie pierwsze nagrody Magdalenie Baczul ze SP nr 
6 w Rybniku–Zamysłowie (katechetka Beata Krawiec) oraz Rafałowi 
Gwóździowi ze szkoły podstawowej w Książenicach (katechetka Elżbieta 
Matuszczyk). Trzecie miejsce zajął Amadeusz Szmajduch ze szkoły 
podstawowej w Czernicy, którego do konkursu przygotowywała Bernadeta 
Boczek. Laureaci odebrali nagrody w kościele pod wezw. św. Barbary, gdzie 
odbył się też koncert zespołu „Testimonium”. Najlepsza trójka uczestników 
awansowała do etapu wojewódzkiego w Katowicach, a konkurs udało  

Najstarsi mieszkańcy Boguszowic–Osiedla spotkali się w 
Gimnazjum nr 5 na wspólnej biesiadzie, zorganizowanej z 
inicjatywy Rady Dzielnicy. 

Podobne spotkania odbywają się w wielu rybnickich dzielnicach, 
ale właśnie w Boguszowicach–Osiedlu organizatorzy stanęli przed 
nie lada wyzwaniem, bowiem w dwunastotysięcznej dzielnicy mieszka 

obecnie niemal 
650 osób, które 
przekroczyły 70. 
rok życia. Aby ich 
zaprosić, organi-
zatorzy musieliby 
chyba dyspono-
wać halą wielko-
ści katowickiego 

„Spodka”... Dlatego w pierwszej kolejności postanowiono zaprosić 
nestorów, którzy ukończyli 80 lat, ale nawet wówczas na liście poten-
cjalnych gości znalazło się niemal 150 osób! Ostatecznie 80 najstarszych 
mieszkańców osiedla potwierdziło chęć uczestnictwa w „Jesiennym 
spotkaniu z seniorami” i bawiło się przy suto zastawionych stołach. 
Gości powitał przewodniczący Zarządu Dzielnicy Jan Kruk, a do bie-
siadników zwrócił się też ks. Rudolf Myszor oraz prezydent Rybnika 
Adam Fudali, który wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Micha-
łem Śmigielskim wziął udział w spotkaniu. Wszyscy zabierający głos 
podkreślali, że szacunek dla doświadczenia i ludzi starszych wyróżnia 
nas wśród innych narodów zjednoczonej Europy. Spotkanie umilali 
seniorom najmłodsi, którzy pod okiem Marii Rączki przygotowali 
ciekawy program artystyczny, a gości bawił też zespół „Kondy”. Humory 
dopisywały, dlatego trudno się dziwić, że organizatorzy – Rada Dziel-
nicy, Gimnazjum nr 5, Szkoła Podstawowa nr 18 i Dom Kultury 
– już myślą o kolejnych spotkaniach.

Oprowadzali po Watykanie 
S p o ł e c z n o ś ć  G i m n a z j u m  n r  1 0  

z Ligoty–Ligockiej Kuźni rozpoczęła cykl 
przygotowań do nadania placówce imienia 
Jana Pawła II. 

A rozpoczęto od or-
ganizacji „Dni Papie-
skich”, podczas któ-

rych uczniowie zapoznali się ze słowami papie-
ża kierowanymi do młodzieży podczas polskich 
pielgrzymek, uczestniczyli też w okolicznościo-
wych audycjach oraz rajdach rowerowych „Śla-

dami Jana Pawła II”.  
W ostatnich dniach 
listopada w szkole 
otwarto wystawę wiel-
koformatowych zdjęć 
wykonanych przez 
papieskiego fotogra-
fa Adama Bujaka, 
zatytułowaną „Im-
presje watykańskie”. 
Młodzież i zaproszeni 
goście, a wśród nich 

prezydent Adam Fudali, podziwiali fotografie 
Watykanu, bazyliki św. Piotra, watykańskich 
ogrodów oraz apartamentów papieskich,  
a nastrój potęgowała iluminacja i gregoriań-
ska muzyka. Goście zwiedzający ekspozycję 
podkreślili wysoki poziom i bardzo dobre 
przygotowanie merytoryczne „szkolnych prze-
wodników” po wystawie, a zdaniem prezydenta 
A. Fudalego, gimnazjaliści mogą już wyjeżdżać 
do Watykanu jako profesjonalni pracownicy 
biur podróży. W szkole odbyły się też konkursy 
na plastyczną interpretację myśli Jana Pawła II 
oraz biografię papieża.

Społeczność Gimnazjum nr 10 ma nadzieję, 
że wspólne działania młodzieży i grona peda-
gogicznego pozwolą im lepiej poznawać naukę 
K. Wojtyły, a tegoroczne inicjatywy na stałe 
wpiszą się w życie Gimnazjum nr 10. 

(S)

Wystawę zatytułowaną „Impresje watykańskie” obejrzeli nie tylko gimnazjaliści ... 
Zdj.: arch. G nr 10.  

113 uczniów szkół podstawowych z całego regionu wzięło udział 
w rejonowym etapie Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
który odbył się w Szkole Podstawowej nr 18 w Boguszowicach. 

113 uczniów szkół podstawowych z całego regionu sprawdzało swoją znajomość  
Ewangelii Św. Mateusza.                                                                                    Zdj.: s

Idą i nauczają...

Najstarsi mieszkańcy 
dzielnicy bawili się 
na wspólnej biesia-
dzie. 

Zdj. arch. J. Kruk.

się zorganizować dzięki życzliwości wielu osób i instytucji, m.in. miasta. 
Tegoroczny konkurs wiedzy biblijnej przebiegał pod hasłem „Idźcie 

na cały świat i nauczajcie wszystkie narody...”, a nadzorował go metodyk  
ds. nauczania religii ks. Marek Bernacki. Uczniowie sprawdzali znajomość bi-
blii już po raz jedenasty.                                                                                  (S) 

Wypełnią Spodek?
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Liczący 22 koła i 3,5 tys. członków rybnicki 
oddział SITG jest najliczniejszym spośród 17, 
wchodzących w skład całej organizacji. Zadanie 
poszerzania wiedzy i podwyższania kwalifikacji 
swoich członków rybnicki oddział realizuje, 
m.in. w ramach Dni Techniki, poprzez orga-
nizację konferencji i seminariów naukowych, 
często przy współpracy wyższych uczelni i innych 
podmiotów. Dotyczą one najważniejszych ak-
tualnych problemów, np. ochrony powierzchni 
przed skutkami eksploatacji górniczej, jak to 
miało miejsce w tym roku. Dzięki współpracy  
z podobnymi organizacjami m.in. w Chinach, 
RPA czy Australii, członkowie rybnickiego 
oddziału mają okazję do wymiany wielu doświad-
czeń. Oddział dba również o swoich seniorów 
– opiekuje się nimi i przyczynia do podtrzymy-
wania więzów z dawnym zakładem pracy. — Od 
niedawna oddział funkcjonuje we własnym lokalu 
przy ul. Piasta, na kupno którego oszczędzaliśmy 
30 lat, prowadząc działalność gospodarczą, m.in. 
poprzez organizację szkoleń oraz wykonywanie 
różnego rodzaju ekspertyz technicznych przez 
naszych rzeczoznawców — mówi wiceprezes 
zarządu oddziału Adolf Sosna. — Uruchomi-
liśmy świetlicę, gdzie zarówno osoby zawodowo 
czynne, jak i seniorzy mogą rozwijać swoje zain-
teresowania, mamy m.in. koło krótkofalowców. 
Nasza organizacja spełnia też funkcje integracyjne. 
Oddział wspiera również młodych: — Corocznie 

fundujemy stypendia dla studentów, 
niekoniecznie kierunków górniczych, ale również 
humanistycznych — dodaje sekretarz zarządu 
Wojciech Kłosok. — Do tej pory skorzystało  
z takiej pomocy 11 osób. Oddział włącza się 
również w przedsięwzięcia lokalnej społeczności, 
m.in. wspierając finansowo akcję św. Mikołaja dla 
dzieci z dzielnicy Śródmieście.  

Ważnym elementem działalności SITG jest 
pielęgnacja górniczych tradycji oraz zabezpie-
czanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń 
dóbr materialnych i duchowych związanych  
z górnictwem, stanowiących wartość dla kultury 
regionalnej i narodowej. Ma temu służyć m.in. 
ogólnopolska akcja SITG pod hasłem „Ratujmy 
górnicze dziedzictwo”. W tym miejscu działania 
oddziału SITG zbiegają się z zadaniami i celami 
rybnickiego Muzeum. W tym roku mija 30 lat od 
podpisania pierwszego porozumienia między 
tymi dwiema instytucjami. Potem kilkakrotnie 
umowa była uroczyście odnawiana, po raz ostatni 
w październiku tego roku. Pod nieobecność 
prezesa zarządu oddziału SITG w Rybniku  
i prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jedno-
cześnie, Leszka Jarno, dokument podpisali 
wiceprezes Adolf Sosna oraz dyrektor Muzeum 
Bogdan Kloch.  Zadeklarował on kontynuację 
współpracy prowadzonej przez wiele lat przez 
poprzednią dyrektor – Genowefę Grabowską. 
— Nasza współpraca od początku układała się 

bardzo dobrze i to na 
kilku płaszczyznach — 
mówi G. Grabowska. 
— Mogliśmy liczyć na 
fachową pomoc przy 
okazji remontu naszej 
siedziby i przenosin 
muzealnych ekspona-
tów. Dość przypomnieć 
demontaż i montaż ra-
tuszowej wieży i wkład 
w te trudne roboty 
Zygmunta Langego,  

a później pomoc techniczna w realizacji muzeal-
nego wyrobiska górniczego, niezwykłej „pomocy 
dydaktycznej” w lekcjach muzealnych. Zdarzało 
się, że odwiedzające je dzieci trzymały po raz 
pierwszy w ręku prawdziwy kawałek węgla... Ale 
współpraca ma też wymiar merytoryczny poprzez 
pomoc członków SITG w pozyskiwaniu i groma-
dzeniu górniczych eksponatów, znajdujących 
później swoje miejsce w Dziale Historii i Kultury 
Regionu Muzeum. Bez tego wsparcia wiele war-
tościowych obiektów z kopalń prawdopodobnie 
by przepadło. Należałoby tu przypomnieć zaan-
gażowanie Józefa Tlołki, Lucjana Durszlaga, 
a teraz Janiny Janik i przewodniczącego Komi-
sji Muzealnictwa i Tradycji Górniczej Zarządu 
Oddziału SITG w Rybniku oraz członka Rady 
Muzealnej Stanisława Dzierżęgi i in. Do 
Muzeum trafiają archiwalia, narzędzia, stroje, 
dokumenty i fotografie obrazujące historię  
i górniczą tradycję. Są też eksponaty świadczące 
o najnowszej, trudnej niekiedy historii – z wiel-
kim wzruszeniem pracownicy zlikwidowanych, 
niedobczyckich RZN–ów złożyli w Muzeum swój 
sztandar. Z kolei Muzeum deklaruje organizację 
konkursów i wystaw plastycznych eksponują-
cych wkład górniczego środowiska w tworzenie 
dóbr kultury oraz prowadzenie dokumentacji 
i prezentacji pozyskanych eksponatów, a także 
ich udostępnianie dla potrzeb naukowo-badaw-
czych. Obie placówki zorganizowały wspólnie 
cztery konferencje naukowo–techniczne,  
w tym międzynarodową. — Nadal będziemy li-
czyć na pomoc w drobnych pracach remontowych, 
ale też na pozyskiwanie ciekawych eksponatów  
i współpracę w dziedzinie naukowo–badawczej 
— zapewnia dyrektor B. Kloch.    

Dobrze, że to właśnie środowisko górnicze 
czuje potrzebę propagowania idei gromadzenia i 
przechowywania materialnego dziedzictwa, kul-
tywowania górniczych tradycji i ochronę zabyt-
ków techniki. I dobrze, że poprzez współpracę  
z Muzeum pozyskało poważnego partnera. Teraz, 
zarówno przed Muzeum, rybnickim oddziałem 
SITG, przedsiębiorcą czyli Kompanią Węglową, 
a także samorządem oraz organizacjami pozarzą-
dowymi stoi wielkie wyzwanie – ocalenie Zabyt-
kowej Kopalni „Ignacy”...                          (r)

30 lat współpracy Muzeum i SITG

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to jedna z najbardziej 
wyrazistych zawodowych organizacji naukowo–technicznych w naszym 
regionie: wiekowe tradycje kopalnictwa węgla i wciąż ważna pozycja 
przemysłu wydobywczego na mapie gospodarczej kraju, ale i problemy 
związane z restrukturyzacją, sprawiają, że zadania i cele wchodzącego  
w skład Naczelnej Organizacji Technicznej SITG odzwierciedlają aktualne 
potrzeby środowiska.  

Ratujmy 
górnicze dziedzictwo

Odnowioną umowę podpisali Bogdan Kloch i Adolf Sosna.

Wspólnym dziełem Mu-
zeum i oddziału SiTG  
w Rybniku jest m.in. muze-
alne wyrobisko górnicze. 

Zdj.: C. Chlubek
–Adamczyk.
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— Witajcie mili goście, witajcie dziś u nas, prosimy się rozgościć, by dobrze 
spędzić czas — tymi słowami dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
Andrzej Pałach wraz z zastępcą Grażyną Kohut powitali uczestników 
XVI Biesiady Barbórkowej. Była to tylko jedna z imprez zorganizowanych 
w ramach szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej. 

Jak co roku biesiada cieszyła się dużym zainteresowaniem grona pedago-
gicznego, emerytowanych pracowników szkoły i wieloletnich przyjaciół tej 

Patrząc na zaangażowanie z jakim najmłodsi, starsi  
i najstarsi mieszkańcy Chwałowic kultywują śląską tradycję nie 
musimy obawiać się, że kolejne pokolenia nie będą pamiętać  
o przywiązaniu do Barbórki, śląskich obyczajów i gwary. 

W Domu Kultury Chwałowice odbyła się wielopokoleniowa Barbórka 
– wśród widzów ojcowie, oczywiście górnicy, na scenie dzieci z Przedszko-
la nr 13, w towarzystwie nauczycielek, rozśpiewanej „Hajer Kapeli” oraz 
zespołu „Złota Jesień”. A występ zaczął się od górniczego „Szczęść Boże!”. 
Potem młodzi i starsi wykonali dla gości–górników program artystyczny,  
w którym jak zapowiadano było trochę „na wesoło, do pośpiewania, potań-
czenia i powicowanio”. Występujący nie szczędzili talentów, a górnicy – okla-
sków, więc Barbórka upłynęła w miłej atmosferze. Dla gości przygotowano 
również mały poczęstunek, a dorośli zrewanżowali się dzieciom słodyczami. 
Nie zabrakło też laurek i życzeń dla całej górniczej braci: „(...) Życzymy Wam 
Drodzy Przyjaciele byście mieli w życiu sukcesów wiele! Niech następny rok 
będzie pomyślniejszy, niech budżet każdej rodziny będzie zasobniejszy! Życzymy 
Wam byście byli weseli, a na srebrnych fanfarach grali Wam anieli.” 

Biesiadowano, i to jak, również w dzielnicy Maroko–Nowiny, 
gdzie bawiło się ponad dwieście osób. 

Na dzielnicowej biesiadzie śląskiej w auli ZSP 3 zabawę poprowadził 
zespół muzyczny B.A.R., a parę znanych piosenek zaprezentował Euge-
niusz Kluczniok. W trakcie imprezy zorganizowano też kilka konkursów 
oraz wybrano Miss i Mistera biesiady. Na biesiadę zostali zaproszeni 
przedstawiciele miasta Adam Fudali, Ewa Ryszka, Michał Śmigielski 
i radna Krystyna Stokłosa oraz poseł na Sejm Grzegorz Janik. Goście 
włączyli się do zabawy, którą zorganizowali wspólnie Rada Dzielnicy 
Maroko–Nowiny oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko–
–Nowiny „Tu żyję – tu mieszkam”. Cel jaki przyświecał organizatorom, 
to integracja dużego i zróżnicowanego środowiska dzielnicy. Ta biesiada 
to kolejny krok w tym kierunku, a organizatorzy już dziś myślą pod jakim 
hasłem zorganizować następne spotkanie.

Międzypokoleniowa Barbórka

W chwałowickiej Barbórce wzięły udział całe pokolenia...                                Zdj.: s

Barbórkowe spotkanie z udziałem nie tylko ojców górników miało miejsce 
również w Przedszkolu nr 4. Dla wielu z nich była to jedyna okazja, aby 
zobaczyć swoje pociechy w trakcie występów. Goście nie tylko oklaskiwali 
dziecięce popisy, ale też brali udział w konkursach, konkurencjach spraw-
nościowych, rozwiązywali zagadki i śpiewali śląskie piosenki.         (S)

placówki oświatowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. z-ca dyrektora 
delegatury KO w Rybniku Maria Lipińska, dyrektor Alliance Francaise 
Elżbieta Paniczek, przedstawiciel elektrowni rybnik Jerzy Brejza, dy-
rektorzy szkół Marek Lipiński i Mieczysław Woźnica i emerytowani 
dyrektorzy ZST Jan Bujak i Lech Wawrzyniak, a opiekę duchową 
sprawowali księża katecheci. Przebieg biesiady był zgodny z obowiązującą 
tradycją górniczą, a w jej trakcie na sali pojawił się legendarny Skarbnik. 
Ławy rywalizowały, Prezes zawsze nieomylnie przyznawał punkty, niesforni 
trafiali do dybów lub klęczeli na grochu, a na najlepszych czekały statuetki, 
medale i okolicznościowe dyplomy. Konkursy przeplatane były wspólnym 
śpiewem z udziałem kabaretu „To nie my” z kop.  „Rydułtowy”, a o górniczą 
strawę zadbał szkolny bufet „Danusia”. 

Biesiada była jedną z imprez w ramach szkolnego Tygodnia Edukacji Regio-
nalnej, podczas którego uczniowie poznali „Życie codzienne rodziny śląskiej” 
w Muzeum w Rybniku, zwiedzili zabytkową kopalnię „Ignacy”, a w ramach 
realizowanego przez szkołę programu eTwinning uczestniczyli w polsko 
– czeskiej lekcji elektrotechniki. Zorganizowano również debatę oksfordzką 
„Górny Śląsk – region atrakcyjny przyrodniczo” z udziałem uczniów rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych, konkurs wiedzy o regionie i spotkanie z regionalistą 
Markiem Szołtyskiem. Uczniowie słuchali też audycji radiowych „Godzina 
po naszymu…”, poznawali Śląsk z filmów Kazimierza Kutza i podziwiali sztukę 
sakralną Górnego Śląska. Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej jest cykliczną 
imprezą organizowaną od 2000 roku, a tegoroczną zakończyła sesja naukowa 
„Śląsk czarny czy zielony…?”, połączona z uroczystą akademią z okazji Dnia 
Szkoły. Ostatnim akcentem był międzyszkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Dyrektora „Tygla”.                                                                                (S)

Biesiada Barbórkowa była zgodna z obowiązującą tradycją górniczą...     Zdj. arch. szkoły.

Edukują regionalnie

Śląskie biesiadowanie

Po śląsku biesiadowano na Nowinach.        Zdj.: arch. org.  
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— Dzięki wam na chwilę przeniosłam się z miasta w góry, do lasu, nad jezio-
ro ...  — mówiła dyrektor MDK Barbara Zielińska po wysłuchaniu koncer-
tu galowego XI Festiwalu Piosenki Turystycznej. Impreza co roku przyciąga 
śpiewających wędrowców, więc jurorzy mają zawsze trudne zadanie. Tym 
razem Jerzy Michalski, Helena Zaik i Joanna Rzymanek wysłuchali 21 
wykonawców w różnym wieku – solistów, zespołów wokalnych i wokalno–in-
strumentalnych z całego regionu i najwyżej ocenili grupy „Blue” ze Szczer-
bic, „Takt” z rybnickiego MDK–u 
i Grupę Działalności Artystycz-
nej z Mikołowa. W gronie solistów 
I miejsce zdobyła Dorota Podleślny 
z Jejkowic, a laureaci w każdej kate-
gorii otrzymali nagrody i dyplomy. 
— Od kilku lat festiwalowi piosenki 
turystycznej towarzyszy okolicznościo-
wa plakietka – znak graficzny imprezy. 

Tym razem, po raz pierwszy zdecydowaliśmy, by to młodzi 
ludzie sami wymyślili znaczek młodzieżowego festiwalu. 
I jak należało się spodziewać, najmłodsi nas nie zawiedli 
— mówi B. Zielińska. Na konkurs napłynęło ponad 200 
prac, które oceniły Aldona Kaczmarczyk–Kołucka, 
Mirosława Pilarz i Danuta Sarna, a zwyciężył 12–letni 
Michał Ficner z rybnickiego MDK i to jego propozycja 
znalazła się na plakietce 11 festiwalu. Nagrody otrzy-

mali również autorzy 22 innych prac, które znalazły się na pokonkursowej 
wystawie. 

Zanim aura sprzyjać będzie górskim wędrówkom, warto ... pośpiewać,  
wspólnie z laureatami – „(...) Przy kominku ciepły płomień, ciągle lato przy-
pomina”...                                                                                               (S) 

Klimat letnich wędrówek przywołali zdobywcy I miejsca grupa „Blue”.        Zdjęcia: s

Autor tegorocznego festiwalowego znaczka 
12–letni Michał Ficner. W tle jego pro-
pozycja... która znalazła się na znaczku 
i dołączyła do festiwalowej kolekcji. 

W jaki sposób w środku listopadowego, zimnego wieczora znaleźć się na 
górskich szlakach, przywołać atmosferę letnich wędrówek i turystycznych wypraw? 
Wystarczy wziąć udział w Festiwalu Piosenki Turystycznej, organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury, przy współudziale PTTK w Rybniku.

Piosenka jest dobra na... jesień

Wcześniej, na przesłuchaniach, wyjątkowo kompetentne jury 
w osobach pomysłodawczyni konkursu na Ślązaka Roku redaktor 
Marii Pańczyk, twórcy serii książek o Śląsku Marka Szołtyska 
i promującego regionalne wartości aktora Józefa Poloka, wybrali 
zwycięzców tegorocznej, jubileuszowej imprezy. W kategorii do-
rosych wystąpiło ok. 30 uczestników, I miejsce przyznano Marii 
Gawlik z Jaśkowic, II – Krystynie Olszewskiej z Jastrzębia  
i III – Bernadcie Koczwarze z Pszowa. Wyróżniono też Anielę Ja-
worską, Zofię Janię, Ewelinę Kuśkę, Teresę Szymońską, Marię 
Franecką, Kamilę Ptaszyńską i Czesława Żemłę. W kategorii 
młodzieżowej wyróżnienia otrzymali Martyna Musioł, Karolina 
Jaroszczak i Dariusz Czekała oraz Anna Lenczyk.

W czasie rocznicowej gali nie zabrakło znakomitych gości. Lau-
reat ostatniego konkursu na Ślązaka Roku Kazimierz Czokajło 
w nostalgicznej opowieści o górnictwie, jakie jeszcze pamięta, dał 
wyraz tęsknocie za dawnymi czasami i wartościami. Do kilku 
poprzednich rybnickich konkursów, w których brał udział, nawiązał Czesław 
Żemła, kabareciarz i gawędziarz nie tylko na scenie, przypominając wyjąt-
kowo wyrazistą postać nieżyjącego już Henryka Konska, laureata sprzed lat 
konkursu na Ślązaka Roku. Ślązaka z krwi i kości, który zachwycił i wzruszył 
wszystkich opowieścią o Siwku z jankowickiyj gruby, ostatnim koniu pracującym 
na dole tej kopalni, którego był opiekunem. Henryka Konska wspomniała też 
Maria Pańczyk, opowiadając o najpiękniejszym prezencie jaki dostała, czyli 
chowanego za plecami bukietu polnych kwiatów, wręczonego przez pana 
Henryka w podzięce za to, że... nom, Ślązokom, gymby otworzyła. Tegoroczna 
laureatka M. Gawlik zaprezentowała swoją konkursową opowieść o... downej, 
śląskiej wesołości z wplecionymi żniwnymi przyśpiewkami, poprawiając humor 

największym ponurakom. Jednak publiczność miała 
swoją faworytkę i przyznała nagrodę B. Koczwarze, 
która opowiedziała o swoich  smowach i kojarzeniu 
małżeństw. Pani Bernadeta  pochodzi z Pszowa i jest 
również autorką tekstu o kołoczu, przedstawionym 
przez gawędzącą młodzież z tego miasta. Cz. Żem-
ła, na swoje narzekanie, że i tym razem ...baby nas 

przegodały, otrzymał od pani Bernadety pouczenie, że...chłop mo dwa prawa: 
cicho być i pysk trzimać!. Co też uczynił... 

Jubileusz był okazją do podsumowań i podziękowań za dotychczasowy 
wkład pracy w organizację konkursu m.in. jego pomysłodawczni Krystynie 
Pysz, która z rąk dyrektora RCK Adama Świerczyny otrzymała statuetkę 
upamiętniającą obchodzony w ub. roku jubileusz 40–lecia placówki. O po-
trzebie istnienia konkursu, którego zadaniem jest ocalenie od zapomnienie 
nie tylko gwary, ale i obrzędów, tradycji i historii naszego regionu, przeko-
nuje wciąż zgłaszająca się na przesłuchania młodzież. Dopóki tak będzie, 
nie musimy się martwić o utrzymanie tożsamość i tradycyjnych wartości.

(r)

Inicjatorka Konkursu Gawędziarzy 
Krystyna Pysz i dyrektor RCK Adam 
Świerczyna.                       Zdj.: M.T.

Dwudzieste gawędzenie
W Rybnickim Centrum Kultury na uroczystej gali, będącej 

ukoronowaniem dwudziestej edycji Konkursu Gawędziarzy, 
zarówno na scenie, jak i na widowni zebrali się miłośnicy 
śląskiej godki i gwarowych opowiastek „z życia”.

Grupa gości i laureatów jubileuszowego Konkursu Gawędzia-
rzy: wśród nich (od lewej) Ślązak Roku Kazimierz Czokajło, 
zdobywczyni I miejsca Maria Gawlik, laureatka nagrody pu-
bliczności Bernadeta Koczwara, z prawej Czesław Żemła. 
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Pod koniec listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
nr 2 w Niedobczycach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. 
Akcję zorganizowano po raz pierwszy, a chęć oddania krwi zadeklarowało 
55 uczniów. Jednak badania lekarskie przeszło pomyślnie 36 uczniów, 
którzy wraz z nauczycielami oddali ponad 15 litrów krwi. Młodzieży otu-
chy dodawali dyrektor ZSP nr 2 Stanisław Spyra i pielęgniarka szkolna 
Elżbieta Gawińska. Młodzi ludzie i nauczyciele szkoły zrezygnowali 
z ekwiwalentu w postaci czekolad i przekazali je wychowankom Domu 
Małego Dziecka w Rybniku. Akcję przeprowadziło Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi przy Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, 
wspólnie z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Rybniku. 

Działalność Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi finansowana jest 
przez darczyńców. Wszyscy, którzy chcą pomóc w takich akcjach proszeni są  
o przesyłanie darowizny na konto: ING Bank Śląski Rybnik 60–
–1050–1344–1000–0022–9332–6563. Darowiznę można odpisać 
od podatku.

 Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad przyznał w tym roku 64 
certyfikaty „Śląskiej Szkoły Jakości” dla placówek z całego woje-
wództwa. Jedyną rybnicką szkołą, która otrzymała ten certyfikat 
jest Szkoła Podstawowa nr 28 w Kamieniu. 

— Staramy się stworzyć atmosferę przyjazną nie tylko dziecku ale i na-
uce, a uzyskanie certyfikatów było możliwe dzięki doskonałej pracy nauczy-
cieli — mówi dyrektor szkoły Joanna Porszke. Okazuje się bowiem, że 
„Śląska Szkoła Jakości” to nie jedyny certyfikat tej placówki. Posiada 
ona również tytuł „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Szkoły z Klasą” oraz 
„Akademii Szkoły z Klasą”. Bierze udział w programach europejskich 
Socrates Comenius oraz eTwinning, dzięki którym uczniowie doskonalą 
znajomość języka angielskiego i poznają swoich europejskich kolegów. 
SP nr 28 ma dobrze wykwalifikowaną kadrę i bogatą ofertę edukacyjną. 
Uczniowie uczą się dwóch języków obcych i informatyki, a już wkrótce 
w szkole powstanie druga pracownia komputerowa 
w ramach programu „Pracownia komputerowa  
w każdej szkole podstawowej”. Od najmłodszych 
klas nauczyciele wprowadzają swoje programy au-
torskie, dzięki którym uczniowie uzyskują wysokie 
lokaty na różnorodnych konkursach miejskich  
i ogólnopolskich, a wyniki na sprawdzianie kończą-
cym klasę szóstą utrzymują się na poziomie średniej 
wojewódzkiej.

Budowlanka na forum
Na początku listopada w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się Euro-

pejskie Forum Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie 
rybnickiej „budowlanki”. 

EFM to organizacja pozarządowa, która powstała 10 lat temu  
z inicjatywy młodych ludzi, z myślą o zrzeszaniu ambitnej i kreatywnej 
młodzieży. EFM działa pod patronatem Unii Europejskiej i organizuje 
tygodniowe spotkania, tak zwane Euro-Weeki z udziałem młodych ludzi 
z całej Polski. W kolejnym spotkaniu podsumowującym dotychczasową 
działalność wzięło udział dwóch uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 
– Magdalena Połomska i Dawid Pochcioł. W trakcie spotkania 
odbywały się też prezentacje krajów europejskich – Danii, Niemiec, 
Holandii, Finlandii i Austrii, zabawy integracyjne, a młodzież debato-
wała na ciekawe tematy.  

Krew darem życia

1 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS. „Nie 
daj szansy AIDS! – Zrób test na HIV” to hasło ogólnopolskiej 
kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministra Zdrowia. 
Skierowana jest ona do kobiet i mężczyzn w wieku 18–29 lat, a jej celem 
jest wyczulenie młodych ludzi na podejmowanie świadomych i przemy-
ślanych decyzji dotyczących zachowań seksualnych oraz zachęcenie do 
wykonania testu na obecność wirusa HIV. 

Anonimowe i bezpłatne badania w kierunku HIV można wy-
konać w Punkcie Konsultacyjno–Diagnostycznym w Chorzowie,  
ul. Zjednoczenia 10, tel. 241-32-55. Badania odpłatne wykonywane 
są w szpitalach w laboratoriach analitycznych w cenie od 15 do 27 zł,  
zaś ze skierowaniem – bezpłatnie. 

Badania wykonują:
•  Wojewódzki  Szpi ta l  Specja l i s tyczny  Nr  3  w Rybniku,  

tel. 42 91 085, cena 27 zł 
• Szpital  nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul .  26 Marca 51,  

tel. 45 91 950, cena 25 zł
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,  

Al. Jana Pawła II 7, tel. 47 84 323, cena 22 zł
•  S z p i t a l  M i e j s k i  w  Ż o r a c h ,  O s .  K s .  W ł a d y s ł a w a ,  

tel. 43 41 224, cena 20 zł
• Szpital Miejski w Raciborzu, ul. Bema, tel. 75 55 190, cena 15 zł.

Materiały informacyjne można nabyć w Powiatowej Stacji Sani-
tarno–Epidemiologicznej w Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1, tel. 
42 24 009. Osoby zainteresowane tematyką HIV/AIDS zapraszamy na 
stronę internetową  www.aids.gov.pl.

województwa śląskiego Sergiusza Karpińskiego. Witając gości i dzięku-
jąc marszałkowi za znaczny udział w sfinansowaniu urządzenia, dyrektor 
placówki Roman Gnot wyraził również podziękowanie dla władz samo-
rządowych  Rybnika za podjęcie decyzji o umorzeniu szpitalowi podatku od 
nieruchomości. Zaoszczędzone dzięki temu pieniądze mogły zostać prze-
znaczone m.in. na funkcjonowanie oddziału kardiologicznego. Prezydent,  
w imieniu mieszkańców Rybnika, podziękował Urzędowi Marszałkowskie-
mu za pozytywną reakcję na potrzeby szpitala i życzył, by nowe urządzenie 
spełniło oczekiwania zarówno personelu, jak i pacjentów.

Szpitalowi zależy, by tak kosztowna aparatura była wykorzystywana jak 
najbardziej efektywnie, dlatego zrodził się pomysł profilaktycznego programu 
dla firm, które finansowałyby badania w ramach „zdrowotnego pakietu” dla 
swych pracowników. Przyniosłoby to placówce dodatkowe środki, jednak 
pierwszeństwo w dostępie do urządzenia mają oczywiście pacjenci szpitala. 
Można jednak mieć wątpliwości czy nowy zakup skróci czas oczekiwania na 
badanie, aktualnie bowiem, aż do końca roku, nie są przyjmowani pacjenci  
z przychodni. Wszystko będzie zapewne zależeć od nowego kontraktu z NFZ. 
Większe możliwości nowego tomografu mogą spowodować, że zdiagnozować 
będzie się chciała większa liczba pacjentów.                                               (r)

c.d. ze strony 16

Nowy tomograf

Nie daj szansy AIDS

Jakość Q dla Kamienia 
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...i wrócił do rodzinnego Radlina, 
który jest dla niego tego świata pępkiem. 
Artur Nosiadek – przedsiębiorca 
i podróżnik pokazał w rybnickim Muzeum 
fotograficzny plon swoich wojaży.

Na swój czas w muzealnej galerii czekał ponad 
3 lata, w czasie których zdążył „nawinąć” na 
licznik kolejne tysiące kilometrów. A zaczęło 
się niewinnie – od zwykłych, turystycznych wy-
jazdów. Potrzeba utrwalenia nowo poznanych 
miejsc i ludzi oraz własnych wrażeń sprawiła, 
że nieodłącznym towarzyszem podróży, obok 
Joasi oczywiście, stał się aparat fotograficzny. 
A potem przeszła chęć podzielenia się swoimi 
doznaniami z innymi, którym los nie dał moż-
liwości podróżowania. — Kiedyś, dawno temu, 
w podręczniku do geografii zainteresowała mnie 
średniowieczna rycina przedstawiająca zakonni-
ka, który dotarł do końca płaskiej ziemi, przebił 
głową nieboskłon i spojrzał w zaświaty — mówi 
Artur. — I zawsze chciałem się dowiedzieć, co 
tam zobaczył. I kiedy stało się to możliwe, ob-
liczył dokładnie, gdzie z perspektywy Radlina 
(dziś dzielnica Wodzisławia Śl.) znajduje się 
koniec świata. Wyszło, że na południu Wyspy 
Południowej na Nowej Zelandii. By tam dotrzeć 
należało przemierzyć całą Azję, Nepal, Indie, 
Malezję, Australię i ponad 2,5 tys. kilometrów 
na samej Nowej Zelandii. Ale w końcu „śląski 
Tony Halik”, jak Artura Nosiadka nazwała pra-
sa, zobaczył to, co zakonnik z podręcznika: — 
Niebo wpadało do jeziora, góry dotykały chmur, 
a Joasia powiedziała, że w miejscu tym odczuła 
bliskość Boga. Ale wystawa pokazuje fotografie 
również z innych, równie dalekich, podróży. W 
ciągu trzech lat radlińskim globtroterom udało 
się zamknąć tzw. Trójkąt Polinezyjski, który 

tworzą – oprócz No-
wej Zelandii – Wyspa 
Wielkanocna i Hawa-
je. Zresztą to właśnie 
Polinezja jest dla po-

dróżnika najpiękniejszym miejscem na ziemi. 
Powrót to już tylko „skok” przez Kalifornię, 
Newadę, Florydę, Kubę, Meksyk, wyspy Belize, 
Honduras, Chile, Paragwaj, Argentynę, Brazylię 
i drugi „skok” przez Atlantyk do RPA, Zambii, 
Zimbabwe i przez Egipt prosto do domu, do 
Radlina. Zrobione przez Artura zdjęcia krajo-
brazów oraz egzotycznej fauny i flory, ale przede 
wszystkim ludzi, obejrzeli wcześniej warszawiacy 
w Pałacu Kultury, wielkim powodzeniem cie-
szyła się też ich ekspozycja w pałacu w Rudach. 
Zdjęcia spodobały się też pierwszemu zdobywcy 
Mount Everestu, sir Edmundowi Hillary’emu, 
którego A. Nosiadek poznał osobiście i otrzymał 
od niego własnoręczną dedykację. — Jeszcze 
kilka lat temu trudno byłoby mi w to wszystko 
uwierzyć — mówi Artur, oprowadzając gości 
wernisażu po wystawie i prezentując okoliczno-
ści powstania niektórych zdjęć. — Moje ulubione 
zdjęcia, to te przedstawiające jakiś ludzki los, jak 
ta pobita przez męża 
kobieta, która wraz 
z dzieckiem przy piersi 
uciekła przenocować 
na plaży w Rio de Jane-
iro — mówi autor. Dla 
nas egzotyka, dla niej 
życiowy dramat...

Prawdziwą nobilita-
cją zdjęć A. Nosiadka 
jest ich wykorzystanie 
do pracy magisterskiej, 

obronionej celująco na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego przez młodą ra-
dliniankę Monikę Wojaczek, dziś dziennikarkę 
„Kuriera Rybnicko–Wodzisławskiego”. Autorka 
w pracy pod tytułem „Dwudziestowieczne wy-
prawy na koniec świata – czyli rzecz o przestrzeni 
w wybranych reportażach podróżniczych i in-
nych relacjach z podróży”, potraktowała temat 
naukowo, przedstawiając m.in. różnice między 
odbiorem rzeczywistości przez podróżnika 
– reportera, a zwykłego turysty. Z definicji tej 
wynika, że Arturowi zdecydowanie bliżej do 
podróżnika – reportera...

Na zakończenie wernisażu autor wystawy 
zaprosił do obejrzenia własnego filmu o Hawa-
jach, w który wplecione były archiwalne ujęcia 
z ataku wojsk japońskich na amerykańską 
bazę w Pearl Harbor w 1941 roku, którego 
rocznica przypadła w dniu otwarcia ekspozycji 
– 7 grudnia. 

Autor wystawy, którą będzie można oglądać 
do 29 stycznia przyszłego roku, podziękował 
za znakomitą współpracę Muzeum, a szcze-
gólnie kuratorowi ekspozycji Sławomirowi 
Studnikowi.

Podróżnik i autor zdjęć Ar-
tur Nosiadek oraz Monika 
Wojaczek, która jego zdjęcia 
wykorzystała w pracy ma-
gisterskiej.           Zdj.: r

Bezpieczna „Jedynka”
W ramach programu „Z nami bez-

pieczniej”, uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 spotkali się ze strażakami. 

„Z nami bezpieczniej” to program współpracy 
szkoły ze służbami dbającymi o zapewnienie 
bezpieczeństwa w mieście, który ma nauczyć 
dzieci jak mają zachowywać się w sytuacjach 
niebezpiecznych i do kogo mogą zwracać 
się w sytuacjach zagrożeń. W szkole gościli 
już przedstawiciele policji i Straży Miejskiej, 
a uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego 
”Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy 
uzależnieniom” oraz ogólnopolskiego konkursu 
„Bezpieczna szkoła z PZU”. W planach są jeszcze 
akcje „NIE! Uzależnieniom” i „Niebezpieczny 
Internet” oraz konkurs dotyczący zasad bezpiecz-
nego zachowania się. Program opracowały Ewa 
Kopel i Agnieszka Kolarczyk.

Deportacje Górnoślązaków
Do 4 stycznia 2006 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

oglądać można niezwykle interesującą wystawę, przygotowaną przez katowicki 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku”. 

— (...) to jeden z najboleśniejszych i najdłużej przemilczanych rozdziałów historii tego regio-
nu (...) — czytamy w wydanym na tę okoliczność wydawnictwie. (...) Wraz z przejściem Armii 
Czerwonej przetoczyła się przez Górny Śląsk fala mordów, gwałtów i rabunków na miejscowej 
ludności. Wojskowe władze sowieckie potraktowały Górny Śląsk, nawet te jego części, które 
przed wojną należały do Polski, jak ziemie wroga, a ludzi jak darmową siłę do pracy w ra-
mach reparacji wojennych. Liczba wywiezionych do pracy na „nieludzkiej ziemi” Ślązaków 
mogła sięgnąć nawet 90 tys. osób. Ostatnie pojedyncze osoby wracały jeszcze w 1954 roku, 
wielu nie wróciło wcale... Na wystawę składają się dokumenty i fotografie, ale także au-
tentyczne fragmenty wyposażenia baraku, model wagonu itp. Wernisażowi towarzyszyła 
prelekcja dr Adama Dziuroka z katowickiego oddziału IPN. Autorzy mają świadomość, 
że ekspozycja nie wyczerpuje tematu, ale mają nadzieję, że kontynuacja badań naukowych 
pozwoli w przyszłości na pełne wyjaśnienie tamtych tragicznych wydarzeń. Szerzej w kolejnym 
numerze.                                                                                                                                (r)

Był na końcu świata...
Wystawa zdjęć „śląskiego Tony Halika”



Jedną z najciekawszych rybnickich ini-
cjatyw artystycznych jest organizowany 
przez Fundację Elektrowni Rybnik Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, 
którego dziesiąta, jubileuszowa edycja 
odbędzie się w lutym 2006 roku.

Wprawdzie skrót OFPA już nieźle funkcjo-
nuje w środowisku wykonawców tego gatunku 
piosenki w Polsce, kojarząc się z wysokim po-
ziomem artystycznym i doskonałą organizacją, 
jednak jego twórcom i animatorom zależy na 

nadaniu festiwalowi jeszcze wyższej rangi. 
Chcą, by impreza stała się kulturalną wizytów-
ką naszego regionu i miasta oraz okazją do jego 
promocji, jaką dla Wrocławia jest np. Festiwal 
Piosenki Aktorskiej. Stąd szereg działań wokół 
jubileuszowej edycji, by impreza, a także kolej-
ne, miały (...)  polot i głęboki oddech. Jak mówi 
dyrektor festiwalu i prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik Stanisław Wójtowicz, organizatorzy 
postanowili powołać Radę Festiwalu, w któ-
rej skład będą wchodzić autorytety w swojej 
dziedzinie, uznane osobistości świata kultury, 
nauki, biznesu i polityki naszego regionu. Swoją 
zgodę na udział w pracach Rady Festiwalu 
wyraził już prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy 
Chachuła, a także prezydent Rybnika Adam 
Fudali, który  zadeklarował wsparcie idei uczy-
nienia z imprezy „prawdziwej perełki kultury” 
naszego regionu. Fundacja „ER” postanowiła 
przy współudziale TVP wyprodukować koncert 
z udziałem dotychczasowych laureatów, dla 
której rybnicka impreza była prawdziwą tram-
poliną do estradowej czy aktorskiej kariery, 

by wymienić tylko Joannę Liszowska, Iwonę 
Loranc czy Wojciecha Brzozowskiego. Poja-
wił się również pomysł, by koncert jubileuszowy 
oraz poprzedzające go zmagania konkursowe 
stały się materiałem na płytę. Przewodniczący 
od wielu lat Radzie Artystycznej OFPY krytyk 
muzyczny, poeta i dziennikarz Jan Poprawa 
dał się namówić na napisanie książki ukazującej 
historię festiwalu i ludzi w nim uczestniczących. 
Ponadto organizatorzy chcą stworzyć Radę 
Dyrektorów Festiwali Piosenki, by środowi-

sko to wypra-
cowało wspólną 
politykę, m.in. 
w kwestii stwo-
rzenia systemu 
stypendialnego 
dla szczególnie 
u t a l e n t o w a -
nych młodych 
wykonawców 
tej najbardziej 
wartościowej 

piosenki, powstałej z połączenia śpiewania ak-
torskiego z piosenką poetycką. Organizatorom 
zależy również, by impreza, jako najbardziej 
prestiżowa, była efektem współpracy wszystkich 
placówek kultury w naszym mieście, co pomoże 
w pozyskaniu sponsorów i zwróci uwagę me-
diów, a tym samym będzie elementem promocji 
miasta.

•   •   •
Dla artystycznej młodzieży z naszego miasta 

i regionu, która chce przygotować się do eli-
minacji do OFPY oraz dla laureatów Turnieju 
Artystycznego „Pojedynek na słowa”, już w 
styczniu ruszają warsztaty z zakresu wokalistyki, 
akompaniamentu, interpretacji i kultury słowa, 
prowadzone przez uznanych pedagogów i fa-

chowców w swoich dziedzinach. Ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego wszyscy chętni proszeni są 
o zgłoszenie się (z jednym akompaniatorem i 
nutami przynajmniej jednej piosenki artystycz-
nej lub poetyckiej) na przesłuchania 7 stycznia 
2006 r. na godz. 11.00 do Klubu Energetyka 
przy ul. Podmiejskiej. Osoby zakwalifikowa-
ne wezmą udział w warsztatach 9, 10 lub 11 
stycznia w godz. od 10.00 do 16.30 w Klubie 
Energetyka. Eliminacje do X Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej odbędą się 14 
i 15 stycznia. Program jubileuszowej OFPY 
zamieścimy w styczniowej „GR”.                  (r)         
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Kamil Durczok, znany dzien-
nikarz telewizyjny, spotkał się 
z młodymi rybnickimi adepta-
mi dziennikarstwa. Opowiadał 
o swojej pracy, o tym, co jest w niej 
najciekawsze, ale również i o tym, 
co w niej najtrudniejsze. Przed-
stawił młodym „dziennikarzom” 
telewizję od kuchni. Opowiadał 
o całym swoim dniu pracy, nie tylko 
o tych kilkudziesięciu minutach, 
gdy możemy go oglądać w telewizji 

jako prezentera „Wiadomości” czy gospodarza „Debaty”. Odpowiadał 
na bardzo dociekliwe i trudne pytania młodzieży, wspominał najciekaw-
sze i najtrudniejsze momenty ze swojej dziennikarskiej kariery. Przede 
wszystkim jednak, jako doświadczony dziennikarz, otwierał przed 
młodymi ludźmi nieznany im dotąd świat wielkich mediów i udzielał 
im dobrych rad. K. Durczok zjawił się w Rybniku nieprzypadkowo. 

Został zaproszony przez organizatorów Małej Akademii Dziennikar-
skiej. Są to zajęcia warsztatowe dla uczniów rybnickich szkół średnich, 
którzy swą przyszłość wiążą właśnie z dziennikarstwem. Zajęcia są 
w większości prowadzone przez dziennikarzy „Dziennika Zachodniego” 
i to właśnie na łamach tej gazety już kilku osobom udało się opubli-
kować swoje pierwsze autorskie teksty. Na tych zajęciach poznaje się 
przede wszystkim tajniki pracy dziennikarskiej, uczy się co i w jaki 
sposób może się ukazać w gazecie, gdzie szukać „dobrych tematów” 
itp. Młodzież chętnie uczestniczy w warsztatach: — Dają nam one dużo 
satysfakcji, dzięki nim możemy zapoznać się z pracą dziennikarzy, zdobyć 
doświadczenie i podjąć decyzję, czy jest to zawód dla nas — mówi Monika 
Jodłowiec, dla której pisanie jest pasją. W ramach zajęć przewidziany 
jest także cały szereg spotkań zarówno z ludźmi z miasta i regionu, np. 
z rzecznikiem prasowym policji czy straży pożarnej, jak i ze znanymi 
dziennikarzami. Niedawno w Klubie Energetyka, bo tam właśnie odby-
wają się warsztaty, gościła znana dziennikarka „Rzeczpospolitej” Anna 
Marszałek. Prowadziła zajęcia z uprawianego przez siebie dzienni-
karstwa śledczego. Pierwszym natomiast gościem był świetny reporter 
i autor kilku książek Wojciech Tochman, który zapoznał młodzież 
z tajnikami pisania reportażu i przybliżał im codzienność reportera. 

Kamila Laby 
– uczestniczka Małej Akademii Dziennikarskiej

Wiadomość
to broń...

OFPA 2006 – warsztaty już w styczniu!

Z polotem i oddechem...
sko to wypra-
cowało wspólną 
politykę, m.in. 
w kwestii stwo-
rzenia systemu 
stypendialnego 
dla szczególnie 
u t a l e n t o w a -
nych młodych 
wykonawców 
tej najbardziej 
wartościowej 

w styczniu!w styczniu!

Z polotem i oddechem...
Popularna księgarnia „Orbita” na Ryn-

ku, która obchodziła niedawno jubileusz 
15–lecia istnienia, ze względu na swoją wy-
jątkową atmosferę oraz miłą i kompetentną 
obsługę, jest jednym z ulubionych miejsc 
„książkomanów”. W dniu jubileuszu każdy 
klient został poczęstowany urodzinowym, 
pysznym tortem. Sami sprawdziliśmy... 



Rybnicki 
„Mały Książe” 
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Zanim zgodnie z tradycją, dorodne chle-
by i rogale oraz wymyślne torty trafiły do 
najbardziej potrzebujących, ich wykona-
niem zajęli się uczniowie z całego regionu 
– przyszli ciastkarze i piekarze. 

Wszystko za sprawą Międzyszkolnego Kon-
kursu Piekarsko – Ciastkarskiego Szkół 
Subregionu, który odbył się w zakładzie Pio-
tra Niewelta w Rybniku. Do rywalizacji przy-
stąpiło 13 cukierników i 9 piekarzy – uczniów 
klas drugich i trzecich zawodowych szkół 
z Żor, Rybnika, Jastrzębia, Rydułtów, Chorzowa 
i Zabrza. 3 najlepszych cukierników – Tomasz 
Dudek, Paweł Skubik i Ewa Matera oraz 
3 najlepszych piekarzy – Artur Bęben, Paweł 
Holesz i Sebastian Polnik w nagrodę weźmie 
udział w warsztatach technologicznych firmy 

„Zeelandia” w Tarnowie Podgórnym, która 
jest producentem surowców do produkcji pie-
karskiej i cukierniczej. Podobna niespodzianka 

czeka na osoby wyróżnione w „Wystawie 
na słodko”, na której znalazło się ponad 50 
najróżniejszych wypieków. Kosze pełne pach-
nącego pieczywa oraz torty w najróżniejszych 
kształtach cieszyły oko zwiedzających rybnicki 

Cech Rzemiosł, ale największe uznanie zdobyli: 
Daniel Fabrykiewicz z Żor, praktykujący 
w  cukierni Jerzego Króla oraz uczniowie Ze-
społu Szkół Gastronomiczno–Usługowych 
w Chorzowie, którzy przygotowali baśniową 
ekspozycję i upiekli... myszy, które zjadły Po-
piela, złotą rybkę z bajki o rybaku, domek Baby 
Jagi, złamane serce Arlekina i in. 

Tradycyjnie już po zakończeniu wystawy 
wypieki trafiły do domów dziecka, świetlic 
środowiskowych i schroniska Brata Alberta. 
Tak więc słodka rywalizacja oznacza nie tylko 
samodoskonalenie i nagrody dla najlepszych, 
ale również możliwość podzielenia się swoimi ta-
lentami z osobami potrzebującymi – na jednym 
ogniu upieczono więc kilka ... „pieczeni”.

Organizatorami konkursu był Ośrodek 
Kształcenia i Dosko-
nalenia Zawodowego 
„Cech” funkcjonujący 
przy Cechu Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
w Rybniku oraz dy-
rekcja ZS nr 1 w Żo-
rach.                     (S)

Uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 34 
w Rybniku Michał Piechota zagrał główną 
rolę w przedstawieniu „Mały Książe”, które 
dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej 
wystawił Teatr „Norma” z Krakowa. 

Do zdarzenia tego doszło zupełnie przy-
padkowo. Krakowski teatr przyjechał do 
Rybnika bez odtwórcy głównej roli, który 
w noc poprzedzającą występy w wyniku anginy 
ropnej stracił głos. 

— W tej wyjątkowej sytuacji, aby ratować 
spektakl, artystę zastąpił uczeń rybnickiej pod-
stawówki i przedstawienie mogło się odbyć, nie 
czyniąc zawodu młodzieży, niejednokrotnie 
z najdalszych okolic regionu rybnickiego” — tak 
całą sytuację tłumaczy organizująca przedsta-
wienie agencja artystyczna.

Otóż na ok. 30 minut przed pierwszym 
spektaklem, na korytarzu pełnym oczekują-
cych na spektakl uczniów pojawił się reżyser 
przedstawienia, który po krótkich rozmowach 
z nauczycielkami dokonał wyboru „aktora”, 
który wystąpi w roli głównej. Wybór padł 
na M. Piechotę, który wygrał szybki casting 

z 

nieco wyższym i starszym kolegą. Po krótkiej 
wizycie w garderobie Michał zapoznał się 
z resztą profesjonalnego rzekomo teatru, 
otrzymał od nich kilka cennych uwag i kurtyna 
poszła w górę. — Strasznie się bałem pierwsze-
go kontaktu z widownią, ale przede wszystkim 
z kolegami i koleżankami z mojej klasy, którzy 
siedzieli w pierwszych rzędach. Myślałem że 
jak ich zobaczę, to się zacznę śmiać. Jednak 
wszystko poszło dobrze, a po chwili minęła trema 
i mogłem swobodnie czytać z kartki swoją rolę 
— tak swoje pierwsze wrażenia z pobytu na 
profesjonalnej scenie wspomina rybnicki „Mały 

Książe”. Po pierwszym przedstawieniu przyszła 
pora na drugie. Na nim Mały Książe otrzymał 
już mikrofon, by jego głos docierał do ostat-
nich rzędów wypełnionego po brzegi teatru. 
Poczynaniom Michała na scenie przyglądali 
się nie tylko uczniowie szkół, ale również jego 
rodzice – państwo Irena i Janusz Piechota, któ-
rzy zaskoczeni takim obrotem sprawy, szybko 
dotarli do teatru, aby zobaczyć swojego syna w 
tej wyjątkowej sytuacji. —To niesamowite prze-
życie oglądać swojego nastoletniego syna, który 
bierze udział w profesjonalnym przedstawieniu 
jako odtwórca głównej roli. Czuliśmy tremę, 
ale i zadowolenie, że Michał podjął się takiego 
wyzwania i jakoś mu sprostał — mówili tuż po 
przedstawieniu rodzice dwunastolatka.

Po zakończeniu drugiego spektaklu Michał 
otrzymał od agencji bukiet kwiatów i kosz pełen 
słodyczy. — Młody człowiek stał się na ten mo-
ment bohaterem, a widzowie podobnie wyrazili 
szacunek dla tego „heroicznego” czynu. Rozumie-
my, że mimo wysiłku odtwórcy roli Małego Księcia 
i aktorów, którzy częściowo przejęli tekst jego roli, 
sytuacja ta mogła być dyskomfortowa dla części 
uczniów — czytamy w komunikacie agencji 
artystycznej, która od rybnickich uczniów i tak 
swoje „skasowała”. Sam Mały Książe musiał za 
przedstawienie zapłacić 12 złotych. Ale pewnie 
tego nie żałuje, bo przygoda jaką przeżył była 
jednorazowa.                                               M.T.

Upieczone 
na jednym

ogniu

Przyszli ciastkarze upiekli 
m.in.... myszy, które zjadły 
Popiela, a piekarze przy-
gotowali kosze pachnącego 
pieczywa. 

Zdjęcia: s



Zaprosili nas 

ekran
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Styczeń w DKF
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• Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 na „Dzień z Marchewką” (15 
listopada).

• Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku na 
spotkanie z okazji Dni HDK (22 listopada).

• Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Radlina na konferencję 
i festiwal organizacji pozarządowych (26 listopada).

• Fundacja Elektrowni Rybnik i Klub Energetyka na XIII ogólno-
polski konkurs sztuki im. Vincenta van Gogha (26 listopada). 

• Szkoła Podstawowa nr 21 na imprezę barbórkową „Wesoła Strze-
cha” (1 grudnia).

• Koło Obywatelskie II LO i Terenowy Związek Piłsudczyków na 
debatę „Czy sposób uprawiania polityki przez J. Piłsudskiego może 
być wzorem dla współczesnych polityków (2 grudnia). 

• Parafia św. Teresy od Dz. Jezus i Dom Kultury w Chwałowicach 
na koncert zespołu hip–hopowego Full Power Spirit (3 grudnia).

• ZSE–U na festiwal piosenki anglojęzycznej (6 grudnia).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna i Drukarnia Allprint 

na promocję książki Jadwigi Mandery pt. „Karolinka” (8 grudnia).
• Zarząd dzielnicy Paruszowiec–Piaski na spotkanie seniorów 

z dzielnicy (12 grudnia – więcej w następnym numerze).  
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarządu 

Oddziału Rybnik oraz rybnickie Muzeum na przekazanie modelu 
rakiety saturn I–B (14 grudnia).

• Prezydent Miasta i Orkiestra Symfoniczna PSM I i II st. na 
koncert w ramach obchodów 100-lecia urodzin Karola Szafranka 
(14 grudnia, więcej w następnym numerze).

• Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej nr 2, Rybnickie Centrum Kultury na koncert bożona-
rodzeniowy (15 grudnia, więcej w następnym numerze).

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na spotkanie Mikołajkowe 
dla dzieci z rodzin zastępczych oraz Powiatowej Placówki Opiekuń-
czo–Wychowawczej w Czerwionce–Leszczynach (15 grudnia). 

• Rybnicki Hufiec Pracy na uroczyste zakończenie II edycji projektu 
„Twoja wiedza – twój sukces” (16 grudnia).

• Zespół wokalny „6 na 6” na spotkanie kolędowe i promocję płyty 
zespołu „Chrystus się narodził” (17 grudnia).  

• Kabaret „Z o.o.bacz” na występ w DK Chwałowice (18 grudnia).
• Studio Filmowe „Wideo Art” na spotkanie z okazji 10–lecia dzia-

łalności (20 grudnia, więcej w następnym numerze).

• 2 stycznia – „Dziecko”, prod. belg./fr., reż. Jean-Piere i Luc Dar-
denne. Przejmująca wędrówka przez świat zdominowany przez 
materializm i egoizm. Film o dojrzewaniu do odpowiedzialności. 
Złota Palma w Cannes 2005.

• 9 stycznia – „Jestem”, prod. pol., reż. Dorota Kędzierzawska. Dziec-
ko i samotność – przyjaźń i miłość najmłodszych. Doskonałe zdjęcia. 
Nagroda na festiwalu w Gdyni 2005.

• 16 stycznia – „Wesele”, prod. pol., reż. Wojtek Smarzewski, wyk. 
M. Dziędziel, J. Bielska, M. Stuhr, P. Wilczak. Opowieść o miłości 
i pieniądzach. Komedia o zabarwieniu tragicznym. Nagrody w Gdyni, 
Locarno i Sarajewie.

• 23 stycznia, godz. 18.00 – „Peliszki” i „Pupendo”, prod. czeskiej, 
reż. Jan Hrebejk. Dwa filmy komediowe traktujące z przymrużeniem 
oka datę znaczącą dla Czech (rok 1968) oraz czasy marazmu i niewiary 
w możliwość poprawy w latach 70. Dużo tu z Hrabala, Gogola i Barei.

• 30 stycznia – „9 songs”, prod. ang., reż. Michael Winterbottom, wyk. 
Kieran O’Brien, Margo Stilley. Dwoje ludzi, seks, nastrój i emocje. 

Świetna muzyka i uroki Londynu. 

Wszystkie seanse w Kinie Premierowym 
Rybnickiego Centrum Kultury, z wyjątkiem 
23 stycznia, rozpoczynają się o godz. 19.30. 
Karnety wyjątkowo po 30 zł (6 filmów), 
bilety po 10 zł, na 2 filmy czeskie po 12 zł, do 
nabycia w kasie TZR. 

Teatr pełen muzyki
Atrakcyjnie zapowiada się koncertowy początek roku 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
Na tradycyjnym koncercie noworocznym z cyklu 

Melodie świata 
Filharmonia Rybnicka pod dyr. Sławomira J. Błaszczyka 

zaprezentuje melodie bałkańskie oraz greckie, żydowskie i węgierskie 
i ukraińskie. Na cymbałach mołdawskich zagra Ihor Lomaha, 

na klarnetach Wojciech Mrozek
Sobota 7 stycznia 2006 r., godz. 17.00, bilet w cenie 15 i 25 zł.

Po raz kolejny „z batutą i humorem” oraz koncertem karnawałowym

„Batuta, frak i elegancja” 
przybędzie do nas Maciej Niesiołowski, a z nim chór, balet 

i orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz soliści: 
Anita Maszczyk, Wioletta Białk, Jolanta Kremer, 

Arkadiusz Dołęga i Michał Musioł. 
W programie przebojowe melodie z operetek i oper. Jesteśmy 

przekonani, że na sali TZR będzie nie mniej elegancko niż na scenie. 
Niedziela 21 stycznia, godz. 18.00, bilety w cenie 40 zł

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia do swojej 
siedziby, przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

Program działalności na styczeń 2006 r.
• 4.01., śr., 11.30 – Prawda historyczna, a mity na temat górnośląskiej 

kuchni i jej tradycji – Grzegorz Wawoczny;
• 9.01., pon., 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 11.01., śr., 11.30 – Historia wyznaczenia południka zerowego oraz 

zasadnicze pojęcia geodezyjne – Roman Pustołka ;
• 12.01., czw., 10.00 – brydż (wyjątkowo);
• 13.01., pt., 10.00 – Czy można poprawić pamięć – Barbara Osiec-

ka–Ksiądz;
• 17.01., wt., 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 18.01., śr., 13.00 – Objawy oczne w chorobach tarczycy – Aniela 

Kempińska;
• 19.01., czw., 11.00 – „Literackie wizje czyśćca w twórczości Dantego 

i Mickiewicza” – Jadwiga Salamon;
• 25.01., śr., 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk;
• 25.01., śr., 10.30 – Występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia 

Babci i Dziadka;
• 26.01., czw., 11.00 – Nieprawdopodobne, ale prawdziwe zjawiska 

fizyczne – Tadeusz Galisz.

Sylwester na Rynku!

Zabrania się wnoszenia na teren Rynku i posiadania: wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów 
niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pociski, pojemników do rozpylania gazu, 
farb, substancji żrących itp, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurza-
jących i substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych.

sobota 31 grudnia, Rynek, godz. 23.30, wstęp wolny
Powitanie Nowego Roku 2006, 

życzenia noworoczne prezydenta Rybnika, 
występ zespołu „New Angels”, pokaz sztucznych ogni
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Wilijo w starych albumach
Każdy chyba zachowuje w pamięci niezwykłe Wilije, 

czyli wigilijne wieczory, jakie miał okazję przeżyć. 
Podczas studiów, w 1986 roku, miałem możliwość 
spędzenia świąt Bożego Narodzenia w Rzymie. Byłem 
na pasterce w bazylice św. Piotra na Watykanie oraz 
na świątecznej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Była to moja jedyna Wilijo poza Śląskiem – ale wy-
jątkowa, mimo, że zamiast makówek jadłem daktyle 
i mandarynki. Niektórzy mają jednak inne wigilijne 
wspomnienia. Zygmunt Szymiczek z Radlina–Gło-
żyn Wigilię w 1944 roku spędził na froncie wschodnim, 
jako przymusowo wcielony żołnierz niemiecki. Tak to 
wspomina: „Podczas wieczerzy wigilijnej, owszem, była 
choinka, ale do jedzenia nie dostaliśmy tego dnia cze-
goś lepszego, nawet podwójnej porcji chleba. Jedynym 
luksusem była bułka z białej mąki zamiast codziennego 
czarnego chleba. Ja jednak miałem wówczas wielkiego 
pecha, gdyż trafiła mi się bułka, w której przypadko-
wo zapieczona była mysz. Przyznam się szczerze, że 
byłem tak głodny, że chciałem ją zjeść. Nie zrobiłem 
tego jednak ze względu na szyderstwa moich kolegów 
Niemców, aby nie dać im powodu do kolejnych kpin 
z Polaków. Nie mogłem pozwolić aby śmiano się, że 
Polacy jedzą myszy. Bo oni nas Ślązoków uważali za 
Polaków... I słusznie!”

W starych śląskich albumach zachowało się wiele 
zdjęć potwierdzających, że w śląskiej tradycji Wilijo 
jest wielkim świętem i ma swój regionalny charakter, 
który uwidacznia się choćby poprzez charakterystycz-
ne potrawy. Zdjęcia te pokazują nie tylko radość 
świętowania Wilije w domu, ale też skomplikowane 
losy Ślązaków rzucanych w ten święty czas na krań-
ce świata, na wszystkie fronty światowych wojen. 
Niechaj te fotografie staną się okazją do rodzinnych 
wspomnień i dyskusji przy tegorocznych wigilijnych 
spotkaniach. Powinniśmy dbać o przekazywanie na-
szych rodzinnych i regionalnych tradycji. 

Życzę więc wszystkim Czytelnikom „Abecadła 
Rzeczy Śląskich”, aby podczas nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia mieli dość ochoty, odwagi i siły 
do wyłączenia telewizora, aby nie przeszkadzał w śpie-
waniu kolęd i rozmowie o naszych ważnych sprawach 
– śląskich sprawach!

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Wigilia 1942 roku: ten Ślązok, 
mimo przymusowego powołania 
go do armii niemieckiej, miał 
szczęście dostać na święta urlop 
i przyjechał do domu.

Wigilia 1944 roku:  grupa Ślą-
zoków z II Korpusu Polskiego 
gen. Andersa. Zdezerterowali  
z niemieckiej armii i resz-
tę wojny walczyli po stronie 
aliantów.

Wigilia 1915 roku: Ślązoki 
powołane przymusowo do 
armii niemieckiej podczas 
I Wojny Światowej.

Wigilia 1930 roku: biesiada 
świąteczna w śląskiej izbie.

Wigilia 1935 roku: pod-
czas wieczerzy wigilij-
nej w śląskiej kuchni.  
Z lewej strony widać 
fragment bifyja a z pra-
wej – łóżko z betkrauz-
kami.
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Policjanci pod siatką
W Rybniku na sali sportowej rybnickiej Komendy rozegrano zawody 

w piłce siatkowej o Puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach. Najlepsi okazali się policjanci z Bielska, którzy po 
zaciętej walce i grze na bardzo wysokim poziomie pokonali funkcjonariuszy 
z Rybnika. Warto dodać, że rybniczanie bronili w tym turnieju tytułu mi-
strzowskiego, który wywalczyli przed rokiem. Na miejscu trzecim uplasowali 
się policjanci z Katowic, a kolejne miejsca zajęli funkcjonariusze z Jastrzębia 
Zdroju, Bielska Białej i Jaworzna.

Seniorski brąz
Czołowa zawodniczka Polonii Rybnik Ewelina Stanczewska 

zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski seniorek w judo. To nasz 
pierwszy medal mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Do niedaw-
na utalentowana rybniczanka zdobywała wiele mistrzowskich medali  
w młodszych kategoriach wiekowych, jednak w bogatej kolekcji brakuje 
wciąż tego najważniejszego – złotego. 

Zawody odbyły się w Opolu, wcześniej na podobnych zmaganiach, 
które odbyły się w Rybniku, rybnicka dżudoczka również zajęła 3 miejsce. 

Rybnicka medalistka, poza 
wyczerpującymi treninga-
mi, znajduje jednak czas na 
dzielenie się swoją wiedzą, 
umiejętnościami i sporym 
doświadczeniem prowadząc 
w „Polonii” zajęcia z naj-
młodszymi adeptami judo. 

Tym razem w gimnazjum
Gimnazjum nr 2 w Rybniku to kolejna szkoła, która korzystać będzie 

z nowoczesnych boisk sportowych. Nie tak dawno z nowych boisk cieszyli się 
uczniowie rybnickiej „jedenastki”, teraz podobne boiska będą służyć ich starszym 
kolegom i koleżankom z gimnazjum. Uroczystość oddania do użytku dwóch 
boisk do koszykówki i boiska do 
piłki ręcznej pomimo iście zimowej 
aury odbyła się na nowych boiskach, 
a towarzyszyła jej krótka przemowa 
prezydenta Adama Fudalego, sym-
boliczne zapalenie znicza i przecięcie 
wstęgi (na zdj.). Następnie w szkolnej 
auli gimnazjaliści zaprezentowali 
zaproszonym gościom program 
artystyczny, w którym jak przystało 
na szkołę o dużych tradycjach spor-
towych głównym wątkiem był sport. Boiska są dostępne nie tylko dla uczniów, 
ale także dla mieszkańców dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Obiekty będą 
chronione przez całodobowy monitoring. Środki pochodziły z budżetu miasta 
Rybnika, a łączny koszt inwestycji wyniósł 220 tys. zł.

W Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
odbył się III regionalny turniej koszykówki zu-
nifikowanej Olimpiad Specjalnych w ramach 
Europejskiego Tygodnia Koszykówki pod 
honorowym patronatem prezydenta Rybnika 
Adama Fudalego. Organizatorem turnieju była 
sekcja terenowa „Fair Play” Rybnik przy pomocy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  
w Rybniku i oddziału regionalnego Olimpiad Specjal-
nych Polska – Śląskie. W zawodach wzięło udział 13 
drużyn z regionu śląskiego i jedna z opolskiego. Tur-
niej rozpoczęły gry obserwowane, po których sekcje 
zostały zakwalifikowane do grup sprawnościowych. 

Po nich zespoły przystąpiły już do walki 
o jak najwyższe lokaty. Rybnicki „Fair 
Play” w swojej grupie sprawnościowej 
zajął 4 miejsce, zaś na najwyższym stopniu 
podium stanęły zespoły Wigor z Jastrzębia 
Zdroju i Sokoły z Miedar. Ale nie miejsce 
było najważniejsze. W rybnickim zespole 
Piotra Tomaszka, Dawida Zabiegliń-
skiego, Michała Pociechę i Michała 
Czajkowskiego w koszykarskich bojach 
wspierali partnerzy ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Rybniku: Mateusz Swaczyna, Rafał Grzy-
bek i Marcin Bartosz. Trenerem zespołu jest Iwona 
Szczepaniak. Dzień później zawodnicy rybnickich 
sekcji terenowych „Fair Play” i „Promyk” wzięli 
udział w meczu II ligi koszykówki mężczyzn pomiędzy 
MKKS–em Rybnik i Albą Chorzów. Drugoligowcy 

prezentowali się w koszulkach Olimpiad Specjalnych 
i wprowadzani byli na boisko przez zawodników 
Olimpiad Specjalnych. Całe przedsięwzięcie odbyło 
się w ramach wspomnianego Europejskiego Tygodnia 
Koszykówki, który jest sztandarową imprezą FIBA 
Europe i Special Olimpics Europe.  

„Promykowy” mityng
Już po raz 13 w Rybniku odbył się Regionalny Mityng Pływacki 

Olimpiad Specjalnych, którego głównym organizatorem była sekcja 
terenowa „Promyk” Rybnik. Tym razem w zawodach udział wzięło aż 116 za-
wodników z 17 sekcji olimpiad specjalnych, w tym 27 z „Promyka” i 7 z drugiego 

rybnickiego klubu „Fair 
Play”. Przez kilka godzin 
licznie zgromadzona pu-
bliczność w znakomitej 
atmosferze dopingowała 
niepełnosprawnych za-
wodników. Ci zaś czuli 
się jak na prawdziwej 
olimpiadzie. Sędziowie, 
podium, medale, fanfary 
– tak wyglądały zawody. 
Nad bezpieczeństwem 

uczestników przez cały czas czuwali wolontariusze, dzięki którym udział w 
imprezie mogły wziąć osoby najciężej upośledzone, które płynęły przy pomocy 
specjalnych urządzeń pneumatycznych. Warto dodać, że po zakończeniu każ-
dego z biegów, na podium stawali wszyscy uczestnicy, czyli nawet 8 sportowców. 
I właśnie tam, na podium można było podziwiać wspaniałą, autentyczną radość, 
jaką niepełnosprawni czerpią z uprawiania sportu. W czasie ceremonii otwar-
cia mityngu specjalny pokaz ratownictwa wodnego dali rybniccy ratownicy, 
wśród których była dwójka zawodników „Promyka” Damian Wojciechowski 
i Mateusz Ptak biorący udział w kursie na młodszego ratownika. 

Podsumowali II edycję
W sali teatralnej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku 

podsumowano II edycję międzyszkolnych mistrzostw w marszach na orien-
tację o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. Ich organizatorem był oddział 
PTTK w Rybniku i działający przy nim klub „Zorientowani”. W ciągu całego roku 
w imprezach brało udział ponad 700 młodych ludzi, którzy spędzali czas na łonie 
natury z mapą i kompasem w rękach, doskonale orientując się w terenie. W kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyła szkoła ze Stanowic, w kategorii gimnazjów I miejsce 
zajęły Jejkowice, a wśród liceów na najwyższym podium stanął Klub SKKT PTTK 
„Ł–owce” z Boguszowic, działający przy Gimnazjum Nr 7 w Rybniku. Wszyscy 
zwycięzcy tegorocznej edycji otrzymali puchary, a uroczystości towarzyszył występ 
zespołu KOMM, który zdobył wyróżnienie na festiwalu piosenki turystycznej, a także 
pokaz zdjęć zrobionych podczas trwania zmagań uczestników. 

Zunifikowana
koszykówka



Hity na święta
Klub Międzynarodowej Prasy i Książ ki, 
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

•   •   •

•   •   •

•   •   •

•   •   •

•   •   •
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W Pizzerii Italiana znajdziesz kulinarną satys-
fakcję – pizze, lasagne i spaghetti, przygotowywa-
ne wg oryginalnych włoskich receptur,

Czynna codziennie od 13.30 do 21.30. 

Rybnik, ul. Prosta 15, tel. 032 422 78 20, 508 289 449

ul. Hallera 25, 44–200 Rybnik–Śródmieście, 
tel. 32 4223820 w. 33, fax: 32 4223820 w. 38

Sprzęt AGD i meble kuchenne

Rybnik, ul. Wodzisławska 8d, 
tel. 032 42 24 687

„Aleksander Wielki” autorstwa Petera Greena – biografia

„Polska w starej fotografii” – album Wyd. Bosz

Muzyki serce kojącej...
Książki nadzieję przynoszącej.

Filmu co prawdę objawia.
Wiadomości bieżącej 

z pełną kulturą płynącej.
Wesołych Świąt EMPiK
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Wina świata, praca zbiorowa. Kolek-
cja „Wiedzy i Życia”, Hachette Livre 
Polska, Warszawa 2005. 

Przewodnik po „winnych” krajach, regionach 
i producentach, uczący jak czytać etykiety oraz 
wybierać i serwować wino. W Polsce spada 
spożycie mocnych alkoholi na rzecz win i jest 
to tendencja ze wszech miar godna wsparcia 
choćby poprzez... kupienie tego przewodnika, 
a potem dobrego wina na świąteczny stół.

•••
Chris van Allsburg, Ekspres po-

larny. Wyd. Sonia Draga, Katowice 
2005.

Ch. von Allburg jest autorem tek-
stów i ilustratorem wielu książek dla 
dzieci. W „Ekspresie polarnym” dzieci 
znajdą zarówno św. Mikołaja, jak i podróż na biegun, tyle 
że nie reniferowym zaprzęgiem, ale ...magiczna lokomotywa. 
Na podstawie książki powstał film , w którym głównemu boha-
terowi głosu użyczył Tom Hanks. Von Allburg jest też autorem 
książki „Jumanji”, sfilmowanej z Robinem Williamsem w roli 
głównej. W sam raz pod choinkę dla pociechy...

•••
Diana, królowa serc, Times Polska 

2005.
Kolejny numer cyklu „Biografie”, po-

święcony Lady Di. Do bogato ilustrowa-
nego pisma dołączona jest płyta z filmem 
o jej życiu. Wcześniej Times wydał biografię 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

•••
CD   Święta, świę-

ta... Radiowa Agencja Fonograficzna 
Polskiego Radia S.A.

Trzecia z kolei płyta, na której z inicjatywy 
Doroty Szpetkowskiej, najbardziej popularni 
polscy wykonawcy, śpiewają swoje ulubione 
świąteczne piosenki. Są wśród nich zarówno oryginalne polskie 
kompozycje, jak i interpretacje utworów anglojęzycznych. 
W projekcie wzięli udział m.in. giganci naszej estrady jak Ryszard 
Rynkowski, Kayah, Anna Maria Jopek, Andrzej Piaseczny, Lora 
Szafran, Mietek Szcześniak, Perfect i Bajm, ale także uzdolniona 
młodzież: bracia Cugowscy, Sławek Uniatowski, Maciej Silski i in. 
Wszystkich wykonawców ujrzymy również w święta w TV, w czasie 
specjalnego koncertu. A najważniejsze, że dochód ze sprzedaży 
tej płyty wesprze prowadzone w Polsce programy dziecięce i 
młodzieżowe Polskiej Akcji Humanitarnej. 

cudeńka wykonane przez uczestników WTZ w pracowniach komputerowej, tkac-
kiej, drewna i witrażu – od aniołów, przez stroiki, szopki, po choinkowe łańcuchy 
i życzenia, a na zimowych czapkach skończywszy. Bibliotekę codziennie odwiedza 
wielu czytelników, równie wielu postanowiło kupić prezentowane drobiazgi, gdyż 
6 i 7 grudnia w placówce odbył się kiermasz, a chętnych do sprawienia sobie 
i bliskim prezentów nie brakowało. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, świąteczny kiermasz odbył się też w Domu Kultury 
w Chwałowicach, a sprzedawano tam przeróżne stroiki i bożonarodzeniowe ozdoby, 
przygotowane przez placówki oświatowe z tej dzielnicy. Mieszkańcy nie tylko kupowali, 
ale też skosztowali pysznego ciasta i kolędowali wspólnie z zespołami z chwałowickich 
szkół. Wybrano również najbardziej anielskiego aniołka w kategoriach... anioł młodszy 
i anioł starszy, a z wizytą do DK Chwałowice przybył sam święty Mikołaj. 

Podobny kiermasz otwarto również w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 4 
w Golejowie, a towarzyszyły mu jasełka przygotowane przez uczniów tej placówki.

(S)

Kolacja dla dwojga

2 bony towarowe po 50 zł

Zestaw kosmetyków wartości 100 zł

Mikser „Małgosia” z miską wartości 110 zł

ul. Żorska 2, tel. 42 94 300

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę

c.d. ze strony 22

Kram z cudeńkami



Rozwiązanie krzyżówki z nr 11 „GR” 
– ROZUM. Nagrody, dwa bony towa-
rowe po 50 zł każdy otrzymują: WANDA 
PŁACZEK i ZDZISŁAW ANTO-
SZEK z Rybnika.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 39
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Co najmniej kilka rybnickich obiektów, w tym kominy, przestało pełnić swoją 
pierwotną rolę. Zadaniem naszych Czytelników jest odgadnięcie ich nazw, 

a właściwie miejsc, w których się znajdują. Litery w diagramach oznaczone nu-
merkami utworzą hasło, które jest rozwiązaniem konkursu. 

Na rozwiązanie na kartkach pocztowych czekamy do 10 stycznia 2006 r.
Wśród osób, które przysłały poprawne odpowiedzi wylosujemy nagrody ufundo-

wane przez sponsorów.
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Informacja o stawkach podatku od środków transportowych 
obowiązujących w Rybniku w roku 2006

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 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 2001 lub 

później

pojazdy 
wyprodukowane 
przed rokiem 

2001od 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 używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:

Informacja o stawkach podatku od nieruchomości
obowiązujących w Rybniku w roku 2006

Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 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

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 pow. użytkowej) 2,94 zł
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego rzez organiza-
cje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni użytkowej)

5,64 zł

2) od budowli służących do oprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych (od ich wartości) 0,1% 

3) od budowli pozostałych (od ich wartości) 2%
4) 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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 
(od 1 m2 powierzchni) 

0,28 zł

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

posiadanie katalizatora 
lub spełnianie norm 

emisji EURO

pojazdy 
wyprodukowane 

w roku 1999 lub później

pojazdy 
wyprodukowane 

przed rokiem 1999
z katalizatorem lub 
spełniające normy 

emisji EURO
1.150,00 zł 1.175,00 zł

bez katalizatora lub nie 
spełniające norm emisji 

EURO
1.175,00 zł 1.200,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita 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 1.936,00 zł

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

12 ton poniżej 40 ton 1.575,00 zł 1.800,00 zł
40 ton 1.855,00 zł 2.505,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają 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 2001 lub później

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 2001

318,00 zł 330,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-

jazdów: naczepa lub 
przyczepa+pojazd silnikowy 

(w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne

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 i więcej
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 miej-
scem kierowcy i posiadanie katalizatora 

lub spełnianie norm emisji EURO

pojazdy wy-
produkowane 
w roku 2001 
lub później

pojazdy wy-
produkowane 
przed rokiem 

2001od 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
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Informacja o stawkach podatku 
od posiadania psów na rok 2006

1. Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 40 zł. 
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.
3. Podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, gdy podatnik 

wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2005 r.
4. Ostateczny termin płatności podatku bez wezwania ustala się 

na dzień 30 kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu  
w posiadanie psa.

5. Pobór podatku od posiadania psów odbywa się w drodze inkasa.
Na inkasentów wyznacza się:
 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
 2) Spółdzielnie mieszkaniowe,
 3) Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
 4) Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice.

Zarządzeniem Nr 484/2005 Prezydent Miasta Rybnika wprowadził 
regulamin dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta 
Rybnika, który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 roku. 
Regulamin zostanie opublikowany w styczniowym numerze „Gazety 
Rybnickiej” oraz dostępny będzie na stronie internetowej miasta  
www.rybnik.pl.

Przypominamy o konieczności zawarcia przez właścicieli nie-
ruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz  
w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych (tzw. 
szamb), umów na opróżnianie tych zbiorników. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), właściciele 
nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych groma-
dzonych w zbiornikach bezodpływowych w sposób zgodny z przepisami 
wyżej wymienionej ustawy i Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Rybnika. 

Przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa wyżej, właściciele 
nieruchomości obowiązani są do korzystania z usług wykonywanych 
przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez 
zawarcie stosownych umów. W celu udokumentowania korzystania 
z usług odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych należy posiadać ważne umowy i dowody płacenia za 
takie usługi. 

W przypadku właścicieli, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów 
komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, gmina jest 
obowiązana zorganizować dla tych mieszkańców odbieranie odpadów 
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W ta-
kich przypadkach Prezydent Miasta będzie wydawał z urzędu decyzje,  
w których ustali obowiązek uiszczania przez tych właścicieli opłat za 
odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych, termin uiszczania tych opłat, sposób i terminy udostępniania 
urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.  

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z 
Wydziałem Ekologii Urzędu Miasta Rybnika.

Pełne teksty uchwał podatkowych opublikowane są na stronie 
 www.rybnik.pl

Wraz z upływem roku kalendarzowego kończy się również masowa 
akcja społeczna „Przejrzysta Polska” prowadzona przez „Gazetę 
Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Ba-
torego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz Banku Światowego. Cel jakiemu przyświecała akcja 
- promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, przyczynił się 
do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności 
obywatelskiej. Adresaci akcji – samorządy terytorialne przy współpra-
cy organizacji pozarządowych i mieszkańców udoskonalały praktykę 
sprawowania władzy i administrowania, dążąc tym samym do wyelimi-
nowania korupcji i innych form patologii.

Gazeta Rybnicka na bieżąco informowała swoich czytelników  
o postępach rybnickiego magistratu w realizacji poszczególnych zadań, 
realizowanych w ramach sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzysto-
ści, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji 
dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Szczegóły dotyczące 
realizacji poszczególnych zadań jak również formularze dokumentów 
wypracowanych w trakcie trwania akcji znajdują się na stronie interne-
towej miasta – www.rybnik.pl link Przejrzysta Polska. 

W ramach akcji wypracowano szereg procedur opisujących 
specyficzne tryby postępowania jak: 
• procedura tworzenia Informatora budżetowego, 
• procedura aktualności oznakowania wewnętrznego, 
• procedura tworzenia Biuletynu Informacyjnego UM Rybnika 
• procedura tworzenia kart usług i formularzy wniosków dla Klientów 

Urzędu Miasta,
• książeczka budżetowa pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, 

która zawiera informacje na temat dochodów i wydatków gminy 
podane w przystępnej, łatwej do zrozumienia przez osoby nieznające 
terminologii finansowej formie, a także

• informacja na temat Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta 
Rybnika przybliżająca mieszkańcom założenia i plany rozwojowe 
miasta. 
Poza tym opracowano także procedurę naboru na każdy wolny wakat 

– tekst procedury zamieszczony zostanie na stronie internetowej miasta 
– przez co proces naboru stanie się bardziej klarowny i przejrzysty dla 
każdego mieszkańca naszego regionu. W zakresie współdziałania z or-
ganizacjami pozarządowymi wypracowany został program współpracy, 
w którym oprócz określenia zakresu współdziałania opisano również 
sposoby komunikacji władz samorządowych z organizacjami pozarządo-
wymi. Uchwałą Rady Miasta Rybnika, wprowadzono zasadę imienności 
w głosowaniach Rady co oznacza, że każdy mieszkaniec może uzyskać 
informację o tym, jak głosowali poszczególni radni w istotnych kwestiach 
dotyczących wspólnoty lokalnej. 

Podczas trwania akcji przeszkolono również z pomocą ekspertów 
Centrum Edukacji Obywatelskiej nauczycieli rybnickich szkół. Nową 
wiedzę w zakresie etyki społecznej nauczyciele ci przekazują obecnie 
swoim podopiecznymi na lekcjach wychowawczych, historii, WOS–u, czy 
języka polskiego. Klientom Urzędu Miasta Rybnika przypomniano tak-
że o opracowanych w celu uproszczenia wielu procesów kartach usług, 
które informują ich m. in. o rodzaju i ilości dokumentów potrzebnych 
do załatwienia sprawy.

Całość zadań zrealizowanych w Urzędzie Miasta Rybnika ma na celu 
zapewnienie sprawniejszej, przyjaźniejszej i bardziej kompleksowej 
obsługi każdego Klienta. 

Zgodnie z założeniami akcji samorządy, które wzięły w niej udział  
i uporały się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną certyfikatem 
uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, 
prezydentowi czy staroście. 

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Umowy na odbiór odpadów

Przejrzysta Polska



42 Nr 12/414; grudzień 2005

Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. styczeń
„Rybnik nasze miasto”; „Cechy rze-
mieślnicze w miastach Górnego Ślą-

ska do 1939 r.”; „Wyrobisko górnicze”
Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. styczeń „Byłem na końcu świata” –
 fotografie Artura Nosiadka

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca fotografie z egzotycznych 
podróży autora.

3. składanie prac 
do 31.03.06.

VI Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny z cyklu „Wielcy znani i niezna-
ni”: „Rembrandt – czarodziej światła”

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

Szczegóły regulaminu konkursu zamieszczone są na stro-
nie internetowej www.mdk.hg.pl

4. styczeń Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Hol górny: do 24.01. Katarzyna Gawrych – Olender 
– grafiki komputerowe, od 25.01. Alek Osada „Północ 

– Południe” w malarstwie; hol dolny: do 24.01. Klub Foto-
graficzny Format, 26.01. Franiciszek Stabla – malarstwo.

5. 12.2005 
– 04.2006

Konkurs plastyczny 
„Moja dzielnica – tu żyję, 

tu mieszkam”

Rada Dzielnicy Maroko–Nowi-
ny; Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzielnicy Maroko - Nowiny

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23 

44-217 Rybnik

Termin nadsyłania prac – do 30.04.2006 r. Uczestnicy – wszy-
scy chętni, format pracy – dowolny, technika – malarstwo, 

rysunek, grafika, grafika komputerowa, fotografia i in. tech. 
płaskie, miejsce nadsyłania prac: Młodzieżowy Dom Kultury.

6. 02.01. 
godz. 8.15

„Zwierzyniec, czyli rzecz o dobrym 
wychowaniu”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji 
z Wrocławia. Cena biletu 11 zł. Bilety można zamawiać wyłącz-

nie w Narodowym Teatrze Edukacji tel. 0-608-526-910.

7. 2.01. i 3 01.
godz. 10.15 „W pułapce cywilizacji” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu NTE z Wrocławia. Cena 
biletu 11 zł. Bilety wyłącznie w NTE, tel. 0-608-526-910.

8. 02.01. 
godz. 12.15 „Samotni w tłumie” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu NTE z Wrocławia. Cena 
biletu 11 zł. Bilety wyłącznie w NTE, tel. 0-608-526-910.

9. 03.01. 
godz. 8.15

„Zwierzyniec, czyli rzecz o dobrym 
wychowaniu”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu NTE z Wrocławia. Cena 
biletu 11 zł. Bilety wyłącznie w NTE, tel. 0-608-526-910.

10. 04.01. 
godz. 18.00 Koncert noworoczny Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18 Koncert – recital fortepianowy dla pracowników kultury.

11. 04.01. – 31.01. Szkic do obrazu Ryszarda 
Kalamarza „Sarmacka biesiada”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Hol PiMBP – I piętro
ul. Szafranka 7 Wystawa czasowa.

12. 05.01. – 25.02. „Moje spotkanie z Folklorem” PiMBP, tel. 42 23 541; 
OPP„Przygoda”

Hol PiMBP – parter
ul. Szafranka 7 Wystawa pokonkursowa.

13. 05.01. 
godz. 17.00 Spotkanie Noworoczne Seniorów RD Ligota–Ligocka Kuźnia; 

Klub Harcówka, tel. 42 22 544
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

W programie występy zespołów wokalno  uzycznych, śpiewa-
nie kolęd, poczęstunek. Szczegóły na afiszach. stęp wolny.

14. 06-15.01. Otwarcie wystawy pokonkursowej 
„Szopka Bożonarodzeniowa”

DK Boguszowice, tel. 42 52 016; 
Parafia pw. św. Barbary 

Kościół pw. św. Barbary 
w Boguszowicach

Otwarcie wystawy połączone z rozdaniem nagród 
i dyplomów.

15. 07.01. 
godz. 11.00

Przesłuchania i rozmowy kwalifi-
kacyjne do udziału w Warsztatach 

Artystycznych
Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

Przesłuchania dla wokalistów i akompaniatorów naszego 
regionu oraz uczestników Turnieju Artystycznego „Pojedy-

nek na Słowa”. Wstęp wolny.

16. 07.01. 
godz. 15.00

Noworoczne Spotkanie 
Emerytów i Rencistów

Zw. Emerytów i Rencistów, 
DK Chwałowice tel. 42 16 222

Sala kolumnowa DK 
ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatorów.

17. 07.01. 
godz. 17.00

Koncert Noworoczny 
„Melodie świata”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Koncert w wykonaniu Filharmonii Braci Szafranków pod dy-
rekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Soliści: Wojciech Mrozek 

– klarnet B, klarnet turecki, klarnet basowy; Ihor Lomaha 
(Ukraina) – cymbały. Cena biletu: 25 zł i 15 zł – młodzież.

18. 08.01. 
godz. 16.00 „Wieczór Kolędowy” DK Boguszowice tel. 42 52 016 Sala wystaw DK Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Wieczór kolędowy w wykonaniu zespołów działających prz 
DK Boguszowice: zespołu „Cantate”, chóru „Concerto” i 

zespołu gitarowego. Szczegóły u organizatora i na afiszach.

19. 08.01. 
godz. 17.00

Wielkie LARMO Świątecznej 
Pomocy

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp 5 zł.

20. 08.01. 
godz. 18.00 Koncert Kolędowy Parafia św. Teresy od Dz. Jezus, 

DK Chwałowice tel. 42 16 222
Kościół pw. św. Teresy od 

Dz. Jezus w Chwałowicach
Wystąpią: Miejska Orkiestra Dęta Rybnik – soliści i Chór 

Mieszany „Teresa”.

21. 09-13.01. Zimowy Turniej Gier Świetlicowych DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

Turniej gier (bilard, tenis) dla dzieci i młodzieży w klubie 
„Olimp”. Wpisowe 1 zł/os.

22. 09-11.01. 
godz. 10.00 Warsztaty Artystyczne Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

Prowadzą: Agnieszka Wilczyńska – wokalne; Jacek Glenc 
– akompaniament; Maria Meyer – interpretacja; Woj-

ciech Bronowski – praca nad słowem.

23. 10.01. 
godz. 18.00 „Święta Noc” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Kościół p.w. Matki Boskiej 

Bolesnej w Rybniku
Koncert kolęd w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wstęp wolny.

24. 11.01. 
godz. 17.00 Kalambury Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Konkurs. Wstęp wolny.

25. 11.01. 
godz. 17.00

Otwarcie wystawy fotografii Arkadiusza 
Szczesiaka pt. „Przyroda Polski” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wstęp wolny, zwiedzanie w godz. 9.00-17.00 od ponie-

działku do piątku.

26. 11.01. 
godz. 18.00 Legendy Krakowskie Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Widowisko teatralne. Wstęp wolny.

27. 11-13.01. 
godz. 10.00

VI Przegląd Widowisk Bożonarodze-
niowych „A Słowo Stało Się Ciałem”

Gimnazjum nr 11, DK Chwało-
wice tel. 42 16 222

Sala kolumnowa DK 
ul. 1 Maja 93 Przesłuchania konkursowe. Wstęp wolny.

28. 12.01. – 31.01. „Jack London – pionier przygody” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa poświęcona życiu i twórczości pisarza w 130 
rocznicę urodzin.

29. 12.01. i 13.01. 
godz. 12.00

Turniej Artystyczny - Pojedynek 
na Słowa oraz Stefan Brzozowski i 

Czerwony Tulipan
Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wstęp wolny.

30. 14-15.01. 
godz. 11.00

Przesłuchania eliminacyjne do I etapu 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej Rybnik OFPA 2006 r.

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

31. 15.01. 
godz. 16.00 „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersen DK Boguszowice tel. 42 52 016 Sala Kinowa DK Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1
Premiera bajki w wykonaniu rodziców dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 18. Szczegóły u organizatora i na afiszach.

32. 15.01. 
godz. 17.00

Wiesław Turek „Sylwester z niespo-
dzianką”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl w wykonaniu Studia Teatralnego Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Cena biletu 10 zł.

33. 16.01. – 28.02. „Ona i ona” – malarstwo Marii 
Budny – Malczewskiej

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7

Słowa Stanisław Krawczyk. Wernisaż wystawy 16.01. 
godz. 18.00.

34. 18.01. „Jasełka” I Regionalny Przegląd 
Szkolnych Grup Teatralnych

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541; Ośro-
dek Szkolno - Wychowawczy

Sala wykładowa PiMBP 
ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

35. 18.01. godz. 8.30 
i 11.30 J. Słowacki  „Balladyna” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego. Cena biletu 17 zł. Bilety do nabycia wyłącznie w Kra-

kowskiej Agencji Artyst., tel. (033) 815 71 03, 0604 453 521.

36. 20.01. „Obchody Dnia Babci i Dziadka” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Impreza zamknięta, dla uczestników 
zajęć socjoterapeutycznych.

37. 20.01. 
godz. 17.00

Koncert Laureatów VI Przeglądu Wido-
wisk Bożonarodzeniowych  „A Słowo...”

Gimnazjum nr 11, DK Chwało-
wice tel. 42 16 222

Sala kolumnowa DK 
ul. 1 Maja 93 Występ laureatów, wręczenie nagród. Wstęp wolny.

38. 21.01. „Halka” – wyjazd na operę DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice Bilet ulgowy: 38 zł, normalny – 43 zł ( w tym przewóz 
i wstęp). Zapisy i wpłaty do 13.01.

Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piąt ku 
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 ryb nik@um.ryb nik.pl

Kalendarz Imprez Miejskich
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39. 21.01. godz. 
15.00 i 17.00

Popis uczniów szkoły muzycznej 
„YAMAHA”

Szkoła Muzyczna Yamaha, DK 
Chwałowice tel. 42 16 222

Sala widowiskowa DK 
ul. 1 Maja 93 Wstęp wolny.

40. 21.01. 
godz. 18.00 „Batuta, frak i elegancja” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert – widowisko. Wystąpią: W. Białk, J. Kremer, A. Masz-
czyk, A.Dołęga, M. Musioł oraz chór, soliści baletu i orkiestra 

Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją M.Niesiołowskiego. 
W programie przeboje muzyki operetkowej i operowej. Prowa-

dzenie: M. Niesiołowski. Cena biletu 40 zł.

41. 22.01. 
godz. 17.00 „Rondo” Bogusław Schaeffer DK Boguszowice tel. 42 52 016 Sala Kinowa DK Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1
Premiera spektaklu teatralnego w wykonaniu aktorów Teatru „Go-

dzina Później” DK Boguszowice. Szczegóły na afiszach. Wstęp wolny.

42. 24.01. godz. 8.15 
i 11.15 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Impreza edukacyjna dla szkół. Temat: 

Współczesna baśń – David Lynch.

43. 24.01. 
godz. 18.00 Koncert Noworoczny Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

Koncert w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji Muzycznej 
Klubu Energetyka oraz A. Wilczyńska, J. Szroma, W. Nahorny 

i A. Łukasik w Koncercie Noworocznym Mistrzów. Wstęp wolny.

44. 25.01. 
godz. 18.00

Koncert z cyklu „Muzyka 
na Ratuszu”

RCK tel. 42 22 132; Muzeum 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystąpi Zespół Muzyki Dawnej „II Sospiro”. W pro-
gramie muzyka barokowa oraz barokowe interpretacje 

kolęd. Wstęp wolny.

45. 25.01. 
godz. 18.00

Alek Osada „Północ Południe” 
w malarstwie oraz Kwartet Bramy 

Morawskiej - koncert
Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wstęp wolny.

46. 26.01. 
godz. 10.00 Dzień Babci i Dziadka Przedszkole nr 4; Klub Har-

cówka tel. 42 22 544
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19 Występy przedszkolaków. Wstęp wolny.

47. 26.01. 
godz. 12.00

Finał Turnieju Artystycznego 
„Pojedynek na Słowa”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Finał połączony ze spektaklem „Kwiaty Polskie” Juliana Tuwi-
ma w reżyserii Z. Zapasiewicza, muzyka: W. Nahorny. Wystą-
pią: O.Sawicka, Z. Zapasiewicz, przy fortepianie Włodzimierz 

Nahorny. Wstęp wolny.

48. 26.01. 
godz. 18.00 Franciszek Stabla – malarstwo Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Wernisaż oraz Kwartet Smyczkowy A. Quartet – koncert. 

Wstęp wolny.

49. 27.01. 
godz. 18.00 „Wieczór Sztuk” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK 

ul. 1 Maja 93 Szczegóły na plakatach i na stronie www.dkchwalowice.pl

50. 28.01. 
godz. 18.00 „Cinema Off” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kinowa DK 

ul. 1 Maja 93 Wstęp 2 zł. „Koszmar minionej zimy” reż. Piotr Matwiejczyk.

51. 29.01. 
godz. 15.00 „Bałwany chcą odmiany” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Bajka muzyczna dla dzieci w wykonaniu Teatru „Wit-Wit” 

z Gliwic. Cena biletu 10 zł.

52. 30.01. 
godz. 9.30 Sport to zdrowie Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Rozpoczęcie półkolonii w Klubie Energetyka dla dzieci klas I – VI 
szkoły podstawowej. Cena: 180 zł z posiłkiem, 160 zł bez posiłku.

53. 30.01. – 12.02. Ferie 2006 w Bibliotece – Zimowe 
szranki i potyczki”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP,
 Szafranka 7; filie biblioteczne

Cykl konkursów plastycznych, literackich przygotowanych 
dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście.

54. 30.01. – 10.02. „Małe Formy Zima 2006” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom i Klub 
„Olimp”

Półkolonie dla dzieci w wieku 7–13 lat. Płatne. I turnus: 
30.01.–03.02., II turnus: 06.02.–10.02. Program obejmuje 

m.in. baseny, wycieczkę w góry.

55. 30.01. – 10.02. Akcja „Zima na Nowinach”
MDK Rybnik, Rada Dzielnicy 
Maroko – Nowiny, Rada Osie-

dla Nowiny

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie wyjazdy na basen MOSiR w Rybniku, wyjścia 
do kina, filmy na video, gry i zabawy sportowe, konkursy pla-

styczne itp. Wstęp wolny. Szczegóły pod nr tel. 42 24 088.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI
56. styczeń Amatorska Liga Piłki Siatkowej 

Rybnik 2005–2006 Tadeusz Bonk tel. 603 770 779 Zgodnie z terminarzem do-
stępnym w internecie Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.pl/als

57. styczeń Rybnicka Amatorska Liga Piłki 
Nożnej Halowej sezon 2005/2006

MOSiR tel. 42 27 839 (Miro-
sław Woiński)

Hala MOSiR Boguszowice
ul. Jastrzębska

Terminy spotkań: 08.01. godz. 15.00; 15, 22, 29 styczeń 
godz. 9.00. Szczegóły u organizatora. Wstęp wolny.

58. 06.01. 
godz. 18.00 Mecz piłki siatkowej kadeci TS VOLLEY Rybnik www.

rybnik.pl/volley
Hala MOSiR

ul. Powstańców Śl. 40/42 TS Volley – KP Polska Energia Sosnowiec. Wstęp wolny.

59. 07.01. 
godz. 17.00 Mecz koszykówki MKKS – II Liga MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE–U Rybnik

ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Pogoń Prudnik.

60. 08.01. 
godz. 10.00 Noworoczny Turniej Szachowy Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wpisowe 10 zł.

61. 08.01. 
godz. 12.00

Mecz piłki siatkowej III liga - se-
niorzy

TS VOLLEY Rybnik www.
rybnik.pl/volley

Hala MOSiR Boguszowice
ul. Jastrzębska TS Volley – KPKS Halemba. Wstęp wolny.

62. 10.01. 
godz. 16.30

Śląska Liga Młodziczek Młodszych 
w koszykówce

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

Sala sportowa
ul. Różańskiego (SP nr 5) Mecz: RMKS Rybnik –MOSM Bytom. Wstęp wolny.

63. 11.01. 
godz. 9.00

Międzygimnazjalna Liga Pływacka 
MOSiR CUP – Pływacki tor przeszkód

MOSiR tel. 42 27 839 
(Mirosław Woiński)

Pływalnia Kryta MOSiR
ul. Powstańców Śl. 40/42 Szczegóły u organizatora.

64.
13.01.; 21.01.

28.01.
godz. 17.00

I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17
(G. Wistuba)

Hala MOSiR Boguszowice
ul. Jastrzębska

Mecz: RMKS Rybnik – MLKS Rzeszów; Mecz: RMKS Rybnik 
– Górnik Wieliczka; Mecz: RMKS Rybnik – Gracz Starachowice. 

Wstęp wolny.

65. 14.01. 
godz. 17.00 Mecz koszykówki MKKS – II Liga MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE–U Rybnik

ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Resovia Rzeszów.

66. 18.01. 
godz. 16.00 Zimowy Turniej Szachowy Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wstęp wolny.

67. 22.01.
Grand Prix Amatorów w Tenisie Sto-
łowym o Indywidualne Mistrzostwo 

Rybnika 2005/2006
MOSiR tel. 42 27 839; CRiR 

„Bushido” tel. 42 28 201
CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1 Szczegóły u organizatorów.

68. 28.01. 
godz. 17.00 Mecz koszykówki MKKS – II Liga MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE-U Rybnik

ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Nysa Kłodzko.

69. 30.01. – 12.02. Ferie zimowe 2006 MOSiR tel. 42 27 839
Pływalnia i sala gimnast. przy 
Powstańców Śl. 40 oraz hala 
sportowa w Boguszowicach

Szczegółowe informacje na plakatach.

styczeń 2006
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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
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
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 Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 
tel. 42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).

 W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Rada Dzielnicy Śródmieście

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 42 28 453

i Grzegorza Janika, tel. 42 22 909
ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska 
Dyżury radnych w każdą środę 17.00 – 19.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Wysoka („Okrąglak”).

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek 16.00 – 18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

14.00 – 17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

DRUK:

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 9.00 do 16.00

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

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

Ważne adresy i telefony:

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki

ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 425 
czynne pon. 11.00-18.00, śr. 8.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.

Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

W każdy wtorek dyżur prawnika udzielającego 
bezpłatnych porad prawnych, prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

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 Kon su men tów 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 Al ko ho lo wych
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, tel. 42 21 087
(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. Ko ściusz ki 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 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

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

tel./fax 258 16 45el./fax 258 16 45el. ÷7 od 9.00 do 16.00

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych 
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze 11.00 – 14.00 w Biurze Rady UM, 

ul. Chrobrego 2

Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 
Plac Wolności 7, tel./fax 42 37 822

Ruch Autonomii Śląska

Partia Demokratyczna demokraci.pl 
ul. Mikołowska 73, tel./fax 42 23 334, 602 534 080

Stowarzyszenie Młode Centrum 
ul. Mikołowska 73, www.rybnik.mc.org.pl, tel./fax 42 23 334, 503 105 834

e-mail: rybnik@infomax.katowice.pl

Ważne adresy i telefony:
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