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Ferie w mieścieFerie w mieście

Na „Ranchu Gena” sezon jeździecki w pełni.

Tor saneczkowy na „Wiśniowcu” doczekał się śniegu 
i amatorów sanek.

Jeździć można na wszystkim.

Osiedlowe górki po opa-
dach śniegu były oblega-
ne przez najmłodszych.

Zdjęcia: Marcin Troszka

Turniej koszykówki dziew-
cząt szkół gimnazjalnych na 
sali MOSiR–u w Rybniku.

Tor sprawnościowy dla dzieci orga-
nizowany przez rybnicki MOSiR.

Turniej siatkówki chłopców 
w CRiR „Bushido”.

Na wyremontowanym basenie Zespołu Szkół Budowla-
nych mokre chwile spędzali m.in. uczniowie chwałowic-
kich szkół.
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Drodzy Rybniczanie!
Uchwalony przez Radę Miasta budżet Rybnika na 2005 rok uważam za optymalny 

w warunkach końca ubiegłego roku i możliwości rozeznania w tym czasie, czego 
można się po Nowym Roku spodziewać. 

Niektórzy z radnych czynili na sesjach zarzuty przy głosowaniach uchwał inten-
cyjnych, niezbędnych dla występowania o bezzwrotne środki unijne i pomocowe. 
Rzeczywistość finansów publicznych ulega od blisko roku radykalnym, szybkim zmia-
nom. Nie można jednak czynić zarzutu z tego, że próbujemy się do nich dostoso-
wać i przewidywać, w jakim kierunku zmiany te pójdą. 

W budżecie odzwierciedlono wszystkie czynione zabiegi i starania, stąd budżet 
może wydawać się być „budżetem wirtualnym”. Oczywiście nie wiadomo, czy nasze zabiegi 
odniosą oczekiwany skutek. Ale pierwsze „jaskółki” już są. Otóż Zarząd Województwa Śląskie-
go przyznał nam ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 9,4 mln zł 
na kapitalny remont i modernizację gmachu Rybnickiego Centrum Kultury, inwestycji niezbęd-
nej nie tylko dla miasta, lecz i całego subregionu. Mam nadzieję, że jest to dobry początek, 
za którym pójdą dalsze przychylne miastu rozstrzygnięcia.

Istotne znaczenie ma umiejętność pisania wniosków, a miejscy urzędnicy są w tym coraz 
lepsi. Śladem urzędników idą jednostki organizacyjne miasta, szczególnie szkoły, Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej i instytucje kultury, których pracownicy też mają ambicje i potrafią 
je wdrożyć w czyn. Oświata rybnicka pozyskała już środki na realizację szeregu zadań z unij-
nych programów Leonardo da Vinci (Fundusz Współpracy), Młodzież, akcji Comenius, realizo-
wanej w ramach programu Sokrates oraz inicjatywy wspólnotowej EQUAL; Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej z Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie, 
a instytucje kultury z Ministerstwa Kultury i z pieniędzy, którymi dysponuje Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego.

Miasto uzyskuje dobre oceny w zewnętrznych konkursach i rankingach, co powoduje, że przy-
jeżdżają do nas inni, by podglądać nasze rozwiązania. My też jeździmy, by uczyć się na cudzych 
sukcesach, ale i błędach. Dobrze oceniane miasto przyciąga z kolei kapitał i zaczynają poja-
wiać się inwestorzy. Liczę na to, że zainwestują oni — pod koniec 2006 roku — co najmniej kil-
kaset milionów złotych. Jestem przekonany, że nie będzie to tylko wirtualny pieniądz, ale rze-
czywiste nakłady inwestycyjne przedsiębiorców, sprowokowane „wirtualnym budżetem” 2005 
roku — budżetem trudnym, ale optymistycznym, bo proinwestycyjnym.

Ponadto, w połowie lutego wziąłem udział w „Spotkaniu Prezydentów i Burmistrzów Aglome-
racji Górnośląskiej”, które odbyło się w Świętochłowicach. Gośćmi spotkania byli posłowie eu-
ropejscy Jerzy Buzek i Jan Olbrycht oraz marszałek województwa Michał Czarski. Głównym te-
matem spotkania był Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, który jako dokument o zna-
czeniu strategicznym, wytycza kierunki rozwoju kraju. Poprzez to stwarza możliwości kreowa-
nia nowych form aktywności gospodarczej i społecznej w regionie. Stawia także nowe wyzwa-
nia przed samorządami lokalnymi i władzą regionalną. W wyniku ożywionej dyskusji stwierdzo-
no, iż dla wykorzystania potencjału Śląska należy skoordynować działania samorządów w za-
kresie promocji regionu, a także wzajemnie konsultować projekty, aby zyskiwały one szerszy 
zasięg i większy wpływ na konkurencyjność Śląska w Polsce i Europie. 

Instrumentem dla koordynacji działań poszczególnych miast mógłby być Związek Miast Aglo-
meracji Górnośląskiej, utworzony na wzór Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Ryb-
niku. Jak zatem wyraźnie widać, podjęta przed trzema laty decyzja o utworzeniu na naszym 
terenie związku gmin i powiatów nie była przedwczesna i dziś jest inspiracją dla innych samo-
rządów na Śląsku. 

Twierdzę więc, że podejmowane w Rybniku działania na rzecz szeroko pojętego rozwoju 
miasta i regionu nie są chybione. Co więcej, z perspektywy kilku lat widać ich celowość. Służą 
dobru zarówno naszego miasta, sąsiednich gmin i powiatów, jak i całego województwa. Dzia-
łania te nie byłyby jednak tak skuteczne, gdyby nie zwyczajny dialog, współpraca i otwarcie 
się na otoczenie.

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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Dobrze wiedzieć...
Merytoryczną część sesji rozpoczął tradycyj-

nie prezydent Adam Fudali od informacji na 
temat aktualnych wydarzeń i prac w mieście. 
Batalię o budowę drogi Pszczyna–Racibórz to-
czy nieustannie zrzeszający 23 gminy i powia-
ty Związek Subregionu Zachodniego. Ostat-
nio wojewoda śląski, na wniosek Związku, za-
powiedział umieszczenie tej inwestycji w tzw. 
kontrakcie wojewódzkim, co zwiększa szan-
se na jej realizację. Prezydent poinformował 
również o wykreśleniu z krajowego rejestru 
sądowego wspólnego przedsięwzięcia miasta 
i Rybnickiej Spółki Węglowej – Rybnickiej Stre-
fy Aktywności Gospodarczej, co zakończyło 
proces jej likwidacji. RSAG nie spełniła do koń-
ca oczekiwań inicjatorów jej powstania, wyge-
nerowała jednak ok. 150 miejsc pracy i przyczy-
niła się do wykupienia części terenu byłej kop. 
„Rymer”. Prezydent wspomniał też o 103. uro-
dzinach najstarszej mieszkanki Rybnika (Czy-
taj też str.25), spotkaniu z przedsiębiorcami, 
a także odczuwalnym na dużym obszarze „tąp-
nięciu”, którego źródłem była kop. „Rydułto-
wy”. W związku z tym Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności UM prze-
prowadzi akcję informacyjną dotyczącą po-
dobnych zjawisk i ustali standardy zachowania 
w takich przypadkach. Nawiązując do sesji bu-
dżetowej, prezydent podziękował za zaufanie 
radnym, którzy plan finansowy na 2005 rok za-
akceptowali. Sceptykom, którzy środki unijne 
są skłonni uważać za wirtualne, przypomniał, 
że na luty zaplanowano podpisanie umowy na 
dofinansowanie w wysokości 44 mln zł moder-
nizacji drogi krajowej nr 78. Poinformował też 
o przyznaniu prawie 11 mln zł na modernizację 
Rybnickiego Centrum Kultury z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego (9,4 mln 
zł) i budżetu państwa (1,3 mln zł). Całkowity 
koszt całej inwestycji wyniesie ok. 12,5 mln zł 
(Czytaj też str.18). Rybnik ma szanse na unijne 
wsparcie jeszcze kilku inwestycji oraz działań 
na rzecz współpracy między miastami partner-
skimi. Prezydent A. Fudali przekazał również 
informacje o planowanych inwestycjach han-
dlowych w okolicy ul. Żorskiej na wysokości 
hali Makro („Obi”, salon meblowy „Agata”, 
„Tesco” na terenach d. zakładów mięsnych) 
i w związku z tym koncepcji modernizacji ciągu 

komunikacyjnego z udziałem finansowym za-
interesowanych firm. Poinformował też o do-
brym przygotowaniu miejskich placówek do 
akcji „Zima w mieście”.

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku 2004

Jako przewodniczący działającej z mocy 
ustawy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
prezydent A. Fudali zdał radnym relacje z jej 
działalności w 2004 roku. W miejsce planują-
cego odejście na emeryturę kom. Czesława Hu-
lima, Komendant Miejski policji do prac w ko-
misji oddelegował swojego zastępcę nadkom. 
Pawła Zająca. W skład Komisji wchodzą po-
nadto powołani przez prezydenta: jego pełno-
mocnik ds. porządku i bezpieczeństwa Hubert 
Hanak, Adam Naruszewicz–Studnik z Porad-
ni Psychologiczno–Pedagogicznej, Stanisław 
Urban z Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych i radni Romuald Nie-
welt (BSR) i Leszek Kuśka (PiS), a także dele-
gowany przez komendanta policji Arkadiusz 
Szweda z Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej, 
członkiem komisji jest też szefowa Prokuratu-
ry Rejonowej Bernadeta Breisa. Komisja za-
opiniowała pozytywnie projekt budżetu mia-
sta na 2004 rok w części dotyczącej budowa-
nia infrastruktury porządku i bezpieczeństwa, 
zaś na ostatnim w ub. roku posiedzeniu zapo-
znała się też z propozycją planu budżetu na 
rok 2005 w tej sferze. Zaopiniowała również 
pozytywnie tok prac związanych z wdroże-
niem systemu monitoringu, emisję programu 
lokalnej TV „Okienko bezpieczeństwa”, propo-
zycję przeprowadzenia przez studentów cie-
szyńskiej filii UŚl. ankiety dotyczącej stopnia 
poczucia bezpieczeństwa rybniczan oraz do-
kument o współpracy rybnickiej policji i Stra-
ży Miejskiej. Oceniono też pracę policji i in-
nych miejskich służb inspekcyjnych oraz jed-
nostek wykonujących zadania z zakresu po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa. Ocena 
ta była podstawą późniejszej dyskusji radnych 
nad stanem porządku i bezpieczeństwa w mie-
ście. Komisja dokonała również oceny dotych-
czasowej realizacji „Programu zapobiegania prze-
stępczości oraz ochrony porządku publicznego i  bez-
pieczeństwa obywateli na terenie miasta Rybnika 
w latach 2003–2006” – ocena wypadła pomyślnie, 

a zastrzeżenia dotyczyły jedynie przedłużają-
cego się czasu wdrażania monitoringu. Przy-
pomnijmy, że w kwietniu br. mija 3–letni okres 
kadencji członków Komisji, którzy za udział 
w jej pracach nie pobierają żadnego wynagro-
dzenia. Radni przyjęli sprawozdanie do wia-
domości, aczkolwiek radny SLD Wiesław Za-
wadzki zauważył, że poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta, a szczególnie dzielnicy 
Boguszowice, bywa zagrożone, choćby z po-
wodu chuligańskich wybryków, wandalizmu, 
a także notorycznego przekraczania przez kie-
rowców dozwolonej szybkości. Niestety, te uciąż-
liwe dla przeciętnych mieszkańców miasta wy-
kroczenia służby porządkowe uważają za mało 
szkodliwe społecznie i w efekcie ich spraw-
cy nie ponoszą konsekwencji. Radny Henryk 
Ryszka (BSR) po raz kolejny upomniał się o re-
alizację ustaleń związanych z powstaniem ko-
misariatu policji w Niedobczycach, podkreśla-
jąc, że miasto wywiązało się ze swoich zobowią-
zań przygotowując siedzibę, a mieszkańcy cze-
kają teraz na ruch policji. Odpowiadając radne-
mu Zawadzkiemu, prezydent zapowiedział ry-
chły zakup wideoradaru, przypomniał też fakt 
niedawnego schwytania przez strażników miej-
skich Zbigniewa Forkasiewicza i Tomasza Roz-
miarka sprawców rozboju, co dobrze świadczy 
o tej formacji. (Czytaj na stronie 10).

Dochody własne jawne
Likwidując tzw. środki specjalne, znowe-

lizowana ustawa o finansach publicznych 
dała możliwość gromadzenia na wydzielo-
nych kontach bankowych niektórych do-
chodów własnych jednostek budżetowych, 
m.in. uzyskiwanych z tytułu spadków, zapi-
sów i darowizn w postaci pieniężnej. Skarbnik 
Bogusław Paszenda przedstawił radnym pro-
jekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł tych-
że dochodów, ich przeznaczenia oraz określe-
nia jednostek budżetowych mogących tworzyć 
rachunek dochodów własnych. Wśród kilku-
nastu takich jednostek są MOSiR, Bushido 
oraz placówki opiekuńcze i opiekuńczo–wy-
chowawcze. Dochody własne mogą być wy-
dawane zgodnie z wolą darczyńcy i na dzia-
łania statutowe, nie wolno ich natomiast prze-
znaczać na finansowanie wynagrodzeń. Rad-
ny W. Zawadzki zgłosił wniosek, by do treści 
uchwały dodać zdanie o jawności dochodów 
własnych, co eliminowałoby możliwość podej-
rzeń o korupcję. Radca prawny Łucja Piercha-
ła uznała taki zapis za zbędny, gdyż cała go-
spodarka finansowa gminy jest jawna i każdy 
mieszkaniec, a tym bardziej radny, ma możli-
wość sprawdzenia interesującej go informacji. 
Uchwałę przegłosowano przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

Jednogłośnie natomiast i bez dyskusji rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia mak-
symalnej wysokości poręczeń udzielanych 
przez prezydenta w roku budżetowym 2005, 

Mieszkańcy Rybnika z niecierpliwością czekają na zakończenie prac nad 
planem przestrzennego zagospodarowania miasta, dokumentem niezbędnym 
do zapewnienia ładu przestrzennego, a także w procedurze wydawania 
pozwoleń na budowę. Kolejnym krokiem przybliżającym zakończenie długiego 
procesu jego tworzenia, było przyjęcie przez radnych miejscowego planu dla 
terenów dzielnicy Orzepowice.

Sesja Rady Miasta – 27 stycznia

Jest plan...
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określając kwotę poręczenia na 232 tys. zł. 
Podjęcie tej uchwały umożliwi prezydento-
wi miasta udzielenie poręczenia jako praw-
nej możliwości dokonania zabezpieczenia re-
alizacji umowy o dofinansowanie programu 
„Odziedzicz pracę” w ramach inicjatywy unij-
nej EQUOL.             

Zmiany w budżecie
Jeszcze nie minęły echa grudniowej sesji bu-

dżetowej, a radnym już przyszło decydować 
o zmianach w przyjętym na rok 2005 budżecie. 
Najpoważniejsza ze zmian przedstawionych 
przez skarbnika B. Paszendę, to zmniejszenie 
dochodów o prawie 2,4 mln zł, o taką bowiem 
kwotę z budżetu państwa zmniejszona została 
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. 
Znaczy to, że mniej więcej o taką sumę zwięk-
szy się deficyt w miejskiej kasie. W podobnej sy-
tuacji postawione zostały również inne miasta, 
w imieniu których to niekorzystne dla ich bu-
dżetów posunięcie zostało oprotestowane przez 
Związek Miast Polskich. Część zmian w budże-
cie związanych było z likwidacją środków spe-
cjalnych, których pozostałości przyjmuje się do 
planu dochodów własnych, m.in. do dyspozycji 
dzielnic. Do budżetu wprowadzono też kwotę 
ponad 55 tys. zł, otrzymaną z programu Leonar-
do da Vinci na realizację staży w Dorsten oraz 
prawie 8 tys. na realizację programu edukacyj-
nego Comenius przez Zespół Szkolno–Przed-
szkolny nr 4 w Golejowie. Zwiększono też o pra-
wie 22 tys. zł dochody ośrodka im. Jana Paw-
ła II, uzyskane w wyniku renegocjacji kontrak-
tu z NFZ; o kwotę 30 tys. zł pozyskaną z mini-
sterstwa kultury na ubiegłoroczny festiwal Zło-
ta Lira zwiększy się budżet DK w Niedobczy-
cach. Radni zaakceptowali te zmiany przy jed-
nym głosie wstrzymującym się.

Finansów dotyczył też następny projekt 
w sprawie uchwały zwalniającej przedsiębior-
ców od podatku od nieruchomości w ramach 
unijnej pomocy „de minimis” i konieczności 
wprowadzenia w niej zmian w związku z uwa-
gami prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Chodziło m. in. o dopracowa-
nie sposobu ustalania wielkości otrzymanej po-
mocy, która uprawnia do zwolnień oraz zawar-
cie nowego katalogu wyłączeń. Radni przyję-
li uchwałę jednogłośnie. 

Lokalny Program Rewitalizacji...
...Miasta Rybnika na lata 2004–2006 to ko-

lejny, niezbędny dla gminy dokument, by 
mogła ona występować o dofinansowanie 
przedsięwzięć na rzecz zdegradowanych, 
poprzemysłowych terenów w ramach unij-
nych Funduszy Strukturalnych. Temat przy-
bliżyła radym wiceprezydent Ewa Ryszka, 
podkreślając fakt, że program powstał siłami 
pracowników UM, bez angażowania kosztow-
nych, specjalistycznych firm. Obejmuje on za-
dania zarówno w sferze społecznej, jak i prze-

strzennej, technicznej i ekonomicznej. Zawie-
ra też diagnozę stanu istniejącego, planowa-
ne przedsięwzięcia oraz strukturę finansowa-
nia tych zadań. Dokument ten nie zobowiązu-
je gminy do realizacji wszystkich wpisanych 
zadań, jest jedynie zestawieniem pożądanych 
przedsięwzięć, które mogą być dofinansowane. 
Program taki może być co roku aktualizowany. 
E. Ryszka podkreśliła możliwości działań rów-
nież w sferze społecznej czyli aspektu eduka-
cyjnego programu. Radny RIO Stanisław Sta-
jer, oceniając pozytywnie fakt powstania pro-
gramu, zauważył z żalem, że w spisie doku-
mentów będących dla jego twórców materia-
łem wyjściowym, nie znalazły się tzw. Strate-
gie rozwoju dzielnic, w których powstanie kilka 
lat temu dzielnicowi samorządowcy włożyli 
wiele pracy. — Program przygotowali urzędni-
cy, nie biorąc pod uwagę głosu mieszkańców... Pre-
zydent zapewnił jednak, że Strategie... stano-
wią poważne źródło wiedzy na temat potrzeb 
dzielnic i przy opracowywaniu różnych pro-
gramów są brane pod uwagę. Wielu ważnych 
do rozwiązania problemów w dzielnicy Chwa-
łowice nie znalazł w programie radny Andrzej 
Wojaczek (PiS), a H. Ryszka zauważył braki, je-
śli chodzi o Niedobczyce, informując przy oka-
zji, że częściowo zrekultywowana „rymerska” 
hałda znów zaczyna dymić. Upomniał się też 
o remont miejscowego Domu Kultury, sugeru-
jąc, że miasto mogłoby go rozpocząć przy oka-
zji planowanych przez kopalnię robót zwią-
zanych ze szkodami górniczymi. Prezydent 
A. Fudali tłumaczył, że program obejmuje 
okres do 2006 roku, później zaś będzie uzu-
pełniany i znajdą się w nim kolejne zadania. 
Zapewnił też, że niedobczycki DK zostanie 
wyremontowany w 2006 roku. Radny L. Kuś-
ka szczególnie pozytywnie ocenił włączenie do 
programu czynnika społecznego. Asystent pre-
zydenta Grzegorz Wolnik, kierujący zespołem 
pracowników UM, którzy program przygoto-
wali, wyjaśnił, że zadania dotyczą obszarów 
najbardziej problemowych, by w przypadku 
ich realizacji można było dokonać koncentra-
cji sił i środków. Lokalny Program Rewitaliza-
cji przyjęto jednogłośnie.

Zmiany w statutach...
...miejskich jednostek pomocy społecznej, 

przedstawione przez wiceprezydent E. Rysz-
kę, są pochodną zmian ustawowych, zgodnie 
z którymi gospodarka finansowo–ksiegowa 
powinna być prowadzona w ramach struk-
tur danej jednostki. Dotąd obsługę finanso-
wą dla wszystkich swoich jednostek prowadził 
centralnie Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni 
przeważającą ilością głosów lub jednogłośnie 
przyjęli zmiany w statutach: Domu Dziecka, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie, 
Zespołu Ognisk Wychowawczych oraz Ośrod-

ka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Paw-
ła II. Przy okazji zmian dotyczących obsługi 
finansowo–księgowej, dokonano też niezbęd-
nych zmian porządkujących funkcjonowanie 
poszczególnych placówek. I tak np. do statu-
tu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, gdzie  
przebywa obecnie 145 pensjonariuszy (na 150 
miejsc), wprowadzono zmiany merytorycz-
ne umożliwiające poszerzenie świadczonych 
przez tę jednostkę usług. Zmian dokonano też 
w strukturze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Niedobczycach, który przejął za-
dania Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji Psy-
chiatrycznej, funkcjonującego dotąd w struktu-
rach Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu 
oferta placówki rozszerzona została o świad-
czenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
i psychologiczno–terapeutycznych w miej-
scu zamieszkania chorych psychicznie. Zmia-
ny merytoryczne nastąpiły też w statucie Ze-
społu Ognisk Wychowawczych. Są one efek-
tem przejścia w roku 2000 tego typu placówek 
z systemu oświaty do systemu opieki społecz-
nej. Nowo przyjmowani wychowawcy są trak-
towani jak pracownicy samorządowi i nie ko-
rzystają, tak jak wcześniej, z przywilejów Kar-
ty Nauczyciela. Jest to korzystniejsze z punktu 
widzenia placówki oraz dzieci, bo wychowaw-
cy pracują 40 godzin tygodniowo i nie obowią-
zuje ich o wiele niższe pensum nauczycielskie. 
Radny Roman Berger (BSR) był zainteresowa-
ny odpowiedzią na pytanie, czy poczynione 
zmiany wpłyną na zmniejszenie zatrudnienia 
w OPS, zaś radny W. Zawadzki – czy poprawią 
one jakość opieki społecznej w naszym mieście. 
E. Ryszka uważa, że dzięki sporym nakładom 
finansowym, system opieki społecznej w Ryb-
niku funkcjonuje wyjątkowo sprawnie, a zmia-
ny zwiększą przejrzystość działań w poszcze-
gólnych jednostkach, wpłyną też na obniżenie 
kosztów ich prowadzenia. 

Kolejna uchwała dotyczyła również jed-
nostki opieki społecznej, a mianowicie zmia-
ny zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Domu Samopomocy dla Osób Chorych 
Psychicznie. System obliczania kosztów po-
bytu w placówkach opieki społecznej oparty 
jest na kryterium dochodowym. W konkret-
nym przypadku Domu Samopomocy w Nie-
dobczycach system ten sprawił, że wyliczona 
cena obiadu była absurdalnie niska i wynosiła 
0,12 zł. Zmiana zasad miała na celu wyłącze-
nie ceny obiadu z systemu procentowego ob-
liczania odpłatności  i sprawienie, by była ona 
równoważna z kosztem tzw. wsadu do kotła 
i wynosiła 4 zł.  Uchwałę przyjęto przy 1 gło-
sie wstrzymującym się.

Podobnej sfery dotyczył kolejny omawiany 
temat, a mianowicie projekt wpisania do Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2005 placówek 
sportowo–rekreacyjnych. Ważnym elementem 
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działalności profilaktycznej są zajęcia sporto-
we, dlatego należy umożliwić tym placów-
kom korzystanie ze środków finansowych 
przeznaczonych na realizację Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki. Radni przyjęli uchwałę 
jednogłośnie.

Aneks do planu...
...rozwoju i modernizacji urządzeń wo-

dociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004 
– 2006 był kolejnym tematem dyskusji na fo-
rum RM, a przedstawił go wiceprezydent Jó-
zef Cyran. Do sporządzenia takiego planu jest 
ustawowo zobligowane Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji i dokument taki istnie-
je. Jednak nieprzewidziane okoliczności czyli 
większa niż zakładano ilość awarii oraz trudne 
warunki terenowe i techniczne robót sprawi-
ły, że zaistniała potrzeba opracowania aneksu 
uwzględniającego najpilniejsze prace remon-
towe związane z prawidłową eksploatacją sie-
ci. Miałyby one m.in. zmniejszyć uciążliwości 
wyłączania wody w czasie remontów poprzez 
ograniczenie obszaru wyłączenia np. do jednej 
ulicy, a nie całej dzielnicy. J. Cyran przypomniał 
o wielkim zakresie działań PWiK – od budo-
wy kanalizacji do wymiany i budowy wodocią-
gów. Radny Bronisław Drabiniok (PO) przy-
wołał wielokrotnie podnoszony temat wysoko-
ści cen wody, Krystyna Stokłosa (RIO) prosiła 
o dane na temat dotychczasowej realizacji pla-
nu wymiany sieci wodociągowej, zaś L. Kuśka 
mówił o braku sprawozdania z realizacji planu. 
J. Cyran zapewnił, że plan w sensie ilościowym 
jest wykonywany na bieżąco, mogły się nato-
miast zmienić obszary działań. Aneks przyjęto 
przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Mapa akustyczna...
...czyli mapa miasta odzwierciedlająca za-

grożenia związane z natężeniem hałasu i spo-
soby rozwiązywania tego problemu musi zo-
stać opracowana do 2012 roku. Już teraz tema-
tem tym jest zainteresowana Politechnika Śl., 
która wystąpiła do miasta o przyznanie dofi-
nansowania na opracowanie systemu tworze-
nia i eksploatacji cyfrowej mapy akustycznej 
Rybnika dla potrzeb planowania przestrzen-
nego. Projekt uchwały zakłada przekazanie na 
ten cel środków w wys. 60 tys. zł z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i upoważnienie 
prezydenta do zawarcia z Politechniką Śl. odpo-
wiedniej umowy. Oczywiście chodzi tylko o pra-
ce przygotowawcze, gdyż wymieniona kwota 
na opracowanie i stworzenie mapy nie wystar-
czy. Radni uznali, że problem hałasu, związa-
ny przede wszystkim z dużym natężeniem ru-
chu drogowego, jest wart rozwiązania, a mapa 
akustyczna temu właśnie będzie służyć. Pytania 
dotyczyły obszarów, które zostaną objęte bada-
niami oraz rozwiązań technicznych.  

Politechnika Śl. wystąpiła również o dotację 

na organizację IV Dni Ziemi, Wody i Powie-
trza, imprezę edukacyjną w zakresie ekologii 
i ochrony środowiska. Przypomnijmy, że ryb-
nicka młodzież szkół średnich realizuje pro-
gram pod nazwą „Kaskada”, w ramach które-
go dokonuje pomiarów czystości wód. Efekty 
prowadzenia programu w kolejnych latach są  
przedstawiane tradycyjnie w czasie Dni... — To 
bardzo nowatorski program — powiedział radny 
R. Niewelt. — Młodzież podjęła bardzo profesjo-
nalne badania, dające wymierne korzyści. Uchwa-
ła o przyznaniu Politechnice Śl. dofinansowa-
nia została przyjęta jednogłośnie.

Nauczycielskie pieniądze...
...są wypracowywane, w co nie wątpimy, 

w wielkim trudzie. System wynagradza-
nia nauczycieli jest jednak co najmniej tak 
samo skomplikowany, jak proces edukacji 
w polskich szkołach. Mogli się o tym prze-
konać radni, ponieważ uchwalenie regula-
minu określającego wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
rybnickich nauczycieli, jest ich obowiązkiem. 
Wszystkie zawiłości próbował wyjaśnić wi-
ceprezydent Jerzy Frelich, co łatwym zada-
niem nie było. Dodatki są bowiem zróżnico-
wane nie tylko ze względu na typ placówki, 
ale i ilość oddziałów (dodatek funkcyjny dla 
dyrektorów), stopnie zawodowe (stażysta, na-
uczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomo-
wany), różne rodzaje godzin ponadwymia-
rowych, zastępstw, a także warunków pracy. 
O ile wynagrodzenie pracownika innej niż na-
uczycielska branży składa się z płacy zasadni-
czej, premii, wysługi lat i ewentualnie dodat-
ku funkcyjnego, nauczyciele otrzymują jeszcze 
dodatek motywacyjny (na szczęście w Rybni-
ku jednakowej wysokości w kwocie 70 zł), do-
datek za warunki pracy: trudne lub uciążliwe 
w wysokości zależnej od stopnia awansu za-
wodowego; inaczej obliczane jest wynagrodze-
nie za tzw. godziny ponadwymiarowe, a ina-
czej za godziny zastępstw doraźnych.

Wątpliwości radnego PiS Henryka Frystac-
kiego wzbudził zapis o możliwości przyznania 
200% dodatku funkcyjnego dla kierowników 
placówek, których działalność wykracza poza 
obowiązki statutowe szkoły i realizowana jest 
w ramach programów unijnych; radni St. Stajer 
i Kazimierz Salamon (BSR) zakwestionowali 
zasadę różnicowania dodatku za pracę w wa-
runkach trudnych lub uciążliwych (tj. z dzieć-
mi i młodzieżą niepełnosprawną) w zależno-
ści od stopnia awansu zawodowego, co uwa-
żają za działania dyskryminacyjne oraz fakt, 
że dodatek ten jest wypłacany również za czas 
nieprzepracowany; L. Kuśka chciał znać różni-
cę między godzinami zastępczymi doraźnymi, 
a zaplanowanymi; H. Ryszka pytał o zależność 

między płacą a poziomem wykształcenia, np. 
posiadaniem doktoratu. W odpowiedzi usły-
szał, że te kwestie regulują tylko stopnie awan-
su zawodowego; radny BSR Michał Chmieliń-
ski wyraził pogląd, że zbyt niskie są dodatki 
za wychowawstwo. Wiele ze składników wy-
nagrodzenia wynika wprost z Karty Nauczy-
ciela, wszystkie więc uzgodnienia konsultowa-
ne były ze związkami zawodowymi, które nie 
zgodziły się na niektóre proponowane uprosz-
czenia, np. by dodatek za „warunki” ujedno-
licić. Radni podkreślili, że czas dany im na za-
poznanie się z projektem regulaminu był zbyt 
krótki i w przyszłym roku trzeba do omówie-
nia tego tematu przystąpić wcześniej. Ostatecz-
nie uchwałę przyjęto 18 głosami za, 2 przeciw 
i 3 wstrzymującymi się.

Karta Nauczyciela gwarantuje też specjal-
ny fundusz nagród prezydenta miasta oraz 
nagród dyrektora szkoły dla dyrektorów i na-
uczycieli. A obowiązkiem radnych jest przy-
jęcie odpowiednich regulaminów. Projekt 
uchwały w tej sprawie również przedstawił 
J. Frelich, informując, że miasto przyjęło wyso-
kość funduszu nagród na poziomie minimal-
nym gwarantowanym w Karcie Nauczyciela 
i w subwencji oświatowej. Regulaminy zawie-
rają wysokość nagród, procedury ich przyzna-
wania i tryb składania wniosków. Na nagro-
dy przeznacza się 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych nauczycieli , z czego 
30% – na nagrody prezydenta miasta. 

St. Stajer podkreślał konieczność kontroli 
procedury przyznawania nagród, zaś W. Za-
wadzki pytał, czy działania radnych w sprawie 
regulaminów zwiększą wynagrodzenia na-
uczycieli. J. Frelich odpowiedział, że dodatki 
i nagrody wliczone są w fundusz wynagro-
dzeń. Regulaminy nagród radni przyjęli 18 gło-
sami za, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Podsumowując dyskusję nad obiema uchwa-
łami, prezydent A. Fudali zwrócił uwagę na 
zbyt skomplikowany system wynagradza-
nia nauczycieli, popierany przez bardzo silne 
lobby związkowe. — Uważam, że system trzeba 
uprościć, by był jasny i przejrzysty...

Plan miejscowy przyjęty
Najbardziej oczekiwanym punktem se-

sji był projekt uchwały w sprawie ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów dzielnicy Orzepowice. 
Dokument ten jest kolejnym krokiem do po-
wstania tak długo oczekiwanego planu zago-
spodarowania przestrzennego całego miasta, 
który warunkuje m.in. podejmowanie decyzji 
o ważnych dla gminy inwestycjach, uruchamia 
też proces wydawania pozwoleń na budowę, 
a tym samym przyczynia się do zwiększenia 
przedsiębiorczości. Przede wszystkim jednak  
zadaniem planu jest zapewnienie określone-
mu obszarowi ładu przestrzennego, zgodnie 
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym oraz z polityką gospodarzy gmi-
ny, wyrażonej w Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Plan miejscowy dla Orzepowic już w stu-
dium przygotowań i po publicznym wyłożeniu 
w celu zapoznania się z nim mieszkańców, był 
przedmiotem wielu kontrowersji. Największe 
wzbudzał projekt poprowadzenia przez dziel-
nicę dróg: pierwszej – mającej połączyć ulice 
Podmiejską i Budowlanych (w planie oznaczo-
ną symbolem 3KDG) i drugą (2KDG) – łączącą 
realizowany aktualnie odcinek między ulicami 

Gliwicką a Rudzką, przecinającą ulicę Energe-
tyków i w ciągu ulicy Storczyków łączącą się 
z ww. drogą 3KDG. Przeciwko zaproponowa-
nej koncepcji skomunikowania dzielnicy oraz 
innych zasad zagospodarowania protestowa-
ło nie tylko wielu mieszkańców, ale również 
zarząd Rady Dzielnicy. Przeciwnicy uważają, 
że położona centralnie arteria przedzieli dziel-
nicę na części, boją się również wzmożonego 
ruchu i związanych z tym uciążliwości. Wyra-
zem negatywnego stosunku do tej inwestycji, 
a także niezgody na realizację innych zamie-
rzeń na tym terenie, było aż 80 pisemnych 
uwag, w tym zbiór zastrzeżeń od Rady Dzielni-
cy i jej zarządu, do projektu planu. Radni, każ-
dą uwagę z osobna, są zobligowani przedys-
kutować i przegłosować. Wszelkich wyjaśnień 
udzielali referujący projekt uchwały o przyję-
ciu planu wiceprezydent J. Frelich, naczelnik 
Wydziału Architektury UM Janusz Błaszczyń-
ski,  architekt Wiesław Chmielewski, kieru-
jący Pracownią Projektową w Rybniku, która 
plan opracowała oraz projektant prowadzący 
opracowanie planu, architekt Barbara Zimoch. 
Jak mówią fachowcy, sporna droga zaplanowa-
na była w tym miejscu już ponad 30 lat temu 
i również dzisiaj stanowi jeden z najważniej-
szych kierunków komunikacji w mieście. Mia-
sto i projektanci odpierają zarzuty, jakoby inwe-
stycja ta nie była zgodna z obowiązującym Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rybnika, przyjętym w 2002 r. 
Uważają, że droga może uaktywnić przedsię-
biorczość i mieć korzystny wpływ na rozwój 
dzielnicy. W trakcie przygotowywania planu 
projektanci spotykali się z przedstawicielami 
Rady Dzielnicy kilkakrotnie, lecz jak widać po 
ilości uwag, konsensusu nie osiągnięto. Miesz-
kańcy chcieliby, aby główne ciągi komunikacyj-
ne otaczały dzielnicę, a nie ją przecinały. Oba-
wy budzi bowiem fakt, że dopóki nie powsta-
nie droga szybkiego ruchu Racibórz–Pszczy-
na i powiązana z nią nową planowaną drogą 

na kierun-
k u  p ó ł -
n o c – p o -
łudnie po 
wschod-
niej stro-
nie Ryb-
nika, dro-
ga popro-
w a d z o -
na przez 
d z i e l n i -
cę zbierze 
cały ruch 
z tych kie-
r u n k ó w, 
c o  d l a 
mieszkań-
c ó w  b ę -
dzie bar-

dzo uciążliwe. W. Chmielewski przekonywał, 
że koncepcja zaprezentowana w planie jest bar-
dziej racjonalna – droga będzie spełniała funk-
cję dojazdową do dzielnicy oraz zbierała ruch 
z terenów budownictwa niskiego, gdyż dziel-
nica będzie spełniać kluczową funkcję miesz-
kaniową. Przygotowana dla potrzeb Studium 
komunikacyjnego symulacja udowadnia, że na-
tężenie ruchu nie będzie nadmierne. Jak mó-
wią projektanci, mieszkańcy Orzepowic mu-
szą się liczyć z faktem, że dzielnica wraz z po-
stępem cywilizacyjnym, będzie się zmieniać. 
W planie pozostawiono jednak wiele miej-
sca dla obszarów zieleni różnego typu, by za-
chować jej podmiejski, mieszkalny charakter, 
co też spotkało się z wieloma uwagami. Rad-
nych, obok spornej drogi, szczególnie zainte-
resowały problemy związane z planowaniem 
tzw. terenów scalonych pod budownictwo jed-
norodzinne lub szeregowe, co według niektó-
rych, kłóci się z ideą własności. Jak tłumaczył 
W. Chmielewski, choć jest to rodzaj przymu-
su, ale w niektórych przypadkach interes pu-
bliczny trzeba postawić nad interesem prywat-
nym. Zawsze istnieje możliwość odszkodowa-
nia, zamiany działki czy jej sprzedaży. Bez sca-
lenia terenów nie ma możliwości prawidłowe-
go planowania i kreowania przestrzeni, w miej-
scach, gdzie skomplikowane układy własno-
ściowe nie pozwalają na racjonalne zaprojek-
towanie zagospodarowania. 

Radni odrzucili wszystkie uwagi, niektóre 
jednogłośnie, większość przy kilku głosach 
wstrzymujących się i przeciwnych. Mimo 
obecności i wyjaśnień autorów planu oraz wi-
zualizacji poszczególnych problemów, radni mie-
li sporo wątpliwości, wynikających zapewne 
z dość skomplikowanej struktury dokumentu 
i braku fachowej wiedzy. Radny W. Zawadzki 
skarżył się, że głosuje bez przekonania, a radni 
BSR niechętnie patrzą na zadawane przez niego 
pytania. — To trudne sprawy, a ich balast zrzuco-
no na radnych. Przecież nie naszą było rolą, by tych 
ludzi przekonać do planu... Radny St. Stajer miał 
żal, że radnym  spoza Komisji Gospodarki Prze-
strzennej, Działaności Gospodarczej i Komuni-
kacji, na forum której przez wiele godzin dys-
kutowano z przedstawicielami dzielnicy Orze-
powice, nie wyjaśniono wcześniej przyczyn spo-
ru. Wiceprezydent J. Frelich wyraził zdanie, że 
w czasie dwukrotnego, w sumie 2–miesięcz-
nego, wyłożenia planu, dostęp do niego mie-
li również radni. Ostatecznie plan miejscowy 
dla Orzepowic został przyjęty 20 głosami za, 
3 wstrzymującymi się, bez głosów przeciwnych. 
W najbliższym czasie radni zmierzą się z pro-
jektem planu dla Śródmieścia, który jest jednak 
zdecydowanie mniej kontrowersyjny.

Będzie basen?
Ożywioną dyskusję na podejmowany wie-

lokrotnie temat basenu, a właściwie jego ru-
iny, w dzielnicy Boguszowice–Osiedle, wy-
wołał tradycyjny punkt o zamianach, zby-
ciu czy nabyciu przez gminę nieruchomości. 
Projekt uchwały zawierał bowiem propozy-
cję „...zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ja-
strzębskiej, zabudowanej budynkiem niedokończo-
nego basenu”. Radni z Boguszowic: Wiesław 
Zawadzki z SLD oraz Jan Kruk i Lidia Rosół 
z BSR, tym razem ponad politycznymi podzia-
łami złożyli wspólny wniosek, by do uchwa-
ły dodać zapis, że środki ze zbycia tego obiek-
tu przeznaczone zostaną na budowę nowego 
krytego basenu w tej dzielnicy. Formalnie taki 
wniosek nie mógł być jednak głosowany, gdyż 
zgodnie z przepisami, środki ze zbycia gmin-
nego majątku muszą najpierw znaleźć się w bu-
dżecie, a dopiero potem można podjąć decyzję 
co do ich przeznaczenia. Do boguszowickich 
radnych dołączył radny St. Stajer, podnosząc 
po raz wtóry sprawę planowanego remontu 
hotelu „Olimpia”, który będzie służył niewiel-
kiej części rybnickiej społeczności. — Za te pie-
niądze 20 tys. mieszkańców Boguszowic mogłoby 
mieć atrakcyjny obiekt rekreacyjny... – mówił rad-
ny. — I taki obiekt w Boguszowicach powstanie, ale 
w innym miejscu i tańszy niż kontynuacja budowy 
tej ruiny. Zapewniam pana radnego, że do końca mo-
jej kadencji będzie się pan w nim kąpał — odpowie-
dział prezydent A. Fudali, wyrażając też wątpli-
wości, czy działką z basenem  jakiś inwestor się 
zainteresuje. — To pierwszy krok do rozwiązania 
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Architekci Barbara Zimoch i Wiesław Chmielewski oraz naczelnik Wydziału Architektury Janusz 
Błaszczyński przygotowują prezentację dla radnych.                                                      Zdj.: K. Jaroch
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tego problemu, tak samo jak pierwszym krokiem do sprzedaży „Olimpii” jest mo-
dernizacja tego obiektu. Wobec zapewnień prezydenta, że basen w Boguszo-
wicach powstanie, radni z tej dzielnicy wniosek wycofali. Całą uchwałę 
poparło 19 radnych, wstrzymało się 3, 1 był przeciwny.

Fundacja Signum Magnum...
...wezwała miasto do usunięcia naruszenia prawa, jakim według 

niej była uchwała RM o wypowiedzeniu umowy na dzierżawę bu-
dynku przy ul. Dworek. Projekt uchwały zakłada nieuwzględnie-
nie wezwania, co daje tej placówce możliwość wystąpienia na dro-
gę sądowa. Nim jednak radni zdecydowali o tej sprawie w głosowa-
niu, radny St. Stajer prosił o wyjaśnienie treści artykułu prasowego, 
w którym Fundacja twierdzi, że wypowiedzenie umowy jest nieważne, 
gdyż dokument nie został podpisany. Prezydent kategorycznie temu 
zaprzeczył. Natomiast B. Drabiniok wystąpił z apelem do ranych BSR, 
by w sprawie Fundacji „...nie byli własnymi sędziami i nie strzelali gola do 
własnej bramki”. Za odrzuceniem wezwania Fundacji głosowało 15 rad-
nych, 3 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Ponieważ właśnie minęła północ, a sesja była bardzo pracowita, rad-
ni zrezygnowali z tradycyjnych wniosków, pytań i interpelacji.

(r)

Kolejna sesja RM odbędzie się 23 lutego br. o godz. 16.00. 

Bezrobotni z potencjałem
Akdemickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach rozpoczęło pracę nad realizacją projektu 
„Naprzód z potencjałem”, adresowanego do osób 
bezrobotnych z naszego regionu.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pro-
gramu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”, 
a  skierowany jest do młodych osób (do 26 roku życia), które są zarejestro-
wane jako osoby bezrobotne i zamieszkują Będzin, Dąbrowę Górniczą, So-
snowiec oraz Rybnik. Projekt realizowany jest we współpracy z powiato-
wymi urzędami pracy z tych miast, a także akademickimi biurami karier 
pracującymi w strukturach śląskich wyższych uczelni.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans młodych ludzi 
z miast o wysokiej stopie bezrobocia na zatrudnienie oraz polepszenie 
ich sytuacji na rynku pracy. Wsparcie obejmuje poradnictwo, udział 
w szkoleniu „Spadochron”, kursy i szkolenia aktywizujące oraz zawo-
dowe, a także pośrednictwo pracy. Uczestnictwo w projekcie umożli-
wi beneficjentom przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodo-
wego potrzebnego w zaistnieniu na rynku pracy oraz późniejszym, sa-
modzielnym utrzymaniu się na tym rynku. Rekrutowane osoby będą 
miały okazję wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach zawodo-
wych, umożliwiających:
• identyfikację zasobów własnych (mocnych i słabych stron) oraz szans 

i zagrożeń wynikających z otoczenia zewnętrznego
• diagnozę przydatności zawodowej
• opracowanie Indywidualnych Planów Działania i stworzenie „Portfolio”
• podniesienie kwalifikacji zawodowych
• przygotowanie do poszukiwania pracy 
• dostarczenie młodym osobom wiedzy z zakresu zakładania i prowa-

dzenia własnej działalności gospodarczej.
Beneficjenci będą mogli również skorzystać z linii kontaktów zawo-

dowych z doradcami z zakresu planowania kariery, co z pewnością oka-
że się pomocne. 

Do wzięcia udziału w projekcie zostali także zaproszeni pracodawcy 
zainteresowani przyjęciem uczestników projektu na staż zawodowy. 
Wybór pracodawców nastąpi w drodze konkursu, określonego regula-
minem Akademii. Szczegóły na stronie www.ack.ae.katowice.pl.
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Jest plan...

Projekty do wgląduProjekty do wglądu
Do 14 marca wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Rybnika. Można się z nim zapoznać w Urzędzie 
Miasta, ul. Chrobrego 2 – pokój nr 059, w poniedziałki, wtorki, śro-
dy i piątki: od 7.30 do 13.00, w czwartki: od 13.00 do 18.00. Dysku-
sja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 3.03.2005 r. w Urzędzie Miasta w sali nr 256, o godz. 16.00. 
Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Prezydenta 
Miasta Rybnika z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.04.2005 r.

Natomiast od 25 lutego 2005 r. do 25 marca 2005 r. w sali 264 UM zo-
stanie wyłożony do wglądu projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rybnika, obejmujący obszar w gra-
nicach administracyjnych miasta – z wyłączeniem terenów, dla któ-
rych plany zagospodarowania przestrzennego są obowiązujące, lub dla 
których znajdują się w opracowaniu. Z projektem można się zapoznać 
w poniedziałki, wtorki, środy i w piątki w godz. od 9.00 do 13.00; 
w czwartki w godz. od 14.00 do 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.03.2005 r. 
w UM w sali nr 264 o godz. 16.00. Uwagi do projektu należy składać na pi-
śmie do Prezydenta Miasta Rybnika z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2005 r.

Wnioski do IPNWnioski do IPN
W związku z dużym zainteresowaniem wnioskami o uznanie za 

pokrzywdzonego i udostępnieniem dokumentacji prześladowania, 
możliwe będzie ich składanie w Rybniku. Wnioski będą wydawane 
i przyjmowane we wtorek, 22 lutego br. w godzinach od 14.30 do 16.30 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku (ul. Sza-
franka 7) przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W tym 
samym dniu o godzinie 15.30 odbędzie się w bibliotece promocja książki 
pt. „Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych 1945-1989” pod red. Adama Dziuroka.

Pojechali na staż...Pojechali na staż...
„Podniesienie konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez 

staże w partnerskim Dorsten” to projekt realizowany w ramach 
unijnego programu Leonardo da Vinci przez Urząd Miasta Rybnika. 
Przedsięwzięcie wspierają finansowo Wspólnoty Europejskie. 

Ofertę wyjazdu skierowano do bezrobotnych absolwentów szkół wyż-
szych o kierunkach automatyka, informatyka, elektronika i telekomunika-
cja, a warunkiem udziału była znajomość języka niemieckiego. Spośród kil-
kunastu zainteresowanych na staż do Dorsten wyjechały na początku stycz-
nia cztery osoby. Dwóch informatyków odbywa staż w RAG Informatik 
GmbH z siedzibą w Gelsenkirchen – jednej z większych niemieckich firm 
świadczących usługi informatyczne. Kolejną firmą, w której staż realizuje 
dwóch elektroników jest Eickhoff Bergbautechnik GmbH z siedzibą w Bo-
chum, produkująca maszyny i urządzenia, głównie dla potrzeb górnictwa. 
Realizacja stażu była możliwa dzięki dobrym kontaktom partnerskim Ryb-
nika i zaangażowaniu Urzędu Miasta Dorsten oraz firmy Windor GmbH. 
O efektach stażu będziemy informować na naszych łamach...

Prawo jazdy w Jastrzębiu?Prawo jazdy w Jastrzębiu?
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach podjął decyzję 

o połączeniu Oddziału Terenowego w Rybniku z Oddziałem w Jastrzę-
biu Zdroju. Ostatnie egzaminy w Oddziale Terenowy WORD w Ryb-
niku zaplanowano na  18 lutego br. Jak tłumaczy WORD w Katowicach 
o przeniesieniu zadecydowały względy ekonomiczne oraz chęć podnie-
sienia poziomu egzaminów i szkoleń, a oddział w Jastrzębiu Zdroju ofe-
ruje wyższy standard. Większość pracowników z oddziału w Rybniku ma 
zostać przeniesiona do Jastrzębia. Oddział Terenowy w Jastrzębiu Zdroju 
został oddany do użytku w grudniu 2002 r. Obsługuje powiat jastrzębski, 
a także chętnych z okolic Rybnika, powiatu pszczyńskiego i cieszyńskie-
go. Można w nim zdawać egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy. 
Jak można się było spodziewać, decyzja o połączeniu ośrodków wywołała 
sprzeciw przyszłych kierowców z Rybnika. 
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W 60. rocznicę wydarzeń, które przeszły do historii jako 
„Marsz śmierci”, w naszym mieście złożono hołd „Tym 
co zginęli, Tym co przeżyli, Tym co ratowali” – jak czytamy na 
pamiątkowej tablicy umieszczonej na pomniku w Kamieniu. 

Umierali z przejmującego zimna, wycieńczenia oraz od kul i kolb ka-
rabinów. Ginęli mimo, iż wyzwolenie było tak blisko... Ewakuacja obozu 
w Oświęcimiu to jeden z najtragiczniejszych momentów w historii Au-
schwitz, a także kończącej się wojny, bowiem dla wielu więźniów decyzja 
o wymarszu oznaczała wyrok śmierci. Zaśnieżone i oblodzone drogi Gór-
nego Śląska usłane były zwłokami zastrzelonych lub zmarłych w drodze 
więźniów, gnanych do obozów w głąb Rzeszy. Taki los podzielili też więź-
niowie, którzy dotarli na Ziemię Rybnicką. Stacja w Rzędówce w Leszczy-
nach to kolejny etap morderczej tułaczki dla 2500 tys. osób stłoczonych 
w wagonach. 288 pozostało na rampie już na zawsze. Inni wyruszyli 
w dalszą drogę. W lesie między Kamieniem a Wielopolem więźniowie 

podjęli próbę ucieczki – 370 osobom udało się zbiec, zginęło 39. Pozosta-
li w marszowej kolumnie dotarli do Rybnika, gdzie 22 stycznia 1945 r. 
w pobliżu ul. Gliwickiej zaplanowano nocleg. Zabójczy okazał się nie 
tylko 20–stopniowy mróz dziesiątkujący wycieńczonych marszem więź-
niów, ale też upór Niemców, którzy rozstrzelali również ujętych w okoli-
cy Kamienia zbiegów. W pobliskim lesie w zbiorowej mogile pochowano 
446 więźniów. Następnego dnia kolumna wyruszyła dalej... 

60 lat później, już w innych realiach, przedstawiciele Rybnika uczcili 
pamięć tamtych wydarzeń. Przewodniczący Rady Miasta Michał Śmi-
gielski i dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch złożyli kwiaty pod 
pomnikami przy ul. Gliwickiej i w lasku tuż za „Rudą” oraz w Kamieniu. 
W uroczystościach wzięli również udział harcerze. Tak jest co roku... 

— O tym tragicznym fakcie naszej historii nie chcemy i nie możemy zapo-
mnieć — mówią członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybni-
ku, którzy dla uczczenia pamięci zmarłych i pomordowanych, 6 lutego 
zorganizowali w mieście „Modlitewny marsz śmierci”. Wyruszył on 
z kościoła Matki Boskiej Bolesnej, przeszedł przez cmentarz komunalny 
pod pomnik nad rzeką Rudą, a zakończył się w kościele św. Katarzy-
ny w Wielopolu, gdzie odbyła się msza św. w intencji pomordowanych 
więźniów.                                                                                                  (S)

Marsz (w) pamięci
60. rocznica Marszu Śmierci

Przewodniczący RM i dyrektor Muzeum uczcili pamięć więźniów Oświę-
cimia zamordowanych 60 lat temu w pobliżu ul. Gliwickiej.

Pamiątkowe tablice na pomniku w Kamieniu. 
Zdjęcia: s 

Miejsce tragedii... i pamięci – pomnik w lasku 
za „Rudą”.

Takim Go pamiętają...
— To był samorządowiec z krwi i kości — mówi Marian 

Wolny przewodniczący Rady Dzielnicy Popielów. 
— Dusza człowiek w Popielowie. Miał dla wszystkich 
czas — wspomina Henryk Rojek, który współpracował z 
Nim przy popielowskiej kronice. — Walczył pod Monte 
Cassino — dodaje radny Romuald Niewelt. — To był cichy, 
spokojny, starszy pan — takim zapamiętała Go Helena 
Musioł z Biura Obsługi Rady Miasta. 

W wieku 84 lat zmarł długoletni radny Rady Miasta Rybnika Jan 
Tomiczek. Jego pogrzeb odbył się 3 lutego w Popielowie. Funkcję rad-
nego pełnił przez trzy kadencje odrodzonego samorządu. O losach 
miasta współdecydował za czasów prezydentury Józefa Makosza 
i Adama Fudalego. Ostatni raz zasiadał w Radzie Miasta w kadencji 
1998–2002. Do Rady dołączył wspólnie z 7 osobami w czerwcu 1999 r., 
po tym jak mandatów zrzekli się radni Ruchu Rozwoju Rybnika. Pra-
cował wówczas w trzech komisjach – Gospodarki Komunalnej, Komi-
sji ds. Samorządu i Rozwoju Dzielnic, Pomocy Społecznej i Rodziny, 
a we wcześniejszej kadencji był również członkiem Komisji Przemysłu 
Górniczego. Przez wiele lat działał też w Radzie Dzielnicy Popielów 
i nawet kiedy przestał być jej członkiem, nadal z nią współpracował. 

Swoje zawodowe życie związał z pracą na kopalni „Marcel”. 1 stycz-
nia skończył 84 lata. 

W ostatniej drodze towarzyszyli mu przedstawiciele miasta, m.in. 
przewodniczący RM Michał Śmigielski i wiceprzewodniczący RM Jan 
Mura, radny Zygmunt Gajda, a także członkowie Rady Dzielnicy Po-
pielów oraz delegacje kombatantów. Jan Tomiczek posiadał brytyjskie 
i włoskie odznaczenia wojenne, m.in. „Gwiazdę Italii”, przyznaną za 
udział w wyzwoleniu Włoch. 

(S)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jana TOMICZKA
długoletniego Radnego Rady Miasta Rybnika 

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE, BLISKIM I ZNAJOMYM ZMARŁEGO

 składają 
 Radni Rady Miasta Rybnika
 i Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta Rybnika 
 Michał Śmigielski Adam Fudali
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 3 komputery, 2 drukarki oraz kserokopiarka, która przeszła już po-
licyjny chrzest (wykonano na niej 5 tys. kopii) – to nowy sprzęt zaku-
piony z budżetu miasta i przekazany przez prezydenta Adama Fuda-
lego na ręce komendanta rybnickiej policji mł. inspektora Zbigniewa 
Głowackiego. Zdaniem prezydenta, sprzęt ułatwi policjantom „papier-
kową robotę”, jednak komendant przekonuje, że „siła tkwi w ludziach, 
a nie w sprzęcie”. A. Fudali przypomniał również, że miasto przekaza-
ło 120 tys. zł na remont rybnickiej komendy. 200 tys. zł przeznaczyła 
na ten cel Komenda Wojewódzka (w związku z remontem zamknię-
te zostało główne wejście do komendy – tymczasowe znajduje się po 
lewej stronie budynku). „Prezenty” wręczono, choć okazji do święto-
wania nie było, gdyż miniony rok nie był najlepszy dla rybnickiej po-
licji. Szczególnie zaś jego pierwsza połowa, po której nastąpiła zmiana 
na stanowisku komendanta. 

Podczas narady wiele powiedziano na temat wykrywalności prze-
stępstw, czynów popełnianych przez nieletnich, pracy dzielnicowych, 
policyjnych etatów oraz planów i problemów, z którymi mieli do czy-
nienia policjanci z czterech komisariatów – w Czerwionce–Leszczy-
nach, Gaszowicach, Boguszowicach i na Nowinach, na jakie podzielo-
ny jest rejon Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Rok podsumowa-
li też naczelnicy sekcji ruchu drogowego, sekcji kryminalnej, referatu 
przestępczości gospodarczej oraz sekcji prewencji rybnickiej komen-
dy. Było o plusach i minusach... Niestety, nie udało się ograniczyć kra-
dzieży kieszonkowych, wciąż kłopoty sprawiają młodociani i złomia-
rze, a z roku na rok rośnie przestępczość gospodarcza. Bolączką pozo-
stają wciąż rozboje i kradzieże mienia: — Rybnik jest „fenomenem”, jeże-
li idzie o ilość rozbojów. Czasami „wyrabiamy” połowę statystyki wojewódz-
twa śląskiego. W tym roku dokonaliśmy już 30 aresztowań, ale zdarzały się 
miesiące, kiedy służby kryminalne biły kolejne rekordy. Ostatni to zatrzyma-
nie 70 przestępców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. To 
właśnie oni stwarzają największe zagrożenie, bo ukrywając się, muszą z cze-
goś żyć, a najczęściej jest to działalność przestępcza. Udaje nam się jednak ich 
wychwytywać — jak mówi komendant. Aby móc skuteczniej walczyć 
ze sprawcami kradzieży i włamań do samochodów, dochodzi do „są-
siedzkich sojuszy”, jak Zb. Głowacki nazywa współpracę z jednostkami 
policji z ościennych miejscowości. 

Codziennie w Rybniku odnotowuje się 7 zdarzeń drogowych. 
W roku ubiegłym w wypadkach zginęło 21 osób, rannych zostało 396. 
Policjanci odnaleźli również 8 poszukiwanych pojazdów. Rok 2004 r. to 
10 zabójstw – w przypadku jednego sprawcy nie zostali wykryci. Dzię-
ki odpowiedniej motywacji, przestrzegana jest też zasada, w myśl któ-
rej policjanci powinni być na miejscu zdarzenia nie później niż 15 mi-
nut od momentu przyjęcia zgłoszenia: — W czasie jednego weekendu uda-
ło nam się załapać „na gorącym uczynku” 24 sprawców — mówi Zb. Gło-
wacki. Rybniccy policjanci zatrzymali też grupę przestępczą specjalizu-
jącą się w kradzieży oleju napędowego. Natomiast największym suk-

cesem Komisariatu Policji w Boguszowicach było zlikwidowanie 
nielegalnej rozlewni spirytusu w Świerklanach. W „małej 

fabryce” zabezpieczono 17 tys. litrów spirytusu. Z ko-
lei policjanci z komisariatu Rybnik–Nowiny namierzy-
li „dziuplę”, w której przechowywano pocięte elemen-
ty skradzionych samochodów. Zatrzymali też 3 spraw-
ców kradzieży wkładów zabezpieczających studzien-
ki ściekowe.  

Komendant rybnickiej policji mówił o wzroście spo-
łecznego zaufania do policji, ogólnopolskich nagrodach 
dla rybnickich funkcjonariuszy, dobrej współpracy — Wkrótce powstanie posterunek w Niedobczycach — mówił komendant Z. Głowacki, a policyjnemu 

raportowi przysłuchiwali się goście – prezydent A. Fudali, starosta D. Mrowiec i inspektor M. Cygan. 
W tle jeszcze nie rozpakowany sprzęt komputerowy od miasta, który już niebawem stanie na policyjnych 
biurkach.                                                                                                                                                  Zdjęcia: s.

Mundurowi na schwał 
Nie tylko policjanci notują sukcesy w ściganiu sprawców 

przestępstw. Bywa to również udziałem strażników miejskich, 
mimo że ich służba kojarzy się najczęściej z wypisywaniem 
mandatów za złe parkowanie. Niesłusznie.  

 18 stycznia około godz. 19.00, na ul. Zamkowej dwóch młodych lu-
dzi napadło na dwóch 16–latków z Rybnika. Pobili ich drewnianą pał-
ką, ukradli telefon komórkowy i uciekli. Poszkodowani zgłosili się do 
Straży Miejskiej, a zaalarmowani funkcjonariusze rozpoczęli pościg. 
Strażnik Zbigniew Forkasiewicz i młodszy strażnik Tomasz Rozmia-
rek złapali sprawców w pobliżu Liceum Sióstr Urszulanek, odzyska-
li komórkę i zabezpieczyli pałkę, którą posłużono się w rozboju. Na-
stępnie przewieźli ich na Komendę Policji. Sprawcy mają 21 i 17 lat, 
są z Rybnika. Sprawa przeciwko nim jest w toku, a udana akcja straż-
ników miejskich przyniosła im... list pochwalny prezydenta miasta 

i nagrodę pieniężną. Jak mówią funkcjonariusze SM, nie był to odosob-
niony przypadek. Coraz częściej w swojej pracy stykają się z takimi zda-
rzeniami. Pomagają policji, choć nie zawsze takie sukcesy „idą na ich 
konto”. W świadomości większości mieszkańców wciąż pokutuje prze-
świadczenie, że SM jest od wlepiania mandatów. Warto spojrzeć na nich 
innym okiem.                                                                                             (S)

— Coraz częściej dochodzi do rozbojów — mówią Zbigniew Forkasiewicz, który pracuje 
w Straży Miejskiej 5 lat i jego młodszy kolega Tomasz Rozmiarek, w służbie 3,5 roku. 

Zdj.: s. 

Policyjny remanent
24 sprawców złapanych w czasie jednego weekendu, 

10 zabójstw, ponad 2 tys. kolizji drogowych i zamknięcie 
nielegalnej rozlewni alkoholu – to tylko niektóre 
wydarzenia roku 2004, odnotowane w raportach rybnickiej 
policji. O ubiegłorocznych sukcesach i porażkach 
mundurowych, rozmawiano w Komendzie Miejskiej 
Policji w Rybniku podczas służbowej narady. Były też 
prezenty.... 

dokończenie na stronie 12
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Wychodząc z założenia, że wiedza 
równa się sukces, Izba Przemysłowo–
Handlowa Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego dba ostatnio dość 
intensywnie o to,  by rybnickie 
ś r o d o w i s k o  p r z e d s i ę b i o r c ó w 
d y s p o n o w a ł o  j a k  n a j w i ę k s z ą 
ilością informacji ułatwiających 
funkcjonowanie firm i mających 
wpływ na ich rozwój.

Tuż po przyjęciu przez Radę Miasta bu-
dżetu na bieżący rok, w czasie tradycyjnego 
„Spot kania przy kawie”, zakres miejskich  in-

westycji i możliwości włączenia się w ich reali-
zacje rybnickich firm, zaprezentowali przedsta-
wiciele władz samorządowych Rybnika. Nie-
długo po nich Izba w kawiarni „Na Poddaszu” 
gościła przewodniczącego Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa Stefana Czar-
nieckiego, który mówił o historii, strukturze, 
aktualnych rozwiązaniach prawnych i możli-
wościach samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. 

O ile powyższymi problemami zaintere-

sowani byli głównie rybniccy przedsiębiorcy 
budowlani, kolejni goście – dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Rybniku Teresa Bie-
rza wraz ze swoimi pracownicami – podzie-
liły się informacjami na temat możliwości fi-
nansowania miejsc pracy dla pracodawców 
ze środków europejskich i Funduszu Pra-
cy, mającymi duże znaczenie dla przedsię-
biorców wszystkich branż. Duże bezrobocie 
to wciąż jeden z najbardziej palących proble-
mów w naszym kraju, regionie i wreszcie mie-
ście. I chociaż w Rybniku sięgające 13,9% bezro-
bocie (w 2004 roku zmniejszyło się o 500 osób) 

jest mniejsze niż w okolicz-
nych gminach, PUP ma co 
robić, bo obsługuje ponad 
11 tys. osób pozostających 
bez pracy. Niepokoi fakt, 
że sporo osób bezrobot-
nych zmniejsza swoje szan-
se na znalezienie pracy, nie 
wyrażając chęci udziału 
w programach przekwalifi-
kowania, na które PUP po-
zyskał pieniądze.

Głównym kryterium 
oceny działań urzędów 
pracy jest ilość osób za-
trudnionych za ich po-
średnictwem, dlatego tak 

ważna jest współpraca urzędów z przedsię-
biorcami. Z PUP w Rybniku współpracuje 
ok. 2 tys. pracodawców, a T. Bierza współpracę 
tę ocenia bardzo wysoko. Wiele programów unij-
nych oraz z Funduszu Pracy daje możliwości pozy-
skania za pośrednictwem urzędu pracy środków na 
tworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców, czy-
li za osobą kierowaną do firmy idą konkretne pie-
niądze. Programy obejmują z reguły konkretną gru-
pę bezrobotnych: absolwentów szkół, młodzież do 
określonego wieku, trwale bezrobotnych itp. 

Giełda Budownictwa 
i Wyposażenia

8 – 10 kwietnia 2005 roku
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych 

w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30. 

Giełda  – największa impreza 
gospodarcza w południowo–zachodniej 

części województwa śląskiego. 
Zapraszamy wystawców i zwiedzających

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

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

Medale i piramidy
Na tradycyjnym, dziesiątym już  

noworocznym spotkaniu członków 
i  przyjaciół  Izby Przemysłowo 
– Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego, zebrali się na Ratuszu 
rybniccy przedsiębiorcy, przedstawiciele 
środowiska kultury i sztuki oraz władze 
samorządowe Rybnika. 

Firmom obchodzącym okrągłe jubileusze, go-
spodarz spotkania,  prezes Andrzej Żylak wraz 
z prezydentem Adamem Fudalim, wręczyli 
honorowe Medale Izby. Otrzymali je: z okazji 
jubileuszu 25–lecia firma RODLEW; z okazji ju-
bileuszu 20–lecia firmy: „KONSEK” Sp. J., Usłu-
gi Poligraficzne w Zakresie Sitodruku; z okazji 
jubileuszu 15–lecia:  Bank BPH  S.A. Oddział 
w Rybniku, „GAWINEX” Sp. z o.o., „Kwiaciar-
nia Dziwoki–Ryszka”, „LUBAR” B.K.M. Mężyk 
Sp.J., Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlo-
we „UTEX” Sp. z o.o., ING Bank Śląski Od-
dział w Rybniku; z okazji jubileuszu 10–le-
cia: – AWIM INWEST  Róża Korbel, BERING 
Sp. J., „BUDO–ZBYT” Sp. z o.o., „COLORCAP” 
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SULMEX”, Fabryka Urządzeń Sygnalizacyj-
nych i Teletechnicznych „SYGNAŁY” S.A. 

W sposób szczególny, poprzez wręczenie Pi-
ramidy Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni, wyróż-
niono Genowefę Grabowską, długoletnią dy-
rektor Muzeum, w którego salach noworoczne 
spotkania Izby mają od lat miejsce. Podkreślo-
no jej wielki wkład pracy w przeobrażenie Mu-
zeum w placówkę żywą, jedną z najlepszych 
w Polsce.  Piramidą uhonorowano również ar-
chitektów Wiesława Chmielewskiego oraz To-
masza Tumasa za projekt Zespołu Szkół Wyż-
szych, który uzyskał nagrodę na najlepiej za-
gospodarowaną przestrzeń publiczną w woje-
wództwie. Spotkanie było tez okazja do złoże-
nia sobie życzeń noworocznych oraz integracji 
rybnickiego środowiska biznesowego.

 (r)

W Izbie Przemysłowo–Handlowej ROP

Przy kawie o ważnych sprawach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Bierza z gospodarzem spotkania, 
prezesem Andrzejem Żylakiem.                                                                        Zdj.: r

c.d. na stronie 13
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O Parlamencie Europejskim Jan Olbrycht 
mówi „kluczowe miejsce w Europie”. To wła-
śnie tutaj mogą znaleźć się również młodzi 
rybniczanie. Wystarczy dobre przygotowanie. 
— W Parlamencie Europejskim pracuje ok. 2500 osób. 

To głównie młodzi ludzie, znający biegle 2,3 języ-
ki obce, absolwenci kilku uczelni — mówił J. Ol-
brycht, którego asystentka pochodzi z Marklo-
wic. — Każdy z 732 eurodeputowanych zatrudnia 
średnio 2 asystentów. Swoich pracowników ma też 
każda partia polityczna. Wszyscy oni potrzebują 
wykwalifikowanych kadr, a to, zdaniem J. Ol-
brychta, szansa dla młodych–zdolnych na pra-
cę w administracji brukselskiej lub europejską 
karierę polityczną. Eurodeputowany podkreślał 
też jak ważna jest nauka języków, mimo że par-
lamentarne obrady tłumaczone są na 20 języ-
ków: — Znajomość języka jest niezbędna. Bez nie-
go posłowie poruszają się jak we mgle. Najważniej-
sze rzeczy dzieją się bowiem w kuluarach, gdzie od-
bywają się spotkania robocze, toczą rozmowy i upra-
wiany jest lobbing — mówił poseł, który przy-
szłościowym nazwał język francuski i jako nie-
chlubny podał przykład eurodeputowanego, 
który kłócił się z przewodniczącym komisji ... 
po polsku. Jan Olbrycht ujawnił też kto jest kim 
w PE i jakie z tego tytułu ma prawa i obowiąz-
ki: — Mamy do dyspozycji limuzyny, które wożą 
nas do pracy, ale nie mogą z nami jeździć asysten-
ci. Są też pomieszczenia, do których możemy wcho-
dzić tylko my. To system „feudalny”, ale jest bardzo 
uporządkowany. W PE zasiada 6 byłych premie-
rów i 30 byłych ministrów. W nowej roli dosko-
nale sprawdzają się też sportowcy, jak były fiń-
ski kierowca rajdowy Ari Vatanen. — Są polity-
cy, których wysyła się do Parlamentu „na emerytu-
rę”, by godnie zakończyli karierę. Są i tacy, którzy zro

bili już wiele w polityce krajowej i zostają wysyłani 
do ostrego boju na pierwszą linię europejską. Trzecią 
grupę stanowią ci, którzy „są w drodze” i będą robili 
kariery w swoich krajach — tłumaczy. J. Olbrycht 
przybliżył też strukturę polityczną PE i spe-

cyfikę pracy – koalicje zawiązują się jedynie 
w momencie głosowań, a partie polityczne 
wypracowują stanowisko wewnątrz partii 
i nie ma mowy o „spontanicznym głosowaniu”. 
Ściśle określony jest też czas wystąpień w debacie 
na sesjach plenarnych i rodzaj kar w stosunku do 
posłów, którzy nie uczestniczą w głosowaniach. 
Parlament Europejski pracuje w trzech miejscach 
– w Luksemburgu, gdzie znajduje się sekretariat 
generalny oraz w Brukseli i Strasburgu, gdzie 
odbywają się sesje plenarne. — Ekonomicznie nie 
ma to sensu, ale politycznie tak — wyjaśnia J. Ol-
brycht. Dlaczego? Raz na trzy tygodnie 732 eu-
rodeputowanych wspólnie ze swoimi asysten-
tami przenosi się na tydzień do Strasburga. Jadą 
z całym „inwentarzem” choć to niewiarygodnie 
drogie. Jednak Francuzi nie dopuszczą do zmia-
ny tego stanu rzeczy. Strasburg tętni życiem 
– w ciągu tygodnia przyjeżdża tu ok. 2 tys. lu-
dzi. Są media i lobbiści. 

J. Olbrycht mówił też o atmosferze w PE pod-
czas przyjęcia rezolucji w 60. rocznicę wyzwo-
lenia obozu śmierci w Auschwitz–Birkenau, 
o swoim stosunku do Traktatu Konstytucyjnego 
i pierwszych przejawach solidarności z „poma-
rańczową” Ukrainą, kiedy Polaków postrzega-
no jak piłkarskich kibiców Holandii. 

— To fascynujące, dajcie się ponieść tej grze, bo 
warto — tak J. Olbrycht zachęcał młodzież do 
związania swej przyszłości z PE. 

Podczas pobytu w II LO eurodeputowany spo-
tkał się też z grupą 20 uczniów, których zaprosił 

do Brukselii. — To najlepsi uczniowie naszej szkoły. 
Mają nie tylko wysoką średnią ocen, ale też z powo-
dzeniem biorą udział w różnych konkursach i olim-
piadach przedmiotowych — mówi o „wybrańcach” 
dyrektor placówki Maria Malinowska. W cza-
sie kwietniowego pobytu w Brukseli młodzi 
rybniczanie zwiedzą parlament i inne instytu-
cje europejskie, zobaczą muzea i brukselski ry-
nek oraz pojadą do Brugii bądź Antwerpii.

Spotkanie z młodzieżą II LO odbyło się w ra-
mach kolejnego już „Tygodnia dla wyborców”. 
W dniach od 7 do 11 lutego, oznaczonych w ka-
lendarzu kolorem żółtym, eurodeputowani wy-
ruszyli w teren. Dla J. Olbrychta był to bardzo 

pracowity tydzień, oprócz wizyty w II LO spo-
tkał się m.in. z działaczami Związku Komu-
nalnego Ziemi Cieszyńskiej, z samorządowca-
mi powiatu bielskiego i słuchaczami semina-
rium europejskiego „Europa jest prosta”. Wy-
stąpił podczas zgromadzenia Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu, spotkania prezyden-
tów miast aglomeracji katowickiej i uczestniczył 
w uroczystym otwarciu regionalnego biura po-
słów do parlamentu europejskiego. 

(S)

Eurodeputowany Jan Olbrycht zaprosił na wycieczkę do Brukseli 20 
wyróżniających się uczniów II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
którego sam jest absolwentem. Wyjazd zaplanowano na kwiecień, 
a już w lutym „fundator” opowiedział licealistom jak wygląda praca 
w Parlamencie Europejskim od kuchni.

Oprowadzi(ł) po Brukseli

Warto związać swoją przyszłość z instytucjami Europy – usłyszeli uczestnicy spo-
tkania .                                                                                                                Zdjęcia: s

Eurodeputowany Jan Olbrycht wspólnie z dyrektorką placówki Marią Malinowską 
oraz kolegą ze szkolnej ławy Michałem Śmigielskim. 

z prokuraturą i perspektywie powstania w Nie-
dobczycach posterunku policji: — Rozważamy 
możliwość reorganizacji komisariatu na Nowinach, 
ponieważ Rada Dzielnicy Niedobczyce walczy o po-
sterunek. Etaty wygospodarujemy. Jeszcze nie wia-
domo dokładnie kiedy posterunek ruszy. Obowią-
zują pewne procedury. Goszczący na naradzie 
starosta rybnicki Damian Mrowiec mówił 
o konieczności współdziałania z samorządem, 
a pierwszy zastępca Śląskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji, inspektor Mirosław Cygan, 
zachęcał do usprawnienia pracy zespołu ds. nie-
letnich, porządkowania ruchu pieszego i zapew-
nienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Życzył też rybnickim policjantom, by utrwalili 
pozytywne zmiany z drugiej połowy 2004 r.

(S)

Policyjny remanent
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— Wprawdzie wyższe uczelnie ju-
bileusze zaczynają obchodzić dopie-
ro od piątego roku istnienia, ale dla 
Uniwersytetu III wieku możemy zro-
bić wyjątek...

...powiedział rektor Uniwersytetu Śląskie-
go prof. Janusz Janeczek, na uroczystości 
z okazji 3. rocznicy powołania w Rybniku Klu-
bu Uniwersytetu III Wieku. Jego Magnificen-
cja był jednym ze znakomitych gości, jakich 
prezes Klubu Danucie Mrozek udało się za-
prosić do auli UŚl. Zespołu Szkół 
Wyższych. Składając gratulacje, 
prof. Janeczek stwierdził, że dzia-
łania klubu wpisują się całkowi-
cie w istotę „uniwersytyzmu”, 
czyli bezinteresownego dążenia 
do wiedzy i ustawicznego kształ-
cenia. Prezydent Rybnika Adam 
Fudali podkreślił słuszność pod-
jętej przed trzema lata decyzji o 
powstaniu klubu i rolę, jaką od-
grywa on w integrowaniu osób 
starszej generacji, których do-
świadczenia są dla miejskiej spo-
łeczności bezcenne. Poseł Bole-
sław Piecha zaprzeczył słowom 
D. Mrozek, określających „klubo-
wiczów” osobami, które już speł-
niły swój obowiązek wobec kraju, 
swojej grupy zawodowej i rodzi-
ny. — To nieprawda, wy macie jesz-
cze wiele do zrobienia, choćby prze-
kazanie swoim rodzinom tez wykła-
du prof. Buzka... — mówił.

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. pre-
mier, profesor Jerzy Buzek był bowiem ho-
norowym gościem uroczystości i wykładowcą 
jednocześnie. Nim jednak w swoim wystąpieniu 
przeszedł do meritum czyli problemów Unii Eu-
ropejskiej, nawiązał do wieku siedzących przed 
nim studentów przekonując ich, że prawdziwa 
dorosłość ze wszystkimi tego atrybutami przy-
chodzi dopiero ...po sześćdziesiątce. Przytoczył 
też ankietę przeprowadzoną wśród 90 – latków 
w Stanach Zjednoczonych, którzy przyznali, że 
jednego czego żałują w życiu, to zbyt rzadkie po-
dejmowanie ryzyka i nowych wyzwań...

W samym wykładzie, bardzo sugestyw-
nym i dynamicznym (zdj. powyżej), mówił o konieczności przyjęcia 
Konstytucji Europejskiej, mimo jej niedoskonałości. Brak odniesień do 
wartości chrześcijańskich jest dużym błędem, jednak cała idea unijna 
czyli otwarcie się na drugiego człowieka wynika wprost z tradycji 
chrześcijańskich i tego ukryć się nie da. Przekonywał też, opierając się 
na empirycznych badaniach, że nadejdzie czas, kiedy Polska znajdzie się 
w obszarze szczególnego rozwoju gospodarczego, a wtedy właśnie nasz 
region będzie najlepiej przygotowany do przyjęcia najnowszych tech-
nologii. Podkreślał rolę edukacji i wiedzy w technologicznym wyścigu. 
— Europa zrezygnowała z wojen na rzecz negocjacji i konkurencji gospodar-
czej. Dzisiaj wygrywa się wiedzą... Zachęcał do ciągłego jej pogłębiania, 
dając za przykład Finów, którzy w najwyższym ze wszystkich krajów 

europejskich stopniu realizują  tzw. Long Live Learning czyli kształcenie 
się przez całe życie. — Uczenie się nowych rzeczy, poszerzanie horyzontów, 
a w efekcie wysoka świadomość obywatelska jest ważnym elementem dobrego 
samopoczucia — mówił prof. Buzek. Studenci „trzeciego wieku” byli 
tak dobrymi i chłonnymi słuchaczami, że profesorowi trudno było się 
z nimi rozstać. Tym bardziej, że po wykładzie zasypali go istotnymi 
pytaniami dotyczącymi m.in. potrzeby odkłamania historii dotyczącej 
II Wojny Światowej i głośnej ostatnio sprawy „polskich” obozów, libe-
ralizacji zachodniej Europy, potrzeby pielęgnowania wielokulturowości 
Europy, problemu tłumaczeń obrad Parlamentu Europejskiego i wielu 
innych spraw. Prof. Buzek nie idealizował faktu integracji z Unią Euro-

pejską, ale starał się pokazać zarówno jej blaski i cienie. Przekonywał 
jednak, że bilans zysków i strat jest dla nas korzystny. Uroczystości 
zakończył koncert w wykonaniu  m.in. młodego tenora z Rybnika 
Adama Sobierajskiego.

Na  jubileuszowym spotkaniu, obok wymienionych wyżej gości, 
obecni byli m.in.: wiceprezydent Ewa Ryszka, poseł Andrzej Zając, 
dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. w Rybniku 
prof. Joachim Kozioł oraz wicestarosta Wincenty Klyta. 

(r) 

Ciekawą propozycją jest przygotowanie zawodowe w przedsiębior-
stwie, które w żaden sposób nie obciąża firmy, bardzo dobre efekty 
daje przeszkolenie bezrobotnego dla potrzeb konkretnego pracodaw-
cy, nadal funkcjonują „prace interwencyjne”, ale ze względu na nowe 
przepisy, ta forma jest dla firm niezbyt korzystna. Nowością, w miej-
sce dotychczasowych kredytów na stworzenie miejsca pracy, są kilku-
tysięczne  dotacje na ten sam cel. Jak twierdzi szefowa PUP T. Bierza, 
każdy pracodawca wśród ofert urzędu znajdzie dogodną dla siebie for-
mę wykorzystania unijnej pomocy, przyczyniając się, choćby w małej 
części, do zmniejszenia ilości bezrobotnych. Wszystkie szczegóły pra-
codawcy znaleźć mogą na stronie www.apraca.pl/kary.

Przypomnijmy, że w Izbie Przemysłowo–Handlowej ROP działają 
biura porad obywatelskich oraz prawnych, a także doradztwo w spra-
wach unijnych dotacji.                                                                             (r)

Jerzy Buzek gościem honorowym

Trzeci wiek po trzecim roku

c.d. ze strony 11

W pierwszej ławce zasiedli goście, a sala była wypełniona po brzegi...                                Zdjęcia: r

Przy kawie o ważnych sprawach
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Rybniczanin, ks. Jacek Paszenda został finalistą 
organizowanego od 1998 roku przez dziennik „Kurier 
Wileński” plebiscytu na Polaka Roku Wileńszczyzny. 
Tylko on spośród dziesięciorga laureatów konkursu nie 
jest rodowitym „wilniukiem”. Wystarczyło jednak kilka 
lat pobytu i działalności księdza Jacka na rzecz polskiej, 
ale i litewskiej społeczności, by tamtejsi Polacy zgłosili 
jego kandydaturę do plebiscytu na najpopularniejszego 
Polaka Wileńszczyzny.

Ksiądz Jacek swoją duchową posługę zdecydował się pełnić na 
Wschodzie i choć początkowo myślał o Ukrainie, ostatecznie swoje 
miejsce znalazł na Litwie, w Wilnie. Został wikariuszem w kościele 
wileńskiej wspólnoty salezjańskiej św. Jana Bosko w dzielnicy Wilna, 
Lazdynai. Być może historia Kresów zainteresowała Jacka już w szko-
le średniej, a to za sprawą nauczycielki j. polskiego i wychowawczyni 
Jadwigi Salamon (de domo Mickiewicz!). Kiedy ks. Jacek trafił do Wil-
na, rozpoczęła się właśnie budowa kościoła św. Jana Bosko. Jacek z po-
zostałymi duchownymi oraz parafianami nie raz przykładali się do ło-
paty... Teraz okazała świątynia cieszy oko, działa ogrzewanie, teren jest 
uporządkowany, a od półtora roku ks. Jacek jest proboszczem.

Księdza Jacka poznaliśmy parę lat temu, kiedy po raz pierwszy przy-
jechał do Rybnika z grupą 90. dzieci zarówno litewskich, jak i o pol-
skich korzeniach, którym tu zorganizował letni wypoczynek. To on 
zainteresował rybniczan polską szkołą w Egliszkach w Rejonie Wileń-
skim, z którą miasto, a także Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro-
dowej Rybnik–Europa nawiązały kontakty i wspomagają do dnia dzi-
siejszego. Te związki były impulsem do nawiązania współpracy part-
nerskiej Rybnika z Rejonem Wileńskim. Były też impulsem dla wielu 
rybniczan do wypraw na Litwę i zainteresowania się wspólną histo-
rią obu krajów. 

Podejrzewamy, że osoby, które głosowały za kandydaturą ks. Jacka na 
Polaka Roku, tych faktów nie były świadome. One głosowały na księ-
dza w podzięce za jego działania tu, na miejscu. Stworzył on przy pa-
rafii coś na kształt świetlicy środowiskowej, gdzie gromadzą się dzie-
ci i młodzież z pobliskich „blokowisk” (w środowisku salezjańskim 
nazywa się ona „Oratorium”). Tu mogą odrobić lekcje, wziąć udział 
w rysunkowych konkursach i wystawach, nauczyć się wiersza, a na-
wet... potańczyć. A niekiedy po prostu pobyć. Ks. Jacek próbuje nawią-
zywać kontakt z rodzicami dzieci wymagających wsparcia, również du-
chowego; jest też duszpasterzem krajowym „Muminków” (wspólnot 
„Wiary i Światła”) czyli ludzi z upośledzeniem umysłowym. Współ-
pracuje z tymi wspólnotami już prawie 8 lat. Zajmuje się też osobami 

uzależnionymi, namawia do leczenia i zerwania z nałogiem, założył 
nawet w swojej parafii klub AA. Ks. Jacek współpracuje też z polsko-
języcznym „Radiem nad Wilią” głosząc na jego antenie kazania. By 
łatwiej trafić do wiernych – Litwinów (kościół św. Jana Bosko nie jest 
„kościołem polskim”) nauczył się j. litewskiego i złożył z tego języka 
egzamin państwowy. Od dwóch lat posiada, obok polskiego, również 
obywatelstwo litewskie.

 Mimo wielu zajęć zawsze znajdzie czas dla rybniczan, którzy od-
wiedzają Wilno i Egliszki. Krajanie księdza Jacka byli wielokrotnie ser-
decznie witani na nabożeństwach w kościele w Lazdynai i to zarówno 
grupy turystyczne, jak i artyści, którzy dawali tu koncerty promujące 
miasto i naszą kulturę. (Patrz str. 17).   

Ks. Jacek swoich „wyborców” ujął zaangażowaniem społecznym, 
bezpośredniością, ale i zasadniczym podejściem do prawd wiary. 
Ksiądz pogra z młodzieżą w koszykówkę, ale kiedy trzeba, wypomni 
nieobecność na mszy. A nie było łatwo trafić do serc parafian, którzy 
dziś piszą: „...Teraz wszyscy się cieszymy: i Polacy, i Litwini. On wcale nie 
politykuje. Zna język litewski. Kocha ludzi i Boga. Potrafi znaleźć klucz do 
każdego serca, aby wzbogacić duchowo, zaszczepić wartości godnego, kultu-

ralnego i szlachetnego obywatela” Ks. Jacek odpowiada: 
— To, co robię, to część mego powołania, to nic nadzwyczaj-
nego. („Kurier Wileński”, nr 15, 22–24 stycznia 2005).

Uroczystość wręczenia wyróżnień przez konsula RP 
w Wilnie Artura Nowaka laureatom plebiscytu od-
była się 23 stycznia br. w wileńskim Domu Polskim. 
Z Rybnika przyjechała na nią cała rodzina księdza Jac-
ka: rodzice i troje rodzeństwa. I choć krewni księdza 
bywali tu już niejednokrotnie, nigdy przedtem wszy-
scy razem. Przekazali synowi nie tylko swoje życze-
nia, ale i listy gratulacyjne prezydenta Adama Fuda-
lego oraz Stowarzyszenia Rybnik–Europa.

(r)

Ksiądz Jacek Paszenda 
urodził się w 1967 roku 
w Rybniku. Jest absolwen-
tem Zespołu Szkół Mecha-
niczno -– Elektrycznych. 
Miejscem chrztu i wcze-
snej komunii św. przy-
szłego duchownego był 
„nowy” kościół (dziś bazy-
lika) św. Antoniego. Sakra-
ment bierzmowania przy-
jął w kościele św. Józefa 
Robotnika 13 maja 1981 
roku, niespełna dwie go-
dziny po zamachu na Ojca 
Świętego na Placu Święte-
go Piotra w Rzymie. Ukoń-
czył krakowskie Seminarium Księży Salezjanów oraz studia magister-
skie w Papieskiej Akademii Teologicznej. Został wyświęcony w Kra-
kowie w 1996 roku, a mszę prymicyjną odprawił w Rybniku w koście-
le św. Józefa oo. Franciszkanów. Na początku września tego samego 
roku wyjechał do pracy do Wilna.

Ksiądz Jacek wśród wilniuków

Ksiądz Jacek w otoczeniu uczestników wycieczki do Wilna zor-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro-
dowej Rybnik–Europa, w sierpniu ub. roku. W tle kościół pod 
wezw. św. Jana Bosko. 

Zdj.: r

Finalista plebiscytu na Polaka Roku Wileńszczy-
zny ks. Jscek Paszenda odbiera dyplom w Domu 
Polskim w Wilnie.
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O jedność chrześcijan
Gospodarzem kończącego tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan nabożeństwa ekumenicznego była rybnicka parafia 
ewangelicko–augsburska.

Obok zaproszonych przez jej proboszcza, ks. pastora Mirosława Sikorę, reprezentantów 
rybnickiego duchowieństwa, w nabożeństwie wzięli udział wicewojewoda Andrzej Wali-
szewski, prezydent Adam Fudali i jego zastępca Józef Cyran, przewodniczący Rady Mia-
sta Michał Śmigielski, a także przedstawiciele miejskich instytucji i placówek.

Obchodzony od 1968 roku na całym świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
jest efektem porozumienia wszystkich kościołów chrześcijańskich, dla których wspólnym 
fundamentem jest Chrystus i wartości wynikające z jego nauki. W Rybniku wraz z gospo-
darzem świątyni nabożeństwo celebrowali pastor Edward Parma z kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego oraz proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej, ks. prałat Franciszek Skór-
kiewicz, który gościnnie wygłosił homilię. 
— Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan prze-
żywam już po raz 37 i to w 37 roku mojego ka-
płaństwa — mówił. — Duszpasterzując przez 14 
lat na ziemi cieszyńskiej doświadczałem ekumeni-
zmu praktycznego, będąc zawsze pod wrażeniem 
mocnej wiary braci ewangelików i ich znajomości 
Pisma Św. Ta chwila jest podobna do spotkania w 
Wieczerniku, gdzie zebrali się wszyscy kochający 
Chrystusa. Najpiękniejszym świadectwem o ko-
ściele pierwotnym było zdanie osoby spoza tego 
kręgu:”...popatrzcie, jak oni się miłują”. Wzra-
stajmy zatem w miłości i wierze, budując jedność 
w oparciu o  chrystusowy fundament... Modli-
twy i pieśni wiernych przeplatały kolędy 
w wykonaniu chóru I LO „Bel Canto” pod 
dyrekcją Lidii Blazel–Marszolik.

Dziękując za uczestnictwo w nabożeń-
stwie, pastor M. Sikora wyraził wdzięcz-
ność zarówno władzom miasta, jak i lo-
kalnej społeczności za serdeczne przyjęcie, 
które przed dwoma laty pozwoliło mu zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Przede 
wszystkim jednak podziękował miastu za pomoc w remoncie kościoła. W ciągu kilku 
ostatnich lat na roboty remontowe, których zakres obejmował dotąd izolację budynku, od-
nowienie elewacji, wymianę elementów konstrukcyjnych stropu i więźby dachowej oraz 
wzmocnienie sufitu, z miejskiego budżetu wydatkowano ponad 300 tys. zł. Na kontynu-
ację prac w tym roku zaplanowano 50 tys. zł. 

(r)

Historia ewangelicyzmu w Rybniku sięga czasów Reformacji. Liczba wiernych tego wy-
znania zaczęła wzrastać w II poł. XVIII w. Za czasów króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
rybnicki Zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Ponie-
waż było wśród nich wielu ewangelików, przebudowano i w 1791 roku udostępniono im na 
świątynię usytuowany w zabudowaniach gospodarczych Zamku budynek, wykorzystywany 
dawniej do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Pierwszy, drewniany kościół spłonął 
w 1796 roku. Odbudowany, służył ewangelikom aż do 1853 roku. Kiedy i ten budynek zo-
stał strawiony przez kolejny pożar, zdecydowano się na budowę, istniejącej do dziś, świątyni 
murowanej. Zachowała ona swój klasycystyczny wystrój z czasów budowy, zaś neoromańska 
wieża została dobudowana w 1875 roku. Kościół nosi wezwanie apostołów Piotra i Pawła, ze 
względu na okoliczności powstania był też nazywany „kościołem inwalidów” lub – w związ-
ku z osobą fundatora – kościołem Fryderyka Wilhelma. Po wojnie ponad 40 lat funkcję pro-
boszcza sprawował ks. radca Edward Romański, zaś przez ostatnich kilkanaście lat probosz-
czem był ks. płk Zbigniew Kowalczyk, który przeszedł do służby w duszpasterstwie wojsko-
wym. Aktualny gospodarz parafii jest dwudziestym proboszczem w jej historii.

Parafia ewangelicko–augsburska w Rybniku liczy ok. 500 wiernych. Ks. pastor ma pod swo-
ją duszpasterską opieką również parafie w Raciborzu oraz Ściborzycach Wielkich k/Kietrza, 
gdzie dojeżdża dwa razy w miesiącu. Kiedyś miejsce pochówku rybnickich ewangelików 
znajdowało się tuż obok kościoła, dziś parafia jest właścicielem kwatery na terenie cmen-
tarza przy ul. Rudzkiej. 

Nabożeństwo celebrowali (od lewej): 
ks. Franciszek Skórkiewicz, gospodarz 
ks. pastor Mirosław Sikora i pastor 
Edward Parma.

W nabożeńśtwie uczestniczyli też rybniccy samorządowcy.       Zdjęcia: r
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Finałowa edycja „zabawy artystycz-
no–edukacyjnej”, której celem jest upo-
wszechnianie poezji na wysokim poziomie 
artystycznym, była sukcesem IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 
w Chwałowicach.

Chwałowickie liceum w finałowym poje-
dynku zwyciężyło III zespół z I LO im. Po-
wstańców Śląskich, zostawiając w pokona-
nym polu czternaście innych drużyn z dziesięciu rybnickich szkół 
średnich. To prawdziwy powód do chwały „trenera” – Mirosława 
Paprotnego oraz przygotowującego zespół od strony muzycznej Ja-
rosława Hanika. Ale przede wszystkim dla młodzieży – prawdzi-
wych indywidualistów tworzących drużynę. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na aktorsko–recytatorski talent Łukasza Woźniakow-
skiego, który błysnął wierszem o „Szymonie z Cyreny”, na interpre-
tację piosenki „o gębie” Moniki Bugli czy wołanie „o pomoc dla gi-
nącej miłości” wszechstronnie utalentowanej Pauliny Szojer. Indywi-
dualności nie zabrakło i u finałowych przeciwników: na wyróżnienie 
wśród mówiących poezję zasłużył Tomasz Koźlik ( „Bajka o drew-
nianej głowie” Gałczyńskiego), a także eteryczna blondynka o doj-
rzałym głosie Katarzyna Kowalska. Również wcześniejsze pojedyn-
ki wyłoniły ciekawe osobowości wśród recytatorów: Artura Golenia 
(ZSB), Ewę Jasiak i Cypriana Adamskiego (I LO), Halinę Magierę (II 
LO), Klaudię Kolasę (V LO), Leszka Organistę (Liceum Urszulńskie), 
Jacka Barana i Kamila Bielaka (ZSE–U), Monikę Pawliczek (VII LO) 
i Anię Gaszkę (IV LO). Pojawiły się też talenty wokalne: obok wymie-
nionych już M. Bugli, P. Szojer i K. Kowalskiej, w nagrodę do udzia-
łu w Konkursie Regionalnym IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-

ki Artystycznej bez eliminacji zaproszono Karolinę Gwóźdź (V LO) 
i Annę Pawlus (VII LO). I chociaż łowienie takich „perełek” to również 
jedno z zadań Pojedynku Artystycznego na Słowa, ważniejsze wydaje 
się upowszechnianie piękna słowa mówionego i śpiewanego, tym bar-
dziej, że rywalizacja odbywa się przed wypełnioną widownią, złożoną 
z młodych ludzi emocjonalnie w rozgrywkę zaangażowanych. Dodatko-
wym bonusem zarówno dla publiczności, jak i młodych wykonawców 
jest każdorazowy występ „mistrza”, a role te przyjęli  m.in. znakomici 
aktorzy Jan Peszek, Wojciech Siemion, Artur Barciś, Emilian Kamiński, 
Monika Rasiewcz i Tadeusz Malak ze Starego Teatru czy Alosza Awdie-
jew. Przed pojedynkiem finałowym wystąpił znakomity odtwórca poezji 
romantycznej Jerzy Trela, wykonując m.in. Wielką Improwizację z pamięt-
nego spektaklu „Dziadów” Mickiewicza w reżyserii Konrada Swinar-
skiego w Starym Teatrze. A dodać trzeba, że gość każdego pojedynku 
był również członkiem jury, którego trzon stanowili: laureatka wielu 
konkursów recytatorskich i teatrów „jednego aktora” Jadwiga Bronow-
ska, muzycy Czesław Gawlik, Jacek Glenc i Kazimierz Niedziela czy 
krytyk muzyczny Jan Poprawa. W pracach jury uczestniczył też reżyser 
Andrzej Celiński, współautor nominowanego w tym roku do Oscara 
dokumentu „Dzieci z Leningradzkiego”. Wszystkie pojedynki prowadził 

pomysłodawca całej imprezy i jej genius loci Wojciech Bronow-
ski. Organizatorom udaje 
się zatem pozyskać do 
współpracy znakomite 
nazwiska, będące gwa-
rancją profesjonalnego 
traktowania uczestników 
i wysokiego poziomu 
imprezy. Gościem fina-
łowego pojedynku byli 
m.in.  wiceprezydent 
Ewa Ryszka, dyrekto-
rzy szkół w rozgryw-
kach uczestniczących, 
przedstawiciele rybnic-
kich placówek kultury 
i autor ceramicznej statu-
etki – nagrody dla zwy-
cięzców, artysta plastyk 
Zbigniew Mura.

Statuetkę, a także 
inne nagrody ufundo-
wane przez sponsorów 

wręczyli uczestnikom finału prezes Fundacji, dyrektor Klu-
bu Energetyka Stanisław Wójtowicz oraz członek zarządu 
elektrowni „Rybnik” Bogusław Biegiesz, który podkreślił 
starania tej firmy, by poprzez Fundację, być obecną w życiu 
kulturalnym i społecznym miasta.

Najważniejsze jednak, że w czasie wszystkich dotychcza-
sowych pojedynków i wszystkich edycji tej imprezy prawie 
2,5 tys. młodych ludzi miało kontakt z żywym, pięknym 
słowem i że nie był to kontakt ostatni...

(r)

Najlepsze wokalistki (od lewej) Karolina Gwóźdź, Paulina Szojer, 
Katarzyna Kowalska, Monika Bugla i Anna Pawlus.                    Zdjęcia: r

Pojedynek na słowa rozstrzygnięty
Słowo orężem? Dlaczego nie, byleby nikogo nie zraniło. W Pojedynku 

Artystycznym na Słowa, konkursie dla młodzieży rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Fundację Elektrowni Rybnik 
w Klubie Energetyka, nie tylko nikt nie ucierpiał, ale wprost przeciwnie 
– jeszcze się wzruszył lub ubawił. 

Gościem finałowego pojedynku był Jerzy Trela. Zwycięska drużyna IV LO.
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• Biblioteka Śląska na promocję tomu po-
etyckiego Janiny Podlodowskiej „Płonący 
gościniec” (28 stycznia).

• Rada Dzielnicy Smolna na V Spotkanie Se-
niorów (3 lutego).

• Fundacja Elektrowni Rybnik oraz Zwią-
zek Polskich Artystów Plastyków Oddział 
Rybnicko–Raciborski na otwarcie wystawy 
poplenerowej „Rybnickie Inspiracje 2004”, 
połączone z koncertem Stanisława Sojki 
(5 lutego) oraz na IX Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej (17–20 lutego) – wię-
cej w następnym numerze.

• Dom Kultury w Niedobczycach na cykl im-
prez w lutym, m.in. wystawę prac plastycz-
nych Mateusza Rybki i Marty Szmajduch 
(1–28 lutego) i biesiadę muzyczną „Dla każ-
dego coś miłego” (5 lutego) i Babski Comber 
(5 i 6 marca – więcej w następnej „GR”)

• Dom Kultury w Chwałowicach na cyklicz-
ną imprezę filmową „Cinema Off” (11 lute-
go) oraz na „Koncert Walentynkowy przy 
świecach” (13 lutego). 

• Rybnickie Centrum Kultury na otwarcie 
wystawy malarstwa Wioletty Gaszki (10 lu-
tego) i Norberta Fraia (14 lutego).

• Szkoła Podstawowa nr 1 na I Międzysz-
kolną olimpiadę w grach komputerowych 
(16 lutego).

• I Liceum Ogólnokształcące na XI Festiwal 
Teatrów w Języku Angielskim (17 lutego) 
– więcej w następnym numerze.

• Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” na 
imprezę integracyjną „Mój przyjaciel pies” 
z udziałem osób niepełnosprawnych oraz 
psów i opiekunów ze Stowarzyszenia Mi-
łośników Psów Zaprzęgowych (19 lutego) 
– więcej w następnym numerze.  

• Polskie Towarzystwo Turystyczno–Kra-
joznawcze na XXI zjazd sprawozdawczo 
– wyborczy oddziału PTTK w Rybniku 
(26 lutego).

Na  zaproszenie ks. Jacka Paszendy 
(Czytaj też str. 14) w kościele św. Jana 
Bosko w Wilnie wystąpił rybnicki 
o r g a n i s t a ,  d y r y g e n t  z e s p o ł ó w 
chóralnych i pedagog Krzysztof 
Mańczyk. 

Absolwent katowickiej Akademii Muzycz-
nej, K. Mańczyk od kilku lat jest organistą 
w parafii franciszkańskiej pod wezwaniem 
św. Józefa Robotnika, parafii z której pocho-
dzi ks. Jacek. Rybnicki muzyk dał dwa recita-
le organowe, prezentując klasyczną, organo-
wą literaturę muzyczna od renesansu do ro-
mantyzmu. Wykonawca każdy utwór opa-
trzył interesującym komentarzem. Koncer-
tów wysłuchało po kilkuset parafian, a wielu 
zostało na obu, przyjmując każdy utwór owacyj-
nie. Dziękując za gorący aplauz, artysta poszerzył 
program koncertu o dzieła operowe, rozpoczynając 

od „Pieśni niewolników” z opery „Nabuc-
co” Verdiego. Zapowiedź tego znanego  frag-
mentu literatury operowej przywiodła na chór 
przełożonego wileńskiej wspólnoty salezjań-
skiej ks. Alessandro Barellego, który przyłą-
czył się do organów i odśpiewał, bez przygo-
towania, piękny operowy fragment, potwier-
dzając obiegową opinię, że każdy Włoch po-
trafi śpiewać. Ale to nie był koniec wokalnego 
wkładu ks. Alessandra w  koncert – na zakoń-
czenie, po Marszu Radetzky’ego Straussa, ks. 
Alessandro odśpiewał przy wtórze organów 
wyjątkowo wzruszające „Ave Verum” Mozar-
ta, który to utwór koncert zakończył. Owacyj-
nymi oklaskami słuchacze nagrodzili  zarów-
no gościa, jak i swoich księży –  za zorganizo-
wanie koncertu i wsparcie wokalne.

(Na podstawie art. z  „Kuriera Wileńskiego” 
z 3 lutego br.)

Pożegnanie żłobka w Golejowie
Już po raz czwarty w kościele Chrystusa Króla 

w Golejowie miał miejsce uroczysty koncert kolęd trzech 
działających w tej dzielnicy chórów, które uświetniły 
tzw. „pożegnanie żłobka”.

Pod dyrekcją Heleny Zaik wystąpiły: mieszany chór parafialny 
„Zorza”, dziecięcy, międzyszkolny chór „Nadzieja” i schola parafial-
na „Światełka”. Zespoły po kilka kolęd a capella zaśpiewały osobno, 
a cztery wykonał wspólnie 60–osobowy wielopokoleniowy chór 
z akompaniamentem uczennicy Ani Piazdeckiej.

Tak wielkie umiłowanie pieśni chóralnej przez golejowian jest w du-
żej mierze zasługą dyrygentki i mieszkanki dzielnicy H. Zaik, a także 
proboszcza ks. Ambrożego Kucza, który przyczynił się do reaktywacji 
chóru „Zorza” po przeszło pięćdziesięciu latach niebytu. W tym roku 
zespół będzie obchodził 5 - lecie reaktywacji. Scholę H. Zaik prowadzi 

od 1979 roku, zaś chór „Nadzieja”, w którego skład wchodzą ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 (w Śródmieściu) i Gimnazjum nr 4 oraz Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego nr 4, sama założyła i prowadzi od 2001 
roku.                                                                                                             (r)

Któż nie zna jego słów: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 
mają...,dzięki którym nazywany jest ojcem literatury polskiej. Nie wszyscy pewnie znają inną 
sentencję – A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał kiedy możesz – jakże aktualną aż do dnia dzi-
siejszego. Nic więc dziwnego, że słowa te, tak sugestywnie popularyzujące czytelnictwo, za-
cytowano na wystawie poświęconej sylwetce Reja, którą do końca kwietnia można oglądać 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka.                                     (r)

Rybnicki organista w wileńskim kościele

W bieżącym roku, 
a dokładnie 4 lutego, 
minęła 500 rocznica 
urodzin Mikołaja Reja 
– największego, obok 
Jana Kochanowskie-
go, poety, prozaika 
i tłumacza doby Rene-
sansu. 

Polacy nie gęsi...
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T e g o r o c z n y  k a r n a w a ł 
b y ł  w y j ą t k o w o  k r ó t k i ,  a l e 
intensywny. Tak przynajmniej było 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie 
szczególnie bogata w ciekawe 
imprezy artystyczne była pierwsza 
dekada lutego.

Bo do tanga trzeba...
...nie tylko dwojga, ale całej orkiestry,

i to z solistami. Na tradycyjny koncert 
karnawałowy zaprosili prezydent miasta, 
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafran-
ków oraz gospodarz – Rybnickie Centrum 
Kultury. Najsłynniejsze tanga, ale również 
wielkie światowe przeboje, w tym zespołu 
The Beatles i oskarowe piosenki w wersji 
orkiestrowej wykonała Filharmonia Ryb-
nicka, tym razem pod dyrekcją aranżera 
wszystkich utworów Jana Walczyńskiego. 
Tangom, szczególnie argentyńskim, smaku 
dodało akordeonowe solo Franciszka Prusa, 
a także występ młodych tancerzy z Małego 
Teatru Tańca działającego przy RCK – Pau-
liny Szojer, Agnieszki Hanusej, Aleksan-
dra Piechy i Macieja Walo. O ile orkiestra 
zagrała wielkie hity Sinatry, Presley’a, Wan-
dera i innych, a przede wszystkim piękne 
tanga, lekko i z wdziękiem, o tyle dowcip 
dyrygenta komentującego wykonywane 
utwory brzmiał jakby nieco... przyciężko, co 
jednak nie zmąciło karnawałowego nastroju 
publiczności. 

Jaki ojciec, taki syn?
Obaj są związani z Teatrem „Ateneum”, 

spotykali się na jednej scenie, zagrali 
w tym samym serialu.  Na co dzień 
rodzina: — Ten przystojny brunet to 
przypadkowo mój syn — przedstawił 
Bartosza Marian Opania. Aktorski duet 
wystąpił w koncercie „Nasze fascynacje” 

S t a ł o  s i ę  t o 
możliwe, dzięki 
pozyskaniu na 

to zadanie przez miasto prawie 11 mln zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Cała inwestycja kosztować będzie 
prawie 12,5 mln zł  – Unia Europejska pokryje 
75% kosztów przedsięwzięcia czyli 9,4 mln 
zł, resztę dołoży miasto (1,9 mln zł ) i budżet 
państwa (1,3 mln zł ). 

O czekającym TZR remoncie rozmawiamy 
z dyrektorem Rybnickiego Centrum Kultury 
Adamem Świerczyną (na zdjęciu).

— Panie dyrektorze, jak pan przyjął wia-
domość o przyznaniu pieniędzy i decyzję o re-
moncie?

— Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego 
prezentu na 40. urodziny TZR, które „obcho-
dziliśmy” w grudniu ub. roku. Cieszymy się, że 
miasto zdecydowało się wystąpić z wnioskiem 
o dofinansowanie modernizacji naszej placówki, 
a fakt, że przedsięwzięcie to zyskało akceptację, 
świadczy o sile argumentów wnioskodawców. 
Teatr wciąż pełni wiodącą rolę wśród placówek 
kultury w regionie, jednak wymogi stawiane tego 
typu obiektom są coraz wyższe i bez moderniza-
cji nie mielibyśmy możliwości im sprostania. Bu-
dynek i cała infrastruktura techniczna po prostu 
się zestarzała i był już najwyższy czas, by się tym 
zająć. Dotąd w  mieście było zawsze coś ważniej-
szego do zrobienia. Czekaliśmy długo, ale może 
było warto? Dzięki temu środki są większe i re-
mont może być bardziej gruntowny.

— Jaki zatem będzie zakres modernizacji ?
— Przewiduje on przede wszystkim poprawę 

dostępności obiektu, również sal na piętrze, dla 
osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich zo-
stanie wykonany specjalny podjazd, na piętrze 
powstaną nowe sanitariaty, a istniejące zostaną 
przystosowane dla niepełnosprawnych. W pla-
nie jest przebudowa kas oraz szatni. Zwiększy 
się powierzchnia wystawowa placówki, a do-
tychczasowa galeria, poprzez dostęp do światła 
dziennego, zmieni swój wygląd. Ze ścian znikną 
wszystkie natynkowe instalacje, co poprawi 
zdecydowanie estetykę wnętrza budynku. 
Wymieniona zostanie wentylacja we wszystkich 
pomieszczeniach, zaś w sali widowiskowej, ka-
meralnej i w galeriach zamontowana zostanie kli-
matyzacja. Wymienione zostaną wszystkie media 
– instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna 
i wodno–kanalizacyjna. Powstanie nowa wy-
miennikownia ciepła oraz rozdzielnia niskiego 
napięcia energii elektrycznej. Budynek zostanie 

ocieplony, a elewacja odnowiona. Obok sys-
temów alarmowych, zainstalowany zostanie 
monitoring – zarówno szlaków komunikacyj-
nych wewnątrz budynku, jak i najbliższego 
otoczenia. Dokończona zostanie wymiana okien, 
cały budynek otrzyma nową stolarkę drewnianą 
oraz nowoczesne drzwi wejściowe. Modernizacji 
poddany zostanie kompleks gastronomiczny 
restauracji „Pod Teatrem”. Wyremontowane 
zostaną schody aż do samej ulicy oraz uporząd-
kowane całe otoczenie obiektu.  

— Kiedy możemy spodziewać się efektów?
— Rozpoczęcie prac planowane jest na po-

czątek lipca br., ale wszystko zależeć będzie od 
procedur przetargowych, które wyznaczono na 
wiosnę. Prace będą trwały prawdopodobnie aż 
do jesieni 2006 roku.

— Czy na czas remontu obiekt będzie wyłą-
czony z działalności?

— Na to nie możemy sobie pozwolić, choć za-
pewne nie unikniemy ograniczeń. Trzeba będzie 
współpracować z wykonawcami i dostosowy-
wać działania do ich harmonogramu. Nie chce-
my jednak całkowicie pozbawiać rybniczan do-
stępu do placówki. Gdyby tak się jednak stało, 
choćby na jakiś czas, nagrodą będzie później-
sze korzystanie z naszych propozycji w nowo-
czesnym, przystającym do współczesnych cza-
sów obiekcie. A chciałbym dodać, że już poza 
głównym zakresem remontu, ze środków wy-
pracowanych przez RCK, mamy w planie za-
kup nowej aparatury kinowej wraz z systemem 
dźwięku dolby stereo digital, co znacznie podnie-
sie komfort korzystania z kina. Wymienione zo-
stana deski sceny, otrzyma ona również nowe 
kotary, ale to na koniec – tak jak po remoncie 
domu wiesza się nowe firanki...

— Dziękujemy za rozmowę i życzymy zna-
komitych efektów!  

(r)

Teatr w nowej szacie Karnawał
Tuż przed koncertem noworocznym, bywalców 

Teatru Ziemi Rybnickiej dobrze nastroiła informacja o 
planowanej, dość gruntownej modernizacji budynku 
Teatru Ziemi Rybnickiej i jego otoczenia, przekazana 
wraz z życzeniami dobrej zabawy przez prezydenta 
Adama Fudalego. 
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Rodzinny duet aktorski 
– „sceniczne zwierze” Marian 
Opania i drugoplanowy Bar-
tosz Opania.               Zdj.: s

Tango dla „trojga”?                                                    Zdjęcia: r

Akordeonowe solo Franciszka Prusa.

w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rozpoczęli od „Amsterda-
mu” ulubionego przez Mariana Opanię Jacquesa Brela. 
Potem królował już Słonimski, Wolski, Pietrzak, Hemar, 
Wysocki, Młynarski, Okudżawa i... Marian Opania. Swój 
kunszt aktorski i muzyczny zaprezentował w monologach 
kabaretowych i utworach pełnych dramaturgii i liryzmu 
jak „Tatuaż”, „Po mnie narzeczona”, „Rejs Moskwa 
– Odessa” i „Modlitwa” oraz przepełnionych dowcipem, 
a nawet frywolnym humorem. Salwom śmiechu nie było 
końca, kiedy prezentował tekst Marcina Wolskiego „Wy-
soka Izbo” i „W muzeum” Michaiła Żwaniewskiego oraz 
„Sexpert”, „Odkrycie Ameryki” czy „Akwarium”. Brylo-
wał też w tekstach utrzymanych w poetyce „szmoncesu” 
jak „Bridż” i „Ja już mam dość swojej żony”. Publiczność, 
a z całą pewnością damska jej część, żałowała jedynie, że 
na scenie tak rzadko pojawiał się Bartosz Opania. Najwy-
raźniej drugoplanowa rola w tym koncercie bardziej mu 
odpowiadała, a szkoda...                              (S)

Powróćmy 
jak za dawnych lat...

Kolejny „interaktywny” koncert w TZR, w czasie 
którego śpiewają nie tylko artyści, ale i publiczność 
z pomocą śpiewników (wliczonych w cenę!). Wystąpili: 
tradycyjnie Mieczysław Błaszczyk, również w roli pro-
wadzącego oraz Sabina Olbrich, Grażyna Bienek–Żaak i Adam Żaak. 
Tym razem słuchaczon opłaciło się pokonać tremę i wystąpić... solo. 
Nagrody w postaci biletów na swoje imprezy ufundował TZR. 

Harcerki w teatrze 
Komedia o przyjaciółkach, które w trudnych chwilach mogą za-

wsze na siebie liczyć. Ciepła Ewa Ziętek, przebojowa Ada Biedrzyńska 
i niespełniona artystka Anna Chodakowska – trzy wizerunki kobiet, 
skazanych na samotność, które łączy pragnienie prawdziwego 
uczucia... Na scenie towarzyszyli “harcerkom” Tomasz Błasiak 
i Sambor Czarnota.

Wrzuć luz...
Co stanie się kiedy młody–gniewny przyjedzie do małego miasteczka, 

w którym obowiązuje zakaz tańca? Odpowiedź poznała publiczność, któ-
ra licznie przybyła do TZR, by obejrzeć przebojowy musical Gliwickiego 
Teatru Muzycznego „Footloose”.

krótki, ale...

„Interaktywny” koncert w TZR.

Młodzi na scenie, młodzi na widowni, czyli „Footloose”.                   Zdj.: s 

Trzy harcerki i dwóch „skautów”...
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Aktorskie doznania – blask jupiterów, 
wyjątkowe role, sceniczna trema, oklaski 
publiczności – nie muszą być udziałem jedynie 
nielicznych. Marzenia o grze na teatralnych 
deskach realizują też aktorzy–amatorzy 
z Rybnika, a skoro teatrów z ich udziałem 
w naszym mieście nie brakuje, więc premiery 
sypią się jak z rękawa...  

Kolejne premierowe przedstawienie za-
prezentowało Studio Teatralne TZR. Była 
to sztuka Wiesław Turka „Sylwester z nie-
spodzianką”, a tytułowa niespodzianka to ... 
kobieta w ciąży, która przerywa sylwestrową 
popijawę trzem mężczyznom, biesiadującym 
w oddalonej od miasta leśniczówce. Kobieta 
potrzebuje lekarza, ale jak wciąż powtarza jeden 
z głównych bohaterów wszystko „zamarzło”, 
więc nikt nie kwapi się do pomocy. Tymczasem 
moment porodu zbliża się nieubłaganie... W farsie 
o odpowiedzialności wystąpili Gabriela Maru-
sczyk, Marcin Słodczyk, Paweł Wilk, Paweł 
Mitura i Łukasz Niewelt. — Nie spodziewaliśmy 
się tak żywej reakcji z państwa strony — dziękował 
publiczności scenarzysta i reżyser spektaklu 
Janusz Majewski, który postanowił posadzić 
widzów ... na scenie i nie było w tym nic zaska-
kującego. Po ubiegłorocznej reaktywacji Studia, 
swój pierwszy spektakl aktorzy–amatorzy 
zagrali w ... holu TZR. Wówczas na warsztat 
wzięli doskonałe teksty Stefanii Grodzieńskiej 
i „Aktorów” Henryka Bardijewskiego. Potem 
zmierzyli się z najbardziej wymagającym widzem, 
czyli dziećmi, prezentując bajkę „O straszliwym 
Smoku, dzielnym Szewczyku, prześlicznej Kró-
lewnie i królu Gwoździku”. Teraz pokazali farsę 
z dekoracjami Wiesławy Skaby i muzyką 
Adama Bednorza, ale już przygotowują się do 
kolejnej premiery: — Będzie to sztuka o charakterze 
edukacyjnym, dotycząca problemów narkomanii. 
I nie chodzi tu o uzależnienia w tzw. środowisku 
patologicznym, ale w świecie ludzi wykształconych 
— zdradza J. Majewski. Temat to nieobcy, bo 
o problemie uzależnień członkowie Studia 
Teatralnego mówili już ze sceny TZR podczas 
występu poprzedzającego spektakl niemieckich 
gimnazjalistów pt. „Skóra, miłość i szpinak” 
w ramach akcji „Bezpieczeństwo to szacunek 

– nie dajmy mocy narko-
tykom”. (czytaj też „GR” 
kwiecień 2004). 

Na premierowy spek-
takl „Porwanie” Ireneusza 
Iredyńskiego zaprosił rów-
nież publiczność działający 
od czterech lat przy Domu 
Kultury w Niedobczycach 
Teatr Wyobraźni. Tworzą 
go młodzi ludzie, których 
bakcylem sceny „zara-
ził” Mirek Ropiak, znany 
ze swoich filmowych do-
konań. Teatr Wyobraźni 
wystawił już „Gospodar-
stwo” według Jarosława 
Iwaszkiewicza oraz przed-
stawienia „Sakramenc-
ka ulewa” i „Berta”, które 
powstały na podstawie 
słuchowisk radiowych. 
Teraz przyszła pora na 
„Porwanie” z udziałem 
Bogusławy Sznajder, Han-
ny Korbel, Szymona Szew-
czyka i debiutujących na 
s c e n i e  1 1 – l a t e k  –  M o n i k i  O r z e ł 
i Partycji Kowalskiej. — W oryginale sztuka jest 
współczesna, jednak aby stała się jeszcze ciekawsza, 
postanowiliśmy przenieść jej akcję w odległą przy-
szłość — mówi o (nie) futurystycznym spektaklu 
reżyser Mirek Ropiak. — Tak naprawdę nie lubię 
teatru. Wolę kabaret, stąd przedstawienie ma trochę 
taki charakter. „Porwanie” zostanie pokazane na 
Niedobczyckiej Wiośnie Teatralnej, ale akto-
rzy–amatorzy już przygotowują się do kolejnej 
sztuki Iredyńskiego „Jasny pokój dziecięcy”.  

Publiczność licznie zgromadzona w Klubie 
Energetyka oklaskiwała „Porwanie” w ramach 
cyklu „Dwa teatry” i zgodnie z ideą imprezy, 
tego wieczora zaprezentował się również Teatr 
„Z Nazwą” Fundacji Elektrowni Rybnik ze 
spektaklem „Nuda” Grzegorza Sławińskiego. 
Premiera przedstawienia odbyła się w maju 
ubiegłego roku. Spektakl nagrodzono na prze-
glądzie „Arlekinada” w Pszczynie i oklaskiwano 

na Zimowych Spotkaniach 
Teatralnych w Opolu, więc 
nie dziwi kolejna prezenta-
cja. Zważywszy że „Nudę”, 
w której zagrały maturzystki 

Agnieszka Dworaczek, Beata Kabzińska, 
Hanna Kalafarska i Klaudia Kolassa, obejrzał 
autor sztuki G. Sławiński, który przyjechał 
do Rybnika aż z Tomaszowa Mazowieckiego. 
— Praktycznie nie zdarza mi się oglądać własnych 
sztuk, których nie wyreżyserowałem — podsumo-
wał. — Naszym zamierzeniem artystycznym jest 
promowanie młodych i nieznanych dramaturgów 
— mówiła reżyser Jadwiga Demczuk–Bronow-
ska o sztuce G. Sławińskiego, która opowiada 
o dziewczynach z sąsiedztwa, które się nudzą... 

Grupa teatralna „Z Nazwą” działa w KE od 
4 lat, ale w obecnym składzie od ponad roku, 
pod nowym reżyserskim okiem. Dziewczyny 
już przygotowują się do kolejnych scenicznych 
wyzwań, ale nadal chcą pokazywać „Nudę” 
i słusznie. J. Demczuk-Bronowska już zaprasza 
na kolejne spotkanie ze sceną w ramach cyklu 
„Dwa teatry” 5 marca do KE.

Kolejną premierę przygotowuje też Mło-
dzieżowy Zespół Teatralny „Tara–Bum” 
z RCK. 26 lutego o godz. 17.00 w TZR zaprezen-
tują spektakl na podstawie utworów Carmena 
Bernosa de Gasztolda „Modlitwy zwierząt”. 
Zapraszamy! 

(S)

Rybnik teatrami stoi
Grać każdy może ... 

„Sylwester z niespodzianką” – aktorzy–amatorzy i reżyser. 

Reżyser Mirek Ropiak wspólnie z futurystycznymi bohaterami „Porwania”.  

Teatr „Z nazwą” pokazał jak 
nudna może być nuda...
 ... a spektakl obejrzał au-
tor sztuki Grzegorz Sławiń-
ski. Na zdjęciu z prezesem 
Fundacji Elektrowni Rybnik, 
szefem KE Stanisławem Wój-
towiczem.

 Zdjęcia: s i arch. Teatru 
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Do wtorku 8 marca br. w Rybnickim Centrum Kultury 
składać można zgłoszenia do udziału w 50., jubileuszowym 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, który przypada 
w Roku Adama Mickiewicza. Przesłuchania odbędą się w dniach 
14 i 15 marca br. w RCK.

Patronat nad konkursem objęli rektorzy trzech polskich uczelni te-
atralnych i filmowych: profesorowie Jerzy Stuhr, Lech Śliwonik i Je-
rzy Woźniak oraz ministerstwo kultury, które imprezę wsparło finan-
sowo. Konkurs jest imprezą otwartą, przeprowadzaną w formie czte-
rech odrębnych turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatru jed-
nego aktora i turnieju „wywiedzione ze słowa”. Konkurs jest prowa-
dzony w drodze wielostopniowych przeglądów. W przeglądach woje-
wódzkich oraz finale uczestnicy turnieju recytatorskiego i poezji śpie-
wanej mogą ubiegać się o nagrodę specjalna za interpretację utworu 
Adama Mickiewicza.

Szczegóły: Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 
tel. 42 22 132, 42 28 875.    

„Wesoła wdówka”
Nowa inscenizacja starej operetki Franza Lehara w wykonaniu Ope-

ry Śląskiej z Bytomia
Niedziela, 6 marca, godz. 18.00.

•
„Doktor Haust”
Głośny monodram w wykonaniu Michała Żebrowskiego autorstwa 

laureata tegorocznej Nagrody Nike Wojciecha Kuczoka w reżyserii 
Magdaleny Piekorz, czyli „gorąca trójka” w Rybniku

Środa, 9 marca, godz. 19.00.
•

Wieczór kabaretowy 
„Dwa w jednym” czyli występ kabaretu „Derkacz” (Arkadiusz Dera, 

Bogdan Kalus, Marek Mazur) oraz „Niekiepskiego Kabaretu” (posta-
ci z „Kiepskich” – Marzena Sztuka, Darek Gnatowski, Ryszard Kotys). 
Śląskie wice w konfrontacji z „niekiepskim” humorem z „Kiepskich”? 
Zobaczymy co zwycięży...

Czwartek, 10 marca, godz. 18.30.
• 

Rybnik Blues Festival
I Międzynarodowy Festiwal Bluesowy w Rybniku
Wystąpią zespoły: 11 marca Patchwork – godz. 18.00, The Lebers 

– godz. 19.00, Visegrad Blues Band – godz. 20.00; 12 marca Mr. Blu-
es – godz. 17.00, Lady I& The Blues Birds – godz. 18.00, Błędowski & 
Winder Band – godz. 19.00, Gang Olsena – godz. 20.30. Po koncertach 
jam sesions w restauracji „Pod Teatrem”.

•
Dzień św. Patryka
Folkowy Carrantuohill oraz goście z Irlandii, m.in. zespół Midni-

ght Court oraz tancerz Joel Hanna wystąpią w dniu patrona „Zielo-
nej Wyspy” czyli Irlandii.

Wtorek, 15 marca, godz. 19.00.
• 

„Wyrwidąb i Waligóra”
Spektakl dla dzieci w  wykonaniu Teatru „Bajka”
Niedziela, 20 marca, godz.15.00.

O imprezach kulturalnych w TZR więcej na stronie 
www.kultura.rybnik.pl  – zapowiedzi.

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

jazzowe wydarzenie.
Z polskimi muzykami – trębaczem Piotrem Wojtasikiem i dobrze 

znanym w naszym mieście flecistą Krzysztofem Popkiem, zagrają 
amerykańscy jazzmani z najwyższej półki i gwiazdy tego quintetu: 
Randy Porter (fortepian), David Friesen (kontrabas) oraz legendar-
ny perkusista nowojorski Victor Lewis (na zdjęciu).

Tego wydarzenia żaden miłośnik jazzu, a w Rybniku ich nie 
brakuje, nie ma prawa przegapić. 

Działający od ponad roku w Rybnickim Centrum Kultury 
chór chłopięcy pod artystyczną i dyrygencka opieką Andrzeja 
Podorskiego, został zaproszony do wspólnego występu 
z Filharmonią Śląską. 

„Rybnickim słowikom” powierzono partię chóralną na głosy chło-
pięce w III Symfonii Gustawa Mahlera w wykonaniu tego dzieła 
w siedzibie Filharmonii w Katowicach przez orkiestrę pod dyrekcja 
Mirosława J. Błaszczyka.

Aktualnie zespół składa się z 21 chłopców w przedziale wiekowym 
od I kl. szkoły podstawowej do II kl. gimnazjum. Próby odbywają się 
raz w tygodniu we wtorki o godz. 17.00 w RCK. Wszyscy chętni do 
śpiewania chłopcy proszeni są o zgłaszanie się w tym dniu i czasie do 
prowadzącego – nabór do chóru trwa cały czas.

Filmostrada to Pierwszy Polski Festiwal Objazdowy, organizowany 
od 2004 r. przez dystrybutora filmów – SPInkę. Inicjatorzy przedsię-
wzięcia postanowili wybrać i umożliwić obejrzenie najciekawszych 
i najbardziej wartościowych festiwalowych filmów, które wcześniej 
nie dotarły na nasze ekrany, a były tego warte.

W Kinie Premierowym od 18 do 24 marca zaprezentowana zosta-
nie piąta edycja Filmostrady. Zobaczymy:
• Dom wariatów, ostatni film Adrieja Konczałowskiego o którym ame-

rykańska prasa pisała, że jest „...wstrząsający jak „Ziemia niczyja”, 
• Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna, filozoficzna opowieść o ludz-

kim życiu, film, który stał się rewelacją festiwalu w Locarno i San 
Sebastian, 

• Bodysong, nagrodzony nagrodą BAFTA 2003 w kategorii Najlep-
szy Dokument, do którego muzykę skomponował Jonny Greenwo-
od z Radiohead, 

• Zerwany, debiut reżyserski Jacka Filipiaka – którego pokaz na ostat-
nim FPFF w Gdyni zakończyła owacja trwająca ponad 3 minuty,

• Lilia 4–ever, najnowszy film Lukasa Moodyssona – twórcy bardzo do-
brze przyjętych w Polsce filmów „Fucking Amal” i „Tylko razem”,

• Carandiru, film Hectora Babenco – opowieść o największym więzie-
niu na świecie, gdzie w 1992 roku miała miejsce masakra, w czasie 
której zginęło 111 więźniów,

• Pan Ibrahim i kwiaty koranu, nagrodzony na ostatnim MFF w We-
necji film z Omarem Sharifem.
Filmostrada jest obecna w ponad 50 kinach w całej Polsce. Każ-

dego roku wzrasta liczba widzów, którzy chcą oglądać filmy pre-
zentowane w ramach tego cyklu. Zapraszamy na oficjalną stronę 
www.filmostrada.spi.pl

Nowością V Filmostrady będą karnety na wszystkie seanse w atrakcyj-
nej cenie.  Szczegóły w marcowym repertuarze Kina Premierowego.
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Wiadomo, że najbliższe całkowite zaćmienie 
Słońca będzie widoczne w Polsce 7 paździer-
nika... 2135 roku, a tzw. obrączkowe – w lipcu 
2075 r., więc Marcin Sienko nie ma na co czekać. 
Dlatego rusza na łowy w inne części świata. Ob-
serwował już pięć zaćmień Słońca – na Islandii 
w 2003r., w RPA w 2002, cztery lata temu na Ma-
dagaskarze, na Węgrzech w 1999 r. oraz w 1996 r. 
w Polsce. — Zaćmienia to dla mnie prawdziwa życiowa 
pasja — mówi. —  Trudno nawet zliczyć godziny, które 
poświęciłem zaćmieniom i astronomii. To bezcenny czas, 
wspaniali ludzie, ciągłe poznawanie i wyzwania oraz 
najwspanialsza, najdłuższa przygoda w moim życiu. 
Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, 
a swoje pierwsze zaćmienie sfotografował w Polsce 

w 1996 r. Było częściowe i zachęciło go do 
dalszych łowów. Jak mówi M. Sienko, orga-
nizacja eskapad w poszukiwaniu zaćmień 
jest bardzo trudna, wymaga samodyscypliny, 
ogromnej siły woli i kilku miesięcy przygoto-
wań: — Konieczność pokonywania niekiedy kil-
kunastu tysięcy kilometrów, nocowania w skrajnych 
warunkach pogodowych i niedostępnych miejscach, które 
nigdy nie znajdą się w ofertach turystycznych — mówi. 
I po co? Po to, by przez kilka minut, a czasami nawet 
sekund doświadczać czegoś wyjątkowego: — To ciągłe 
poszukiwanie, poznawanie i zdobywanie doświadczeń i, 
co najważniejsze, możliwość dzielenia się moją pasją oraz 
wynikami prac z ludźmi. Czy jest sens pokonywania 
tysięcy kilometrów skoro „połów” nie zawsze się 
udaje? W RPA całkowite zaćmienie Słońca M. Sienko 
widział tylko przez kilkanaście sekund. Przeszko-
dziły chmury, ale i tak było warto, bo pozostały 
wyjątkowe wspomnienia z wyprawy. Na Islandii 
podziwiał obrączkowe zaćmienie Słońca, a na Wę-
grzech pierwsze w życiu zaćmienie całkowite. 2 min 
48 sekund tamtych ciemności zapamięta do końca 
życia, a dzięki zrobionym wówczas, przepięknym 
zdjęciom może wracać pamięcią do wyjątkowych 
chwil spędzonych w okolicy Budapesztu. M. Sienko 
marzył o „złowieniu” zaćmienia na Antarktydzie, 
ale koszty wyprawy były, nomen omen, astrono-
miczne. Mimo to podróżnik cały czas wierzy, że 
uda mu się spełnić swoje marzenia. Kolejna szansa, 

tym razem na obserwację obrączkowego zaćmienia 
Słońca na Antarktydzie pojawi się w 2008 r.    

Podczas spotkania z wyjątkowym „łowcą” w DK 
Chwałowice, publiczność obejrzała film oraz prze-
piękne slajdy z podróży za Słońcem, dokumentujące 
nie tylko momenty zaćmienia, ale też miejsca wyjąt-
kowych eskapad, jak te do RPA czy Islandii. Dzięki 
zdjęciom podziwialiśmy strzelające na wysokość 
kilkunastu metrów gejzery, malownicze wodospady, 
baobab, do którego weszło 12 osób, czy lodowe jezioro 
Jamesa Bonda. Miłośnicy nie tylko astronomii obejrze-
li też przejście Wenus przed tarczą Słońca, dowiedzieli 
się też czym jest „pierścień z brylantem”, „korona” 
i „pierwszy kontakt”, jak rozróżnić zaćmienia całko-
wite, hybrydowe, częściowe i obrączkowe oraz usły-
szeli jakie emocje i reakcje towarzyszą obserwującym 
to nietypowe zjawisko ludziom i ... zwierzętom.    

Wiadomo, że najbliższe częściowe zaćmienie Słoń-
ca będzie widoczne w Polsce w październiku tego 
roku. Chcesz dołączyć do „poszukujących piękna tam 
gdzie znika Słońce”? Zajrzyj na www.marcinsienko.
republika.pl, nie ma na co czekać! 

(S)

Dwa miesiące przygotowań, próby 
i warsztaty wokalne, profesjonalna 
sesja fotograficzna, z której zdjęcia 
znalazły się w rybnickim „Empik-u”, 
opieka wizualna salonu fryzur i urody 
„Laurent”. Wszystko po to, by ... zostać 
szkolnym Idolem! 

11 lutego w Zespole Szkół Ekonomicz-
no – Usługowych odbył się koncert finałowy 
„Szkolnego Idola 2005” – konkursu dla woka-
listów ze szkół ponadgimnazjalnych. W po-
przedniej edycji jedynie rybniccy uczniowie 
mieli możliwość rywalizacji o ten tytuł. Te-
raz imprezę poszerzono, a spośród ponad set-
ki śpiewających uczniów do finału zakwalifi-
kowało się ośmioro: z Rybnika – Ania Dziwo-
ki (ZSE-U), Michał Misztal (ZST) oraz Sabi-
na Jeszka i Marzena Kohut (II LO), z Wodzi-
sławia – Żaneta Łukoszek (ZST) i Agnieszka 
Sachs (ZSE), a z Raciborza – Dorota Maciejew-
ska  (ZSM)  i Kasia Pluta (II LO). Podczas fi-
nałowego koncertu każdy z finalistów zapre-
zentował po dwa utwory. Młodzi wykonaw-

cy sięgnęli po repertuar m.in. Anny Marii Jo-
pek, „Wilków”, „Perfectu”, „Bon Jovi”, Jenifer 
Rush, „Banamarama”, a największe uznanie 
w oczach jurorów oraz publiczności zdobyła 
rybnicka licealistka Sabina Jeszka, która w na-
grodę dostała gitarę i weźmie udział w warsz-
tatach wokalnych.  

W czasie koncertu udanie zaprezentował się 
również zespół „Zagrożony Gatunek”, w któ-
rym śpiewa ubiegłoroczny zwycięzca „Szkol-
nego Idola” – Krzysiek Szczerbaniewicz. Po-
kazano też teledysk hip–hopowy rybnickiego 
wykonawcy „Grubsona”, zrealizowany przez 
Piotra Sobika, pomysłodawcę „Szkolnego Ido-
la”. Organizatorzy przekazali też na ręce Ery-
ki Kowalczyk, która prowadzi świetlicę inte-
gracyjną dla dzieci, DVD z bajkami oraz apa-
rat fotograficzny. Wolontariuszami w placówce 
są uczniowie ZSE–U. Zwycięzczyni gratuluje-
my, podobnie jak organizatorom, którzy przy-
gotowali profesjonalny show! Chcecie przeżyć 
to jeszcze raz... www.estv.zseu.pl/idol.  

(S)

Marcin Sienko z „połowów” przywozi fotografie i niezapomniane wrażenia: 
— Poszukuję piękna tam gdzie znika Słońce — mówi.                      Zdj.: s

Złowić niezławialne 
Do łowienia trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Wędką jest aparat ze specjalnym 

filtrem, akwenem – niebo, zdobyczą – zaćmienie, a wędkarzem – pasjonat 
astronomii, fotografii i informatyki, podróżnik i poeta, słowem... Marcin 
Sienko – dla wtajemniczonych „Łowca zaćmień”. O swojej pasji opowiedział 
podczas kolejnego, cyklicznego spotkania podróżniczego w Domu Kultury 
w Chwałowicach. 

Idolem być...

Sabina Jeszka podbiła muzyczne serca publiczności 
i jurorów i została „Szkolnym Idolem 2005”.      Zdj.: s.

A jednak złowił....                                                            Zdj.: J.Rz.
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Uniwersytet III Wieku zaprasza 
na zajęcia do swojej siedziby 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

Najpierw był projekt „Warsztaty eurokulturalne mło-
dzieży”, a wraz z nim teatry uliczne, niezapomniane wi-
zyty, nowe międzynarodowe przyjaźnie i szlifowanie ję-
zyka. Wzajemne kontakty były tak udane, że postanowio-
no je kontynuować i poszerzyć. 

Przez dwa kolejne lata Francuzi, Włosi i młodzi ludzie z II LO im. 
Andrzeja Frycza–Modrzewskiego będą ponownie realizować projekt 
w ramach europejskiego programu Sokrates–Comenius. Tym razem 
do współpracy pod hasłem „Marzenie o mieście – Miasto marzeń” 
włączą się też licealiści z Danii i Węgier, a tematem będzie m.in. wizja 
przyszłości miast. Młodzież przedstawi propozycję zmian wybranego 
terenu w formie opisowych tekstów, rysunków, szkiców, makiet, zdjęć 
i wizualizacji i in., które przeanalizują francuscy architekci. Efektem 
końcowym będzie wystawa i „Karta idealnego miasta przyszłości”, 
którą młodzi ludzie przekażą europejskim deputowanym. W ramach 
wizyt roboczych rybniczanie pojadą do węgierskiego Pescu, a w dru-
gim roku realizacji projektu wszyscy uczestnicy spotkają się we Fran-
cji, w mieście Montceau–les–Mines, które będzie wówczas obchodzić 
150–lecie powstania. 

Podczas spotkania z prezydentem Adamem Fudalim o szczegółach 
projektu opowiedział jego koordynator Pierre Moreau z francuskie-
go College Jean Moulin w Montceau–les–Mines oraz dyrektor Maria 

Malinowska wspólnie z nauczycielami z II LO, a wrażeniami z do-
tychczasowej wymiany podzielili się uczniowie tej szkoły. — Pozna-
łem Rybnik kiedy realizowaliśmy projekt teatralny. Przyniósł on dobre efekty, 
uczniowie byli zadowoleni, więc zdecydowaliśmy się na kontynuację wzajem-
nej współpracy — mówił P. Moreau. — Nie może być mowy o europejsko-
ści bez poznania siebie i języków obcych. Musi nastąpić zbliżenie kulturowe i 
językowe. Na potwierdzenie tych słów P. Moreau łamaną polszczyzną 
powiedział: — Teraz ja uczę się polskiego, ale mówię po francusku. 

Stworzenie idealnego miasta ma pobudzić wyobraźnię młodych Eu-
ropejczyków, wzbogacić ich wiedzę, ułatwić wyrażanie swoich marzeń 
i przekonać ich, że są w stanie kształtować swoją przyszłość. Do projek-
tu „Marzenie o mieście – Miasto marzeń” będziemy z pewnością wra-
cać...                                                                                                           (S)

Zbudują miasto marzeń

Francuz Pierre Moreau spotkał się z prezydentem miasta, by przedstawić szczegóły 
projektu „Marzenie o mieście – Miasto marzeń”.                                             Zdj.: s.

Kobiety sukcesu
Z okazji marcowego święta, w ra-

mach Regionalnych Spotkań Bizne-
sowych, Hotel „Olimpia” – Spółka 
„Hossa”, organizuje już po raz ko-
lejny spotkanie pod hasłem „Kobie-
ty Sukcesu”.

Impreza jest skierowana do pań ak-
tywnie uczestniczących w życiu gospo-
darczym i społecznym miasta i regionu, 
a patronat nad nią objął prezydent Rybni-
ka Adam Fudali. 

W programie spotkania zaplanowano 
pokazy mody, makijażu i fryzur, pokazy 
kulinarne oraz degustację potraw przy-
gotowanych przez szefa kuchni restaura-
cji „Pod Teatrem”; będzie też muzyka na 
żywo. Zgodnie z życzeniem pań wyrażo-
nym na spotkaniu ubiegłorocznym, impre-
za będzie miała również cel charytatywny, 
w związku z czym przeprowadzona zosta-
nie licytacja przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców. Sp. Hossa przekazała 
na licytację m.in. zaproszenie na bal sylwe-
strowy 2005/2006 w wyremontowanej re-
stauracji „Olimpia”. Na cel społeczny zo-
stanie też przekazana część dochodów z bi-
letów na imprezę „Kobiety sukcesu”, któ-
rych cena wynosić będzie 60 zł.

Spotkanie „Kobiety sukcesu” będzie 
miało miejsce w Sali Kameralnej Teatru 
Ziemi Rybnickiej w sobotę 5 marca br. 
o godz. 18.00. 

• 7 marca – „Pan od muzyki”, prod. franc.–szwajc., reż. Christophe Barratier. Niezwykłe dzie-
ciństwo w świecie tęsknoty i sekretów. Czarodziejski świat muzyki. Francuski kandydat do 
„Oscara”.

• 14 marca – „Deszcz”, prod. irańskiej, reż Majid Majdi. Inność jako droga do przemiany du-
chowej. Kolejny znakomity film twórcy „Kolorów raju”.

• 21 marca – „4 piętro”, prod. hiszpańskiej, reż. Antonio Mercero. Ciepła i mądra opowieść 
o uciekaniu przed chorobą. Niezwykły film kilkakrotnie nagradzany.

• 28 marca – „Kontrolerzy”, prod. węgierskiej, reż. Nimrod Antal. Czarna komedia – uciecz-
ka od normalności. Najgłośniejszy film węgierski, którego akcja dzieje się w metrze w Buda-
peszcie.

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

Program zajęć na marzec 2005 r.
3.03., czwartek, godz. 11.15 – „Moje pasje” – Urszula Giercarz – esperanto; Bogumiła Kapias – fi-

latelistyka – prowadząca Urszula Motykowa, godz. 13.00 – Historia muzyki w odcinkach – pro-
wadzący Bolesław Motyka.

8.03., wtorek, godz. 11.00 – Doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków.
9.03., środa, godz. 8.00 – Wycieczka do Tarnowskich Gór i w okolice
10.03., czwartek, godz. 11.00 – Znane rodziny rybnickie – Janusz Grzybczyk.
14.03., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk.
14.03., poniedziałek, godz. 14.00 – Turniej szachowy: RKUTW kontra ZNP
16.03., środa, godz. 13.00 – „Choroby przewodu pokarmowego”– dr Waldemar Kaznocha.
17.03., czwartek, godz. 11.00 – „Portret Żyda w literaturze zachodniej” –  Alicja Godlewska 
23 (środa) do 29 (wtorek) – przerwa świąteczna
31.03.,czwartek, godz.11.00 – Stan środowiska naturalnego miasta Rybnika – zamierzenia, per-

spektywy – Irena Kułach, Naczelnik Wydz. Ekologii UM Rybnika.
31.03., czwartek, godz.15.00 – spotkanie zajączkowo–jajeczkowe
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Małe rencistów uciechy...
Prawie 100 wycieczek i po tyle samo zebrań oraz 

okolicznościowych spotkań i imprez kulturalno 
– rozrywkowych, a także wiele przyjaźni, wzruszeń 
i spędzonych razem godzin – oto plon 25–lecia istnienia koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 28 w Radziejowie.

Obchody „srebrnego jubileuszu” w pierwszą niedzielę lutego br. 
rozpoczęła msza w intencji członków koła oraz wszystkich seniorów 
z dzielnicy w kościele Trójcy Przenajświętszej w Popielowie. Uroczysty 
charakter nabożeństwa podkreśliła obecność pocztów sztandarowych 
oraz udział chóru „Słowiczek” pod dyr. Katarzyny Wuwer. 

Na dalszą część uroczystości zaproszono do Domu Przyjęć „Iwona”, 
gdzie przed uroczystym obiadem na ręce Antoniego Dziwokiego, pre-
zesa liczącego ponad 100 osób koła, przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, chóru 
„Słowiczek” i wielu in. złożyli gratulacje. Życzenia złożyli też samorzą-
dowcy: przewodniczący RD Radziejów i radny Zygmunt Gajda oraz 
przewodniczący RD sąsiedniego Popielowa Marian Wolny. — Jesteście 
otoczeni przyjaciółmi, którzy dobrze wam życzą — mówiła dyrektor Gim-
nazjum nr 13 Krystyna Kuczera. Uczestniczący w uroczystościach pre-
zydent Adam Fudali podkreślił wielką integracyjną rolę stowarzyszeń, 
w których mieszkańcy mogą wykazać swoją społeczną aktywność 
i chęć działania na rzecz swojego środowiska. Obiecał też prezent 
w postaci opłacenia kosztów autokaru najbliższej wycieczki. A przyznać 
trzeba, że radziejowscy seniorzy podróżują często i chętnie.  (...) Długo 
by wymieniać miejscowości, regiony, miasta i sanktuaria, do których dotarli-
śmy... – czytamy w sporządzonych na użytek jubileuszu dziejach koła. 

Tak samo zapewne trudno by zliczyć wszystkie spotkania opłatkowe, 
noworoczne, z okazji Dnia Kobiet, Matki, Babci, Dziadka, Seniora, za-
baw karnawałowych czy spotkań przy ognisku.. (...) To małe rencistów 
uciechy.. – jak brzmi cytat z piosenki ułożonej na 20–lecie koła. 

Pierwszą siedzibą koła była klasa w radziejowskiej szkole, dziś eme-
ryci znów korzystają z gościnności szkoły – tym razem Gimnazjum nr 
13. Członkowie koła spotykali się też w pomieszczeniach kop. „Rymer”, 
gdzie wielu z nich kiedyś pracowało. Pierwszym prezesem 20–osobo-
wego wtedy koła był Jan Kolarczyk, po nim wybrano Jerzego Skabę, 
zaś w skład dzisiejszego zarządu, obok A. Dziwokiego, wchodzą Er-
nest Kuchcik, Feliks Sporysz oraz panie: Łucja Kuźnik, Anna Skaba, 
Krystyna Mika, Zofia Sierny, Hildegarda Knesz i Jadwiga Czogalik. 
Ilość organizowanych imprez przekonuje, że pełne ręce roboty ma nie 
tylko zarząd koła, ale i jego szeregowi członkowie. 

Jubileuszowa uroczystość była okazją do uhonorowania najstarszych 
i najbardziej zasłużonych działaczy. Specjalne dyplomy uznania Zarzą-
du Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
otrzymały: Monika Gryt, Alicja Dziwoki, Anna Waluga i Michalina 
Chowańska (na zdj. poniżej z prezesem A. Dziwokim). Uhonorowano też 
Martę Marek i Barbarę Trybuś z pierwszego zarządu koła. 

Jubileuszowe popołudnie umiliły seniorom występy dzieci z zaprzy-
jaźnionych szkół – Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 24 z Po-
pielowa, a także zespół muzyczny kop. „Chwałowice”.

Im więcej aktywności, zaangażowania i rozwijania różnych zainte-
resowań u osób starszych, tym mniej wizyt u nas – mówią lekarze. Ży-
czymy zatem radziejowskim seniorom, by nie mieli ani chwili czasu 
na myślenie o starości...

(r)

Życzenia jubilatom złożył prezydent Adam Fudali.

W uroczystym obiedzie wzięło udział ponad 100 członków koła.
Zdjęcia: r

Dla seniorów wystąpiły m.in dzieci z SP 24 w Popielowie. 
Zdj.: arch. org.
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Na drugie piętro rynkowej kamieniczki, gdzie 
pani Emilia mieszka z synową Kazimierą, prowa-
dziły w dniu urodzin żartobliwe, rysowane wska-
zówki dla gości i kolorowe baloniki. „Piyknie Wos 
witom, jak mi <<100 lot>> zaśpiywocie, dostaniecie 
krykom” – witał przybyłych z gratulacjami napis 
u podnóża schodów. Dowiedzieliśmy się też, że 
niewskazane jest zdejmowanie obuwia i „świycy-
nie fuzeklami”. Kto by się sprzeciwił! 

Jednym z pierwszych gości był prezydent 
Adam Fudali, który w imieniu wszystkich ryb-
niczan złożył pani Emilii najserdeczniejsze życze-
nia długich jeszcze lat życia w zdrowiu i pogodzie 
ducha. W dniu urodzin solenizantce nie brakowa-
ło ani jednego, ani drugiego! Odświętnie ubrana, 
z dyskretnym makijażem tryskała humorem, choć 
wcześniej zapowiadała, że nie będzie nic mówić, 
bo dawno swój limit na godanie wyczerpała. Ale 
gdy gość i obecni dziennikarze pytali o dawny 
Rybnik, popłynęły wspomnienia. Pochodząca 
z Rudy Śl. pani Emilia, za sprawą drugiego ożen-
ku ojca i perspektywy jego pracy w kopalni, trafi-
ła we wczesnej młodości do Chwałowic, a po za-
mążpójściu do Rybnika, który stał się jej miejscem 
na ziemi. Szczególnie w pamięć zapadł jej widok 
burmistrza Webera, który z laseczką przechadzał 
się po mieście, patrząc jak Rybnik się rozwija. Pa-
mięta też zabawę w Białej Sali z pierwszym z absz-
tyfikantów, a jego prezent – broszkę w kształcie go-
łębia z gałązką oliwną w dziobku przechowuje do 

dziś, co mogliśmy naocznie sprawdzić. Jednak to 
nie on był tym istnym – za mąż wyszła za koleja-
rza Alojzego Drewnioka, który za swoją powstań-
czą działalność trafił w czasie okupacji do Dachau. 
Pani Emilia dokładnie pamięta dzień, kiedy po 
niego przyszli. Ale pamięta też radosny dzień po-
wrotu wycieńczonego męża. Choć jubilatka ma 
duży sentyment do dawnego Rybnika, lubi ten 
dzisiejszy, mimo że od jakiegoś czasu ogląda go 
tylko z okien. Ma też receptę na zdrowie: dużo 
pracy, gorąca kąpiel (za jej młodych lat – w ocyn-
kowanej wannie przynoszonej do kuchni) żeby 
się wypocić, befsztyk tatarski i... ćwiercioczek. Do-
brze też jest pomasować się „amolem”. Zdrowiu 
nie szkodzi również dobra zabawa, a relację z fe-
stynów na „Hazenhajdzie” pani Kazimiera spisała 
pod dyktando teściowej i przekazała prezydento-
wi po uroczystości, ponieważ: ...pan prezidynt mie o 
to pytoł, a jo nie wszystko mogłach se przipomnieć, bo 
te redaktory nom przeszkodzały. Z relacji dowiaduje-
mu się zatem, jak to „...w każdo niedziela całe familoki 
szły na Hazenhajda czyli Kozie Góry, na luft. Drzewa 
były jeszcze młode, a jaśminy woniały. Na pojszodku 
była muszla, w kerej siedzieli muzykanty i grali fajne 
konski na trombach. Starzi i młodzi tańcowali, a dzieci 
się bawiyły. Jedzynie brało się ze sobom, bo kiosk dzie-
piyro późniyj wybudowali. Potym się tam już nic taki-
go nie dzioło (za Niymca i po wojnie)”. Te „przeszka-
dzające redaktory” namówiły jednak panią Emi-
lię do opowieści o miłości do kapeluszy: czornych, 

krymowych, z wiśniami, z jedwobiu, z których sole-
nizantka słynęła, o kiecce, którą na złość mężowi 
spaliła w piecyku, papagajach (papugach) w klatce 
i gołębiach na współczesnym rybnickim Rynku, 
a także o ulubionych serialach i politykach w TV, 
o których ma swoje, nienajlepsze zdanie.

Przez cały dzień przez małe mieszkanko prze-
winęło się wielu gości, wśród nich przewodni-
czący Towarzystwa Miłośników Rybnika Nor-
bert Kwaśniok, który wręczył najstarszej ryb-
niczance honorowy dyplom. Była żywa muzyka 
i wspólne śpiewy... 

Po południu cała rodzina i goście wzięli udział 
we mszy św. w intencji pani Emilii, którą w jej 
mieszkaniu odprawił ks. Michał Anderko z para-
fii Matki Boskiej Bolesnej. Szacownej solenizantce 
200 lat (żeby nie dostać krykom) życzy również 
„Gazeta Rybnicka”

(r)

6 stycznia 2005 roku, po długim 
i pracowitym życiu odeszła do wieczności 
ś p .  M a r i a  K o w a l s k a ,  z a s ł u ż o n a 
nauczycielka Państwowej  Szkoły 
Muzycznej w Rybniku.

Była najdłużej pracującym nauczycielem w histo-
rii szkoły – pracowała do 86. roku życia.

W jej murach spędziła ponad pół wieku (1945–
1996), przekazując miłość do muzyki i wprowa-
dzając w świat dźwięków fortepianu wielu poten-
cjalnych wirtuozów. Za swoje zasługi w dziedzinie 
krzewienia kultury muzycznej otrzymała szereg 
odznaczeń państwowych – m. in. Złoty Krzyż Za-
sługi, Złotą odznakę „Zasłużony w rozwoju woje-
wództwa katowickiego” czy zaszczytny tytuł „Ho-
norowego Nauczyciela PRL”.

Wielu uczniów, którzy pod Jej czujnym okiem 
stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki, wspo-

mina Ją serdecznie i z dużym sentymentem. To Ją, 
jako pierwszą swoją nauczycielkę wspomina przy 
każdej okazji znany w świecie, znakomity polski 
pianista Piotr Paleczny.

Szkoła była Jej domem, bo będąc osobą samot-
ną, mogła cały swój czas i wszystkie siły poświę-
cić uczniom, których traktowała jak własne dzieci. 
Jej kontakt z ludźmi był bardzo żywy i bezpośred-
ni. Stąd wielu uczniów, ich rodziców, nauczycie-
li rybnickiej szkoły muzycznej i znajomych, wzię-
ło udział w uroczystości pogrzebowej, jaka miała 
miejsce 8 stycznia w kościele pod wezw. św. Marii 
Magdaleny w Radlinie. Nie mogło zabraknąć na 
niej dźwięków muzyki, dlatego Panią Marię że-
gnali również grając i śpiewając – zespół smycz-
kowy rybnickiej szkoły muzycznej oraz chór mie-
szany im. św. Jadwigi z Radlina.

Maria Warchoł

Mój pierwszy nauczyciel 
wspomnienie śp. Marii Kowalskiej (1910 – 2005) 

Maria Kowalska ze swoim najwybitniejszym uczniem 
Piotrem Palecznym w latach 60.                  Zdj.: arch. pryw.

103. urodziny pani Emilii

Wiekowa dama...Wiekowa dama...
...na określenie pani Emilii Drewniok, to tylko półprawda. Dama – na pewno, 

ale wiekowa – to zdecydowanie za mało. 24 stycznia szacowna solenizantka 
wiek przekroczyła już o trzy lata!
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Edward Kasza, wspólnie z poruszającą się na wózku 
Joanną Goebel, zademonstrowali urządzenie do poda-
wania leków, które umożliwia pracę w aptece osobom 
niepełnosprawnym ruchowo.                                Zdj.: s 

Nie ma jak u... babci
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe dni w kalendarzu. 

Wiedzą o tym przedszkolacy i ich wychowawcy, dlatego 
z tej okazji organizują najróżniejsze imprezy. 

Szczególnie uroczyście świętowano w Przedszkolu nr 41 w Rybni-
ku, gdzie dzieci  wszystkich  grup  wiekowych wystawiły jasełka oraz 
zaśpiewały i zatańczyły dla zaproszonych gości. Słodki poczęstunek 
przygotowali rodzice małych kolędników, a gośćmi byli nie tylko babcie 

i dziadkowie przedszkolaków, ale również pacjentki z oddziału geria-
trycznego Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Rybniku. Najmłodsze przedszkolaki, podopieczni Ewy Miku-
ły, oprócz programu artystycznego, złożyły wszystkim życzenia oraz 
wręczyły przygotowane na tę okoliczność upominki. Zarówno pacjent-
ki, jak i babcie i dziadkowie przedszkolaków nie kryli wzruszenia oglą-
dając dziecięce popisy. 

Podopieczni P nr 41 nie zapomnieli też o pensjonariuszach Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku i chcąc umilić im to szczególne święto, 
„starszaki” wspólnie z Wiesławą Zielińską przygotowały na tę okazję 
program artystyczny, życzenia i upominki dla wszystkich podopiecz-
nych. W podziękowaniu otrzymały mnóstwo oklasków, uśmiechu 
i słodyczy. Jak mówią nauczycielki z P nr 41, spotkania dzieci z senio-
rami dostarczają zarówno starszym jak i przedszkolakom wielu wzru-
szeń i radości. Uczą szacunku i tolerancji wobec ludzi schorowanych 
i samotnych. Stąd też pomysł, aby zainaugurowaną współpracę kon-
tynuować w przyszłości.

Spotkanie z okazji wyjątkowego święta zorganizowało też Przed-
szkole nr 4 i Klub „Harcówka”, a gośćmi spotkania były nie tylko 
babcie i dziadkowie, ale również najstarsi mieszkańcy dzielnicy Ligo-
ta-Ligocka Kuźnia. — Dzieci ciężko pracowały, aby sprawić radość swoim 
bliskim, a do pracy włączyli się też rodzice przygotowując ciekawe stroje. Nie 
zabrakło też łez wzruszenia — podsumowuje dyrektor Przedszkola nr 4 
Bożena Stafarczyk. 

(S)„Starszaki” z P nr 41 odwiedziły pensjonariuszy OPS.                         Zdj.: arch. P nr 41.

Podczas uroczystego odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy w „aptece-lauraetce” spotkali się zaproszeni 
goście, a wśród nich m.in. przedstawiciele firmy 
„Torfarm” oraz prezydent Rybnika Adam 
Fudali, który pogratulował aptekarzowi 
sukcesu i przypomniał, że w mieście również 
podejmowane są starania na rzecz likwidacji 
barier architektonicznych.  

Niepełnosprawna Joasia Goebel dopiero uczy się 
w zawodzie farmaceuty, ale jak mówi E. Kasza jeżeli 
zechce kiedyś pracować w jego aptece, to z chęcią ją 
zatrudni. Przecież to... apteka(rz) bez barier!    (S)

Nakłania też do budowy przy uczelniach aptek 
bez barier, w których niepełnosprawni studenci 
mogliby odbywać praktyki i staże. Marzy, by na 
którymś z wydziałów farmaceutycznych, najlepiej 
w Polsce, studiowali niepełnosprawni z całej 
Europy: — Byłaby to integracja również o znaczeniu 
międzynarodowym — mówi. 

Doceniając działalność E. Kaszy na rzecz osób 
niepełnosprawnych, jury III edycji ogólnopolskiego 
konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji i firmę „Torfarm”, przyzna-
ło mu tytuł „Aptekarza bez barier roku 2004”, 
a prowadzona przez niego „Apotheca Pacis” 
przy ul. Broniewskiego w pawilonie „Wanda” na 
Nowinach, została uznana „Apteką bez barier”. 
Rybnicki farmaceuta okazał się bezkonkurencyjny, 
a jego apteka „pokonała” placówki z Ciechanowca, 
Lęborka, Suwałk i Szczecina. „Apotheca Pacis” 
posiada łagodny podjazd, szerokie drzwi, dogodne 
stanowiska obsługi oraz miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych, a do ogólnopolskiej rywalizacji 
zgłosił ją ktoś z kupujących. — Czujemy się tutaj jak 
rodzina. Pacjenci lubią tu przychodzić. Czasem przyjdzie 
nam pożartować, a nieraz i pocieszyć... — mówi 
farmaceuta. 

E. Kasza prowadzi aptekę już od 17 lat, ale 
od zawsze pasjonowało go... majsterkowanie. 
Dzięki tej smykałce zainstalował w swojej aptece 
podajniki do leków sterowane komputerowo, które 
umożliwiają pracę na siedząco, także osobom na 
wózkach. — To już obiekty muzealne — mówi 
o dobiegających pełnoletności podajnikach. 
— Może kiedyś powstanie tu jedyna w województwie 
śląskim apteka muzealna? To nie jedyne plany na 
przyszłość pomysłowego magistra. Ostatnio 
opracował projekt apteki, w której wspólnie 
z pełnosprawnymi kolegami mogliby pracować 
technicy i magistrowie farmacji na wózkach 
inwalidzkich, w niczym nie ustępując „zdrowym” 
fachowcom. — Zainspirował mnie obchodzony 
w 2003 r. Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 
i zaprojektowałem aptekę, w której mogłyby działać 
dwa, a nawet trzy stanowiska z podajnikami na 
6500 pozycji leków każdy. Wszystkie lekarstwa 
w zasięgu ręki... — rozmarza się aptekarz, który 
zachęca do budowy aptek przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym, argumentując, że nie będą one 
droższe od tradycyjnych. E. Kasza chce również 
ułatwić osobom niepełnosprawnym podjęcie 
studiów farmaceutycznych i nauki w technikach. 

Pan magister bez barier 
Joanna Goebel chce zostać farmaceutką. Uśmiecha się zza 

aptekarskiego okienka i wpisuje do komputera nazwę leku, 
o który prosimy. Uruchamia się mechanizm i z szafki tuż obok 
niej „wyjeżdża” żądany medykament. W ten sposób poruszająca 
się na wózku inwalidzkim Joasia, może spełnić swoje marzenie. 
Wszystko dzięki wynalazkowi Edwarda Kaszy, który zamontował w 
swojej aptece podajniki do leków sterowane komputerowo. Troska 
o niepełnosprawnych przyniosła mu uznanie i ogólnopolskie laury. 
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Choć tegoroczny, wyjątkowo krótki, karnawał już za nami, warto 
przypomnieć... jak to piyrwej bywało. 

Trwający dawniej od święta Trzech Króli do 
środy popielcowej okres na Śląsku nazywano 
mięsopustem. Był to czas, kiedy wolno się było 
najeść mięsa, bawić się i chodzić do karczmy na 
muzyka. Natomiast punktem kulminacyjnym 
mięsopustów były ostatki, czyli kilka ostatnich 
dni przed środą popielcową, kiedy zaczynał się 
Wielki Post. Na Górnym Śląsku było dawniej 
wiele form ostatkowych zabaw: w karczmach 
lub w domowych izbach organizowano zaba-
wy taneczne; chodzono po domach śpiewając 
i grając wesołe pieśni; młodzież przebierała 
się za żołnierzy i ze śpiewem chodziła po do-
mach z prośbą o wsparcie – był to tzw. obchód 
żołnierski; dziewczyny organizowały zabawy 
dla chłopców zwane dziołszym balym albo szu-
dowajkami;  jedzono też wiele smacznych po-
traw, zwłaszcza w tzw. tłusty czwartek; robio-
no też pogrzeb basa tj. kontrabasu, co symbo-
lizowało ucichnięcie mięsopustnych zabaw, bo 
nadchodzi wielki post. 

Do najciekawszych ostatkowych obyczajów 
należy wodzenie niedźwiedzia, które dawniej po-

Abecadło rzeczy śląskich

Wodzenie niedźwiedzia

Przebrany za niedźwiedzia chłopak głowę ma zrobio-
ną ze starego kożucha, zaś resztę kostiumu z poskrę-
canej słomy.

Zbiorowe zdjęcie przebierańców: duży i mały niedźwiedź, kominiorz, masorz, 
myśliwiec, zowitka z dzieckiem, strażak, dioboł, młodo para, muzykanty, dziołchy 
z waszkorbami na prezynty...

łych miejscowościach, w szkołach czy restau-
racjach. Śląska kultura może być atrakcyjna, 
tylko trzeba wielu chętnych, pomysłowych 
i pracowitych organizatorów. Oto zdjęcia z 
Samborowic:

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

pularne było na wsiach w okolicach Opola, Lu-
blińca, Raciborza, Gliwic i Rybnika. Wspomina 
o tym już Józef Lompa w 1842 roku: „W ostatki 
obwodzą na Górnym Śląsku mężczyznę obwinięte-
go w grochówkę (tj. grochowiny, gałęzie, słomę, sia-
no...), który symbolizuje niedźwiedzia (...)”  Zaba-
wa polega na tym, że barwny korowód prze-
bierańców ze śpiewem, tańcem i muzykanta-
mi obchodzi gospodarskie zagrody, strasząc 
niedźwiedziem. Kiedy domownicy wykupią 
się pieniędzmi, słodyczami, piwem, jajkami, 
mąką itp., przebierańcy zabierają niedźwie-
dzia, aby nie narobił w gospodarstwie szkód. 
I tak od domu do domu wodzi się na sznur-
ku niedźwiedzia. Potem wszyscy udają się do 
karczmy lub czyjejś stodoły, gdzie za zebrane 
podarki urządzana jest zabawa. 

Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia jest prakty-
kowany już bardzo rzadko. Aby sfotografo-
wać taki tradycyjny śląski ostatkowy obrzęd, 
udałem się w sobotę 5 lutego br. do Samboro-
wic koło Raciborza. Wodzenie niedźwiedzia to 
świetna zabawa i warta wskrzeszania w ma-

Niedźwiedź wodzony jest na smyczy przez jednego z przebierańców. „Zwierzę” 
początkowo jest agresywne, ale jak gospodarze wykupią się jakimś prezentem, 
to  z radości tańczy z gospodynią.

Samborowickie „wodzenie niedźwiedzia” w sobotę 5 lutego 2005 roku. Na czele 
pochodu przebierańców szła orkiestra.

Symboliczny upadek niedźwiedzia ma przypominać, aby w ostatkowych 
zabawach zachować umiar i ”nie upaść”.
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Szachowy memoriał
W sali Miejskiego Klubu Szachowego 

w Rybniku rozegrano IV Memoriał Władysła-
wa Leciejewskiego, twórcy śląskich szachów. 
Organizatorem turnieju był Nauczycielski 
Klub Szachowy działający przy ZNP w Rybni-
ku, a patronat nad turniejem sprawowali m.in. 
wicewojewoda śląski Andrzej Waliszewski, sta-
rostwa powiatu rybnickiego Damian Mrowiec 
i prezydent Rybnika Adam Fudali. 

W turniejowej rywalizacji wzięło udział 36 zawod-
ników, w tym dwie kobiety. Zwycięzcą turnieju został 
Eugeniusz Broża, który na swoim koncie zgromadził 
6 punktów. Drugi,  z dorobkiem 5,5 punków był Ma-
rek Bitman, a trzeci Józef Bobrowski 5 pkt.

W turnieju wziął również udział syn nieżyjące-
go Władysława Leciejewskiego – Zbigniew, który 
uplasował się na 27 miejscu i był również funda-
torem części nagród.   

Rywalizację wśród kobiet wygrała Beata Bo-
browska, a najlepszym juniorem został Adam Ga-
domski.  Wyróżniającym się zawodnikom wręczo-
ne okolicznościowe dyplomy, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe.

Utalentowana szpadzistka
Zawodniczka RMKS-u Rybnika Izabela Sajewicz coraz śmielej poczyna sobie nie tyl-

ko na krajowym podwórku, ale również na zawodach pucharu świata. Po przejściu z kate-
gorii wiekowej juniorki do młodzieżowej, rybniczanka po słabym początku sezonu, szybko się 
odnalazła, czego dowodem sa jej ostatnie wyniki. Na zawodach Pucharu Świata zajęła 7 miejsce, 
tydzień później na Pucharze Polski Młodzieżowców w Sosnowcu zajęła 3 miejsce, a walcząc kil-
ka dni później w gronie seniorek uplasowała się na 7 miejscu. Przed 18–letnią rybniczanką kolej-
ne starty, zgrupowania i być może mistrzostwa świata, które odbędą się w czerwcu w austriac-
kim Linzu. Jak na razie Iza plasuje się na 6 miejscu listy klasyfikacyjnej Polskiego Związku Szer-
mierczego w grupie młodzieżowców; w gronie seniorek zajmuje 13 pozycję. Jak mówi jej trener 
Janusz Taranczewski, aktualne sukcesy jego podopiecznej są wynikiem spokojnej, kilkuletniej 
pracy. Przez te lata nie opuściła chyba treningu, jest bardzo pracowita, sumienna i doskonale go-
dzi uprawianie sportu z nauką. Poza tym wierzy w to co robi, a wiara czyni cuda...     

Dwójka liderem
Rozgrywki rybnickiej amatorskiej ligi piłki 

siatkowej osiągnęły już swój półmetek. Po 6 ko-
lejkach gier eliminacyjnych w grupach, zespoły 
zostały podzielone na I i II ligę, w których roze-
grano 10 kolejek spotkań. 

W I lidze na prowadzeniu znajduje się Dwójka 
Świerklany, która na swoim koncie ma 22 punk-
ty zdobyte w 11 spotkaniach. Na drugim miejscu 
plasuje się AKS Artus Żory, który w 12 meczach 
uzbierał 21 punktów. Tyle samo punktów, ale o je-
den mecz rozegrany więcej ma Disco Żądło Ryb-
nik, a na 4 miejscu plasują się siatkarze Nierucho-
mości Partner Mors, którzy w 11 meczach zdoby-
li 20 punktów. Liderzy w dotychczas rozegranych 
spotkaniach ze swoimi najgroźniejszymi rywala-
mi pokonali Nieruchomości 3:2 oraz Artus Żory3:
1. Żory przegrały z Disco 2:3, a pokonały Nieru-
chomości 3:0. zaś Disco przegrało z Nieruchomo-
ściami 2:3.

 W II lidze na prowadzeniu Jedynka Jankowice (20 
punktów w 10 spotkaniach), przed Żelazną Bearing 
(19 punktów w 11 meczach) i Albionem Team Ryb-
nik (17 punktów w 9 meczach).

Z koszykarskich parkietów
Powoli kończy się pierwszy, po kilkuletniej przerwie, dru-

goligowy sezon koszykarek RMKS Rybnik. Grający również 
na II-ligowych boiskach koszykarze MKKS–u Rybnik mają 
do rozegrania jeszcze 9 spotkań.

Koszykarki RMKS, które w I rundzie rozgrywek w 11 rozegra-
nych spotkaniach odniosły 3 zwycięstwa, w rundzie rewanżo-
wej spisują się o wiele lepiej, dzięki czemu w ligowej tabeli pla-
sują się na 8 miejscu. W 6 rozegranych w tym roku spotkaniach, 
zawodniczki RMKS odniosły 3 zwycięstwa i 3 porażki. Po po-
rażce w Rzeszowie (54:95), rybniczanki odniosły w trzech ko-
lejnych meczach zwycięstwa, pokonując w spotkaniu wyjazdo-
wym UKS Krynicę oraz na własnym boisku Borek Kraków i UKS 
Mysłowice. W dwóch kolejnych spotkaniach po zaciętych bojach 
przegrały w Rybniku z trzecim zespołem rozgrywek – Skawi-
ną oraz w Tarnowie z wiceliderem. Ostanie już tego sezonu trzy 
spotkania rybniczanki rozegrają w Rybniku, a zmierzą się kolej-
no: ze Stalą ze Stalowej Woli, UKS-em z Nowego Sącza i Górni-
kiem Wieliczką.   

Koszykarze MKKS-u Rybnik po 21 rozegranych spotkaniach 
w gronie 16 drugoligowych drużyn zajmują 9 miejsce, mając na 
swoim koncie 31 punktów. Taką samą zdobycz punktową mają 
również koszykarze Polonii Przemyśl i Big Stara Tychy. W ostat-
nich meczach rybniczanie pokonali niżej notowany AZS, w Kiel-
cach przegrali z trzecim zespołem rozgrywek i na własnym bo-
isku doznali porażki z MOSiR–em Krosno.   

W kolejnych meczach rozgrywanych w Rybniku, rywalami 

Medal szachistki
W zakończonych szachowych 

Mistrzostwach Polski Juniorek 
i Juniorów do lat 20 rozgrywa-
nych w Środzie Wlkp. w dniach 
od 31.01 do 09.02.2005r, kolejny 
sukces odniosła Karina Szczep-
kowska – MKSz Rybnik zdoby-
wając srebrny medal.

Zwyciężyła aktualna Mistrzy-
ni Świata juniorów do lat 18 Jolan-
ta Zawadzka. Zgromadziła ona na 
swoim koncie 9,5 punktów, a ryb-
niczanka 8.

A wśród juniorów zwyciężył ak-
tualny Mistrz Świata i Europy do 
lat 18 Radosław Wojtaszek PTSz  
Płock, a drugie i trzecie miejsce 
zajęli wychowankowie Miejskie-
go Klubu Szachowego w Rybniku 
Bartłomiej Heberla i Jacek Stopa, 
którzy obecnie reprezentują kluby 
Polfa Grodzisk Mazowiecki i ASSz 
Miedź Legnica.

Koszykarki RMKS Rybnik, od lewej stoją: Karolina Kozak, Edyta Kosmal, Ania Sę-
kowska, Kasia Czarnecka, Agnieszka Androsz, trener Gabriela Wistuba, klęczą: Joan-
na Czajkowska, Natalia Bogdanowicz, Małgorzata Kwiatek, Katarzyna Kozak, Mar-
ta Szydłowska.

MKKS–u będą: Pogoń Ruda Śl. (5 marzec), Start II Lublin (19 marzec) 
i Bobry Zabrze (9 kwiecień).

Izabela Sajewicz wraz z trenerem Januszem Taranczewskim.
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Kamil Durczok w rozmo-
wie z Piotrem Mucharskim, 
Wygrać życie. Wyd. „Znak”, 
Kraków 2005.

(...)Ta książka to rodzaj po-
sługi dla tych, którzy będą 
musieli zmierzyć się z ra-
kiem – oto słowa popular-
nego dziennikarza TV Ka-
mila Durczoka (jego oj-
ciec wywodzi się z Radlina, 
o czym pewnie nie wszy-

scy wiedzą), który podzielił się swoimi dramatycz-
nymi doświadczeniami z walki z chorobą. Mówi 
w niej o lęku i nadziei oraz zachęca do profilakty-
ki. Książka dedykowana Marcinowi Pawłowskiemu, 
dziennikarzowi TVN, który walkę przegrał...

Maggie O’Farrel, Kiedy 
odszedłeś. Dom Wydawni-
czy „Rebis”, Poznań 2005.

Debiut powieściowy 
dziennikarki urodzonej 
w Irlandii Płn., który przy-
niósł jej międzynarodową 
sławę oraz Nagrodę im. Bet-
ty Trask. Kolejna kobieta po-
kazana w serii „Jej portret”. 
Bohaterka książki Alice zma-
ga się z trudną miłością, wal-
czy o prawo do niezależności i szczęścia, wie co to 
ból straty. Z kalejdoskopowych, bardzo intymnych 
i poetyckich w formie, obrazów budujemy sobie ob-
raz jej świata. Pewnie starczy nam jeszcze zimowych 
wieczorów, by w ten świat się zagłębić.   

E d u k a c j a  Tw o j e g o 
Dziecka, luty 2004.

Miesięcznik poruszają-
cy wzajemne relacje dzieci i 
młodzieży szkolnej z wycho-
wawcami i rodzicami. W nu-
merze m.in. o blaskach i cie-
niach korepetycji, test zdol-
ności dziecka, teksty o po-
trzebie mówienia rodziców 
jednym głosem i problemach 

matek podejmujących studia, wywiad z głównym wi-
zytatorem MENiS o nowej maturze, a także rozmowa 
z prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim o jego 
relacjach z córką. Dla świadomych rodziców...

CD Ósme piętro, Kom-
bajn do zbierania kur po 
wioskach. Offmusic 2004.   

 Najbardziej oryginal-
na z całej płyty jest... na-
zwa zespołu oraz pomysł 
plastyczny okładki i strony 
www.kombajn.art.pl, na 
którą odsyłamy ciekawskich. Zresztą zespół su-
geruje, żeby jego twórzość interpretować indywi-
dualnie...

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

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy raz, któ ry po-
wsta nie z liter w polach ozna czo nych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocz to wych pro si-
my przysyłać do re dak cji na adres: „Ga ze ta Ryb-
nic ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 15 marca br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki dwa 
bony towarowe wartości 50 zł każ dy

ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Krzyżówka

Ferie na sportowo
Choć tegoroczna zima sprawiła, że zimo-

we ferie, które w naszym województwie 
w tym roku wypadły dwa tygodnie po prze-
rwie świątecznej, były przynajmniej w po-
łowie śnieżne i mroźne, miejskie imprezy 
o charakterze sportowo–rekreacyjnym 
przygotowane przez ośrodki sportowe cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 

W programie imprez przygotowanych przez 
MOSiR Rybnik, CRiR „Bushido” znalazło się 
wiele turniejów sportowych (piłka nożna, siat-
kówka, koszykówka, tenis stołowy, pływanie, 
badminton, sprawnościowe tory przeszkód) 

przeprowadzanych w różnych kategoriach 
wiekowych. Prowadzone były również zaję-
cia muzyczne jako forma wprowadzenia do 
aerobiku,  zajęcia z pływania, nurkowania, 
szermierki oraz boksu.  Były zatem sporto-
we emocje,  a dla tych najlepszych przygoto-
wano ciekawe nagrody - pamiątkę po minio-
nych feriach. Również w szkołach wszystkich 
typów  nauczyciele wychowania fizycznego 
prowadzili dla swoich podopiecznych zaję-
cia rekreacyjne – sportowe. Spędzających zi-
mowe ferie dzieciaków nie brakowało rów-
nież na przyosiedlowych ślizgawkach i spe-
cjalnie do tego celu przygotowanym torze sa-
neczkowym na Wiśniowcu, w sąsiedztwie ką-
pieliska „Ruda”.  

Uzbrojeni w kolty kowboje, Indianie 
w  w i e l o b a r w n y c h  p i ó r o p u s z a c h 
i czuwający nad porządkiem szeryf, 
w tle wigwamy oraz „blade twarze” – to 
nie scena z hollywoodzkiego westernu, 
ale ostatni akcent... „Ferii na Dzikim 
Zachodzie”, które odbyły się w Domu 
Kultury w Chwałowicach.

Tylko tutaj jednego dnia mogli spotkać się 
„Pocahontas” i „Winnetou”, „Meksykanka” 
w sombrero i kilkuletni... kowboje. Okazją do nie-
codziennego przebrania był bal w stylu country 
połączony z konkursami, który okazał się jed-
ną z atrakcji przygotowanych dla 
dzieci spędzających ferie w mie-
ście. Zabawę w dziki zachód za-
fundowali najmłodszym pracow-
nicy DK w Chwałowicach, którzy 
nie tylko zorganizowali bal, ale też 
zabrali młodych kowbojów na wy-
prawę do stadniny koni, by... po-
dziwiali rącze rumaki. Zaplanowa-
no dla nich również kulig. 

W pierwszym tygodniu ferii 
w DK Chwałowice było mniej we-
sternowo, ale też ciekawie. Odby-
wały się zajęcia świetlicowe, roz-
grywki sportowe i emisje filmów. 
Dzieci pojechały też na wyciecz-
kę w zaśnieżone góry i przygoto-

wywały się do balu – uczyły się tańca w stylu co-
untry, wykonywały kotyliony w kształcie gwiazd 
szeryfa oraz malowały – wigwamy, bezkresne pre-
rie, pustynne kaktusy oraz saloon. Plakaty stanowi-
ły dekorację balu. Nie było więc mowy o nudzie, 
a jak zapewniają najmłodsi, znów z chęcią spędzą 
ferie w DK Chwałowice. Podobne są opinie dzie-
ci, które skorzystały z zajęć w innych placówkach 
kulturalno – sportowych z terenu miasta, a było w 
czym wybierać. Równie ciekawie było w pozosta-
łych miejskich placówkach, które zorganizowały 
zajęcia w czasie zimowych ferii.

(S) 

Dziki zachód w Chwałowicach

Tańczący z ... kowbojami i Indianami.                                            Zdj.: s

Rozwiązanie krzyżówki z nr 1 „GR” - LUKA. Nagro-
dy, dwa bony towarowe po 50 zł każdy otrzymują: 
ANDRZEJ DZIUBA ze Świerklan Górnych i IRENA 
MARCHEL z Paruszowca.
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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

marzec 2005
KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. marzec
„Rybnik nasze miasto” „Cechy  rzemieślni-
cze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.” 

„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. marzec Wystawa: „W szczęściu mało miej nadzieje, 
bo słabo żnie, kto nie sieje”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

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

3. marzec „Exlibris dla biblioteki” – ogłoszenie kon-
kursu PiMBP, tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP Konkurs o charakterze otwartym, skierowany do dzieci i młodzieży 

zorganizowany w związku z obchodami 60–lecia PiMBP w Rybniku.

4. marzec Wystawa prac wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Przedszkolnego PiMBP, tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP Wystawa czasowa.

5. 01. – 07.03. „Z historii i techniki górnictwa 
– wybrane zagadnienia”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

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

plastycznych inspirowanych górnictwem
6. 01. – 25.03. Wystawa: Mandala Henryka Czapli PiMBP, tel. 42 23 541 Hol PiMBP – parter Szczegóły u organizatora.
7. 01. – 29.03. Wystawa malarstwa Justyny Gruszczyk PiMBP, tel. 42 23 541 Galeria PiMBP Szczegóły u organizatora.

8. 01–02.03. godz. 
8.15 „Przygody Pimpusia Sadełko” PSE Narodowy Teatr Edukacji, 

RCK, tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK Spektakl dla szkół w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Cena bile-
tu 11 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie w PSE NTE, tel. 0 608 526 910

9. 01–02.03. godz. 
10.15 „Teatralne ABC” PSE Narodowy Teatr Edukacji, 

RCK, tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK Spektakl dla szkół w wykonaniu NTE. Cena biletu 11 zł. Bilety 
można zamawiać wyłącznie w PSE NTE, tel. 0 608 526 910

10. 01.03. Konkurs na Kukłę Marzanny Dom Kultury Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Ogłoszenie konkursu na najzabawniejszą kukłę Marzanny. Prace 
należy składać w sekretariacie DK w godz. 8.00 – 15.00 

11. 01.03. Konkurs na palmę wielkanocną DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Konkurs dla dzieci i młodzieży (gimnazjaliści). Prace zbierane 
są do 23 marca. Ogłoszenie wyników 29 marca. 

Wystawa pokonkursowa do 8 kwietnia.

12. 01.03. 
godz. 17.00

Wernisaż prac konkursowych 
„Jestem bezpieczny – czuję się bezpiecznie”

Przedszkole nr 37
tel. 43 96 321

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wernisaż prac plastycznych rybnickich przedszkolaków biorących 
udział w konkursie.  Wstęp bezpłatny.

13. 02.03. 
godz. 12.15 „Krzywe zwierciadło” PSE Narodowy Teatr Edukacji, 

RCK, tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu NTE. Cena biletu 11 zł. 

Bilety można zamawiać wyłącznie w PSE NTE, tel. 0 608 526 910

14. 03.03. 
godz. 9.00 Potyczki z ortografią DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa
DK Niedobczyce Konkurs finałowy. Wstęp wolny.

15. 04.03. godz. 
9.00 i 11.30 „Zbrodnia i kara” Krakowska Agencja Artystyczna, 

RCK, tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
z Koszalina. Cena biletu 17 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie 

w Krakowskiej Agencji Artystycznej tel. (033) 815 71 03, 0 604 453 521

16. 04.03.godz. 
18.00 i 20.00 Kabaretowe LARMO Młodzieżowy Dom Kultury 

i rybnickie kabarety,  tel. 42 24 088
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Broniewskiego 23 Szczegóły na www.larmo.art.pl

17. 05.03. 
godz. 14.00 Dzień Kobiet Zw. Emerytów i Rencistów

DK Chwałowice, tel. 42 16 222
Sala kolumnowa 
DK Chwałowice Spotkanie przy poczęstunku, występy zespołów Domu Kultury.

18. 05.03. 
godz. 15.00 Krzyżówka Szczęścia Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska
Krzyżówka szczęścia oraz spektakl teatralny „Legenda o Warsie 

i Sawie”. Wstęp wolny.

19. 05.03. 
godz. 18.00 Dwa Teatry Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska

Wystąpią: Teatr „Agrafka” z Raciborskiego Centrum Kultury 
w spektaklu „Szare” oraz Teatr „Tara Bum” z Rybnickiego Centrum 

Kultury w spektaklu „Wołanie...”. Wstęp wolny.

20. 05. – 06. 03. 
godz. 18.00 Babski Comber DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala imprezowa
DK Niedobczyce Zabawa tylko dla kobiet. Wstęp 25 zł

21. 06.03. 
godz. 17.00 Franz Lehar – „Wesoła wdówka” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Operetka w 3 aktach w wykonaniu Opery Śląskiej 

z Bytomia. Cena biletu 40 zł

22. 06.03. Wszystkim Paniom koncertujemy DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

W programie konkurs na najsmaczniejszy wypiek, pokazy mody i kosme-
tyczne oraz inne atrakcje. Czynny bufet. Wstęp płatny 8 zł, w cenie kawa.

23. 07.03. godz. 
9.00 i 11.30 Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” Krakowska Agencja Artystyczna, 

RCK, tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla szkół w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
z Koszalina. Cena biletu 17 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie 

w Krakowskiej Agencji Artystycznej tel. (033) 815 71 03, 0 604 453 521

24. 07.03. 
godz. 10.00 Spektakl „Księga Bajek” DK Chwałowice

tel. 42 16 222
Sala widowiskowa 

DK Chwałowice Teatr „Silnia” z Bielska – Białej, spektakl dla szkół.

25. 07. – 31.03. Wystawa „Przez sztukę XX wieku” DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Prace plastyczne młodzieży z Gimnazjum Nr 9.

26. 08.03. Z cyklu spotkanie z ciekawym człowie-
kiem: „Wizaż i pielęgnacja twarzy”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Prelekcja z okazji Dnia Kobiet na temat doboru makijażu. 
Wstęp wolny.

27. 08.03. godz. 
9.00 i 11.00

Kornel Makuszyński 
„Koziołek Matołek”

Agencja Cracovia, 
RCK, tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Bajka dla szkół w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina. 
Cena biletu 12 zł. Bilety do nabycia wyłącznie w Agencji Cracovia 

tel. (012) 262 26 92, 0 601 818 613.

28. 08.03. 
godz. 20.00 Film „Nigdy w życiu” DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa
DK Niedobczyce Wstęp 12 zł

29. 09.03. 
godz. 18.00 Kalambury – konkurs Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska
Konkurs Kalambury oraz humoreska „Kubuś Puchatek”. 

Wstęp wolny.

30. 09.03. 
godz. 19.00 Wojciech Kuczok –„Doktor Haust” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK
Monodram w  wykonaniu Michała Żebrowskiego. Reżyseria 
Magdalena Piekorz. Centrum Sztuki „Studio” z Warszawy. 

Cena biletu 35 zł i 25 zł młodzież.

31. 10.03. 
godz. 18.30 Wieczór kabaretowy Agencja Artystyczna „Derkacz”, 

RCK, tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK Wystąpią: Niekiepski kabaret”, kabaret „Derkacz”. 
Cena biletu 30 oraz 25 zł

32. 11.03. 
godz. 18.00

Dzieci przeciw przemocy 
– Gala Sportu

DK Chwałowice
tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 93

Wystąpią dzieci i młodzież, Koka i Judo z Jastrzębia Zdroju, 
Straż Miejska, Policja.

33. 11. – 12.03. Festiwal Bluesowy Rybnik Blues 2005 RCK, tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK Szczegóły „GR” strona 21.

34. 12.03. godz. 
8.00 – 17.00 Skat Sportowy DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala imprezowa
DK Niedobczyce II kolejka rozgrywek ligowych. Szczegóły u organizatora.

35. 12.03. 
godz. 18.00 Cinema Off DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

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

36. 13.03. 
godz. 17.00

Wiesław Turek 
„Sylwester z niespodzianką”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK Farsa w wykonaniu Studia Teatralnego TZR w reżyserii Janusza 

Majewskiego. Cena biletu 8 zł

37. 15.03. godz. 
8.00 – 14.00 Audycje umuzykalniające dla młodzieży Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1

Koncert dla szkół pt. „Muzyka cygańska”. Wykonawcy: Maria 
Ziętek – sopran, Paweł Stawarski – skrzypce, Ksenia Więcek – fortepian, 

Hanna Freund – prowadzenie.
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38. 15.03. 
godz. 16.00 Przedszkolaki tańczą i śpiewają DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa
DK Niedobczyce Wystąpi Przedszkole Nr 23, 25, 45. Wstęp wolny.

39. 15.03. 
godz. 19.00 Dzień Świętego Patryka Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1 Koncert zespołu „Carrantuohill”. Cena biletu 35 zł, 25 zł

40. 16.03. godz. 
8.00 i 11.15 Mała Akademia Filmowa DKF „Ekran, Rybnickie Centrum 

Kultury tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Program edukacyjny dla szkół. Temat „Nasz polski portret własny”. 

Wykład – Stanisław Janicki.

41. 17.03. 
godz. 16.00

Szachowy Turniej Wielkanocny 
„O kopę jaj”

DK Chwałowice
tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 93 Otwarty Turniej Szachowy. Wstęp wolny.

42. 18.03. II Przegląd Małych Form Teatralnych 
„Scenka”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Przegląd w formie konkursu dla przedszkolaków i uczniów klas 
I-III szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje w biurze 

DK Niewiadom.

43. 18.03. 
godz. 19.00 Niedobczyckie Wieczory Muzyczne DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Hol DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
W programie „ElektromAnia” czyli Ania Zielińska 

– skrzypce + elektronika. Wstęp 10 zł

44. 18.03. II Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni Rybnik
ul. Podmiejska

17.30 – Otwarcie Festiwalu połączone z koncertem zespołu TRES 
JAZZ, 18.30 – 19.30 – prezentacja wystawy Fotografii EX ORIENTE 

DE LUX; 19.30 – 21.30 
– prezentacja Wojciech Prażnowski. Wstęp wolny.

45. 18. – 24.03. V „Filmostrada” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1 Szczegóły w repertuarze kina Premierowego i na stronie 21 „GR”.

46. 19.03. 
godz. 15.00 „Wyrwidąb i Waligóra” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

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

Cena biletu 8 zł

47. 19.03. II Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni Rybnik
ul. Podmiejska

W godzinach od 16.30 – 21.30 odbędą się prezentacje następujących 
artystów: Marcina Liberskiego i Krzysztofa Szewczyka; Beskidzkie-
go Towarzystwa Fotograficznego; Rafała Milach; Klubu Fotograficz-

nego „Kontakt”z Cieszyna; Andrzeja Kramarz. Wstęp wolny.

48. 20.03. II Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni Rybnik
ul. Podmiejska

W godzinach od 16.00 – 21.00 odbędą się prezentacje Klubu 
Fotograficznego „Koń Trojański” z Sosnowca; Grupy 

Fotograficznej „Precel” z Gliwic; Krzysztofa Gierałtowskiego; 
Klubu Fotograficznego „Natąchwilę” z Katowic; oraz Klubu 

Fotograficznego Format z Rybnika. Wstęp wolny.

49. 21. – 23.03. Wystawa pokonkursowa na „Najzabaw-
niejszą Kukłę Marzanny”

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Wystawa pokonkursowa, czasowa.

50. 21.03. 
godz. 10.00 Powitanie Wiosny DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
Park przy DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Palenie Marzanny, rozstrzygnięcie konkursu na kukłę Marzanny.

51. 21.03. 
godz. 10.00 Obrzęd Marzankowy DK Chwałowice

tel. 42 16 222
Park za DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93
Dzielnicowe powitanie wiosny – korowód z orkiestra dętą, 

konkurs na Marzannę, poczęstunek z kotła.

52. 22.03. 
godz. 10.00 Plastyczny Konkurs Wielkanocny DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wystawa prac.

53. 22.03. Wyjazd na „Zorbę” do Teatru Muzycznego 
w Gliwicach

DK Niewiadom
tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice

Liczba miejsc ograniczona. Wyjazd o godz. 17.15. Bilet wstępu 
z przejazdem: ulgowy – 25 zł, normalny – 28 zł. Zapisy i szczegóły 

u organizatora.

54. 26.03. 
godz. 11.00 Mistrz Gier i Zabaw Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni Rybnik

ul. Podmiejska Konkurs – podsumowanie miesiąca. Impreza zamknięta.

55. 29.03. Wiosenny Turniej Gier Świetlicowych DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Turniej dla dzieci i młodzieży – odpłatność 1 zł/os. Turniej obejmuje 
bilard, warcaby, tenisa stołowego i „piłkarzyki”

56. 30.03.
godz. 18.00

Koncert kameralny z cyklu 
„Muzyka na Ratuszu”

RCK, tel. 42 22 132;
Muzeum w Rybniku,  tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystąpi Kwartet „Akademos”. W programie W.A. Mozart – Kwar-
tet G-dur KV 80, J. Haydn – Kwartet smyczkowy C-dur op. 20 nr 2; 

F. Schubert – Kwartet smyczkowy D-dur D 74. Wstęp wolny.

SPORT I TURYSTYKA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

57. marzec Amatorska Liga Piłki Siatkowej Ryb-
nik 2004/2005

Tadeusz Bonk 
tel. 0 603 770 779

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

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

ul. Powstańców Śl. 40/42
W rundzie play – off spotkają się drużyny I i VIII, II i VII, III i VI 

oraz IV i V tabeli rozgrywek.

59.
marzec 

(każdy ponie-
działek i środa)

Grupa I rocznik 1990 i młodsi 
– zajęcia sportowe

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

Boisko i sala G12 przy
ul. Sportowej w Niewiadomiu Zajęcia w poniedziałki o godz. 17.00, a w środę o godz. 18.00.

60. marzec (każda 
środa i piątek) Grupa II rocznik od 1986 do 1989 KS „Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko i sala G12 przy

ul. Sportowej w Niewiadomiu Zajęcia w środy o godz. 18.00, a w piątki o godz. 17.00.

61.
marzec 

(każdy wtorek 
i czwartek)

Grupa III rocznik 1985 i starsi KS „Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy ul. Sportowej
w Niewiadomiu Zajęcia we wtorki o godz. 18.00 a w czwartki o godz. 17.00.

62. 01.03. 
godz. 16.00

Puchar Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

UKS Fair Play
tel. 42 48 687

UKS Fair Play
ul. Reymonta 69 Wstęp wolny.

63. 02.03. 
godz. 16.00 III Mega Puchar Klub Energetyka

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

63 03.i 17.03.2005
  godz. 17.30

Śląska Liga kadetek
w  koszykówce 

RMKS Rybnik, tel. 739 58 17
( W.Pierchała )

Sala sportowa ul. Różańskiego 
( Szkoła Podstawowa nr 5 )

Mecz: RMKS Rybnik – Zryw Dębieńsko.
Mecz: RMKS Rybnik – GUKS Lipowa,

wstęp wolny

64. 05.03. 
godz. 14.00 Mecz towarzyski drużyny seniorów KS „Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

w Niewiadomiu KS „Polonia” Niewiadom – LKS Krzyszkowice

65 05.03.2005
godz.16.30 O wejście do I ligi koszykówki kobiet RMKS Rybnik, tel. 739 58 17

( G.Wistuba )
Hala sportowa  MOSiR Rybnik 
– Boguszowice ul. Jastrzębska

Mecz: RMKS Rybnik – Górnik Wieliczka
wstęp wolny

66 07.03.2005
godz. 16.30

Śląska Liga Młodziczek Starszych w  
koszykówce 

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

Sala sportowa ul. Różańskiego 
( Szkoła Podstawowa nr 5 )

Mecz: RMKS Rybnik – Zryw Dębieńsko
wstęp wolny

67 08.03. Dzień Kobiet w Bushido CRiR Bushido
tel. 42 35 944

CRiR Bushido
ul. Floriańska 1

Dla wszystkich Pań obniżka 40% cen na wszystkie usługi 
z zakresu fizjoterapii oraz odnowy biologicznej.

68 12.03. 
godz. 14.00 Mecz towarzyski drużyny seniorów KS „Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

w Niewiadomiu KS „Polonia” Niewiadom – KP Kamień

69 15.03. 
godz. 16.00 VIII Turniej Szachowy Grand Prix UKS Fair Play

tel. 42 48 687
UKS Fair Play

ul. Reymonta 69 Wstęp wolny.

70 16.03.2005
godz. 16.30

Śląska Liga Juniorek
w koszykówce

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

Hala sportowa  MOSiR Rybnik 
– Boguszowice ul. Jastrzębska

Mecz: RMKS Rybnik – MKS Strzelce Opolskie
wstęp wolny

71 19.03. 
godz. 14.00 Mecz towarzyski drużyny seniorów KS „Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

w Niewiadomiu KS „Polonia” Niewiadom – LKS Dzimierz

72 19.03. 
godz. 16.00 Mecz towarzyski drużyny seniorów KS „Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko przy ul. Sportowej

w Niewiadomiu
KS „Polonia” Niewiadom – KS „Naprzód” Rydułtowy 

(Liga amatorska)

73 20.03. Grand Prix Amatorów w Tenisie Stołowym 
o Indywidualne Mistrzostwo Rybnika

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

Hala widowiskowo-sportowa 
w Boguszowicach 

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

74 23.03. 
godz. 16.00 IX Wiosenny Puchar Szachowy Klub Energetyka

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

75 23.03. Integracyjne Mistrzostwa Tenisa Stołowe-
go o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika

CRiR Bushido
tel. 42 35 944

CRiR Bushido
ul. Floriańska 1 Szczegóły u organizatora.

76 26.03. godz. 
9.00 – 13.00

Grand Prix Rybnika w Szachach 
Szybkich P-15

Śląski Klub Sportowy Niesłyszą-
cych tel. 45 68 925 ( A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

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

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 3131



Ogłoszenie wyników (z dnia 30 grudnia 2004 r.) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w roku 2005 w zakresie: 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa; ratownictwa i ochrony ludności; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; podtrzy-
mywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; ochrony 
i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych

MONITOR  MIEJSKIMONITOR  MIEJSKI  Lu
ty

 20
05

UCHWAŁY • PRZETARGI • ZARZĄDZENIA • OGŁOSZENIA 

lp. podmiot nazwa projektu kwota 
przyznana

1 2 3 4
1 Areoklub ROW Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sportach lotniczych 16 000,00 zł 

2 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Cykl warsztatowo–szkoleniowy poświęcony problematyce tworzenia i funkcjonowania 
Centrum Integracji Społecznej  -   zł 

3 Dom Kultury w Niedobczycach Wychowanie przez sztukę i opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowiska 
patologicznego „Zima w mieście” i „Lato w mieście 3 300,00 zł 

4 Dom Kultury w Chwałowicach Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób zagrożonych patologiami społecznymi 
„Bezpieczna Przyszłość” – cykl spektakli profilaktycznych    -   zł 

5 Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” Kultura, sztuka - wychowanie przez sztukę 10 000,00 zł 
6 Fundacja „Signum Magnum” „Debeściaki” – program socjoterapeutyczny 15 600,00 zł 
7 Gimnazjum Nr 4 Program profilaktyczno–wychowawczy „Razem prościej” pod hasłem „Mam ochotę na zdrowie” 4 880,00 zł 
8 Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży    -   zł 
9 Górniczy Klub Żeglarski 

„KOGA–KOTWICA”
Organizacja systemu regat „Lato z Regatami” z finałowymi regatami o „Złotą Wstęgę Lata” 1 000,00 zł 

10 Współorganizacja obozu żeglarskiego nad j. Dobskim na Mazurach dla dzieci z rodzin ubogich  i patologicznych    -   zł 
11

Grupa Kolarska „Rybnik”

II Puchar Rybnika MTB 4 – cross 2005 – kolarstwo MTB (zawody międzynarodowe) 1 000,00 zł 
12 Rybnicka Czasówka MTB – cross country – kolarstwo MTB (zawody ogólnopolskie) 1 000,00 zł 
13 Maraton MTB – cross country 2005 –  kolarstwo MTB (zawody ogólnopolskie) 1 000,00 zł 
14 Działalność całoroczna Grupy Kolarskiej „Rybnik -   zł 
15 Grand Prix Rybnika MTB 2005 – cross country – kolarstwo MTB (zawody ogólnopolskie) -   zł 
16 Klub Olimpĳczka „Sokolnia” Rodzinny Piknik Olimpĳski Rybnik 2005 3 000,00 zł 

17 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Jedność” Grabownia-Golejó

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(piłka nożna) 3 000,00 zł 

18 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Naprzód” Kłokocin

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(piłka nożna)   -   zł 

19 Klub Sportowy „Ryfama” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (biathlon) 20 000,00 zł 
20 Klub Sportowy „Silesia” Rybnik Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (baseball, soball) 17 700,00 zł 
21 IV turniej kadetów w baseballu 5 400,00 zł 
22 Klub Sportowy „Górnik” Boguszowice IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS „Górnik” Boguszowice -   zł 

23 Klub Sportowy
„U Walka” Gotartowice

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(piłka nożna) 3 000,00 zł 

24 Kółko Rolnicze Popielów Obchody dożynek dzielnicowych i 60–lecia Koła Gospodyń 2 600,00 zł 
25 Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” Obchody Świąt Narodowych i Uroczystości Miejskich Gminy Rybnik 25 000,00 zł 
26 Rybnickie Kolędowanie -   zł 
27 Miejski Klub Szachowy  w Rybniku Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (szachy) 40 000,00 zł 
28 XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Rybnik 2005 3 500,00 zł 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15,  poz. 148 z późniejszymi 
zmianami) informuję, że uchwałami 4100/III/26/2005 i 4100/III/27/2005 
z dnia 2 lutego 2005 roku, III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach wydał  pozytywną opinię o: 
1. prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty 

długu Miasta Rybnika.
2. możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 79.840.000 zł przyję-

tego w budżecie na 2005 rok Miasta Rybnika.
Pełne teksty uchwał wraz z uzasadnieniami są zamieszczone na 

stronie internetowej miasta – www.rybnik.pl.

Bezpłatne badania mammograficzne
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku od 1 lutego 2005 roku po raz 
kolejny realizuje program wykrywania raka piersi metodą mam-
mografii przesiewowej. Program ten, w pełni sfinansowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczony jest dla kobiet w wieku 
50–69 lat z obszaru województwa śląskiego, które nie miały wykonanej 
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Rejestracja odbywa się osobiście (Zakład Diagnostyki Obrazowej – 
II p. nad Izbą Przyjęć) lub telefonicznie pod nr telefonu: 422-52-51. Nie 
jest wymagane skierowanie.

SPZOZ WSS informuje, iż Pracownia Mammografii nr 3 w Rybniku 
spełnia wszelkie warunki bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli 
wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Orzeł z Działu Orga-
nizacyjnego.

Przebieg zbiórki publicznej z przeznaczeniem 
na budowę WSS nr 3 w Rybniku 

za okres od 1.02.2002 do 31.12.2004 roku.
Zbiórkę przeprowadzono na terenie miasta Rybnika na podstawie 

decyzji Marszałka Województwa Śląskiego. Przestrzegano zasad pełnej 
dobrowolności ofiarodawców. 

W okresie od 1.02.2002 r. do 31.12.2004 r. zebrano łącznie 320 zł. Uzy-
skany ze zbiórki publicznej dochód przeznaczono na bieżące roboty 
budowlane w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym nr 3. W związku 
z przeprowadzeniem zbiórki publicznej nie poniesiono kosztów.

Zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego nr OK./0191/1/2002 
z 1.02.2002 r.

Prezydent Miasta Rybnika 

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego Miasta Rybnika w zakresie:
edukacji ekologicznej pt. „Warsztaty świadomości ekologicznej”.  

Zadanie określone  w tytule konkursu powinno zostać zrealizowane 
do 15 grudnia 2005 r. i musi dotyczyć uczniów rybnickich szkół.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązującym druku (do po-
brania ze strony internetowej Urzędu:  www.rybnik.pl lub w kancelarii 
Urzędu  Miasta) w  terminie do 24 marca 2005 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2005 r. Informacja 
o wynikach konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Rybnika (obok pok.013), w Gazecie Rybnickiej oraz 
na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej www.rybnik.pl/BIP
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29 Miejski Uczniowski Klub Sportowy 
„SZS” Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży szkół Miasta Rybnika -   zł 

30 Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (piłka nożna) 117 000,00 zł 

31 Międzyprzedszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Smerfy”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(szachy) 9 000,00 zł 

32 Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne Polska 

 Śląskie

Sport Osób Niepełnosprawnych – szkolenie oraz organizacja i udział niepełnosprawnych w imprezach sportowych 10 000,00 zł 
33 III Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej 1 850,00 zł 
34 III Regionalny Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej 1 150,00 zł 

35 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szachowe 
Osób Niepełnosprawnych „Fianche�o” Mistrzostwa Śląska w szachach osób niepełnosprawnych -   zł 

36 Parafia Rzymskokatolicka 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Rybniku Niedobczycach

Opieka nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, biednych, dysfunkcyjnych 
„Razem miło, wesoło i bezpiecznie” 5 000,00 zł 

37 Półkolonie prfilaktyczno-wychowawcze -   zł 
38

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Rybniku Boguszowicach

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowiska patologiczneg 5 000,00 zł 
39 XIII Farski Festyn 2 000,00 zł 
40 VI Archidiecezjalny Konkurs Literacki -   zł 
41 Przygotowanie bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy -   zł 
42 Polski Związek Baseballu i Soballu Turniej Nadziei Olimpĳskich w baseballu 10 000,00 zł 
43 Polski Związek Katolicko - Społeczny Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 2 000,00 zł 

44 Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajo-
znawcze Oddział w Rybniku Turystyka krajoznawczo–rekreacyjna na ziemi rybnickiej 7 100,00 zł 

45 Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej

Roczna kampania zdrowia Rybnik 2005 2 250,00 zł 
46 Program profilaktyczno - terapeutyczny „TRATWA” 19 930,00 zł 

47 Rybnicki Klub Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej 
i wychowania przez sztukę „Seniorzy, pozostawieni sami sobie, nigdy nie dotrą na bal...! 6 000,00 zł 

48

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

Czwartki lekkoatletyczne 1 000,00 zł 

49 Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (boks, 
lekkoatletyka, koszykówka dziewcząt, pływanie, szermierka) 149 500,00 zł 

50 „IV Puchar Polski Seniorów im. Antoniego Sobika w szabli połączony z integracyjnym turniejem 
szermierczym na wózkach inwalidzkich” 2 800,00 zł 

51 Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szermierczy Dzieci i Młodzieży w Szabli i Szpadzie „Stuart Cup” 2 800,00 zł 

52 „Puchar Polski Młodzieżowców w szabli połączony” z „Młodzieżowym turniejem szermierczym na wóz-
kach inwalidzkich” -   zł 

53 Rybnickie Centrum Sportów Walki Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych -   zł 

54 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów 
„Silesia” Festyn środowiskowy „Na wesoło i sportowo baw się razem z nami” -   zł 

55 Rybnickie Stowarzyszenie Muzyczne 
„Jazz Club Mimoza”

Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę „Cykl Koncertów Jazzo-
wych z udziałem Gwiazd Jazzu Światowego i muzyków z regionu rybnickiego -   zł 

56 Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Chrystusa Króla Festyn dla społeczeństwa, młodzieży i dzieci w dzielnicy Golejów 1 850,00 zł 

57
Rzymskokatolicka Parafia

 pw. Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus

Śląskie Dni Skupienia i Modlitwy 5 000,00 zł 
58 Obóz integracyjny dla rodzin z problemem alkoholowym 4 500,00 zł 
59 Mikołaj dla dzieci z rodzin patologicznych 1 000,00 zł 
60 Kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych i dzieci niepełnosprawnych -   zł 
61

Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica”

Środowiskowa Impreza Integracyjna – „Mój przyjaciel pies” 1 000,00 zł 

62 Boguszowicka Skarbnica Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn – U siebie ku kreatywności
 – projekt interdyscyplinarny działania regionalnego 1 500,00 zł 

63 „Galeria Pasjonatów” – projekt cykliczny 1 000,00 zł 
64 „Pora na dobry sport” zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży -   zł 
65

Stowarzyszenie Edukacji
Artystyczno - Oświatowej 

w Katowicach

VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Instrumentalnej 1 000,00 zł 
66 Przegląd Zespołów Muzyczno–Ruchowych dla najmłodszych 1 000,00 zł 
67 Koncerty „Dzieci – Dzieciom” 1 900,00 zł 
68 Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 4 500,00 zł 
69 Koncerty Dobroczynne w Rybniku -   zł 

70

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej „Przygoda”

„Nowe oblicze Europy a działalność zespołu ludowego. Rola młodego pokolenia w zachowaniu folkloru, tra-
dycji i zabytków kultury” – udział ZTL „Przygoda” w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Czarnogórze 5 000,00 zł 

71 „Moje spotkania z folklorem” – II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny połączony z VI Konkursem Piosenki 
Śląskiej „Karolinka 2005” 2 900,00 zł 

72 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiaty” 1 000,00 zł 
73 Tradycyjna kultura ludowa i folklor a współczesne świadectwa jej trwania w oczach dziecka -   zł 

74 Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej „Przygoda” Międzynarodowe Spotkania Taneczne „Przygoda i Przyjaciele” 10 000,00 zł 

75 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Rybnika Boguszowic „17–tka” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Rybniku - Boguszowicach 85 000,00 zł 

76 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy 
Maroko–Nowiny Ochrona i promocja zdrowia -   zł 

77 Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Rybniku III Piknik Przyjaciół II LO -   zł 
78 Stowarzyszenie Śląskie Centrum Mu-

zyczne„Muzyka i Ruch”

Rybnicka Jesień Chóralna pod patronatem honorowym Henryka Mikołaja Góreckiego 5 000,00 zł 

79 Rozwój amtorskiego ruchu artystycznego, prezentacja dorobku kultury, edukacja kulturalna 
i wychowanie przez sztukę. Promowanie Miasta Rybnika 3 600,00 zł 

80 Stowarzyszenie „Integracja Społeczna” Program profilaktyczny „Horyzonty” 10 000,00 zł 
81

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących

Sport osób niepełnosprawnych - szkolenie, organizacja, udział w imprezach 5 000,00 zł 
82 V Ogólnopolski Turniej Szachowy P-15 z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 900,00 zł 
83 Grand Prix Miasta Rybnika w szachach szybkich P–15 1 000,00 zł 
84 VI Międzynarodowy Turniej o „Kryształową piłkę” w halowej piłce nożnej -   zł 

85 Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków Dni Cecyliańskie 2005 – koncerty muzyczne chórów i zespołów muzycznych -   zł 

86 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Program opieki i przeciwdziałania marginalizacji ludzi bezdomnych i eksmitowanych z terenu gminy Rybnik
87 Towarzystwo Przyjaciół Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia  im. Karo-
la i Antoniego Szafranków w Rybniku

Spotkanie z mistrzem – Bartłomiej Nizioł 6 500,00 zł 
88 Spotkanie z mistrzem – Adam Makowicz -   zł 
89 Spotkanie z mistrzem – Piotr Paleczny -   zł 

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 3333
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90

Towarzystwo Sportowe VOLLEY

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (siatkówka) 40 500,00 zł 

91 Organizacja lokalnych, regionalnych imprez sportowych (imprezy rekreacyjno-sportowe) Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej Rybnik - Finał 2 000,00 zł 

92 Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych Volley Camp -   zł 

93 Uczniowski Klub Sportowy „Reflex” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(szermierka, lekkoatletyka, biegi na orientację) 6 000,00 zł 

94
Uczniowski Klub Sportowy „Atak”

X Turniej młodzików w baseballu z okazji „Dnia Dziecka” 2 000,00 zł 
95 Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (baseball, soball) 2 500,00 zł 
96 Turniej z okazji X lecia Klubu -   zł 
97 Uczniowski Klub Sportowy „Bushi” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (judo) 3 000,00 zł 

98 Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(siatkówka halowa i plażowa) 2 000,00 zł 

99 Uczniowski Klub Sportowy 
„Osiemnastka”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(siatkówka, lekkoatletyka, sporty zimowe) 6 000,00 zł 

100 „Wigilia dla każdego” 4 000,00 zł 

101 Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(baseball, tenis stołowy, siatkówka) 6 000,00 zł 

102 Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(gimnastyka, siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców) 6 000,00 zł 

103 Uczniowski Klub Sportowy „Rapier” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (szermierka) 3 000,00 zł 
Ogółem 774 510,00 zł 

Pozostałe oferty nie zostały rozpatrzone z powodu braków formalnych lub niezgodności tematycznej z ogłoszonym konkursem

„Czapka” sfinalizowana 
— Dziękujemy wszystkim darczyńcom i za-

angażowanym w akcję „Czapka św. Mikołaja”. 
Szczególne podziękowania należą się rybnickiemu 
hipermarketowi „Real” za umożliwienie zbiórki 
pieniędzy i darów — podsumowuje akcję prze-

wodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szymon 
Medalion. Z uzbieranych pieniędzy i środków 
rzeczowych o wartości 22.082,15 zł przygotowano 
ok. 1300 paczek, które dotarły do dzieci z rodzin 
potrzebujących wsparcia. W „Czapkę św. Mikołaja” 
zaangażowanych było ok. 100 wolontariuszy – lice-
alistów, gimnazjalistów i studentów.

Kościół Chrześcijański w Duchu 
Prawdy i Pokoju 

uprzejmie informuje, że ze zbiór-
ki kwestarskiej zebrano 2959,30 zł 
z czego przeznaczono na lekar-
stwa 964,30, na żywność 1345 zł, 
na odzież 650 zł.
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Pogotowie dźwigowe  42 24 085

Rybnickie telefony alarmowe:Rybnickie telefony alarmowe:

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

Tel. (czynny w cza sie dyżurów): 42 37 268.
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.

Dyżury prawne w biurze poselskim w czwartki 15.00–17.00 (tylko oso bi ście)

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00

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

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

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

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy De mo kra tycz nej
w każdy czwar tek w miejsko–powiatowym biurze SLD

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

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

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

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik,
Rynek 12a

BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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:Ważne adresy i telefony:

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

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

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

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

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

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

w godz. od 11.00 do 14.00

Biuro senatora UW Klemensa Ścierskiego jest czynne w poniedziałki 
od 13.00 do 15.00, Rynek 13 (w budynku BISE) 

Dyżur senatora UW

3838 Nr 2/404; luty 2005
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