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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu zdrowia, 

pogody ducha, samych sukcesów 
oraz dużo wiosennego słońca 
i optymizmu, tak potrzebnego 
w zgiełku dnia codziennego.
Życzymy też chwili refleksji 

związanej z radosnym czasem 
Zmartwychwstania Pańskiego 

i prawdziwie rodzinnego świętowania.
 

Z Wielkanocnym pozdrowieniem
Prezydent i Rada Miasta Rybnika
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Dziękujemy firmie Rojek Decor za udostępnienie ozdób wykorzystanych na okładce obok.

Zdrowych, pogodnych i ciepłych 
Świąt Wielkiej Nocy

swoim Czytelnikom życzy redakcja „Gazeta Rybnicka”

3Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

Drodzy Rybniczanie!

Koniec zimy to czas tradycyjnych spotkań z mieszkańcami dwudziestu siedmiu rybnickich dzielnic. 
To również czas wykorzystany na prace związane z reorganizacją rybnickiej oświaty oraz na szeroko 
zakrojone plany związane z rozwojem naszego miasta.

Coroczne spotkania sprawozdawcze w dzielnicach cieszą się coraz to większym zainteresowaniem 
z Państwa strony. Raduje fakt, że interesujecie się Państwo losami swych „Małych Ojczyzn”. Dzięki 
temu nasze miasto ma szanse na szybszy rozwój, bo poprzez naszą wspólną rozmowę wpływacie 

Państwo na kierunki rozwoju Rybnika. Sprawa ta jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ słuchając głosów każdej 
z rybnickich dzielnic - tych pochlebnych oraz krytycznych – mam bezpośredni i jasny obraz oczekiwań płynących 
ze strony lokalnych społeczności. Zestawiając je z szeroko pojętymi możliwościami miasta, łatwiej przychodzi mi 
formułować strategiczne i długofalowe plany. Jest również pewne, że poprzez konstruktywny dialog urzeczywistnia 
się idea społeczeństwa obywatelskiego w naszej młodej jeszcze, demokracji samorządowej.

Jednym z najczęściej pojawiających się tematów wspomnianych spotkań jest realizowana z pieniędzy Unii 
Europejskiej budowa 630 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość wobec wystę-
pujących czasem utrudnień związanych m.in. z trudnym procesem technologicznym czy warunkami dojazdu do 
posesji. Zachęcam do dalszej i dobrej współpracy z wykonawcami tego – należącego do największych w Polsce 
– zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska. Jestem przekonany, że budowana kanalizacja będzie 
służyć dobrze nam i następnym naszym pokoleniom.

Pytacie też Państwo o zmiany w sieci rybnickich placówek oświatowych. Należy się Państwu informacja,  
że w sprawie ich reorganizacji pracuje specjalny zespół, złożony w większości z fachowców, na co dzień zaj-
mujących się organizacją edukacji. Pragnę zaznaczyć, że każda istotna decyzja podejmowana na podstawie 
wytycznych tego zespołu przedstawiana jest do wiadomości przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, 
rad pedagogicznych etc. Zespół ten zajmuje się sprawą rybnickiej oświaty w sposób kompleksowy, uwzględniając 
wszystkie niezbędne czynniki związane rozwojem edukacyjnym młodych rybniczan. Lecz w tej trudnej sytuacji 
demograficznej jedno dla mnie jest oczywiste – nie chciałbym dopuścić do działań, podczas których miałaby 
zostać zlikwidowana np. szkoła w dzielnicy, w której nie ma innych ośrodków kulturotwórczych.

Zainteresowanie Państwa budzi również sprawa poprawy szkieletu komunikacyjnego naszego miasta. Oprócz 
budowy obwodnicy, trwają również bardzo perspektywiczne prace nad powiązaniem Rybnika i części subregionu 
z planowaną autostradą A1 oraz jej otoczeniem. W mieście trwają konkretne przygotowania do modernizacji 
drogi krajowej nr 78 Gliwice–Chałupki na rybnickim odcinku. Perspektywicznie i długofalowo myślimy też o mo-
dernizacji drogi w kierunku do Żor i do Raciborza.

Jestem pewien, że dzielnicowe spotkania z Państwem dają mi ciągle pełny obraz oczekiwań społecznych 
i przyczyniają się do poprawy warunków życia w miecie.

 Wesołego Alleluja!
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika



Słono za wodę

Pożegnanie... 
Tego dnia jedno miejsce w sali obrad 

było puste. Pojawiło się ciemne sukno  
z czerwoną różą oraz karta do głosowania, 
której jeszcze podczas ostatniej sesji używał 
radny Czesław Tkocz. Gdyby nie ciężka 
choroba zapewne tego popołudnia współ-
decydowałby o sprawach miasta... W dniu 
sesji, 23 lutego prezydent miasta Adam Fudali  
i przedstawiciele Rady Miasta wzięli liczny udział 
w uroczystościach pogrzebowych radnego Blo-
ku Samorządowego Rybnik Czesława Tkocza  
z Niewiadomia, który zmarł 19 lutego. Na począt-
ku sesji Jego pamięć radni uczcili minutą ciszy... 
(Wspomnienie o Cz. Tkoczu na stronie 9.)  

Zmiany i informacja na początek
Zanim prezydent przedstawił comie-

sięczną informację o pracach w mieście, 
radni przegłosowali zmiany w programie 
obrad. Przy trzech głosach wstrzymujących 
się zaaprobowano wprowadzenie do porządku 
sesji, projektu w sprawie zmian w wieloletnich 
programach inwestycyjnych Wydziału Dróg 
na rok 2005, zgłoszonego przez prezydenta. 
Przy 14 głosach przeciwnych upadł wniosek 
radnego Wiesława Zawadzkiego (SLD)  
o wykreślenie z porządku sesji punktów do-
tyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków. Radny 
mówił, że nie chce decydować o cenie wody, 
bo jej wysokość dotyczy również jego samego. 
Prezydent przekonywał radnych, by mimo faktu, 
że propozycja cenowa złożona przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji ustalająca 
nowe taryfy, wchodzi w życie w terminie 70 
dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie 
taryf, czyli 1 kwietnia, niezależnie od decyzji 
radnych, nie pozbawiali się możliwości dyskusji 
w tej sprawie.  

Następnie w informacji o pracach w mie-
ście, A. Fudali mówił o reakcji na decyzję 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach w sprawie połączenia Oddziału 
Terenowego w Rybniku z Oddziałem w Jastrzę-
biu Zdroju,  przypomniał też o dorocznej nara-
dzie w komendzie policji i sprzęcie komputero-
wym przekazanym rybnickiej jednostce (patrz 

poprzedni numer „GR”) oraz zapowiedział, że pod-
czas marcowej sesji RM radni zapoznają się ze 
sprawozdaniem na temat ubiegłorocznej dzia-
łalności policji, miejskich służb inspekcyjnych 
oraz rybnickich straży – miejskiej i pożarnej.  
A. Fudali poinformował też o udziale w spotka-
niu prezydentów miast aglomeracji katowickiej 
i założeniach Narodowego Programu Rozwoju,  
środkach unijnych na lata 2007–2013 i zadaniach 
priorytetowych dla całego subregionu. Podzielił 
się też z radnymi swoimi obawami związanymi 
z planowanym zmniejszeniem o ok. 6 mln zł 
dochodów budżetu miasta z tytułu podatku od 
nieruchomości, jednak z uwagi na tajemnicę 
skarbową, nie ujawnił jakiej firmy rzecz dotyczy. 
Comiesięczną informację prezydent zakończył 
podsumowaniem prac kanalizacyjnych w ryb-
nickich dzielnicach: — Budowa idzie zgodnie 
z harmonogramem — zapewnił. Jak wynika  
z przedstawionych materiałów, w Golejowie 
wykonano już 81% całego zadania, w Zamysło-
wie – 79,5%, a w Kamieniu – 87,39%. 7 stycznia 
przekazano plac budowy w ramach kolejnego 
kontraktu dla dzielnic Ligota–Ligocka Kuźnia, 
Gotartowice i Boguszowice Stare, a 6 stycznia 
– dla Radziejowa i Popielowa. 

Plan do poprawki
Radni zaakceptowali zmiany dotyczące 

planowanej „modernizacji drogi krajowej 
nr 78”. Jak wyjaśnił referujący projekt skarbnik 
miasta Bogusław Paszenda, wiążą się one 
ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. 
A ta wynikła z przesunięcia robót I etapu (ul. 
Wodzisławska – remont wiaduktu i moder-
nizacja drogi), z uwagi na fakt, iż od marca  
w tym rejonie będą realizowane prace związane 
z budową kanalizacji w ramach programu ISPA. 
Dlatego też zwiększone zostały nakłady II etapu 
tego zadania, a mianowicie modernizacja ul. 
Gliwickiej – Rybnickiej. Skorygowano również 
planowane nakłady na rok 2006. Zanim radni 
przystąpili do głosowania, Krystyna Stokłosa 
(RIO) wskazując na rozbieżności w uzasadnie-
niu do uchwały, po raz kolejny zwróciła uwagę 
na nieadekwatne wyjaśnienia w nim zawarte, 
zważywszy, że dotyczy ono uchwały dodatkowej, 
która nie była oceniana przez żadną komisję: 

— Proszę, by uzasadnienia odzwierciedlały 
stan faktyczny, a wyjaśnienia były tak napisane,  
by każdy z radnych wiedział, o co w danej 
sprawie chodzi. Ja mam zawsze jakiś niedosyt 
— mówiła. Uchwałę przyjęto przy 7 głosach 
wstrzymujących się. 

Śródmieście z planem
Kolejnym tematem jakim zajęli się 

radni było ustalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nów śródmieścia miasta Rybnika wraz  
z otoczeniem. Jak wyjaśnił wiceprezydent Je-
rzy Frelich, plan obejmuje powierzchnię 266 
ha i ma wskazać możliwości rozwoju terenów 
przez wyznaczenie obszarów do zabudowy  
i działalności usługowych oraz ustalić zasady 
ochrony wartości kulturowych i przekształcenia 
struktury funkcjonalno–przestrzennej terenów, 
w celu poprawy systemów komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej. Plan decyduje  
o przeznaczeniu terenów i zasadach ich zago-
spodarowania, przekształceniach zabudowy  
w kierunku usługowym i 18 obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków województwa śląskiego, 
jak np. bazylika św. Antoniego czy budynek 
starostwa. Są też przepisy dotyczące dróg i ulic 
oraz terenów niezbędnych do wytyczenia ścieżek 
rowerowych, a także lokalnych warunków, zasad 
i standardów kształtowania zabudowy. Plan jest 
konieczny, gdyż bez niego nie można było wyda-
wać pozwoleń na budowę, przez co blokowane 
były wszelkie inwestycje w Śródmieściu. 

Na sesji gościli naczelnik Wydziału Archi-
tektury Janusz Błaszczyński i autor planu 
Wiesław Chmielewski, ale tym razem nie 
mieli oni tyle pracy, jak przy omawianiu planu 
dzielnicy Orzepowice, gdyż uchwałę przyjęto 
jednogłośnie i bez dyskusji. 

Woda jak w morzu?
Radni zatwierdzili nowe taryfy dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków. Efekt: 1 kwietnia (i nie jest to prima 
aprilis) podwyżka wejdzie w życie, i to nie 
tylko za sprawą radnych... W porównaniu  
z rokiem ubiegłym, w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę, odbiorców podzielono na 
dwie grupy – pobierających wodę na cele bytowe 
i odbiorców przemysłowych. W pierwszej grupie 
znalazły się gospodarstwa domowe, wspólnie  
z tzw. pozaprzemysłowymi odbiorcami (pu-
bliczne szkoły, szpitale, przedszkola, instytucje 
państwowe, samorządowe, wojsko, policja  
i in., słowem ci, którzy nie zużywają wody do 
prowadzenia działalności gospodarczej),  
a w drugiej – odbiorcy pobierający wodę na cele 
produkcyjne, usługowe i handlowe. Ci pierwsi za m3 
dostarczanej wody zapłacą 4,25 zł (o 0,15 zł wię-
cej niż dotychczas), drudzy natomiast – 4,30 zł. 
Od 1 kwietnia będzie obowiązywać jedna taryfa 
na odprowadzanie ścieków, wynosząca 4,07 zł 

Jak co roku radni zajęli stanowisko w sprawie podwyższenia cen wody. 
Zadanie „niewdzięczne”, tym bardziej, że opinia Rady Miasta w tej kwestii, 
potwierdza jedynie wprowadzenie nowych taryf w życie. Woda emocji nie 
ostudziła, a atmosferę podgrzały również plany racjonalizacji w rybnickiej 
oświacie. Co ciekawe, los uchwał mógł potoczyć się różnie, gdyż podczas 
sesji to opozycja była w większości... 

Sesja Rady Miasta – 23 lutego 2005
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(do tej pory było 3,99 zł). Zmianie ulega też 
opłata abonamentowa, która dotychczas wynosiła 
6,96 zł. PWiK zaproponowało jej obniżenie, przy 
jednoczesnym uzależnieniu od typu głównego 
wodomierza lub wodomierza w lokalach. I tak 
najpopularniejszy wodomierz o średnicy ø 15–20 
skutkuje miesięczną opłatą w wysokości 6,29 zł, 
największy ø 80–150 – 139,06 zł. Podlicznik na 
wodę bezpowrotnie straconą, czyli taką, którą 
np. podlewamy ogródek, wiąże się z opłatą 
miesięczną w wysokości 3,15 zł. W przypadku 
odbioru ścieków od klienta posiadającego wła-
sne ujęcie wody, obowiązująca stawka opłaty 
abonamentowej to 3,15 zł. (Uchwałę publikuje-
my w Monitorze na str. 41). Jak poinformował 
referujący projekt wiceprezydent Józef Cyran, 
wniosek taryfowy uzyskał pozytywną opinię 
audytora miejskiego, a szczegóły podwyżki 
omówił prezes PWiK Janusz Karwot, przy-
pominając na wstępie model finansowy, który 
był załącznikiem do umowy kredytowej podpi-
sanej pomiędzy EBOR–em a PWiK, w związku  
z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wynika z nie-
go, że przedstawione stawki taryf zostały ustalo-
ne na poziomie niższym niż przewidywano, i jak 
czytamy w uzasadnieniu, było to możliwe dzięki 
wprowadzonym zmianom organizacyjnym  
i podjętym działaniom technicznym. Ponadto, 
jak dodał prezes PWiK „(...) taryfy wchodzą 
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne.  
I ta wypowiedź mogła okazać się kluczowa dla 
dalszych losów tej uchwały, ale tak się nie stało. 
Zanim jednak radni podnieśli temat zasadności 
głosowania uchwały, przez salę przetoczyła się 
dyskusja, która rozpoczęła się od prezentacji 
przygotowanej przez prezesa PWiK. J. Karwot 
mówił o skutkach finansowych dla gospodarstw 
domowych: — Przy zużyciu na miesiąc 3 m3 wody 
i ścieków oraz opłacie abonamentowej aktualnie 
występującej, skutek finansowy to dwa grosze, przy 
zużyciu 20 m3 – 3,93 zł. Średnie gospodarstwo 
domowe (liczące 2,7 osoby), w którym mówimy 
o dochodzie rozporządzalnym 814 zł na osobę  
w 2005 roku, zużywa 6,56 m3 na miesiąc i dla tego 
gospodarstwa podwyżka stanowić będzie 84 grosze 
— mówił. Prezes Karwot przedstawił też taryfę 
opłat za wodę w innych miastach województwa 
śląskiego – najdroższą mają Wyry – 5,69 zł 
netto (Rybnik 3,97 zł netto, Katowice – 3,87 zł 
netto). Maksymalną cenę na Śląsku jeżeli idzie 
o odprowadzanie ścieków zastosowano w Lędzi-
nach – 6,80 zł netto. Z kolei największą opłatę 
abonamentową ma Bielsko–Biała – 9,81 zł netto 
i, mimo tańszej wody, Jastrzębie – 8,88 zł. 

Serię pytań do prezesa rozpoczął wiceprze-
wodniczący RM Jan Mura (BSR), poruszając 
kwestię wodomierzy w domach jednorodzinnych 
i strat na wodzie. J. Karwot wyjaśnił, że ustawa 
dopuszcza zróżnicowanie opłat w zależności od 
średnicy wodomierzy, a najwięcej, bo ponad 20 
tys. odbiorców ma wodomierze ø 15–20. Jak 

wyjaśniał prezes, ilość awarii spadła w mieście 
o 30% – w roku 2003 było ich 1166, a w roku 
2004 – 784: — To ma bezpośrednie przełożenie 
na straty — mówił. — Prawdopodobnie do końca 
półrocza uruchomiona zostanie brygada wyposa-
żona w specjalne urządzenia, które pozwalają na 
wykrywanie nieszczelności i wycieków, których nie 
można zlokalizować na zewnątrz. (...) Monitoro-
wanie i szukanie takich niekontrolowanych wy-
cieków, które na pewno istnieją, pozwoli obniżyć 
straty o kolejne procenty. Oprócz wymiany sieci, to 
dodatkowy element polityki zarządzania. Na dzień 
dzisiejszy wymieniamy ok. 27 km sieci rocznie, 
żeby wymieniać więcej, musielibyśmy zwiększyć 
nakłady inwestycyjne, a na to nie pozwala nam 
umowa kredytowa z EBOR–em. Krystyna Sto-
kłosa chciała wiedzieć dlaczego zdecydowano 
się na rozróżnienie odbiorców wody, skoro  
w ubiegłym roku przedsiębiorstwo stało na 
stanowisku, że grupa odbiorców przemysłowych 
jest niewielka, więc nie ma sensu wprowadzać 
dla niej odrębnej taryfy? — Odbiorcy prze-
mysłowi to grupa wyższego ryzyka jeżeli chodzi  
o ściąganie należności w stosunku do normalnych 
odbiorców. To firmy, które upadają i dla tej grupy 
musimy tworzyć większe rezerwy. Stąd taryfa jest 
większa. Ponadto firmy korporacyjne mogą sobie 
zaliczać zużycie wody w ciężar kosztów prowadzo-
nej działalności — mówił prezes PWiK. Radna 
RIO przekonywała, że taki podział mógł być 
wprowadzony już wcześniej, a ujednolicanie 
stawek ...nie było przemyślanym krokiem, pytała 
też dlaczego wzrost kosztu wody wynosi w tym 
roku 15 groszy, podczas gdy w zeszłym – 11. 
— Wszystko zostało uzasadnione we wniosku ta-
ryfowym – mówimy o przychodach i niezbędnych 
nakładach, jakie musimy ponieść – majątek firmy 
w roku 2004 wzrósł z 66 mln do 89 mln zł. Stopień 
liczenia amortyzacji jest więc większy. Poza tym 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe,  
u którego kupujemy wodę, podwyższyło cenę wody 
z 1,39 zł na 1,47 zł. Prezes ponownie zwrócił 
uwagę, że zgodnie z modelem taryfowym, cena 
wody powinna być wyższa w stosunku do propo-
nowanej, ale efektywność działań i obniżenie po-
ziomu strat pozwoliły na ustalenie jej na takim, 
a nie innym poziomie. Radna K. Stokłosa pytała 
dalej dlaczego dopiero teraz zdecydowano się 
na wprowadzenie kilku różnych stawek opłaty 
abonamentowej i czym to było podyktowane.  
J. Karwot tłumaczył, że dopiero w ubiegłym 
roku Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie za-
jęła w tej sprawie konkretne stanowisko. — To 
dlaczego już w zeszłym roku nie skorzystaliśmy z 
takiej możliwości? — pytała radna. — Nie było 
do końca jasne czy można tak robić — odpowia-
dał J. Karwot. Nie krył przy tym, że obniżenie 
opłaty stałej spowoduje, że zakładany poziom 
zysku PWiK na rok przyszły będzie niższy. 

W dalszej części dyskusji Bronisław Drabi-
niok (PO) zaapelował do prezydenta, by ten 
przyjrzał się funkcjonowaniu PWiK i dziwił się 
stoickiemu spokojowi radnych wobec podwyżki, 

która „bije w mieszkańców”. Podał też przykład 
cen wody w innych miastach: Łódź – 1,98 zł, 
Rzeszów – 2,27 zł, Konin – 2,12 zł, Inowrocław 
2,15 zł i Bytom – 3,83 zł. — Miasta, które pan 
wymienił w 80% posiadają swoje ujęcia wody. 
Rybnik go nie posiada, a zaledwie 6% w strukturze 
zakupu pochodzi z elektrowni „Rybnik”, bardzo 
mała ilość z Gaszowic, więc jesteśmy skazani na 
kupowanie u hurtownika GPW, który ma taką, 
a nie inną cenę. Ponadto nie należy porównywać 
cen w drugim krańcu Polski, a należy to zrobić 
mając na uwadze realia Śląska, gdzie ze względu 
na szkody górnicze, przedsiębiorstwo ponosi 
określone koszty — mówił J. Karwot. Prezes 
odniósł się również do uwag B. Drabinioka, 
który skrytykował wysoki koszt funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków, gdyż za odprowadzanie 
ścieków trzeba płacić aż 4,07 zł. — Jeżeli idzie 
o koszt oczyszczania 1 m3 ścieków, wynosi on 
poniżej dwóch złotych, ale proszę pamiętać, że 
ścieki muszą jakoś trafić do oczyszczalni. Na 
dzień dzisiejszy miasto posiada 167 km ciągów 
kanalizacyjnych. ISPA ma dociążyć zmodernizo-
waną oczyszczalnię, trzeba więc wziąć pod uwagę 
koszty wybudowania tych ciągów, by ścieki z ca-
łego miasta tam spłynęły — wyjaśniał J. Karwot. 
B. Drabiniok przedstawił również wyliczenia, 
na podstawie których stwierdził, że PWiK 
kupując wodę za 1,47 zł, a sprzedając za 4,25 zł 
(...) zyskuje tylko za samą dystrybucję wody „na 
czysto” 2,68 zł na metrze sześciennym. — Przed-
siębiorstwo jest spółką prawa handlowego i nie 
można mówić wprost, że jeżeli kupujemy wodę  
u hurtownika za 1,47 zł, a sprzedajemy za 4,25 zł, 
ta różnica jest zyskiem przedsiębiorstwa. To koszt 
utrzymania całej infrastruktury i zapewnienia bez-
awaryjnej pracy, a na dzień dzisiejszy 98% awarii 
usuwanych jest do 6 godzin. To koszty, które firma 
ponosi — tłumaczył prezes PWiK. Kazimierz 
Zięba z SdPl podkreślał, że rybniczanie często 
pytają dlaczego woda jest taka droga i nawiązał 
do czasopisma „Polski Instruktor”, które donosi 
„Rybnik na czele”. — Rozumiem stanowisko 
PWiK i fakt zaciągnięcia kredytu, który trzeba 
spłacać, ale może warto szukać innego ujęcia 
źródeł wody —  mówił. — Spółdzielcy oprote-
stowali podwyżkę, która rodzi skutki w rodzinach  
o niskich dochodach. My wiemy, że ludzie nie 
płacą za wodę, ani za czynsz. Prezes Karwot 
ponownie powrócił do poziomu taryf na Śląsku,  
a ponadto wyjaśniał radnym kwestię alternatyw-
nych źródeł dostaw wody: — Rocznie zużywamy 7,5 
mln m3 wody, a dostępność wody na terenie miasta 
Rybnika określa się na 3,5 mln m3 maksymalnie. 
Żeby rozpocząć eksploatację należy uzyskać po-
zwolenie wodno–prawne, które pozwala czerpać 
wodę. Aby móc tłoczyć ją do sieci musimy wodę 
uzdatnić, to kolejny koszt. Ponadto sprawdziłem 
i z całą pewnością nie uzyskamy takiej ilości 
pozwoleń wodno–prawnych – mówił J. Karwot, 
przybliżając radnym temat dostępności innych 
źródeł wody, studni głębinowych, koncepcji 
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uzdatniania wody i badań laboratoryjnych.  
W. Zawadzki pytał dlaczego w Raciborzu 1 m3 
wody kosztuje tylko 2,10 zł. Tańsze jest również 
odprowadzanie ścieków (2,51 zł). — Wodociągi 
raciborskie są zakładem budżetowym, a nie spół-
ką prawa handlowego, jak my. Racibórz ma zwar-
tą zabudowę, a wówczas koszt dostarczenia wody 
spada. Ponadto w Raciborzu jest 168 km sieci,  
a my mamy 3 razy tyle — mówił J. Karwot. 

Andrzej Wojaczek (PiS) przekonywał, że 
podwyżka bije w spółdzielnie i ZGM „(...) którzy 
muszą płacić za tych, co nie mają na czynsz”. 
Pytał też o dochody mieszkańców Rybnika  
i obniżanie kosztów funkcjonowania PWiK  
i wyraził przekonanie, że radni podwyżki nie prze-
głosują. J. Karwot tłumaczył, że mimo kontaktów  
z trzema uczelniami, które prowadzą tego typu 
badania, nie udało mu się zdobyć wiarygodnych 
danych na temat dochodów grup społecznych 
miasta. Dysponował jedynie informacją na temat 
średniego wynagrodzenia za rok 2003 na terenie 
miasta, który wynosi 2.435 zł. Co do kosztów 
przypomniał, że PWiK hołduje zasadzie „lepiej 
zapobiegać awarii niż ją usuwać”, stąd pomysł 
wykorzystania urządzeń do wczesnego wykrywa-
nia wycieków, a ponadto od 1 stycznia w PWiK 
można odbywać tzw. zastępczą służbę wojskową 
i osoby chętne zostaną zaangażowane do pracy 
w grupach remontowych: — Nie pokrywamy 
kosztów ich wynagradzania — mówił J. Karwot. 
Przy tej okazji prezes wspomniał również o regu-
laminie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, uru-
chomieniu komórki do monitorowania kosztów  
i efektywności działania, a Henryk Ryszka 
(BSR) przekonywał, że choć to „bolesna podwyż-
ka”, to i tak plasuje się poniżej inflacji. Zwrócił 
też uwagę na specyfikę terenów górniczych, gdzie 
awaryjność jest największa i pytał czy kopalnie 
partycypują w kosztach, jeżeli idzie o miejsca,  
w których prowadzona jest eksploatacja górnicza. 
— Staramy się tam gdzie jest to możliwe uzyskiwać 
środki z wpływu eksploatacji górniczej — odpowia-
dał prezes. W dalszej części dyskusji ponownie głos 
zabrał B. Drabiniok, który nawiązał do Warszawy, 
najdroższego jego zdaniem miasta nie tylko w Polsce, 
gdzie woda kosztuje jedynie 2,16 zł. — Proszę wziąć 
pod uwagę, ilu mieszkańców liczy Warszawa, 
a ilu Rybnik. Mogę przygotować symulację, na 
podstawie której podamy ile kosztowałaby woda 
w Rybniku, gdybyśmy sprzedawali jej tyle co  
w Warszawie — tłumaczył J. Karwot. Prezes 
dodał również, że na dobę zużycie wody na 
jednego mieszkańca Rybnika wynosi 79,8 litra, 
co plasuje nas na szarym końcu, w Katowicach 
to zużycie wynosi w granicach 125 litrów,  
a „(...) to też rzutuje na koszt wody”. Zygmunt 
Gajda (BSR) był jednym z nielicznych, który 
pochwalił PWiK za walkę ze stratami wody  
i wymianę rurociągów, choć zgodził się, że każda 
podwyżka jest trudna do przyjęcia. Podobnie 
jak H. Ryszka, zwrócił uwagę na kluczową w tej 
kwestii specyfikę Śląska. Odmienny w ocenie był 

Stanisław Stajer (RIO), dla którego woda jest 
bardzo droga, a przy tym nie najlepszej jakości. 
Proponowaną podwyżkę nazwał „nieetyczną” 
i zapowiedział, że w głosowaniu nad uchwałą 
będzie przeciw. Radny Leszek Kuśka (PiS) 
pytał dlaczego podnoszona jest cena wody, 
skoro kondycja finansowa spółki jest dobra,  
a pełniący na co dzień funkcję prezesa Ryb-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisław 
Lenert, stwierdził, że podwyżka stanowi spory 
problem dla spółdzielni: — Jesteśmy dobrym 
płatnikiem dla PWiK, bo płacimy za tych, któ-
rzy tego nie robią. Podwyżka nie jest może tak 
drastyczna dla indywidualnych odbiorców, bo 
jeżeli zgodnie z symulacją dla 3 osobowej rodziny 
wynosi 2,10 zł, a dla 4 osobowej – 3,15 zł, jednak 
dla spółdzielni to znaczne obciążenie — mówił St. 
Lenert. — Ciągle nie mogę pogodzić się z tym, że 
to radni muszą decydować o tej podwyżce. Mam 
propozycję do kolegów, choć raz się nie zgódźmy! 
Po 70 dniach wodociągi i tak taryfy wprowadzą, 
ale przynajmniej nikt nie będzie mówić, że radni 
podwyższyli cenę wody!

Wiceprzewodniczący RM Bolesław Ko-
rzeniowski (SLD) zauważył, że trudno jest 
dyskutować, jeżeli materiały pokazują skutki, 
a nie przyczynę podwyżki, którą tłumaczy się 
jedynie wzrostem ceny zakupu wody. — To 
głosowanie polityczne, a opozycja ma większość 
— mówił. — Co to za prawo, które wymaga od 
nas podejmowania uchwały, skoro i tak nie mamy 
wpływu na jej wejście w życie i jeśli jej nie przyj-
miemy, ona i tak zacznie obowiązywać. Dlatego 
proponuję, żebyśmy się zmobilizowali i choć raz 
wspólnie powiedzieli „nie”, temu co uważamy 
za niesłuszne. B. Drabiniok odpowiadał, że na 
wodzie nie można zbić kapitału politycznego  
i apelował, by PWiK obniżyła o 10% cenę wody. 
— Można teoretycznie obniżyć cenę wody, ale 
wówczas musimy założyć określoną ilość wody, 
którą powinniśmy sprzedać. Prognozowanie za-
wsze jest trudne i jeśli sprzedamy mniej wody po 
cenie niższej, to mamy katastrofę przedsiębiorstwa 
— mówił prezes PWiK, który ponownie przypo-
mniał o obwarowaniach, jakie nakłada na nich 
umowa kredytowa z EBOR–em. W podobnym 
tonie co St. Lenert i wiceprzewodniczący RM, 
wypowiedział się też radny PiS Henryk Frystac-
ki, przekonując, że skoro Rada nie ma wpływu 
na skutki uchwały, to nie ma sensu marnowanie 
czasu na dyskusję w tej sprawie. — Odrzucenie 
przez nas tych podwyżek nie rodzi żadnych skut-
ków, one i tak wejdą „automatem” za 70 dni,  
1 kwietnia. Nie rozumiem po co ta kontrowersyjna 
uchwała znalazła się na RM, bo czy ją podejmie-
my, czy nie, ona i tak wchodzi w życie. Pytania do 
prezesa PWiK miał jeszcze Tadeusz Gruszka 
z PiS–u, zainteresowany zyskami PWiK za rok 
2005 i ujęciem strat na wodzie w kalkulacjach 
przedsiębiorstwa, a radny Ryszka złożył wniosek 
o zamknięcie dyskusji. Na zakończenie głos za-
brał również prezydent A. Fudali podkreślając, 
że zarządzanie PWiK jest dobre i przystające  

do obecnych czasów, choć przyznał, że z pew-
nością każda rodzina odczuje podwyżkę. Więk-
szych zastrzeżeń do przedsiębiorstwa nie miał 
też poproszony o opinię w tej sprawie J. Cyran: 
— Stawiam PWiK ocenę dobrą — mówił, a radni 
przystąpili do głosowania uchwały. Mimo apeli, 
za jej przyjęciem opowiedziało się 14 osób, 
10 było przeciw. 

Natomiast przy jednym głosie wstrzymującym 
się i 5 przeciwnych, radni zatwierdzili taryfy dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków, obo-
wiązującą na terenie działania „Best–eko” 
w Boguszowicach. Od 1 kwietnia cena za  
1 m3 ścieków to 3,61 zł (było 3,51 zł). — Audyt 
wykazał, że proponowana cena ma racjonalne od-
zwierciedlenie w kosztach — tłumaczył J. Cyran.

„Wydrukują” park
Rada jednogłośnie upoważniła prezyden-

ta do zawarcia umowy z Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego  
w Będzinie. Przewiduje ona druk wydawnictwa 
dotyczącego Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”  
i przeznaczenie na ten cel dotacji w wysokości 
3 tys. zł. Argumentując za przyjęciem uchwały 
J. Cyran mówił o promocji naszego regionu, ale 
Tomasz Zejer (PiS) zachęcał „by dać zarobić 
swoim”. Zastępca prezydenta uznał, że uwaga 
jest trafna, jednak nie wiadomo, czy znaleźliby 
się chętni na druk takiej publikacji, a L. Kuśka 
apelował, by miasto otrzymało odpowiednią 
ilość egzemplarzy, tak aby opracowanie trafiło 
nie tylko do UM, ale i dzielnicowych bibliotek 
i rybnickich szkół.  

Oświatowe rewolucje?
Włączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

nr 5 przy ul. Karłowicza 48 do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Niedobczycach 
było pierwszą z kilku uchwał przyjętych 
pod hasłem racjonalizacji oświaty. Dodaj-
my, przyjętych nie bez uwag i wątpliwości.  
Z końcem ubiegłego roku prezydent powołał 
do życia specjalny zespół do spraw reorgani-
zacji placówek oświatowych, który ma obniżyć 
koszty oświaty w mieście, jednak bez obniżania 
wyników, zarówno w nauczaniu, jak i wycho-
waniu. Racjonalizacja sieci placówek wynika ze 
stale zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży,  
a w skład zespołu wchodzą osoby zajmujące się 
sprawami edukacji w mieście oraz przedstawi-
ciele związków zawodowych. Jak poinformował 
Jerzy Frelich, prace zespołu prowadzone są 
w oparciu o uwarunkowania środowiskowe  
i dane demograficzne, możliwość łączenia pla-
cówek, ocenę stanu technicznego budynków 
i propozycje niezbędnych prac remontowych, 
uwzględnienie odległości pomiędzy poszcze-
gólnymi placówkami, usytuowanie przystanków 
i możliwość wykorzystania budynków placówek 
oświatowych tak, by stały się lokalnymi centrami 
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kultury. — Idealnie byłoby gdyby było 10 szkół 
średnich, 10 gimnazjów, 20 podstawówek i tyle 
samo przedszkoli prowadzonych przez gminę 
— przedstawiał modelowy obraz J. Frelich. 
Na pierwszy ogień oświatowych zmian poszły 
Niedobczyce. — Trudno dyskutować z faktami 
— mówił J. Frelich, a fakty są takie, że od kilku 
lat obserwuje się znaczny spadek liczby dzieci 
w tej dzielnicy, a co za tym idzie, utrzymywanie 
dotychczasowej ilości placówek stało się nieza-
sadne i nieekonomiczne, co podkreślił zastępca 
prezydenta. Swoje wystąpienie J. Frelich wzbo-
gacił o multimedialną prezentację, w której 
znalazły się nie tylko dane demograficzne, ale 
też propozycje stworzenia tzw. szkoły modelo-
wej i modelowej, w tym względzie, dzielnicy. 
Zgodnie z założeniami w Niedobczycach działać 
będą dwa przedszkola, dwie szkoły podstawo-
we, jedno gimnazjum i jedna szkoła średnia,  
a oświatowe roszady w tej dzielnicy rozpoczęto 
od ZSP nr 2. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Delegatury 
Kuratorium Oświaty oraz poinformowaniu 
rad pedagogicznych i rodziców, 1 września br. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 z ul. Karło-
wicza zostanie przeniesiona do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 w Niedobczycach. 
Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli 
oraz pracowników administracji. W budynku po 
ZSZ nr 5, zgodnie z pierwotnym przeznacze-
niem, będzie funkcjonował żłobek dla dzieci. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za takim rozwiązaniem był fakt, że w ZSZ nr 5 
na ul. Karłowicza nie ma sali gimnastycznej, co 
w perspektywie trzeciej i czwartej godziny w–f 
wymagało rozwiązania. — Wiedzieliśmy, że może 
dojść do takiej sytuacji — mówił o całej sytuacji 
radny z Niedobczyc H. Ryszka, pytając też  
o pracownię internetową w ZSP nr 2. B. Drabi-
niok nawiązał do jakości nauki, L. Kuśka pytał  
o personalny skład zespołu ds. reorganizacji, 
a Z. Gajda mówił o spotkaniu z rodzicami 
uczniów ZSZ nr 5 w sprawie połączenia pla-
cówek. St. Stajer zwrócił uwagę, że pomysł 
reorganizacji skrytykowali rodzice uczniów  
i pytał, jakie jest ich ostateczne stanowisko w tej 
sprawie, sugerując ponadto, że właściwsze było 
przeniesienie uczniów do szkoły w centrum,  
a nie, jak się wyraził, „na skraj miasta”. Rozpa-
trywana była również koncepcja przejścia części 
uczniów do ZSE–U w Rybniku, ale jak wyjaśnił 
H. Frystacki, zgodnie z wolą większości, opo-
wiedziano się za opcją przeniesienia w całości 
do Niedobczyc, zważywszy na fakt, iż w ZSE–U 
lekcje trwałyby do późnego popołudnia, na co 
nie chciano się zgodzić. Ponadto, jak wyjaśnił  
H. Ryszka, można mówić już o dobrej współ-
pracy pomiędzy dyrektorami szkół i zmianie 
nastawienia rodziców. Romuald Niewelt 
(BSR), zwrócił uwagę na trudności w tworzeniu 
modelowej szkoły, a Józef Ibrom (BSR) uznał, 
że każde rozsądne rozwiązanie, które jest odze-
wem na niż demograficzny i zmniejsza koszty 

utrzymania oświaty, winno zyskać poparcie RM. 
Pytał też o przewidywane efekty finansowe, jakie 
miasto chce tą decyzją osiągnąć. Jednak na tym 
etapie J. Frelich nie był w stanie podać dokład-
nych danych, zwracając jednocześnie uwagę,  
że chodzi przede wszystkim o optymalną jakość 
nauczania. H. Frystacki podkreślił, że nie wolno 
oszczędzać na oświacie, a St. Stajer powrócił 
do kwestii poruszonej przez Ibroma, pytając  
o „zyski” z zamknięcia szkoły. Uchwałę poparło 
16 radnych. Od głosu wstrzymało się 7 osób.   

Następnie radni wyrazili zamiar likwidacji 
z dniem 31 sierpnia br. publicznego Przed-
szkola nr 45 przy ul. Wrębowej 21 w Niedo-
bczycach. Dzieci uczęszczające do tej placówki 
mogą zamienić ją na sąsiednie Przedszkole 
nr 25 przy ul. Weroniki, a w razie potrzeby, 
6–latki trafią do „zerówki” w Szkole Podsta-
wowej nr 22. Nauczyciele ze zlikwidowanego 
przedszkola będą zatrudnieni w Przedszkolu  
nr 25, a pracownikom administracyjno–obsłu-
gowym zostaną przedstawione propozycje pracy  
w innych rybnickich placówkach oświatowych. 
W dyskusji St. Stajer pytał co stanie się z budyn-
kiem przedszkola. — Jeżeli będziemy chcieli go 
sprzedać, poprosimy o zgodę RM — odpowie-
dział J. Frelich. Z kolei H. Ryszka przyznał, że 
Przedszkole nr 45 było budowane z myślą o 200 
dzieciach, a teraz jest ich tam 45. Interesowała 
go również możliwość stworzenia drugiej klasy 
„zerówki” i zespołu szkolno–przedszkolnego  
w SP nr 22. Podczas głosowania zamiar likwi-
dacji przedszkola potwierdziło 16 osób, 1 była 
przeciw, a 7 się wstrzymało. 

Ostatnia reorganizacja w Niedobczycach 
dotyczyła likwidacji, w drodze wygaszenia, 
publicznego Gimnazjum nr 9, funkcjonu-
jącego w ramach Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych nr 2 przy ul. Rymera 24. 
Szkoła nie będzie przyjmować nowych uczniów, 
a to oznacza, że z dniem 31 sierpnia 2007 r. 
przestanie istnieć. Dotychczasowi uczniowie 
pozostaną w placówce aż do ukończenia szkoły. 
Nauczyciele, pracownicy obsługi oraz majątek 
ruchomy placówki zasilą z czasem Gimnazjum 
nr 11, do którego kierowane będą dzieci z tego 
obwodu. B. Drabiniok mówił o „dublujących 
się” nauczycielach, a St. Stajer przekonywał, że 
uchwała jest konsekwencją wcześniejszego gło-
sowania za włączeniem ZSZ nr 5 z Karłowicza 
do ZSP nr 2, czym radni „sprawili”, że nie ma 
tam teraz miejsca dla gimnazjum. Wątpliwości 
radnego starał się rozwiać J. Frelich, argumen-
tując za modelową szkołą, a H. Ryszka podzielił 
się swoimi spostrzeżeniami z Węgier i całą 
uchwałę przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu  
i 6 wstrzymujących się. Konsekwencją tej 
uchwały była kolejna, a dotyczyła zmian 
w granicach obwodów publicznych gim-
nazjów w Rybniku w zakresie obwodu 
Gimnazjum nr 11 przy ul. Górnoślą-
skiej 108, którą poparło 20 radnych, 4 się 
wstrzymało. 

Kolejne edukacyjne zmiany dotyczyły Bogu-
szowic, a dokładnie likwidacji publicznego 
Gimnazjum nr 8, funkcjonującego w ra-
mach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 przy ul. Małachowskiego 145. W przy-
padku boguszowickiej placówki rzecz ma się 
podobnie jak omawianego wcześniej gimnazjum 
w Niedobczycach – ograniczony zostanie nabór 
do klas pierwszych, a to spowoduje samoistne 
wygaszenie placówki. Ostatni uczniowie opusz-
czą Gimnazjum nr 8 z końcem roku szkolnego 
2006/2007, a nauczyciele i pracownicy obsługi 
będą mieli możliwość kontynuowania pracy 
w Gimnazjum nr 5 lub Gimnazjum nr 7.  
A wszystkiemu winne dane demograficzne dla 
tej dzielnicy, które równie skrupulatnie przed-
stawił J. Frelich. Docelowy model jeżeli idzie 
o Boguszowice to – 4 przedszkola, 2 podsta-
wówki, 2 gimnazja i 1 szkoła średnia, a podczas 
omawiania uchwały wiceprezydent przedstawił 
dokładną analizę sieci placówek oświatowych  
i prognozowaną liczbę uczniów. Jednak  
St. Stajer w przedstawionym wyliczeniu dopa-
trzył się błędów. Ponadto radny RIO mówił, że 
nie widzi potrzeby „wygaszania” tej placówki, 
bo niż demograficzny, na jaki powoływał się 
J. Frelich, sprawi, że w klasie będzie się uczyć 
optymalna liczba 26 osób. Ponadto St. Stajer 
wyraził swoje obawy co do przyszłości młodych 
nauczycieli i przekonywał, że G nr 5 potrzebuje 
sali gimnastycznej. — Dziwne, że chcemy wygasić 
to gimnazjum, by zbudować wymarzony model. 
Ta szkoła dobrze funkcjonuje, a miasto nic nie 
zyskuje — mówił. Z kolei J. Frelich przekonywał, 
że w Boguszowicach nie ma miejsca na 3 gimna-
zja, a istnienie dyskutowanej placówki było, jak 
się wyraził, „sztucznie podtrzymywane” i próby 
jej „reanimowania” nie przyniosły sukcesu. Gim-
nazjum nr 8 było bowiem nastawione na klasy 
sportowe, do których nabór miał się odbywać  
z całego miasta, ale to rozwiązanie nie przynio-
sło efektów. — Dzieci, które teraz tam się uczą, 
skończą w tej placówce swoją edukację, a przyszli 
gimnazjaliści i tak będą mieli wybór — przekony-
wał radnych Jan Kruk (BSR), zapewniając po-
nadto, że sala gimnastyczna w G nr 5 zasadniczo 
nie odbiega wielkością od sali w G nr 8. Warto 
podkreślić, że przy okazji dyskusji nad tą uchwa-
łą, głos zabrali prawie wszyscy radni rodem  
z Boguszowic, choć pozostali odmienni w swych 
ocenach. Jan Mura mówił m.in. o konieczności 
pozostawienia uczniom swobodnego wyboru  
jednego z dwóch pozostałych gimnazjów, Wie-
sław Zawadzki pytał o kadrę nauczycielską z G 
nr 8, Jan Kruk chwalił warunki panujące w G 
nr 5, a Tadeusz Gruszka nawiązał do skutków 
ekonomicznych: — Skoro nadal będą utrzymy-
wane 3 budynki, a stan zatrudnienia nauczycieli 
będzie ten sam, więc z punktu widzenia miasta, 
koszty będą niezmienne. Zwrócił jeszcze uwagę na 
zapis o zwiększaniu ilości oddziałów w VI Liceum 
Ogólnokształcącym w ramach ZSP nr 1, a swoją 

c.d. na stronie 8
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wypowiedź zakończył ... „małe jest piękne”. Osta-
tecznie w głosowaniu za likwidacją gimnazjum 
opowiedziało się 16 osób, 5 było przeciwnych, 
a 2 się wstrzymały. 

Dyrektorskie boje 
RM podjęła uchwałę w sprawie ogłosze-

nia konkursów na stanowiska dyrektorów 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3  
i przedszkoli nr 1 i 9. Wyznaczono też przed-
stawicieli miasta do prac w komisjach konkurso-
wych, a będą to Jerzy Frelich (przewodniczący) 
oraz naczelnik Wydziału Edukacji  UM Tade-
usz Szostok i Henryk Frystacki. Pozostałych 
członków komisji desygnuje prezydent. Projekt 
przyjęto jednogłośnie.

Zmiany ustaw – zmiany uchwał
Ustalenie szczegółowych warunków ko-

rzystania z nieruchomości przez gminne 
jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, to kolejny projekt oceniany 
przez radnych. Pod obrady trafił z konieczności 
dostosowania dotychczasowych warunków ko-
rzystania z nieruchomości do znowelizowanej 
ustawy. Jednostki organizacyjne nie muszą już 
uzyskiwać zgody RM na zawarcie umów najmu, 
dzierżawy i użyczenia na okres do lat 3, a jedynie 
zobowiązane są do powiadomienia o umowach 
RM, jak i prezydenta. Zawarcie umowy powy-
żej 3 lat wymaga zgody obu organów. Uchwałę 
przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących. 

Zmiana w ustawie wymusiła również zmianę 
w projekcie kolejnej uchwały, dotyczącej zasad 
wydzierżawiania nieruchomości gminnych 
na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia 
od obowiązku przetargowego. Jak wyjaśnił  
J. Frelich, zmiany podyktowane są konieczno-
ścią uproszczenia trybu zawierania umów dzier-
żawy. Od września ub. roku istnieje obowiązek 
przeprowadzenia przetargów na zawieranie 
umów na okres powyżej 3 lat. Jednak ustawa 
przewiduje również możliwość zwolnienia z obo-
wiązku przetargu na zawieranie takich umów,  
w przypadku wyrażenia na to zgody rady gminy, 
w sytuacji, gdy gmina daną nieruchomością 
dysponuje. Stąd też projekt uchwały, w której 
zawarto zasady dopuszczające wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność komunal-
ną na okres dłuższy niż trzy lata bez obowiązku 
odbycia procedury przetargowej. Dotyczy 
to przypadków gdy przedmiotem dzierżawy  
są nieruchomości zabudowane stałymi lub 
tymczasowymi obiektami budowlanymi wznie-
sionymi ze środków własnych osób fizycznych 
lub ich poprzedników prawnych oraz tereny nie-
zabudowane, przeznaczone pod wykorzystanie 
rolniczo–ogrodnicze lub urządzenie zieleńców  
i przydomowych ogródków. Zanim przystąpiono 
do głosowania, wątpliwości St. Stajera starał 
się rozwiać J. Frelich, wyjaśniając zasady, które 

pozwalają na rezygnacje z przetargu, a projekt 
przyjęto przy 4 głosach wstrzymujących się. 

Opłata ustalona, zbycie też...
RM ustaliła stawkę procentową opłaty 

adiacenckiej na obszarze Rybnika. Ustalono 
ja na poziomie 1% różnicy między wartością, 
jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, 
jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Na 
terenie miasta obowiązywała dotychczas maksy-
malna stawka opłaty adiacenckiej (50% różnicy 
wartości). Jej zmniejszenie jest uzasadnione, 
gdyż inwestycje w mieście są w znacznej mierze 
finansowane ze środków unijnych, a poza tym 
zbyt duża stawka adiacencka może być czynni-
kiem zniechęcającym właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości do podłączania się 
do budowanej obecnie kanalizacji sanitarnej. 
— Kierowałem się zasadą, by nie była to kolejna 
forma podatku — mówił A. Fudali. —  Wpro-
wadzając opłatę na poziomie 1 %, sprawiamy, 
że faktycznie będzie ona „martwa” i nie będzie 
miała zastosowania. Gdyby jednak okazało się, 
że w mieście pojawi się duży inwestor, to możemy 
zmienić tę uchwałę i wprowadzić wyższą opłatę. 
W dyskusji nad uchwałą B. Drabiniok pytał  
o kompetencje prezydenta przy ustalaniu stawki 
i nawiązał do posiedzenia Komisji Gospodarki 
Komunalnej, kiedy omawiano projekt, jednak 
wówczas nie podano wysokości tej stawki,  
a W. Zawadzki doprecyzował swoją wiedzę na 
temat tego, kogo uchwała dotyczy. Przewodni-
czący Komisji Gospodarki Z. Gajda odniósł się 
do uwag B. Drabinioka, a w głosowaniu uchwałę 
przyjęto przy 4 głosach wstrzymujących się. 

Natomiast 17 głosami za i 6 wstrzymującymi 
się podjęto kolejną uchwałę w sprawie zby-
cia, ustanowienia służebności gruntowej 
i wydzierżawienia nieruchomości. Jeden  
z omawianych punktów uchwały dotyczył zbycia 
w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej 
byłym budynkiem biurowym przy ul. Przemysło-
wej, co wzbudziło zainteresowanie radnego St. 
Stajera, a referujący projekt J. Frelich przypo-
mniał historię gruntu i budynku: — Budynek przy 
ul. Szafranka razem z gruntem wymieniliśmy na 
droższy budynek przy ul. Przemysłowej nr 13, który 
miał być przeznaczony na mieszkania socjalne.  
Jednak zanim przystąpiliśmy do remontu, firma 
„Rettig Heating” wykupiła grunt od likwidatora 
i okazało się, że ten budynek znalazł się w strefie 
przemysłowej tego zakładu. Dlatego nie możemy 
tam zrobić mieszkań, musimy go zbyć.   

Skargi odrzucone!
Była to kolejna sesja, na której radni 

rozpatrywali skargi mieszkańców. Tym 
razem była to skarga H. Woszczyka z Boguszo-
wic na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz U. Kuczmik na bezczynność 
prezydenta miasta Rybnika w sprawie usu-

nięcia słupków uniemożliwiających wjazd do  
posesji. Zostały one odrzucone, odpowiednio 
przy 1 i 4 głosach wstrzymujących, po tym jak  
R. Niewelt, szef Komisji Rewizyjnej, która bada-
ła obydwie skargi, przedstawił powody uznania 
ich za niezasadne. Ponadto radny BSR powrócił 
do skarg odrzuconych na wcześniejszych sesjach, 
a złożonych przez A. Wodnioka i E. Fabian na 
działalność dyrektora OPS. Okazało się, że 
po próbach rozwiązania ich sytuacji, skarżący 
odstąpili od wyrażanego wcześniej stanowiska 
i skargi wycofali. 

„Grupa trzymająca władzę” czyli ...
...wnioski, oświadczenia, interpelacje  

i pytania radnych rozpoczął J. Kruk, sygnali-
zując brak oświetlenia odcinka ul. Jastrzębskiej 
w Boguszowicach, a radny B. Drabiniok pytał 
kiedy Komisja Rewizyjna zajmie się skargą na 
działalność ZGM, złożoną przez mieszkańców 
ul. Dworek 7. Ponadto nawiązał do popularne-
go skądinąd hasła „grupa trzymająca władzę”: 
— Patrząc na dzisiejsze głosowania, coś jest 
anormalne. Opozycja ma większość i ostatecz-
nie przegrywa, staje się mniejszością. To dziwne, 
bo wielu na tej sali już się określiło, jeżeli idzie  
o swoją przynależność polityczną (...). Z kolei  
St. Stajer pytał, dlaczego aparatura w sali obrad 
nie rejestruje imiennie kto jak głosował. Zwrócił 
też uwagę, że miasto traci pieniądze na bezpłat-
nym parkingu, gdzie ma powstać Plaza. — Pro-
szę wprowadzić zmiany w regulaminie odnośnie 
zasad głosowania na sesji, a co do Plazy to martwi 
się pan o nie swój majątek — odpowiadał pre-
zydent. W dalszej części wniosków Kazimierz 
Salamon (BSR) w imieniu dyrekcji SP nr 2 
nakłaniał, by przekazać środki zaoszczędzone na 
przetargach na wymianę pieców c.o. w tej szkole 
oraz poinformował o zanieczyszczeniu akwenu 
„Gzel”. Z kolei L. Kuśka nawiązał do możliwo-
ści budowy w mieście stacji bazowej telefonii 
komórkowej i wykazał się przy tym szeroką 
znajomością tematu – mówił o skali zagrożeń, 
przepisach prawnych i badaniach szkodliwości. 
Prezydent zapewnił, że przyjrzy się całej sprawie, 
a J. Frelich dodał, że niezbędnym elementem 
ubiegania się o pozwolenie na budowę stacji, 
jest raport oddziaływania na środowisko, bez 
którego zgoda nie zostanie wydana, ponadto 
zdaniem wiceprezydenta „(...) jeśli ktoś czuje 
się zagrożony, może zwrócić się do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zbadanie 
sprawy”. Następnie radna K. Stokłosa odczytała 
pismo jednego z mieszkańców, będące wyrazem 
troski o losy miasta. List rozpoczynał się od słów: 
„Piszę do pani przerażony wizją kilkuletniego 
zastoju inwestycyjnego, który grozi naszemu mia-
stu, spowodowaną niefrasobliwą działalnością 
nim rządzących (...)”. W liście mowa była m.in.  
o „całonocnej i kosztownej iluminacji świetlnej 
stadionu”, chęci „przypodobania się władzom 
centralnym”, wzroście zadłużenia, „szastaniu 
grantami”, „urojonym prestiżu”, niepotrzebnych 
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inwestycjach i nadziei, że K. Stokłosa zapozna radnych z jego 
treścią, by ci wnikliwiej podejmowali kluczowe dla losów miasta 
decyzje. W końcowej części sesji R. Niewelt podniósł temat 
parkingu przy ul. Chalotta oraz odpłatności za przejazdy auto-
stradą, W. Zawadzki mówił o tablicach rozkładów jazdy, które 
są notorycznie niszczone na przystankach, a M. Wojaczek pytał  
o wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast Longin Bednorz (RIO)  
z żalem wyraził się o pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy 
jego zdaniem niewłaściwie zareagowali na sygnalizowane przez 
niego i jego sąsiadów problemy z groźnym psem. Podzielił się też 
szczegółami swojej korespondencji z papieżem Janem Pawłem 
II, a Z. Gajda powrócił do sprawy ośrodka szkolenia kierowców 
w Rybniku. Pojawił się też temat gorący – „akcja zima”. I tak jak 
większość radnych chwaliła stan odśnieżania głównych dróg, tak 
wielu ganiło rybnickie służby za nieprzejezdność dróg bocznych. 
Narzekano też na jakość chodników i schodów, apelowano do 
właścicieli prywatnych posesji o odśnieżanie i zgłaszano pierwsze 
uwagi co do stanu dróg po zimie. Do tematu nawiązali K. Zięba, 
J. Ibrom, M. Śmigielski, A. Wojaczek, W. Zawadzki, J. Cyran  
i H. Ryszka, który mówił też o zalanym mieszkaniu w budynku 
na ul. Paderewskiego. Jak widać wodny temat powrócił również  
w końcowej części sesji.                                                             (S)

Kolejna sesja RM odbędzie się 
30 marca o godz. 16.00

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Czesława TKOCZA
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

Pożegnanie radnego  
19 lutego br., po ciężkiej chorobie, zmarł Czesław Tkocz, radny Bloku 

Samorządowego Rybnik. 
Zmarły 13 lutego skończył 69 lat, był inżynierem – górnikiem, wielo-

letnim pracownikiem kop. „Rydułtowy” – szybu „Ignacy”, mieszkańcem 
dzielnicy Niewiadom. W Radzie Miasta pracował w pięciu komisjach: 
Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa, Komisji Finansów, 
Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej, Komisji 
Zdrowia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mimo bardzo już 
zaawansowanej choroby, był w prace Rady zaangażowany do końca, 
uczestnicząc jeszcze w sesji styczniowej.

Nim został radnym miejskim, działał na rzecz lokalnej społeczności 
w Niewiadomiu, jako przewodniczący tamtejszej Rady Dzielnicy. 
Problemy dzielnicy były Mu bardzo bliskie, angażował się w ich roz-
wiązywanie. — Był człowiekiem spokojnym, bezkonfliktowym i wielkiego 
serca — powiedziała współpracująca z Nim była radna z Niewiadomia 
Maria Z. Smołka. — Zawsze stał po stronie człowieka... Życie Go nie 

Głosowania pod lupą?
W nawiązaniu do zasygnalizowanej w czasie sesji sprawy re-

jestracji imiennej głosowań radnych, informujemy, że do naszej 
redakcji wpłynęła kopia interwencji, którą poseł PiS Bolesław 
Piecha wystosował do przewodniczącego Rady Miasta Michała 
Śmigielskiego, w sprawie udostępnienia wydruku głosowania 
imiennego radnych. Czytamy w niej, że dyrektor jego biura po-
selskiego nie otrzymał wspomnianego wydruku, otrzymał za to 
informację, że „(...) nowoczesny system obsługujący głosowania 
RM w Rybniku posiada wprawdzie możliwość takiego rejestru, 
władze miejskie nie korzystają jednak z niego, ponieważ nie dys-
ponują niezbędnym, wymaganym dla tej czynności programem 
informatycznym”. Poseł Piecha prosi o wyjaśnienie sprawy i pisze 
ponadto: „(...) wydawać, by się mogło, że to właśnie imienny roz-
kład głosowań stanowić będzie największy pożytek przedmiotowego 
programu, nie zaś sam fakt zliczania głosów, która to czynność przy 
zmniejszonym w 2002 roku składzie Rady Miasta Rybnika, także 
bez tego udogodnienia, nie powinna nastręczać większych proble-
mów.                                                                                        (S)

oszczędzało – przez wiele lat rodzina borykała się z ciężką chorobą syna, 
w końcu Czesław Tkocz, a wcześniej Jego żona, oddali synowi nerkę, 
przedłużając mu życie. Ojciec przeżył syna o kilka zaledwie lat. Czesław 
Tkocz nie chciał poddać się chorobie, myśląc przede wszystkim o żonie... 
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek dzielny, stawiający czoła 
przeciwnościom losu.                                                                           (r)

Strategiczne konsultacje
Rybnik był trzecią stolicą subregionalną, w której, po Bielsku 

– Białej i Częstochowie, miały miejsce konsultacje społeczne 
wstępnej wersji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000–2020”. 

Spotkanie zorganizował Śląski Urząd Marszałkowski we współpracy ze 
Związkiem Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uczestnikami 
konsultacji ze strony samorządu województwa byli wicemarszałek Sergiusz 
Karpiński, konsultant strategii Zbigniew Kamiński oraz wicedyrektor 
Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Woj. Śląskiego Małgorzata Staś, która założenia strategii obecnym 
przybliżyła. Jako strona społeczna do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali 
starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, szefowie organizacji 
gospodarczych, przedstawiciele uczelni wyższych działających w Rybniku, 
przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowej oraz media. Gospodarzem 
spotkania był prezydent Rybnika Adam Fudali.

Od czasu uchwalenia „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000–2015” minęło pięć lat. W tym czasie Polska stała się członkiem Unii 
Europejskiej, a region stanął przed koniecznością ściślejszej współpracy  
i konkurencji na poziomie krajowym i europejskim. Wnioski płynące z realizacji 
dotychczasowej Strategii oraz doświadczenia ostatnich miesięcy związane z ko-
rzystaniem z pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, a także zwielokrotnienie 
środków na rozwój regionalny w kolejnym okresie programowania finansowego 
na lata 2007–2013, dają podstawę do przeprowadzenia aktualizacji dokumentu, 

c.d. na stronie 29

Założenia strategii wyjaśnia jej konsultant inż. Zbigniew Kamiński, obok Małgorzata Staś, 
wicemarszałek Sergiusz Karpiński i prezydent Adam Fudali.                                        Zdj.: r
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Z inicjatywą przebudowy skrzyżowań „na 
okrągło” wyszedł na początku lat 90. prezydent 
Józef Makosz, podpatrując francuskie wzory. 
Rozwiązanie to poprawiło w sposób zdecydowany 
płynność ruchu w mieście, poza tym ronda się 
podobały, a przede wszystkim – były bardzo 
bezpieczne. Były też bardzo medialne i to się 
nie zmieniło do dziś... A fakt ten potwierdzają 
wyjątkowo donośne echa prezentacji radnym 
Studium komunikacyjnego, opracowywanego 
przez katowicką pracownię Inkom. Zaintere-
sowanie wzbudził szczególnie jeden z elementów 
powstającego studium, a mianowicie prognoza 
konieczności zastąpienia skrzyżowań z ruchem 
okrężnym skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. 
Ronda znów znalazły się w świetle jupiterów...

Prezydent Adam Fudali poprawę układu 
komunikacyjnego od dłuższego czasu plasuje 
wśród priorytetów działań samorządu. Zlecenie 
opracowania dokumentu mającego na celu profe-
sjonalne zdiagnozowanie aktualnej sytuacji oraz 
zaordynowanie środków zaradczych, wynikało 
oczywiście z symptomów choroby trawiącej układ 
komunikacyjny od dawna. Kierowcy każdego 
dnia, szczególnie między godzinami 14.00 a 16.00, 
odczuwają tę przypadłość w postaci korków i wy-
dłużonego czasu przejazdu przez miasto. Główne 
założenia studium, choć w momencie prezentacji 
nie było ono jeszcze „produktem końcowym”, to 
odciążenie ulic tworzących niepełną obwodnicę 
śródmieścia czyli Kotucza i Wyzwolenia poprzez 
zebranie ruchu od północy z kierunków Gliwice  
i Katowice przez zaplanowaną drogę północ 
– południe po wschodniej stronie miasta. Miałaby 
ona przebiegać od skrzyżowania ulic Mikołow-
skiej i Wielopolskiej przez Paruszowiec–Piaski do 
ulicy Żorskiej i projektowanej drogi w kierunku 
węzła świerklańskiego autostrady A1. Najważ-
niejsza jest jednak strategiczna obwodnica 

miasta od południa, czyli czterojezdniowa droga 
Pszczyna–Racibórz, o której realizację toczy się 
batalia na wyższych szczeblach. Jej najważniej-
szy odcinek na terenie Rybnika ma przebiegać 
między ulicami Wodzisławską i Chwałowicką na 
wysokości dzielnicy Niedobczyce i dalej w stronę 
Żor. Istnieje powszechne odczucie, i to zarówno 
wśród autorów studium, jak i samorządowców, 
że bez tej drogi Rybnikowi grozi zapaść komuni-
kacyjna. W opracowaniu proponuje się również 
nie tylko dokończenie realizacji obwodnicy, która 
miała być kiedyś obwiednią miasta, a stała się 
obwodnicą śródmieścia, ale poszerzenie jej do  
4 pasów. I najbardziej kontrowersyjna propozycja 
czyli zastąpienie rond na głównych arteriach 
bardziej sterowalnymi skrzyżowaniami z sy-
gnalizacją świetlną. Po przeprowadzeniu badań 
intensywności ruchu, prezentujący opracowanie 
przedstawiciele firmy Inkom uważają, że ronda 
mają coraz mniejszą przepustowość, a biorąc pod 
uwagę prognozy mówiące o stałym zwiększaniu 
się wskaźnika motoryzacji, trzeba pogodzić się 
z tym, że ronda stracą za kilka lat rację bytu. Jak 
mówi arch. Wiesław Chmielewski, studium 
komunikacyjne podbudowuje rozwiązania przy-
gotowywanego przez Pracownię Urbanistyczną 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta. Twórcy studium 
komunikacyjnego oparli się w swoim opracowaniu 
na udostępnionych przez miasto prognozach lo-
kalizacji dużych inwestycji na najbliższe 10 – 15 lat  
i w takiej też perspektywie, albo i dłuższej, należy 
ten dokument rozpatrywać. Oczywiście, wszyst-
ko zależeć będzie od pieniędzy. Zakłada się, że  
w udrożnienie rybnickiego układu komunikacyj-
nego, co jest zadaniem na kilka samorządowych 
kadencji, należałoby włożyć od pół do miliarda 
złotych, jednak prezydent A. Fudali dużą szansę 
upatruje w środkach unijnych. Gdyby udało się je 

pozyskać, miasto musiałoby wyłożyć tylko 20% 
tej sumy. Planiści uważają, że realizacja założeń 
studium sprawiłaby jedynie, że jeździłoby się nie 
gorzej, ale wcale nie lepiej niż dziś. Gdyby nato-
miast zaniechano jakichkolwiek inwestycji w tej 
sferze, poruszanie się po mieście stałoby się za lat 
kilka – kilkanaście po prostu niemożliwe.

Do uczestnictwa w prezentacji, którą należałoby 
potraktować jako wstępną konsultację społeczną, 
władze miasta zaprosiły radnych, a także zaintere-
sowanych tematyką naczelników wydziałów Urzę-
du Miasta, którzy nie podeszli do opracowania 
bezkrytycznie. Szef Wydziału Komunikacji Jerzy 
Wróbel uważa, że w studium nie wyczerpano 
wszystkich możliwości polepszenia układu komu-
nikacyjnego poprzez zmiany w organizacji ruchu, 
a planując nowe inwestycje autorzy studium nie 
wzięli pod uwagę wszystkich uwarunkowań czy 
to dotyczących podziemnej infrastruktury czy 
spraw własnościowych. Biorący udział w dyskusji 
Andrzej Kopka z Wydziału Dróg oraz radni 
Romuald Niewelt i Henryk Ryszka, widzieliby 
więcej dróg łączących jak by–passy centrum miasta 
z obwodnicami. Przewodniczący RM Michał 
Śmigielski poddał pod rozwagę powstanie nowej 
drogi równoległej do obwodnicy południowej 
na odcinku od ul. Wodzisławskiej do Ronda 
Chwałowickiego, tyle że usytuowanej po drugiej 
stronie linii kolejowej. Większość dyskutantów 
zgodnie uważa za absolutny priorytet budowę 
drogi Pszczyna–Racibórz, zaś za komunikacyjny 
„węzeł gordyjski” – wiadukt przy Rondzie Chwa-
łowickim. Bez entuzjazmu odniesiono się też do 
ewentualnej rozbiórki rond i powrotu do skrzy-
żowań z sygnalizacją świetlną. Argumentem „za” 
rondami jest ich bezpieczeństwo – w wieloletniej 
historii tego rozwiązania w Rybniku na okrągłym 
skrzyżowaniu nie zginęła ani jedna osoba. Takimi 
statystykami nie mogą się poszczycić skrzyżowania 
ze światłami, które są dodatkowo bardziej awaryj-
ne. Póki co prezydent zapowiedział, że nie zamie-
rza rond burzyć. Studium powinno być gotowe  
w kwietniu, a zapisane w nim zadania – podzielone 
na etapy. Dyskusja nad propozycjami zawartymi  
w tym dokumencie jeszcze się nie skończyła. Które 
z rozwiązań miasto przyjmie do realizacji – czas 
pokaże.                                                                (r)

Studium komunikacyjne dla Rybnika

Mówię Rybnik – myślę ronda: tak postrzegane jest nasze miasto przez 
kierowców z bliska i z daleka. Czy ronda – symbol Rybnika – stracą rację 
bytu?

Ronda na cenzurowanym...

Ze Studium komunikacyjnym zapoznali się radni.                                                           Wykres natężenia ruchu w Rybniku – im szersza linia, tym większy ruch. Zdjęcia: r
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A wprost przeciwnie – spotyka się z przed-
stawicielami różnych środowisk i nie ukrywa 
trudności, ale nie boi się też pochwalić sukce-
sami. A z rankingu jednostek policji naszego 
województwa za pierwsze półrocze 2004 roku 
jasno wynikało, że rybniccy policjanci długo 

sukcesów nie odnotowywali...
Zaproszony przez Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego 

Okręgu Przemysłowego na spotkanie ze środowiskiem biznesowym, 
Zb. Głowacki mówił wręcz o „totalnej zapaści” –  przedostatnie miejsce 
jednostki w województwie pod względem oceny wykrywalności, problemy 
z wymiarem sprawiedliwości 11 (!) funkcjonariuszy, niepokojąca ilość 
kradzieży, rozbojów i pobić, czyli przestępstw wpływających na opinię 
społeczeństwa o policji najbardziej. Komendant, który funkcję tę pełni  
w Rybniku od 10 miesięcy, twierdzi, że podjęte działania przynoszą efekty. 
Świadczą o tym spektakularne zatrzymania na przełomie roku kilkudzie-
sięciu ukrywających się przestępców, złapanie na gorącym uczynku wielu 
sprawców przestępstw w ciągu jednego weekendu, udział w śledztwie  
w sprawie „mafii paliwowej” z Trzebini czy wykrycie „dziupli” kradzio-
nych samochodów. Komendant uważa, że zmniejszyła się wyraźnie liczba 
włamań i rozbojów, które były na terenie działania jednostki (Rybnik  
i powiat – ok. 250 tys. mieszkańców) prawdziwa plagą. Jeśli chodzi o tego 
typu przestępstwa oraz akty wandalizmu i chuligaństwa, policja liczy na 
pozytywne efekty systemu monitorowania, którego rychłe wprowadzenie 
zapowiada miasto. Niestety, niewiele nadziei dał komendant na poprawę 
wyników  w tzw. przestępczości samochodowej. — Samochody giną już 
w dzień, a my nie jesteśmy w stanie obsadzić wszystkich dróg ucieczki prze-
stępców. Tu niezbędne jest współdziałanie wszystkich okolicznych jednostek 
czyli porozumienie regionalne. 

W walce z każdym nagannym zjawiskiem lub przestępczym procede-
rem, czy to będzie narkomania i handel narkotykami, wykorzystywanie 
nieletnich w domach publicznych, kradzieże metali kolorowych, oszustwa 
typu „system argentyński” i wiele innych, niezwykle ważna jest współpraca 
ze społeczeństwem. Sygnały i informacje „od ludzi” to niekiedy jedyny 
ślad mogący doprowadzić do ujęcia sprawców, uważa komendant. Nieste-
ty, nasze społeczeństwo nadal bardzo niechętnie z policją współpracuje, 
pamiętając jeszcze represyjny charakter tych służb. Zaufania nie budują 
też przypadki sprzeniewierzenia się niektórych funkcjonariuszy zasadom 
służenia społeczeństwu. Zmieniło się, w każdym razie w Rybniku, jedno: 
policjant, który wszedł w kolizję z prawem nie może liczyć na pobłażanie, 
tak w każdym razie deklaruje komendant. Spośród 11 funkcjonariuszy 

rybnickiej komendy, którzy mają problemy z wymiarem sprawiedliwości, 
większość już nie pracuje. Pamiętamy bulwersujące fakty ucieczki poli-
cjanta z miejsca wypadku, funkcjonariusza, który był przywódcą „kiboli” 
i innych niechlubnych zachowań. Ostatnim przykładem jest przypadek 
wzięcia łapówki przez dwóch funkcjonariuszy komisariatu w Boguszowi-
cach od pijanego kierowcy za odstąpienie od służbowych czynności. Poli-
cjanci nie dość, że zgodzili się przyjąć pieniądze, to podwieźli delikwenta 
do bankomatu, bo nie miał przy sobie gotówki. Mieli pecha, bo byli pod 
obserwacją oficerskiego patrolu, którego zadaniem było przyjrzenie się 
pracy kolegów z komisariatu w Boguszowicach. Najbardziej bulwersujący 
jest fakt, że funkcjonariusze pozwolili nietrzeźwemu (1,78 promila alko-
holu) wsiąść z powrotem za kółko... Komendant przyszłość policji widzi 
w młodych, wykształconych ludziach, a w Rybniku zapowiedział duże 
zmiany kadrowe, wyrażając nadzieję, że stan dyscypliny przełoży się na 
stan bezpieczeństwa. Polepszenie wykrywalności przestępstw upatruje 
również w systemie motywacyjnym, czyli nagrodach dla funkcjonariuszy 
za konkretne zatrzymanie. Już się zdarza, że suma nagród finansowych 
przekracza miesięczne wynagrodzenie funkcjonariusza... 

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zwracali uwagę na przeciąga-
jące się procedury związane np. z kradzieżami na terenie budów czy 
firm, wielokrotne wzywanie do jednej sprawy i przesłuchiwanie ich  
w charakterze świadków przez zmieniających się funkcjonariuszy. Jak 
zapowiedział komendant, problem ten może zostać zmniejszony dzięki 
zastosowaniu komputerowego systemu rejestrowego, a także zmianom  
w organizacji pracy. W części dyskusyjnej pojawiły się też pytania dotyczą-
ce drogowego piractwa, problemów z zabezpieczaniem imprez masowych, 
w szczególności meczów piłkarskich, co powoduje „niedobór” patroli 
na ulicach, podkreślono też rolę dzielnicowych jako funkcjonariuszy 
będących najbliżej mieszkańca. — Jeszcze raz apeluję do społeczeństwa  
o wsparcie informacyjne. My posiadamy „armię”, a dzięki informacjom od 
mieszkańców, będziemy wiedzieli, gdzie ją skierować. 

Z policją, obok numeru 997 i rybnickiego 42 95 200, kontakt jest 
możliwy również poprzez numer 112 z telefonu komórkowego. Kiedy 
zajdzie taka potrzeba, nie wahajmy się, by je wykręcić... Policja, mimo 
wpadek niektórych funkcjonariuszy, powinna być naszym sojusznikiem.

Trzeba przyznać, że komendant Zbigniew Głowacki może zaimpo-
nować łatwością argumentowania i przedstawiania problemów policji 
w sposób bardzo otwarty. Będziemy w pełni usatysfakcjonowani, kiedy 
efektem już realizowanych i zapowiadanych działań będzie większe 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

(r)

Z komendantem policji przy kawie

Mimo problemów sprawianych nie tylko przez przestępców, ale i własnych funkcjonariuszy, 
komendant miejski policji, mł. inspektor Zbigniew Głowacki nie chowa głowy w piasek.

Liczę na pomoc społeczeństwa...

Kto ma rację?
Mieszkaniec Rybnika Jerzy Woźniczka jest 

właścicielem pocegielnianej działki w dzielnicy 
Wielopole, którą przed dwoma laty zaczął 
rekultywować. Dojazd do działki odbywa się 
ulicą Strąkowską, którą, jak mówi J. Woź-
niczka, wyremontował, by ciężkie samochody 
mogły tamtędy przejeżdżać. Ponieważ droga 
znów została zdewastowana, miasto wezwało  
J. Woźniczkę do kolejnego remontu i położe-
nia asfaltu na części ul. Strąkowskiej, co było 
warunkiem wydania pozwolenia na przejazd 
samochodów cięższych niż 3,5 t, wykorzysty-
wanych do rekultywacji. J. Woźniczka remont 
wykonał i pozwolenie otrzymał (maj 2003), 

ale żąda od miasta zwrotu kosztu remontu 
w wysokości 17 tysięcy zł. Na swoje pisma do 
UM otrzymuje konsekwentnie odpowiedzi od-
mowne, gdyż miasto stoi na stanowisku, że wy-
remontowanie odcinka drogi było warunkiem 
otrzymania pozwolenia. Naczelnik Wydziału 
Dróg UM Andrzej Kopka uważa, że miasto 
miało prawo postawić taki warunek, nikt też nie 
obiecywał, jak twierdzi J. Woźniczka, zwrotu 
kosztów remontu, bo miasto nie ma prawnych 
możliwości wypłaty gotówki za wykonany 
remont. J. Woźniczka zapowiada kontynuację 
sporu. Kto zatem ma rację?          

Na własne życzenie?
Jan Szymała z Kamienia nie zgadza się ze 

zdaniem dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Teresy Bierzy, że „(...) sporo osób bezrobotnych 
zmniejsza swoje szanse na znalezienie pracy, nie 
wyrażając chęci udziału w programach przekwa-
lifikowania, na które PUP pozyskał pieniądze”, 
przytoczonym w artykule „Przy kawie o waż-
nych sprawach” w „GR” nr 2/2005. W swoim 
liście do redakcji J. Szymała pisze m.in.: (...) To 
jest kłamstwo! Urząd tak naprawdę nie udziela 
inf. o Europejskim Funduszu Społecznym. Cięż-
ko jest cokolwiek się dowiedzieć (...)Artykuł ten 
jest kondensacją treści fałszywej i pustej dekla-
ratywności, pozbawionej wiary w bezrobotnych,  
a więc i ludzi. Autor listu wyraża również zda-
nie, że „(...) urząd jawnie łamie prawa bezrobot-
nych”, a  szczególnie „jawność”, oznaczającą, że 
każde wolne miejsce pracy zgłoszone do PUP 

c.d. na stronie 13
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Niektóre z nich, jak na przykład przedstawi-
cielstwo niemieckiego landu Badenia–Wirtem-
bergia, które wiosną ubiegłego roku zainaugu-
rowało swą działalność w nowej i imponującej 
siedzibie przy ulicy Belliard w sąsiedztwie 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu Re-
gionów mają bardzo rozbudowane struktury 
i zatrudniają kilkudziesięciu pracowników. 
Większość regionów jest jednak reprezento-
wana przez znacznie mniej osób. 

Pierwsze z biur współpracujących z euro-
pejskimi instytucjami pojawiły się dwadzieścia 
lat temu. Było to w chwili, gdy niemieckie  
i brytyjskie władze regionalne zdały sobie spra-
wę, że ich obecność w Brukseli jest po prostu 
korzystna. Przedstawicielstwa te miały jednak 
zupełnie inne cele. Podczas gdy dla Niemców 
najważniejsza była polityczna reprezentacja 
jednostek federalnych, dla Anglików były one 
raczej ogniwem pozyskiwania funduszy dla 
swoich władz lokalnych – skromnie dotowa-
nych finansowo i o ograniczonych kompeten-
cjach. Lokalne biura w Brukseli szukały więc 
źródeł finansowania, często we współpracy  
z kapitałem prywatnym. Obecnie, w większości 
przypadków, przedstawicielstwa regionalne  
i lokalne działają według modelu niemieckiego. 

Wykorzystują jednak brytyjskie metody pracy, 
bo ich pozytywny wpływ na rozwój regionów 
jest niezaprzeczalny.

Struktury różnych biur regionalnych od-
zwierciedlają w zasadzie modele instytucjo-
nalne państw, które reprezentują. I chociaż są 
one organami nieformalnymi, przez instytucje 
unijne są postrzegane jako partnerzy w szeroko 
pojętym dialogu na rzecz rozwoju Unii Euro-
pejskiej. W 1988 roku było ich piętnaście, a pięć 
lat później ich liczba wzrosła do pięćdziesięciu 
czterech. Źródłem tego rozkwitu był Jednolity 
Akt Europejski (1986), który postanowił m.in., 
że: w kręgu bezpośrednich zainteresowań UE 
pozostają społeczności lokalne; istnieje po-
trzeba zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zmniejszania 
zacofania regionów mniej uprzywilejowanych; 
istotny jest szeroko pojęty rozwój. Dokument 
traktował również o sprawach, które w poszcze-
gólnych krajach członkowskich leżały w kompe-
tencji władz regionalnych bądź lokalnych.

Rolę katalizatora w procesie wzrostu liczby 
biur przedstawicielskich pełniła też reforma 
funduszy strukturalnych. Niektóre regiony (np. 
hiszpańska Katalonia czy Kraj Basków) otwie-
rały biura w Brukseli w nadziei na efektyw-

niejszą możliwość wykorzystywania unijnych 
pieniędzy. Przyczyniło się też ku temu wejście 
w życie Traktatu z Maastricht i związane z nim 
utworzenie Komitetu Regionów – odpowiedzi 
na żądania przedstawicieli władz lokalnych  
i regionalnych w kwestii potrzeby stworze-
nia organizacji reprezentującej ich interesy  
w strukturach Unii Europejskiej.

Liczba biur rosła wraz z każdym rozszerze-
niem UE. Przy ubiegłorocznym poszerzeniu 
lwią część nowych przedstawicielstw regional-
nych stanowiły biura polskich województw. 
Również Śląska, które w europejskiej stolicy 
rozpoczęło pracę już w połowie 2002 roku. Biu-
ro Regionalne Województwa Śląskiego w Bruk-
seli mieści się w bardzo reprezentacyjnej części 
miasta, przy Avenue des Arts 50, pomiędzy 
pięknym Parkiem Brukselskim, przy którym 
znajduje się m.in. pałac królewski czy siedziba 
premiera Belgii, a Parlamentem Europejskim  
i Komitetem Regionów. Dyrektorem „naszego” 
biura jest Paweł Klimek, a więcej informacji 
na temat funkcjonowania tej placówki znaleźć 
można w internecie pod adresem www.brws.
silesia-region.pl 

Krzysztof Jaroch

— Pozyskaliśmy środki z Funduszu Górnoślą-
skiego, a było to możliwe dzięki zaangażowaniu 
naszych pracowników — mówi Wiesław Po-
pek, prezes istniejącej od 1998 r. firmy EKO 
– BIS B.G. z Niedobczyc, która od początku 

swojej działalności związana była z przemy-
słem górniczym – świadczyła usługi m.in.  
w zakresie zwałowania odpadów pogórniczych, 
rekultywacji zwałowisk, sprzedaży kruszywa se-
gregowanego, produkcji brykietów węglowych 
i in. Dwa lata temu zarząd firmy zdecydował 
się na rozszerzenie działalności o produkcję  
i remonty urządzeń dla przemysłu górniczego. 
Dlatego spółka kupiła halę produkcyjną na te-
renie Zakładów Naprawczych S.A. w upadłości 
w Rybniku. W wyniku poniesionych nakładów 
inwestycyjnych, na mocy uchwały Rady Miasta 
Rybnika w sprawie zwolnienia z opłaty stałej 
za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

firma uzyskała zwolnienie z podatku w wysoko-
ści 50 % na okres 10 lat. Jak mówi Przemysław 
Ryszka z firmy EKO – BIS B.G., pod koniec 
2004 roku firma złożyła wniosek do Funduszu 
Górnośląskiego w celu uzyskania pożyczki  

w ramach tzw. „Linii pożyczek dla małych  
i średnich przedsiębiorstw” z „Funduszu dla 
Śląska”. Program ma ułatwić zmiany go-
spodarcze w regionie zdominowanym przez 
przemysły tradycyjne, na rzecz przemysłów 
rozwojowych i usług kreujących powstawa-
nie nowych miejsc pracy i pomóc osobom, 
które obejmie restrukturyzacja górnictwa. 
Pożyczka może być przeznaczona jedynie 
na dofinansowanie przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego. Pieniądze, które EKO – BIS 
B.G. pozyskało z Funduszu Górnośląskiego 
zostały przeznaczone na rozbudowę oraz 
modernizację istniejących pomieszczeń so-
cjalnych oraz zaplecza sanitarnego dla kadry 

produkcyjnej. Jak mówi W. Popek, utworzo-
no w ten sposób 15 nowych miejsc pracy,  
a ich utrzymanie w okresie 2 lat może zaowo-
cować całkowitym umorzeniem pożyczki. Ale 
to nie jedyne kroki podejmowane przez firmę 
w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. 
EKO – BIS B.G. zabiega o środki z Sekto-
rowych Programów Operacyjnych – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, zarówno 
w zakresie inwestycji jak i doradztwa. 

Aktywność w zdobywaniu środków ze-
wnętrznych wykazała również działająca od 
16 lat na rynku firma „Lubar” z Rybnika, 
produkująca materiały budowlane, która 
podobnie jak EKO – BIS B.G, uzyskała 
pożyczkę z Funduszu Górnośląskiego. Prze-
znaczono ją na zakup maszyn i urządzeń  
i stworzenie 9 nowych miejsc pracy. — Przez 
dwa lata nie można zmniejszyć ilości miejsc 
pracy, a w przypadku firmy budowlanej, takiej 
jak nasza, gdzie mamy do czynienia również  
z pracownikami sezonowymi, będzie to trud-
ne. Jednak będziemy się ubiegać o umorzenie 
pożyczki — mówi współwłaścicielka firmy 
„Lubar” Barbara Mężyk, która zachęca 
przedsiębiorców do korzystania z różnych 
źródeł dofinansowania. — To jak najbardziej 
korzystne, gdyż pomaga w inwestycjach. Za-
tem zachęcamy innych do działania!      (S)

Bliżej Unii Europejskiej...
W Brukseli, przy Unii Europejskiej, funkcjonuje dzisiaj ponad 220 przedstawicielstw regionalnych  

i lokalnych władz. Można je porównać do placówek dyplomatycznych, choć nie mają one statusu takich 
instytucji. Regionalne biuro w unijnej stolicy ma również województwo śląskie.

(33)

Nie tylko miasto pozyskuje środki zewnętrzne na realizację swoich 
inwestycji. Równie dobrze radzą sobie rodzime firmy, udanie pisząc 
programy i wykorzystując pieniądze na intensywny rozwój, tworząc 
dodatkowo nowe miejsca pracy. 

Firmy (o) przyszłości 
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Projekt nosi nazwę „Zrozumienie inności – efektywna komunikacja”, 
a jego realizacja zakończy się w 2007 roku. Partnerami projektu, obok 
uczniów chwałowickiego gimnazjum, są też młodzi ludzie z Turcji, 
Włoch, Grecji, Francji i rodzimego Radomia. W ramach projektu 
w lutym do naszego miasta przyjechała 30 osobowa grupa uczniów  
i nauczycieli z włoskiej Modeny. — Nasi uczniowie sami oprowadzali wło-
skich kolegów po swojej szkole i choć nie ustrzegli się językowych błędów, 
miło było posłuchać ich rozmów po angielsku. To była właśnie tytułowa 
efektywna komunikacja — mówi dyrektor G nr 3 Jolanta Myszor. 

W czasie pobytu w Polsce młodzi Włosi zwiedzili Rybnik, Oświę-

cim i Koniaków. Wzięli także udział w spotkaniu z prezydentem miasta 
Adamem Fudalim i przewodniczącym RD Chwałowice Andrzejem 
Wojaczkiem, które odbyło się w UM Rybnika. Było ono okazją do 
rozmów o włoskiej piłce nożnej, spaghetti i kawie cappuccino, systemie 
nauczania w Italii, ale również o międzynarodowym programie, który 
wspólnie realizują. Włosi wręczyli prezydentowi herb swojej szkoły 
oraz kosz pamiątek z Modeny, w którym oprócz książki o mieście  
i szkole znalazł się... makaron. Prezydent zrewanżował się opowieściami  
o Rybniku oraz pamiątkowymi albumami i gadżetami z naszego miasta. 

(S)

Tym razem uczestnicy projektu, o którym 
już nieraz wspominaliśmy na naszych łamach, 
spotkali się w lutym w Bohuminie. Rybnicką 
szkołę reprezentowali Karolina Kotyrba, 
Natalia Połeć, Marek Twardoch i Kacper 
Żelakiewicz oraz nauczyciele – Urszula 
Antoniak i koordynator projektu Wojciech 
Wilkoń. Wspólnie z Polakami w Bohuminie 

przebywali również uczniowie i nauczyciele  
z Bułgarii i hiszpańskiej Cartageny. 

Jak zwykle spotkanie w międzynarodowym 
gronie było okazją do pracy nad projektem, ale 
też i wypoczynku. Młodzi ludzie uczyli się języ-
ka czeskiego, zwiedzali miasto i Średnią Szkołę 
Handlowo–Usługową w Bohuminie, której 
uczniowie uczestniczą w projekcie, ale też 
zgłębiali tajniki jazdy na snowboardzie. Mło-
dzież odwiedziła również warsztaty ceramiczne, 
gdzie sprawdzała swoje manualne zdolności. 
Cała grupa spotkała się również z włodarzami 
Bohumina. A na deser ... zaplanowano wyjazd 
do Pragi. Warto przecież poznawać „Europę 
– nasz wspólny dom”... 

(S)

„Socrates” doprowadził też do kolejnego 
spotkania uczestników projektu „Europa 
– nasz wspólny dom”, w którym bierze 
udział Zespół Szkół Ekonomiczno–Usłu-
gowych z Rybnika.

Międzynarodowa grupa spotkała się z włodarzami Bohumina...                                                 Zdj.: arch. ZSE–U

jest podawane do wiadomości bezrobotnych 
i poszukujących pracy. 

Wyjaśniamy zatem, że artykuł był relacją ze 
spotkania T. Bierzy z przedsiębiorcami zorga-
nizowanego przez Izbę Przemysłowo–Han-
dlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 
Spotkanie miało na celu poinformowanie 
przedsiębiorców czyli potencjalnych praco-
dawców o różnych formach wsparcia przez 
PUP tworzenia miejsc pracy. Dyrektor  
T. Bierza przytoczoną wyżej opinię powta-
rzała wielokrotnie i przy różnych okazjach  
i się z niej nie wycofuje. Z dokumentów, które  
J. Szymała załączył do listu wynika, że PUP  
w Rybniku pisemnie poinformował go o progra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego  
i jego celach. 

Ponadto w PUP w Rybniku dowiedzieliśmy 
się, że J. Szymała jest wieloletnim klientem 
urzędu. W 2003 ukończył finansowany przez 
urząd pracy kurs z zakresu gospodarki magazy-
nowej. W okresie  od maja 2004 roku otrzymał 
8 ofert pracy; dotąd nie pracuje. — Żaden bez-
robotny nie otrzymał od nas w tak krótkim czasie 
tylu propozycji pracy co J. Szymała — mówi  
T. Bierza. — Ponieważ jednak trzykrotnie od-
mówił podpisania oświadczenia o nieosiąganiu 
dochodów, co jest warunkiem kolejnej rejestracji 
jako bezrobotnego, stracił ten status „na własne 
życzenie”. Może się jednak od tej decyzji  odwo-
łać. Informacja o wszystkich wolnych miejscach 
pracy jest dostępna na tablicy ogłoszeń PUP 
oraz na stronie www.apraca.pl/kary

(r)

c.d. ze strony 11
Pora na Bohumin! Listy i interwencje

Program Socrates–Comenius 

Makaron
na powitanie Podczas po-

bytu w Ryb-
niku, Włosi 
s p o t k a l i 
s ię  z  pre-
z y d e n t e m 
A d a m e m 
Fudalim.

Zdj.: s

Do Rybnika przyjechali w środku śnieżnej 
zimy, wprost z Modeny i jak na prawdziwych 
Włochów przystało przywieźli z sobą... 
makarony. Okazją do wizyty był program 
Socrates–Comenius, który realizują wspólnie 
z uczniami Gimnazjum nr 3 z Chwałowic. 
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Zgodnie z wolą papieża, ikona, nawiązująca 
swoim wizerunkiem do wschodniej tradycji 
chrześcijaństwa, przemierza ośrodki akade-
mickie całego świata, odwiedzając do tej pory 
kilkanaście krajów w Europie i Ameryce Połu-
dniowej. Zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego, 
pielgrzymująca Nauczycielka, jak papież nazwał 
Maryję, ma pomagać przenikać środowiska aka-
demickie duchem chrześcijańskim i (...) czynić 
z uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się 
wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizje 
przyszłości, mądrość i bodziec do kompetentnej 
służby społeczeństwu. Duszpasterze wyrażają 
nadzieję, że peregrynacja przyczyni się do jesz-
cze bardziej twórczego dialogu między wiarą  
i rozumem, religią i nauką, Kościołem i środo-
wiskiem akademickim, ożywiając jednocześnie 
działalność duszpasterstwa akademickiego.

W Polsce peregrynacja rozpoczęła się w po-
łowie grudnia 2004 roku w Poznaniu, a ikona 
poprzez Toruń, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, 
Opole, Gliwice i Katowice dotarła do Rybnika, 
stawiając nasze miasto w rzędzie poważnych 
ośrodków akademickich. Peregrynacja w Archi-
diecezji Katowickiej odbywała się pod hasłem 
Zawierzyłem Mądrości.

Powitanie ikony w Rybniku z udziałem du-
chowieństwa, młodzieży i nauczycieli, miało 
miejsce w kościele Matki Boskiej Bolesnej, 
pełniącym rolę kościoła akademickiego dla Ze-
społu Szkół Wyższych. Rozważania modlitewne 
na powitanie poprowadzili rybniccy duszpa-
sterze akademiccy: ks. Michał Anderko i ks. 
Grzegorz Wita. Nabożeństwu, w którym wzięli 
również udział prezydent Adam Fudali i prze-
wodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, 
przewodniczył Metropolita Katowicki, ks. abp 
Damian Zimoń, który w wygłoszonej homilii 
przyznał, że bardzo mu zależało, by ikona Matki 
Bożej –  Stolicy Mądrości zawitała do Rybnika, 
dowartościowując rybnickie środowisko akade-
mickie. Podkreślając znaczenie daru Jana Pawła 
II, podzielił się swoimi refleksjami na temat 
dopiero co wydanej książki papieża „Pamięć 
i tożsamość”, upatrując w niej „przewodnik po 
życiu” dla każdego młodego człowieka szu-
kającego nie tylko wiedzy, ale i mądrości. Po 
nabożeństwie „ u stóp” Nauczycielki Mądrości 
odbyło się spotkanie maturzystów pod hasłem 
Jakże się to stanie? Batalia o mądry wybór.

Następnie młodzież akademicka przeniosła 
w procesji ikonę na teren kampusu, gdzie w auli 
Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce sesja aka-
demicka. W spotkaniu, obok młodzieży, wzięli 
udział przedstawiciele kierownictwa trzech 
rybnickich uczelni. Wprowadzenia dokonał 
ks. dr Tadeusz Czekański, przybliżając obec-
nym misterium ikony, dr Zbigniew Kadłubek 
próbował odpowiedzieć  na pytanie czym jest 
boża mądrość, odwołując się do autorytetów 
filozofów i wybitnych twórców. Ks. profesor 
Remigiusz Sobański w swoim niezwykle 
erudycyjnym wykładzie „Europa katedr i uni-
wersytetów” dowodził związków między katedrą 
jako historycznym siedziskiem kościelnych hie-
rarchów, katedrą jako bożym domem, szczegól-
nie apogeum architektury sakralnej – świątynią 
gotycką, a katedrą uniwersytecką, umieszczając 
wywód w kontekście europejskiej świadomości 
kulturowej. — Tam gdzie były katedry i uniwer-
sytety – tam była Europa... mówił ks. profesor, 
mając na myśli proces rozpowszechniania się  
w świecie europejskiej wiedzy i kultury. Nawią-
zał też do Europy współczesnej, która utraciła 
umiejętność wykorzystywania wiedzy do two-
rzenia dobra. Szkoda, że tak wartościowego  
i interesującego wykładu nie wysłuchało więk-
sze audytorium... Na zakończenie uroczystości 
dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej w Rybniku prof. Joachim 
Kozioł  wraz z przedstawicielami studentów do-
konał aktu zawierzenia rybnickiego środowiska 
akademickiego Matce Boskiej Sedes Sapientiae. 
Była też okazja do chwili adoracji i kontemplacji 
ikony jako wizerunku Matki Boskiej, ale też 
jako wyjątkowego dzieła sztuki.       

Pierwszy dzień obecności ikony w Rybniku 
zakończyło czuwanie i Apel Jasnogórski. 
Dzień drugi rozpoczęła jutrznia akademicka, 
a następnie adoracja wizerunku Matki Bożej 
– Nauczycielki przez studentów oraz ich star-
szych kolegów z klubu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W południe odmówiono modlitwę na 
Anioł Pański i różaniec, a ikonę Sedes Sapien-
tiae pożegnano na specjalnej eucharystii pod 
przewodnictwem ks. dziekana Franciszka 
Skórkiewicza. Peregrynująca ikona wróciła do 
Katowic, a następnie do Bielska–Białej.

(r)

Ikona Sedes Sapientiae w Rybniku

Zawierzenie Mądrości

W miniony poniedziałek 14 marca Rybnik powitał 
peregrynującą po świecie od 2000 roku ikonę Matki Bożej 
Sedes Sapientiae. Mozaika  z marmuru, ceramiki i metalu, 
wykonana przez jezuitę o. Marko Ivana Rupnika, jest darem 
Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich 
całego świata z okazji Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, 
obchodzonego w ramach Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku. 

Ikonę wpro-
wadz i l i  do 
kościoła stu-
denci.

Nabożeństwu przewodniczył ks. abp Damian Zimoń, na zdj. 
z ks. dziekanem Franciszkiem Skórkiewiczem.
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Studenci przenieśli ikonę do Zespołu Szkół Wyższych.

O katedrach i  uniwersytetach w Europie mówił  
ks. prof. Remigiusz Sobański.                               Zdjęcia: r



W Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach 
odbył się rejonowy etap Konkursu Biblijnego 
dla szkół gimnazjalnych. W tym roku 
przyświecało mu hasło „A Bóg widział, że 
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”.

Do tegorocznej edycji konkursu, organizowa-
nego tradycyjnie przez Wydział Katechetyczny  
i dekanaty Archidiecezji Katowickiej oraz wydziały 
edukacji miast naszego regionu, zgłoszono ponad 
80 uczestników – uczniów gimnazjów z Rybnika, 
Żor, Czerwionki–Leszczyn, Świerklan, Jejkowic, 
Lysek i Pieców. Musieli się oni wykazać znajo-
mością Ewangelii św. Jana, a ich szczególnemu 
skupieniu nad słowami Pisma Świętego sprzyjał 
refleksyjny czas Wielkiego Postu. 

Wyrównany i wysoki poziom sprawił, że na-
grodzono aż 9 osób, w tym kilka ex aequo. I tak: 
I miejsce zdobyła Marta Michalak (G nr 2 , 
opiekun Joanna Łucznik), II miejsce – Krzysz-

tof Senderowicz (G nr 8, op. Joanna Wyrwoł), 
III – Anna Kleczka (G Sióstr Urszulanek, op. 
Halina Drożdżyńska), IV – Marta Brocka  
(G nr 2 w Żorach, op. Barbara Rudzicka), Krzysz-
tof Borek (G nr 10, op. Krzysztof Kopiczko),  
V – Dominik Rudka (G nr 4 , op. ks. Waldemar 
Pawlik), Magdalena Jonderko (G nr 4, op. ks. 
Waldemar Pawlik), Anna Wawrzonkowska  
(G nr 2 w Czerwionce–Leszczynach, op. Danuta 
Kajzer), VI – Łukasz Kupiec (G nr 10, op. 
Krzysztof Kopiczko). Najlepsi uczestnicy konkursu 
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który 
będzie miał miejsce w kwietniu w Częstochowie.

Nagrody książkowe młodym znawcom Pisma 
Świętego wręczyli m.in. reprezentujący prezydenta 
Rybnika Grzegorz Wolnik, wizytator Zofia Go-
lińska, przedstawiciel Wydziału Edukacji z Żor, 
a także duchowni: ks. dziekan Antoni Drosdz  
z Czerwionki–Leszczyn i proboszcz parafii NSPN 
w Niedobczycach, ks. dziekan Hubert Wieczor-
ke, który ufundował główną nagrodę. — Pismo 
Święte to perła literatury. Jego znajomość czyni nas 
lepszymi, pozwala zrozumieć prawdy naszej wiary, 

przybliża wartości chrześcijańskie. Biblia powinna 
być pod ręką w każdym chrześcijańskim domu... 
— powiedział, gratulując młodzieży wiedzy. 

Przedstawiciel organizatorów konkursu, doradca 
metodyczny ds. nauczania religii Janusz Tum  
w sposób szczególny podziękował za zaangażowanie 
gospodarzom: Gimnazjum nr 11 i jego dyrektorowi 
Adamowi Więckowskiemu, który był też autorem 
interesującej oprawy plastycznej konkursu.

Konkursowi towarzyszyły występy artystyczne: 
spektakl o tematyce wielkopostnej pt. „Wykonało 
się” wystawili uczniowie Gimnazjum nr 5 im. 
Wł. Webera, a młodzież przygotowywała się pod 
okiem pedagogów Bogusławy Wiśniewskiej, 
Gabrieli Chraboł i Joanny Bulandy–Gorol; 
gospodarze natomiast przedstawili spektakl „Oto 
jest człowiek”, będący opartą na tekście Pisma 
Św. refleksją o współczesnym człowieku i jego 
obojętności na los bliźniego. Ciekawe formalnie 
i głębokie treściowo przedstawienie stworzyły 
wspólnie z uczniami Bożena Paczuska i Danuta 
Piecowska.  

Tekst i zdj.:(r)

Słowo jak ziarno...
...to tytuł Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Religijnej, który już po raz czwarty zorganizowała Szkoła Pod-
stawowa nr 18 w Boguszowicach–Osiedlu.

Wzięło w nim udział 46 uczestników z 24 szkół podstawowych  
z Rybnika, Czerwionki–Leszczyn, Świerklan, Bełku, Bujakowa i in. oko-
licznych miejscowości. Jak mówią organizatorzy, celem konkursu jest 
”...odkrycie bogactwa Słowa Bożego przedstawionego w lirycznej formie, 
uwrażliwienie młodych ludzi na motyw bożej obecności w otaczającej nas 
rzeczywistości, poznanie utworów interesujących poetów i umożliwienie 
dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji swoich talentów”. 

W tym roku młodsi uczestnicy (klasy I–III) przygotowali wiersze mó-
wiące o postaciach świętych, zaś starsze (klasy IV–VI), poprzez temat 
„Eucharystia źródłem wiary, nadziei i miłości” nawiązały do ogłoszonego 
roku 2005 Rokiem Eucharystii. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyła 
Maria Sulwierska (SP 18, opiekun Bernadeta Krupa), II miejsce 
– Paulina Hałys (SP 5 w Czerwionce, op. J. Pluta), III m. – Marta 
Kunecka (SP 34, op. B. Kunecka), zaś wyróżnienia zdobyli: Marta 
Widenka (SP 5, op. J. Landek), Edyta Zniszczoł (SP w Świerklanach, 
op. E. Polok) i Małgorzata Zimoń (SP w Bełku, op. s. A. Koraczyńska). 
W grupie starszej I miejsce przyznano Karolinie Filipowskiej (SP 2, 
op. W. Zieleźny), II miejsce zdobyła Agnieszka Witala (SP Świerklany, 
op. B. Szmidt–Kruk), III m. – Anna Janeta (SP 12, op. A, Kolon),  

Konkurs Biblijny

A Bóg widział...

c.d. na stronie 18

Laureaci konkursu Spektakl „Oto jest człowiek” w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 11.
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Nagrody zwycięzcom wręczyli prezydent Adam Fudali, organizatorka konkursu  
Bernadeta Krupa oraz dyrektor Roman Pinoczek i ks.prałat Dobromir Sieradzki.                  

Zdjęcia: r 



Olimpiada z teologii
Uczennica jednej z rybnickich szkół okazała się najlepsza 

podczas etapu diecezjalnego XV Olimpiady Teologii 
Katolickiej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.

3 marca w Jastrzębiu–Zdroju przy parafii Najświętszej Maryi Panny Mat-
ki Kościoła odbył się etap diecezjalny tej olimpiady, a pierwsze miejsce za-
jęła Edyta Czyż z Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych w Rybniku, która do olimpiady przygotowywała się 
pod okiem katechetki Urszuli Płaszczyńskiej. Dzięki swojej wiedzy 
Edyta zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teo-
logii Katolickiej, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia w Ełku. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia!                                   (S)

...żadnych błędów nie robimy – tak brzmiało 
hasło zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej 
nr  24  w V „Potyczkach z  ortograf ią” , 
organizowanych tradycyjnie przez Szkołę 
Podstawową nr 22 w Niedobczycach.

Z ortografią się lubimy...
V Potyczki z ortografią

Poszukują wartości
„Tryptyk rzymski”, „Mały książę”, „Krzyżacy”, „Quo vadis” i „Alchemik” – to 

tylko niektóre utwory, po jakie sięgnęli uczestnicy II Międzygimnazjalnego Konkursu 
Recytatorskiego „W poszukiwaniu wartości nieprzemijających”, zorganizowanego 
przez Gimnazjum nr 5 oraz Dom Kultury w Boguszowicach. Impreza odbyła się  
w ramach Rekolekcyjnych Spotkań z Kulturą.

— Cieszę się, że to już kolejna edycja, a tytułowe wartości nieprzemijające zainteresowały tylu 
młodych ludzi. Za moich czasów takich konkursów nie było — mówił ks. dziekan Rudolf Myszor, 
który wspólnie z dyrektorką G nr 5 Krystyną Florek i dyrektorem DK Boguszowice Cezarym 
Kaczmarczykiem dokonali uroczystego otwarcia imprezy. Wśród gości byli też m.in. ks. Krzysztof 
Błotko, radny Jan Kruk oraz pomysłodawczyni konkursu Bernadeta Krupa, a wszyscy zaproszeni 
oklaskiwali 15 gimnazjalistów z 8 szkół z Rybnika i Jankowic. 

Młodzi ludzie najczęściej prezentowali utwory ks. J. Twardowskiego i Jana Pawła II, ale sięgali też 
po twórczość J. Tuwima, J. Kochanowskiego i H. Sienkiewicza. Jury w składzie Katarzyna Nogły, 
Izabela Karwot, Edyta Bombik, Danuta Tum oraz ks. Andrzej Gruszka najwyżej ocenili występ 
Martyny Gonczar z Gimnazjum nr 6 (na zdj.), która zaprezentowała teksty P. Coelho i K. Wojtyły,  
a do występu przygotowała ją Izabela Sipko. Dwa drugie miejsca zajęły Karolina Dziwoki z G nr 
7 i Monika Kozikowska z G nr 11, a trzecie, również dwie uczestniczki – Marta Kołodziejska  
z G nr 5 oraz Izabela Szubielska z G nr 8. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a  ucznio-
wie z G nr 5 przygotowali występ wokalno – muzyczny i misterium paschalne „Wykonało się”. 

Poszukując wartości nieprzemijających być może „staniemy się duszami wartościowymi”, jak napisał Jose-
maria Escriva w „Drodze”, książce którą cytował dyrektor DK Boguszowice C. Kaczmarczyk.               (S)
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Zwyciężyła drużyna z SP 24 z Popielowa.       
        

        
        

        
 Zdjęcia: r

Współorganizatorem i gospodarzem międzyszkolne-
go konkursu był niedobczycki Dom Kultury, a wzięło  
w nim udział 21 rybnickich szkół. Każda placówka 
wystawiła 5 – osobową drużynę, składającą się z trzech 
uczestników konkursu oraz pięciu kibiców. I choć orto-

grafia to rzecz poważna, fantazyjne stroje poszczególnych zespołów, rymowane 
hasła i okrzyki zagrzewające do boju z przysłowiową gżegżółką, podkreślały 
zabawową formę rywalizacji. Były zatem kalambury, krzyżówki i inne konkursy 
uczące pracy ze słownikiem i wykorzystujące edukacyjne programy komputero-
we. Dylematy typu ch czy h, ó czy u, ż czy rz, osobno czy łącznie, będące zmorą 
uczniów na co dzień, tu zostały oswojone. 

W drużynowej rywalizacji zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 24 
w Popielowie przygotowana przez nauczucielki Sabinę Malgrab i Teresę 
Jamrych, drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 przy-
gotowani przez Grażynę Paszek i Eulalię Tannenbaum, trzecie – zespół ze 
Szkoły Podstawowej nr 28, który do konkursu przygotowała Joanna Porsz-
ke. W konkurencji indywidualnej, jaką było klasyczne dyktando, zwyciężyła 
Natalia Rykała z SP 5, którą nagrodzono piórem marki Parker i... tytułem 
Mistrza Ortografii. Konkurs zorganizowano ze wsparciem finansowym miasta 
w postaci specjalnego grantu, dzięki któremu zwycięzcy otrzymali w nagrodę 
książki: wydawnictwa historyczne, a także słowniki języka polskiego i słowniki 
ortograficzne. Dodatkową nagrodą i pamiątką z konkursu dla wszystkich uczest-
ników była płytka CD ze zdjęciami z rywalizacji, autorstwa samego dyrektora 
SP 22 Marka Lipińskiego. Spośród grona pedagogicznego SP 22, w organi-
zację konkursu szczególnie zaangażowane były Janina Groborz, Aleksandra 
Gruszczyk i Beata Sass.

 (r) 
Najlepiej  dyktando napisała  

Natalia Rykała z SP 5 (na zdj. 

pierwsza z le
wej) razem ze swoją 

drużyną.



Zanim będą uczyć innych, sami muszą 
poszerzyć swoją wiedzę podczas 3 semestrów 
podyplomowych studiów, prowadzonych  
w ramach Szkoły Języka i Kultury Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego. Studia są 
adresowane do nauczycieli filologii polskiej 
lub obcej, których interesuje praca z cudzo-
ziemcami uczącymi się języka polskiego. 
Studium przygotowuje do pracy w kraju i na 
lektoratach zagranicznych. — Wybraliśmy 
najlepszych z najlepszych — mówił dyrektor 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej dr Romu-
ald Cudak o efektach przeprowadzonej w 
lutym br. rozmowy kwalifikacyjnej, w której 
wzięło udział ponad czterdziestu nauczycieli  
z rybnickich szkół. Zakwalifikowano 28 osób, 
które 11 marca w Ośrodku Dydaktycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, pod-
czas uroczystej inauguracji, uzyskały status 
słuchacza studiów podyplomowych UŚ. 
Dominują nauczycielki, w grupie rybnickiej 
jest tylko dwóch panów. 

Prorektor ds. kształcenia UŚ., prof. dr hab. 
Wojciech Świątkiewicz: — Jesteśmy świad-
kami interesującego wydarzenia. Dotychczas to 
my uczyliśmy się języka obcego, a teraz języka 
polskiego jako obcego będą uczyć się inni. 
Goszczący również na inauguracji prodziekan  
ds. kształcenia wydziału filologicznego UŚ. prof. 
dr hab. Józef Olejniczak mówił, że w Rybniku 
jest miejsce, potrzeba i środowisko intelektu-
alne, by takie studia prowadzić, a pełnomoc-

nik rektora ds. Ośrodka Dydaktycznego UŚ.  
w Rybniku dr Zbigniew Kadłubek, wyraził sa-

tysfakcję z nowej możliwości 
dokształcania. Natomiast 
wiceprezydent Jerzy Frelich 
nie krył zazdrości z szansy, 
jaką mają rybniccy nauczy-
ciele. A mają możliwość 
bezpłatnego uczestnictwa 
w zajęciach, prowadzonych 
przez pracowników Uni-
wersytetu Śląskiego, którzy 
od kilkunastu lat zajmują się 
nauką języka polskiego jako 
obcego. Ukończenie studium 

zapewnia możliwość podwyższenia swoich kwali-
fikacji i znalezienia ciekawej pracy z cudzoziem-
cami na terenie Polski lub w placówkach zagra-
nicznych. Obecnie niektórzy absolwenci szkoły są 
lektorami na uniwersytetach zagranicznych m.in. 
w Turynie, Kiszyniowie, Mińsku i Toronto.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Na-
uczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
jako Obcego działają przy Szkole Języka 
i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 

od 1999 roku. W grudniu 
2004 roku szkoła uzyskała 
grant MENiS na zorgani-
zowanie specjalnej edycji 
podyplomowych studiów. 
— Chcąc wyjść naprzeciw 
potrzebom środowisk lo-
kalnych na miejsce tejże 
edycji studium wybraliśmy 
rejon rybnicki — mówią  

R. Cudak i kierownik studium dr Aleksandra 
Achtelik. — Mamy nadzieję, że dzięki naszej 
inicjatywie grono rybnickich nauczycieli będzie 
mogło podnieść swoje kwalifikacje zawodowe  
oraz zaproponować regionowi nowe formy 
współpracy z ośrodkami oświatowymi miast 
partnerskich Rybnika. 

Podczas uroczystej inauguracji odśpiewano 
„Gaudeamus”, a rybniccy słuchacze wzięli 
udział w pierwszych zajęciach merytorycznych 
– wykład inauguracyjny wygłosiła dr Magdale-
na Pastuch, pracownik Instytutu Języka Pol-
skiego UŚ., autorka podręcznika do nauczania 
języka polskiego jako obcego. 

(S)

Nauczą polskiego
28 rybnickich nauczycieli rozpoczęło naukę 

na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych 
Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako 
Obcego. Po ich ukończeniu będą uczyć cudzoziemców 
języka polskiego, niekoniecznie o tym, jak „chrząszcz 
brzmi w trzcinie”...

Indeksy wręczył słuchaczom prorektor ds. kształcenia UŚ, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, 
a w uroczystej inauguracji wzięli udział dyrektor szkoły dr Romuald Cudak i kierownik stu-
dium dr Aleksandra Achtelik.                                                                                      Zdj.: s 

Jak w XXI wieku mówić do 
zafascynowanych nowoczesnością 
młodych ludzi o historii i bohaterach 
lat minionych? Sposób znalazła 
jedna z  nauczyc ie lek  Szkoły 
Podstawowej nr 20, a wykorzystała 
do tego... kamerę filmową. 

Efekt pracy Bogusławy Anny Dańko i jej 
uczniów z klasy VI „a” pokazano 23 lutego, 
podczas obchodzonego w SP nr 20 święta 
patronów placówki – Pawła i Franciszka Bu-
chalików. A był to film „Podtrzymać polskość”, 
który przypomniał wydarzenia związane  
z tragiczną śmiercią harcerzy – patronów szko-
ły, powieszonych przez hitlerowców. W filmie 

znalazł się również wywiad  
z prezydentem Adamem Fu-
dalim, sonda, przeprowadzona 
w Rybniku na temat harcerstwa 
oraz rozmowa z Krystyną 
Kuczerą, która pamięta tamte 
tragiczne dla Gotartowic wy-
darzenia. 

— Jest wiele miejsc i ludzi na 
Śląsku, o których nie możemy 
zapomnieć i które powinny 

pozostać w pamięci młodego pokolenia (...) 
„Podtrzymać polskość” jest przykładem tego, 
że bez zaplecza finansowego można przekazać 
uczniom najważniejsze wartości historyczne 
— mówi B. Dańko, dziękując za pomoc przy 
realizacji filmu Mirosławowi Ropiakowi, bez 
którego obraz by nie powstał. 

W filmie sami uczniowie opowiadają  

o wydarzeniach z 1942 roku i pokazują miejsca  
z nimi związane. Z okazji święta patronów w SP 
nr 20 zaprezentowano nie tylko prapremierę 
filmu, ale również prezentacje multimedialne 
o rybnickich harcerzach, ich portrety i noty 
biograficzne, a także patriotyczne wiersze  
i ręcznie wykonane godła polskie. W organiza-
cję imprezy zaangażowali się również ucznio-
wie z klasy VI „b” pod opieką Barbary Benisz, 
a kominek harcerski przygotowała druhna 
Katarzyna Trzebunia.                          (S)

Patroni na taśmie...

Święto patronów w SP nr 20 miało wyjątkowy przebieg.                      Zdj. arch. szkoły.
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Scena pierwsza: — W XI klasie część uczniów 
uczyła się języka francuskiego, a część angielskiego. 
Kiedyś pod nieobecność profesora języka francuskiego, 
zachęcony przez kolegów, poszedłem na lekcję angiel-
skiego do prof. Floriana Nowaka. I tak się złożyło, 
że usiadłem w ławce, w której siedział zwykle jeden 
z uczniów kiepsko znających język. Po wejściu do 
sali prof. Nowak zwrócił się do mnie: „give me your 

homework” ... no i musiałem się tłumaczyć. Jednak to 
spotkanie zaowocowało, bo profesor dał mi adresy mło-
dych ludzi z różnych stron świata, abym korespondując 
z nimi uczył się języka angielskiego — mówi absolwent 
I LO, wiceprezydent Rybnika Jerzy Frelich. 

Scena druga: — Wracamy około 20.00 z wyciecz-
ki klasowej do Krakowa. Rozchodzimy się na dworcu. 
Wszyscy z wyjątkiem grupy angielskiej, która w kom-
plecie idzie do szkoły. Po co? By pójść do klasy, w któ-
rej tego dnia miała odbyć się lekcja języka angielskiego 
i zobaczyć jaki był temat, ćwiczenia i tekst zadany do 
opracowania w domu. Dlaczego? Profesora Nowaka 
nie interesowało bowiem, że klasa pojechała na 
wycieczkę. On i tak lekcję poprowadził — wspomina  
J. Frelich. To właśnie on był gorącym orędowni-
kiem nazwania angielskiego festiwalu, imieniem 

 F. Nowaka. — Miał swoje zasady. Wystarczyło, że na 
zajęciach było trzech uczniów, co w tamtych latach 
zdarzało się dość często, szczególnie zimą, a „Anglik” 
czyli prof. Nowak, już lekcję prowadził. 

Scena trzecia: — Miał opinię profesora, który 
potrafił nauczyć. Nie był pobłażliwy, a wręcz surowy, 
ale cieszył się poszanowaniem i posłuchem wśród 
uczniów. Dokonano dobrego wyboru – profesor Flo-

rian Nowak będzie godnym patronem festiwalu teatru 
w języku angielskim — potwierdzają byli uczniowie 
F. Nowaka, do których udało się dotrzeć obecnym 
licealistom I LO. 

Florian Nowak – powstaniec i działacz plebiscy-
towy, wybitny pedagog i lingwista. 1 września 1939 
miał objąć funkcję dyrektora Państwowego Gim-
nazjum i Liceum w Rybniku. Po wojnie wrócił do 
Rybnika. Uczył języka francuskiego, niemieckiego, 
a później również angielskiego. Dlatego też organi-
zatorzy podjęli decyzję o nadaniu festiwalowi jego 
imienia. Z tej okazji, podczas otwarcia imprezy, wi-
ceprezydent J. Frelich i dyrektor szkoły T. Chrószcz 
odsłonili portret 
profesora Nowa-
ka, którego auto-

rem jest uczeń III klasy I LO Mateusz Rybka.  
Scena czwarta: Szkolna aula. Na widowni młodzi 

ludzie, którzy obejrzeli 12 spektakli szkół ponad-
gimnazjalnych z Rybnika, Jastrzębia, Żor, Tychów, 
Karkowa i Tarnowa. Zaczęło się od przedstawień  
o charakterze... politycznym, w wykonaniu rybnickich 
licealistów z I i II LO – pojawił się Richard Nixon 
i dziennikarze „Washington Post” oraz popularne 
hasło jednego z polityków – „Balcerowicz must le-
ave”. Była też „klasyka” – „Who is afraid of Virginia 
Woolf” i utwory napisane w oparciu o znane teksty, 
jak „Waiting for Godot”. W jury festiwalu zasiadła 
Grażyna Kuśka, która przed laty wymyśliła całą 
imprezę, a pierwsze miejsce przyznano licealistom 
z Krakowa za spektakl „The man in the box”, drugie 
– uczniom II ZSO z Tarnowa za „Dracula”, a trzecie 
– jednej z grup gospodarzy turnieju, nagrodzonej za 
sztukę „Dance of Death”. Nagroda ukrytego jurora, 
którym był student Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Wodzisławiu Dariusz Targosz, 
przypadła uczniom z Jastrzębia Zdroju, a Wojciecha 
Okrzesika z Krakowa wyróżniono za uzdolnienia 
aktorskie. Laureaci festiwalu otrzymali książki, 
słowniki i dzieła literackie. 

— Gdybym dobrze znał język angielski, chętnie 
przeczytałbym w oryginale „Lorda Jima” Josepha 
Conrada — mówił młodzieży J. Frelich. Jeżeli ryb-
niccy uczniowie będą się nadal szkolić swój angielski 
to z pewnością przeczytają swoje ulubione powieści. 
W oryginale!                                                           (S) 

a wyróżniono Katarzynę Żyłę (SP 3, op.  
A. Małż), Mateusza Musioła (SP z Bełku, 
op. s. A. Koraczyńska) i Roksanę Karman 
(SP 16, op. K. Macionczyk). 

Uczestnicy konkursu prezentowali wybrane 
utwory z wielkim zaangażowaniem, jak mówiła 

podsumowująca występy członkini jury Izabela 
Karwot z Domu Kultury w Boguszowicach. 
Obok niej w jury zasiedli ks. Andrzej Gruszka 
(przewodniczący), s. Ewa Pyzik z Zespołu 
Szkół Urszulańskich oraz Gabriela Chraboł 
(G 5) i Renata Jurczyk (Przedsz. 15).

Nastrój duchowości podkreślało miejsce 
poetyckich prezentacji – kaplica przy kościele 
św. Barbary w Boguszowicach – Osiedlu, którą 

udostępnia corocznie ks. proboszcz Rudolf 
Myszor, za co organizatorzy konkursu są mu 
bardzo wdzięczni.

Na zakończenie dyrektor SP 18 Roman 
Pinoczek zachęcił obecnych do zmówienia 
modlitwy w intencji chorego Ojca Świętego, dla 
którego słowo, a szczególnie słowo poetyckie, 
jest wartością szczególną.

(r)

c.d. ze strony 15

„Anglik” patronem 
— Po wielu latach nadszedł wreszcie moment, by festiwal otrzymał imię jednego 

z filarów tej szkoły, wspaniałego nauczyciela języka angielskiego ... — mówił 
o Florianie Nowaku dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich 
Tadeusz Chrószcz. Od 11 lat w liceum odbywa się Festiwal Teatrów w Języku 
Angielskim. Od tego roku będzie miał swojego patrona.  

T. Chrószcz  i J. Frelich odsłonili portret profesora Floriana Nowaka, 
namalowany przez ucznia I LO Mateusza Rybkę.

Słowo jak ziarno...

Gospodarze festiwalu nawiązali do pewnego znanego 
hasła... 

Nagroda tajnego jurora dla sztuki „Bus Stop” 
uczniów z Jastrzębia.

Zdjęcia: s.

Spektakl „The Gate” w wykonaniu uczniów II LO z Rybnika. 
W tle nowe logo festiwalu opracowane specjalnie przez firmę 
„top Project”. 
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 Marsz po laury rozpoczęła Karolina Orzelska, wiolonczelistka  
z klasy Leona Mielimąki, która na Międzynarodowym Konkursie im. 
Prohaski w Koszycach na Słowacji została laureatką III nagrody. Wcze-
śniejsze sukcesy Karoliny pozwoliły jej uzyskać stypendia Marszałka 
Województwa Śląskiego i Prezesa Rady Ministrów. 

Również znany już ze swoich świetnych występów uhonorowany m.in. 
Nagrodą Specjalną Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, duet 
fortepianowy – Monika Pawlas (z klasy Katarzyny Balon) i Julia 
Winkler (z klasy Jolanty Wawrzyńczyk) – uzyskał wyróżnienie na 
Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych w Łodzi.

Młody adept sztuki pianistycznej Wojciech Chlapek, 11–letni uczeń 
Katarzyny Balon, po raz kolejny udowodnił, że nabyte w rybnickiej 
szkole muzycznej umiejętności i talent stawiają go w gronie najlepszych 
w Polsce. Wojtek, obecnie objęty Stypendium im. Janiny Garści, na 
Polsko–Niemieckim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu uzyskał III 
Nagrodę. 

Na przełomie roku rodzeństwo Karolina i Maciej Twardzik  
(altowioliści) reprezentowali Rybnik w Międzynarodowej Orkiestrze  
w Berlinie (brali w niej udział młodzi muzycy z Niemiec, Szwecji, 
Bułgarii, USA, Litwy, Norwegii i 3–osobowa repezentacja z Polski), 
z którą koncertowali m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej. Swoje 
umiejętności gry zespołowej uczniowie kształcą w orkiestrze symfo-

nicznej PSM II st. Poziom zespołu oraz niezwykle udane koncerty 
ze znakomitymi solistami: Stanisławem Drzewieckim, Jakubem 
Jakowiczem oraz samym Piotrem Palecznym (w Teatrze Śląskim 
w Katowicach) sprawiają, że inni znani wirtuozi i dyrygenci wyrażają 
chęć współpracy z tą orkiestrą. Gwiazdą najbliższego koncertu, który 
odbędzie się w kwietniu, będzie Bartłomiej Nizioł, najwybitniejszy 
polski skrzypek młodego pokolenia na stałe mieszkający w Szwajcarii 
oraz Anna Maria Filochowska – 12–letnie cudowne dziecko polskiej 
wiolinistyki. Rybnicka publiczność będzie mogła również usłyszeć nową 
kompozycję Kamila Staszowskiego – nagrodzonego laurem Śląskiego 
Talentu Roku.

Obok orkiestry, znakomicie działają chóry szkolne prowadzone przez 
Ziglindę Lampert–Raszyńską – chór mieszany został niedawnym 
zwycięzcą Regionalnego Przesłuchania Chórów Szkół Muzycznych II 
st., który odbył się w Chorzowie.

Sukcesy uczniów, znakomita kadra i ciągle nowe kierunki rozwoju 
rybnickiej szkoły muzycznej sprawiają, że jest ona od lat ambasadorem 
rybnickiej kultury.

Wyróżniający się uczniowie szkoły wraz z dyrektor Romaną Kuczerą. 
Zdj.: arch. szkoły

— Istnieje pilna konieczność propagowania zasad bezpieczeństwa 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym — uważa Henrietta Front–Sikora, 
nauczycielka z Przedszkola nr 37, która prowadzi w placówce zajęcia 
oparte na własnym programie autorskim „Jestem bezpieczny – czuję 
się bezpiecznie”. Program był inspiracją do zorganizowania konkursu 
plastycznego dla dzieci z rybnickich przedszkoli, w którym wzięło udział 
30 przedszkolaków z 15 placówek. Konkurs odbył się we współpracy 
z Urzędem Miasta, Miejską Komendą Policji oraz Fundacją 
Elektrowni Rybnik, a honorowy patronat objął prezydent miasta  
i rybnicka komenda. Wystawa prac pokonkursowych odbyła się 1 marca 
w Klubie Energetyka, a oprócz młodych artystów i „Sznupka” wzięli 
w niej udział również inni goście – pełnomocnik prezydenta miasta do 
spraw bezpieczeństwa Hubert Hanak, komendant Miejskiej Policji  
w Rybniku mł. insp. Zbigniew Głowacki oraz specjalista sekcji pre-
wencji st. ast. Arkadiusz Szweda. 

— Ważne, by wskazywać dzieciom, jak należy unikać niebezpiecznych 
sytuacji, jak bawić się i zachowywać, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie  
i innych — mówi H. Front – Sikora, która za naszym pośrednictwem dzię-

kuje również sponsorom, bez których impreza nie mogłaby się odbyć,  
a dzieci nie miałyby możliwości zilustrowania plastycznie jak czuć się 
bezpiecznie...                                                                                  (S)

Podczas pokonkursowej wystawy „Jestem bezpieczny – czuję się bezpiecznie” z przed-
szkolakami spotkali się wyjątkowi goście...                                  Zdj.: arch. P nr 37. 

Będą bezpieczni
„Sznupek” – policyjna maskotka, wręczył dyplomy 

przedszkolakom, które wzięły udział w konkursie plastycznym 
„Jestem bezpieczny – czuję się bezpiecznie”. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku 

ogłasza nabór na rok szkolny 2005/2006.
Badanie przydatności muzycznej do PSM I st.

i egzamin konkursowy do PSM II st.
odbędą się w terminie 23–24 maja 2005.

Szczegółowe informacje na afiszach i pod numerem tel. 755 87 41

Sukcesy uczniów „Szkoły Szafranków”

Dobry duch pozostał...
Ostatnie sukcesy uczniów muzycznej „Szkoły 

Szafranków” potwierdzają fakt, że dobry duch patronów 
przeniósł się do nowej siedziby.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 19



Poradzą 
bezrobotnym

Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS z Rybnika 
realizuje dwa projekty adresowane 
do osób bezrobotnych. 

Pierwszy z nich pod nazwą „Pełen odlot. 
Program promocji aktywności społecznej 
i zawodowej młodzieży” adresowany jest do 
osób w wieku 18–24 lata, bezrobotnych przez 
okres do 6 miesięcy i zamieszkujących Rybnik, 
Jastrzębie Zdrój i Żory oraz powiaty rybnicki  
i wodzisławski. Udział w projekcie ma umoż-
liwić młodym ludziom zdobycie nowych umie-
jętności, wiedzy i doświadczeń, ułatwiających 
im start zawodowy i poruszanie się po rynku 
pracy. Dzięki uczestnictwu w cyklu warsztatów,  
korzystaniu z doradztwa zawodowego i wizyt 
studyjnych, uczestnicy projektu nabędą umie-
jętności związane m.in. z prezentacją swojej 
osoby przed potencjalnymi pracodawcami, 
przygotowywaniem dokumentów aplikacyj-
nych i z identyfikacją swojego potencjału oraz 
stworzą plan działania prowadzący do zatrud-
nienia. Dowiedzą się też o alternatywnych 

formach aktywności zawodowej: możliwości 
zatrudnienia w sektorze pozarządowym oraz 
wolontariacie. 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie 
podczas czterech seminariów informacyj-
no–promocyjnych w Rybniku, Wodzisławiu, 
Żorach i Jastrzębiu, na których prezentowane 
będą również zagadnienia związane z rynkiem 
pracy, promocją zatrudnienia i samozatrudnie-
nia, edukacją ustawiczną oraz zatrudnieniem  
i możliwościami działania w sektorze pozarzą-
dowym. Projekt realizowany jest przy wsparciu 
powiatowych urzędów pracy z Rybnika, 
Żor, Wodzisławia Śląskiego oraz Jastrzębia 
Zdroju, a współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. 

Informacje o terminie seminariów i nabo-
rze do projektu uzyskać można w Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych, przy ul. 
Białych 7 w Rybniku. Tel./fax (032) 739  55 
12, e–mail: cris@cris.org.pl. 

Rybnicki CRIS rozpoczyna również re-
alizację projektu „Spółdzielnia Socjalna, 
czyli S.O.S. dla bezrobotnych”, który jest 
adresowany do osób pozostających bez pracy 
powyżej 12 miesięcy, zamieszkujących Rybnik 

 i powiat rybnicki, poprzez ich udział w kam-
panii szkoleniowo–promocyjnej. W siedzibie 
CRIS-u utworzono Punkt Informacyj-
no–Promocyjny, który prowadzi rekrutację 
na szkolenia, informuje zainteresowane osoby 
o aspektach prawnych zakładania spółdziel-
ni oraz pomaga w wypełnianiu niezbędnej 
dokumentacji. Punkt jest czynny we wtorek  
i czwartek w godz. od 9.00 do 17.00. Projekt 
finansowany jest ze środków Ministerstwa 
Polityki Społecznej.

Warto również przypomnieć, że w biurze 
CRIS (www.cris.org.pl), a także na stronach in-
ternetowych Ministerstwa Sprawiedliwości lub 
portalu organizacji pozarządowych www.ngo.
pl można otrzymać informację na temat organi-
zacji, które uzyskały status organizacji pożytku 
publicznego. To wiedza przydatna szczególnie 
teraz, gdyż istnieje możliwość przekazywania 
1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym na 
rzecz organizacji o takim statusie. Pieniądze 
te wsparłyby działalność pożytku publicznego 
prowadzoną przez organizacje pozarządowe  
i w sposób pośredni wzmocniły budżet gminy. 
Na terenie miasta Rybnika potencjał 1% jest 
ogromny.                                                       (S)

Dziecko czeka na twoją pomoc...
...na twoją miłość i dom rodzinny, czeka na ciebie 

– apeluje Zespół Rodzin Zastępczych OPS Rybniku. 
W Rybniku jest wiele dzieci, które okresowo lub stale nie 

mają zapewnionej odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Chociaż 
rodzice tych dzieci najczęściej żyją, nie wywiązują się z różnych 
przyczyn ze swoich funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 
Przyczyny tego są czasem obiektywne – brak środków, niepo-
radność wychowawcza... ale zazwyczaj to dysfunkcje rodziny 
spowodowane alkoholizmem rodziców. Rodzina zastępcza 
jest formą pomocy tym dzieciom, może być także pomocna 
ich rodzinom, formą sprawdzoną, funkcjonującą od wielu 
lat w naszym mieście, kraju i na świecie, stosunkowo tanią  
i na pewno najwłaściwszą. Dziecko, po bolesnym rozłączeniu  
z rodziną naturalną, zostaje umieszczone także w rodzinie, 
innej, ale życzliwej, która zapewnia mu opiekę, a co najważ-
niejsze, otacza je miłością. Będzie mogło nadal kontaktować 
się z rodzicami, krewnymi, ale też będzie miało zapewnione 
warunki do realizacji swoich potrzeb. Rodzinie zastępczej 
państwo zapewnia środki materialne na pokrycie kosztów utrzy-
mania dziecka. Inne działania zależą od rodziny – osobowości 
jej członków, zainteresowań, a przede wszystkim umiejętności 
wychowawczych. Ta forma pomocy dzieciom (finansowana 
obecnie przez miasto) będzie nadal rozwijana. Jej ideę promuje 
Zespół Rodzin Zastępczych OPS w Rybniku. Chce pozyskiwać 
odpowiednich kandydatów, sukcesywnie ich szkolić aktywnymi 
metodami, w oparciu o zalecane programy (Pride, Rodzina), 
kwalifikować na rodziny zastępcze, aby dzieci potrzebujące 
znalazły odpowiednie miejsce do życia i rozwoju.

Chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prosi-
my o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Żużlowa 
25, Dział Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem. Można też 
skontaktować się telefonicznie i uzyskać więcej informacji, 
nr telefonu: 42 211 11 wew. 333, 314.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne”  
sp. z oo. w Rybniku przy ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, zaprasza 
od 1 marca br. na bezpłatne i bez skierowania badania profilaktyczne 
realizowane w ramach programów w całości finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy
Programem jest objęta populacja kobiet w wieku 30 do 59 lat (przy okre-

ślaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia ). Badanie w ramach 
programu można wykonać 1 raz na trzy lata. W ramach programu będzie 
pobierany wymaz z szyjki macicy.

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia 
Skierowany jest do osób ubezpieczonych w NFZ w wieku 35 do 55 lat, 

u których nie rozpoznano chorób układu krążenia. W ramach programu 
wykonywane są badania cholesterolu i glukozy, a w razie konieczności 
konsultacja lekarza specjalisty kardiologa.

3. Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
Skierowany jest do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, 

palących papierosy oraz byłych palaczy. Programem nie mogą być objęci 
pacjenci, u których wcześniej zaistniało podejrzenie lub zdiagnozowano 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W ramach badania wykonywana jest 
spirometria (badanie pojemności płuc) i w razie konieczności konsultacja 
lekarza specjalisty chorób płuc.

W ramach w/w programów profilaktycznych przyjmowani będą pacjenci 
bez względu na miejsce złożenia deklaracji tj. z badań mogą korzystać nie 
tylko pacjenci, którzy złożyli deklaracje do lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w naszej przychodni.

Dodatkowe informacje oraz rejestracja pacjentów do badań w ra-
mach programów w rejestracji poradni POZ i poradni „K” lub pod 
numerami telefonów:

• program profilaktyki raka szyjki macicy – 43 29 438
• program profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki chorób płuc 

– 43 29 458.

Bezpłatne badania
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XII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia
Program:
4–29 kwietnia br. – Zakład Rehabilitacji „RELAX” – Sklep Me-

dyczny Rybnik, ul. Piasta 21 – 1000–1500 Bezpłatne badania stóp dla 
przedszkolaków – tel. 42 26 231

5 kwietnia – Gimnazjum nr 4 Rybnik – 1000 „Porozmawiajmy o AIDS” 
– Miejski konkurs wiedzy o AIDS dla gimnazjalistów.

6 kwietnia – Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, Rybnik, 
ul. Św. Józefa 30 –1200 –„Kontrowersje wokół terapii hormonalnej”. 
„Profilaktyka nowotworów hormonozależnych” dr Ewa Wierzbowska, 
prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera  
w Warszawie.

7 kwietnia – Szkoła Rodzenia Rybnik, ul. Reymonta 60, I piętro, 
pokój 122, 123 – 1000–1500 „Niech każda matka i dziecko będą najważ-
niejsi” – pielęgnacja skóry mamy i niemowlęcia.

7 kwietnia – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 Rybnik,  
ul. Orzepowicka 15a – 1000 Regionalny Turniej Komunikacyjno–Zdrowot-
ny dla Szkół Podstawowych; Finał Konkursu plastycznego „Niech każda 
matka i dziecko będą najważniejsi”.

8 kwietnia – Szkoła podstawowa Nr 1 Rybnik, ul. Chrobrego 29 
– 1000 „Porozmawiajmy o AIDS” – Regionalny konkurs wiedzy o AIDS 
dla gimnazjalistów; 1130 „Dom” spektakl teatralny w wykonaniu uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Śl. w Rybniku.

9 kwietnia – Rybnik, ul. Kościuszki 17 – 900 – 1400 • „Rzuć palenie 
razem z nami” bezpłatne badania spirometryczne, zawartości dwutlenku 
węgla w powietrzu wydychanym, ciśnienia krwi oraz konsultacje w zakresie 
poradnictwa antytytoniowego specjalisty chorób płuc – Szpital Chorób 
Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach • Punkt konsultacyjno–diagnostyczny 
„Rzucam Palenie” bezpłatne porady dla osób chcących rzucić palenie pa-

pierosów • Szkoła Zdrowego Gotowania – degustacja zdrowej żywności, 
porady w zakresie układania zdrowej diety dla całej rodziny. – Chrześcijań-
ska Służba Charytatywna, filia w Żorach • „Wczesne wykrywanie cukrzycy 
gwarancją życia bez powikłań” – badania poziomu cukru i ciśnienia krwi 
– Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków • Bezpłatne badania cukru we 
krwi, ciśnienia tętniczego oraz badania płatne cholesterolu – 4 zł, gęstości 
kości – 10 zł – Centrum Zaopatrzenia Medycznego POMED Rybnik  
• Ekspozycja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz bezpłatne ba-
dania stóp – Zakład Rehabilitacji „RELAX” – Sklep Medyczny Rybnik 
• Bezpłatne badania słuchu, wzroku, pamięci i skłonności do depresji  
• Kiermasz zdrowej żywności  • Bezpłatne usługi kosmetyczne i fryzjerskie;  
1200 – 1400 Konsultacja psychiatryczna – lek. Mira Sadownik, lek. Maria 
Brzezińska–Musioł; 1300 – „Zaburzenia nastroju młodych matek” wykład 
– dr n. med. Jerzy Jędrusia.

9 kwietnia – Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Rybnik,  
ul. Kościuszki 55 – 900–1300 Konsultacje logopedyczne, przesiewowe 
badania słuchu i wzroku.

10 kwietnia – Dom Kultury Boguszowie, Pl. Pokoju 1 – 900 – 1400   
Akademia Zdrowia.

11–13 kwietnia – Szkoła Rodzenia, Rybnik, ul. Reymonta 60,  
I piętro pokój 122, 123 – 1000 – 1300  Badania palpacyjne piersi  i nauka 
samokontroli piersi.

30 kwietnia – Dom Kultury Niewiadom, ul. Mościckiego 15 
– 900–1800  Niewiadomska Promocja Zdrowia.

Organizatorami imprezy są Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna  
w Rybniku.

Szczegółowe informacje na stronach: www.rybnik.pl,  
www.rybnik.com.pl, www.rownet.pl.

„Szacunek to bezpieczeństwo  
– nie dajmy mocy uzależnieniom”

 Rybnickie Centrum Kultury przy współpracy z Poradnią Psycho-
logiczno–Pedagogiczną, Zespołem Szkół Technicznych oraz Miejską 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w ra-
mach profilaktyki uzależnień uruchamia w mieście kampanię pod hasłem 
„Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom”.

Inauguracja kampanii rozpocznie się 13 kwietnia 2005 roku o godz. 
16.00 w TZR, a przedstawiony zostanie monodram w wykonaniu Anny 
Dymnej „Zauważ mnie – porozmawiajmy” oraz fragment spektaklu pt. 
„Obok” w wykonaniu Małego Teatru Tańca działającego przy TZR. Pierw-
szymi odbiorcami powyższych działań będą uczniowie szkół specjanych, 
placówek terapeutycznych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Osoby zainteresowane przebiegiem i ideą przyświecającą kampanii 
odsyłam na stronę internetową www.kultura.rybnik.pl
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Na przegląd, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej, Krajowe Centrum ds. AIDS oraz wojewódz-
kie i powiatowe stacje sanitarno–epidemiologiczne odpowiedziała 
tylko jedna rybnicka szkoła – I LO. W grudniu licealiści okazali się 
bezkonkurencyjni i wygrali eliminacje regionalne. Bezkonkurencyj-
ni pozostali dłużej i ... zwyciężyli również w etapie wojewódzkim. 
W teatrze „Korez” w Katowicach, jury któremu przewodniczył  

Kazimierz Kutz, obejrzało 11 spektakli w wykonaniu uczniów szkół 
ponadgimnzajalnych, m.in. z Wisły, Bielska–Białej oraz Katowic,  
i zdecydowało się przyznać pierwsze miejsce rybnickim licealistom, 
którzy w nagrodę otrzymali kamerę cyfrową i awans do etapu cen-
tralnego. — Bardzo cieszymy się z osiągniętego sukcesu. W pracę nad 
sztuką zaangażowali się wszyscy uczniowie, nawet ci którzy w niej nie 
grają. Jest jeszcze jeden powód do radości – to dopiero pierwszoklasiści 
— mówi pedagog szkolny Barbara Zaparty–Piasecka, która wspól-
nie z wychowawcą klasy I „a” Bogumiłą Chmiest opiekuje się grupą. 
Nie byłoby sztuki, gdyby nie szereg rozmów na temat AIDS i HIV  

i gdyby nie uczeń Maciej Marcisz, który napisał scenariusz  
„Domu”. Julia, Paweł i Pan Przeznaczenie to bohaterowie 

spektaklu, który ma uświadomić, że HIV może dotyczyć tzw. zwy-
kłych ludzi, którzy dokonują niewłaściwych wyborów. Oprócz autora,  
w spektaklu zagrali również Kamil Turecki, Mariola Zakrzewska, 
Kamil Bartkowiak, Hanna Piecha, Maciej i Tomasz Niemiec, 
Aleksandra Mura, Aleksandra Wilaszek, Sylwia Zwierzyńska, 
Iwona Gałązka, Marta Kolorz, Agata Rojek i Joanna Stefaniak, 
a zaśpiewał Kamil Bartkowiak.  

Zwycięzcy z I LO będą reprezentować województwo śląskie w etapie 
ogólnopolskim. W maju wystąpią w jednym z wrocławskich teatrów. 

Życzymy kolejnego sukcesu!                                                 (S) 

Na sukces zapracowali wspólnie wszyscy uczniowie klasy I „a” z I LO.  

„Dom” nagrodzony!
Uczyć ze sceny – takie jest przesłanie I Ogólnopolskiego 

Przeglądu Sztuk Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o AIDS”.  
Jak uczyć, by nie zanudzić siebie, a przede wszystkim widzów,  
wiedzą uczniowie I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku. 

 http://www.rybnik.pl 
 http://www.rybnik.com.pl 
 http://www.rownet.pl 
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Rybnick ie  Centr um 
Kul tury  zaprasza  na 
ko le jn ą  edyc j ę  c yk lu 
Europa, Europa..., którego 
celem jest przybliżenie 

osiągnięć kulturalnych krajów europejskich. 
Po Czechach, Irlandii, Grecji i Włoszech przyszedł czas na Francję, 

bodaj najbliższy nam duchowo kraj w Europie, choćby ze względu na 
kontakty partnerskie Rybnika z kilkoma francuskimi miastami i miej-
scowościami. Współorganizatorem Prezentacji... jest rybnicki ośrodek 
Alliance Française, którego obecność w naszym mieście świadczy  
o wyjątkowej sympatii rybniczan dla Francji i Francuzów.

A oto program Prezentacji:
• Uroczysta inauguracja z udziałem wysokich urzędników francuskich, 

przedstawicieli grupy EDF, elektrowni Rybnik i władz samorządo-
wych Rybnika

• komedia autorstwa Ginette Beauvais Garcin i Marie Chevalier „Klan 
wdów” –  spektakl teatralny w wykonaniu „Sceny Prezentacje” z War-
szawy z udziałem m.in. Krystyny Tkacz, Magdaleny Zawadzkiej 
i Joanny Żółkowskiej,

sobota – 9 kwietnia, godz.18.00
• „Niewidzialne dziecko” – animowany film francuski dla dzieci. 
niedziela – 10 kwietnia, godz. 15.00, 
wtorek – 12 kwietnia, godz. 10.00
• Wieczór francuski z udziałem tria akordeonowego „Motion Trio”  

w  Sali Kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej 
wtorek – 12 kwietnia, godz. 19.00

• Warsztaty z piosenką francuską – prowadzi prof. Mieczysław Gajos 
(Uniwersytet Łódzki), siedziba Alliance Française 

środa – 13 kwietnia, godz. 16.00 – siedziba Alliance Française, 
godz.16.00

• Paul Claudel, „Zamiana” – spektakl dla młodzieży w wykonaniu 
Teatru Śląskiego z Katowic

piątek – 15 kwietnia, godz. 11.00, TZR
• Jacques Rampal, „Celimena i kardynał” – komedia w wykonaniu 

Teatru „Scena Prezentacje” z Warszawy z udziałem Danuty Stenki 
i Wojciecha Malajkata 

sobota – 16 kwietnia, godz. 18.00, TZR
• „Aznavour” – spektakl muzyczny – piosenki Charlesa Aznavoura 

śpiewa Robert Kudelski, przy fortepianie Janusz Tylman
niedziela – 17 kwietnia, godz. 18.00, TZR.
• Muzyka polska i francuska-koncert w wykonaniu uczniów szkoły 

muzycznej
poniedziałek – 18 kwietnia, godz. 14.00, Sala Koncertowa PSM  

w Rybniku 
• Konferencja nt. Lotaryngii (w języku francuskim) 
piątek – 22 kwietnia, godz.15.00, siedziba Alliance Française
• Dyskoteka francuska w Klubie „Żądło”. W programie występ fran-

cuskiego zespołu rockowego „Mell” oraz  dyskoteka prowadzona 
przez DJ–ów z Francji 

piątek – 22 kwietnia, godz. 18.00  
Od 7 kwietnia imprezie będzie towarzyszyć wystawa „Historia ko-

miksu francuskiego” w Galerii Sztuki RCK oraz pokazy pięciu filmów 
z francuską aktorką Audrey Tautou – szczegóły w RCK.

GRUPA EDF POLSKA
EDF, grupa energetyczna o światowym za-

sięgu, działa w Polsce od ponad 10 lat. Obecnie 
Grupę EDF w Polsce stanowi 13 spółek wytwór-
czych i usługowych, które oferują kompletny wa-
chlarz usług energetycznych i środowiskowych: 
kompleksowe zarządzanie energią, outsourcing 
w działalności energetyczno–ekologicznej  
w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz uty-
lizację i zagospodarowanie odpadów i surowców 
wtórnych. Spółki z grupy EDF w Polsce zatrudnia-
ją ok. 4000 osób oraz produkują ok. 10% energii 
elektrycznej i 20% ciepła scentralizowanego na 
rynku polskim.

W skład Grupy w Polsce wchodzą między 
innymi: Elektrownia Rybnik, Elektrociepłownie 
Kraków i Wybrzeże, Kogeneracja we Wrocławiu 
i jedna z najnowocześniejszych elektrociepłowni 
w kraju: Elektrociepłownia Zielona Góra. 

EDF w Polsce jest nie tylko producentem 
energii elektrycznej i ciepła. Uczestniczy 
w życiu kulturalnym i sportowym kraju. W 2004 
roku, z inicjatywy Dyrekcji w Zamku Muzeum 
w Bielsku Białej, dzięki pomocy Fundacji EDF 
oświetlono budynek muzeum. Każdego roku,  
w Szczyrku EDF jest sponsorem Międzynarodo-
wych Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim 
dla Osób Niepełnosprawnych. 

Wszystkie spółki wchodzące w skład EDF 
aktywnie uczestniczą w życiu swoich regionów.

Grupa EDF jest głównym sponsorem Prezen-
tacji Kultury Francuskiej. 

I część – Miasta partnerskie
1. Miasto Rybnik współpracuje z trzema miasta-

mi francuskimi: Podaj daty podpisania umów 
partnerskich z:

• Saint–Vallier
• Mazamet
• Liévin
2. Określ położenie geograficzne wszystkich trzech 

miast bliźniaczych.
3. Podaj nazwiska prezydentów tych miast.
3. Podaj główne gałęzie przemysłu regionów,  

w których leżą francuskie partnerskie miasta.
5. Określ na czym polega współpraca Rybnika  

z poszczególnymi miastami.
6. Określ miejsca lokalizacji rond i ulic w Ryb-

niku, nazwanych imionami miast partnerskich  
we Francji.

II część – Francja
1. Kontur Francji zbliżony jest do jednej z figur 

geometrycznych. Jakiej?
2. Który z 22 regionów jest obszarem wulkanicz-

nym?
3. Jaką nazwę nosi najwyższe odznaczenie pań-

stwowe we Francji?
4. W jakiej miejscowości znajdują się groby polskich 

romantyków: Cypriana Kamila Norwida i Adama 
Mickiewicza?

Regulamin konkursu:
• należy odpowiedzieć na wszystkie pytania kon-

kursowe
• konkurs adresowany jest do wszystkich miesz-

kańców Rybnika
• obejmuje tematykę dotyczącą współpracy Ryb-

nika z miastami partnerskimi Francji
• obejmuje również ogólną wiedzę dotyczącą 

Francji.
• każda odpowiedź punktowana jest 1 punktem lub 

0 w wypadku złej lub niepełnej odpowiedzi
• odpowiedzi należy przesłać na adres redakcji 

„Gazety Rybnickiej” lub na adres AF (PiMBP, 
ul.Szafranka 7, 44-200 Rybnik) do dnia 6 kwiet-
nia 2005
Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – wyjazd do Francji w ramach współpracy 
miast partnerskich

II miejsce – dwumiesięczny kurs języka fran-
cuskiego w Alliance Française w Rybniku  
(X i XI 2005)

III miejsce – nagroda książkowa
Wyniki ogłoszone zostaną w „Gazecie Rybnic-

kiej” oraz na stronach internetowych:
Alliance Française – www.af.rybnik.pl
Urzędu Miasta – www.rybnik.com.pl
Portalu rybnickiego – www.rybnik.com.pl

Miasta partnerskie, Francja
Oddział Alliance Française w Rybniku oraz redakcja „Gazety Rybnickiej” 

ogłaszają konkurs wiedzy o miastach partnerskich i Francji.

Od 9 do 22 kwietnia

Prezentacje Kultury Francuskiej 



• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku na wernisaż 
wystawy Justyny Gruszczyk (25 luty).

• Dom Kultury w Chwałowicach i Grupa Złe Oka na festiwal sztuk 
audiowizualnych Insomnia Art Festiwal (26 luty). 

• Kabaret Młodych Panów na kabaretowe Larmo (4 marca).
• Pełnomocnik inicjatywy demokraci.pl w okręgu rybnickim na 

otwarte spotkanie lokalnej inicjatywy współtworzenia przyszłej Partii 
Demokratycznej (15 marca). 

• Liceum Sióstr Urszulanek na rozwiązanie Międzyszkolnego Kon-
kursu Poetyckiego „Daj mi słowo” (16 marca).

• Alliance Française i Ośrodek Dydaktyczny UŚl w Rybniku na 

wykład Ken Bugul, autorki z Senegalu (16 marca). 
• Rybnickie Centrum Kultury na wernisaż fotografii „Mapa ciała” 

Marii Śliwy (17 marca). 
• Fundacja Elektrowni Rybnik na cykl imprez w marcu, w tym na II 

Rybnicki Festiwal Fotografii (18–20 marca).
• Dom Kultury Niewiadom na II Przegląd Małych Form Teatralnych 

„Scenka” (18 marca).
• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku na targi 

edukacyjne, na których swoją ofertę przedstawią publiczne i prywatne 
szkoły ponadgimnazjalne, policelalne i wyższe uczelnie (22–23 mar-
ca, od 10.00 – 18.00), więcej w następnym numerze.

• Państwowa Szkoła Muzyczna na koncert kameralny Luizy Hara-
sim–Grzelka (harfa) (31 marca 2005 r. godz. 16.30).

Zaprosili nas:
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Mój przyjaciel pies...

Nie ma chyba osoby, która przeszłaby obok 
n ich  oboję tn ie .  Każdy  chc ia łby  pogłaskać , 
w t u l i ć  s i ę  w  p u s z y s t e  f u t r o  l u b  s p o j r z e ć  
w wyjątkowe oczy. Ale nie każdy ma możliwość 
jeździć zimą w zaprzęgu powożonym przez psy rasy 
syberian husky i alaskan malamut. To co dla wielu 
jest nieosiągalne, udało się dzieciom oraz osobom 
niepełnosprawnym z Rybnika. 

Właściciele psów rasy syberian husky i alaskan malamut ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Psów Zaprzęgowych „Travois” z Katowic, 

wspólnie ze swoimi czworonogami 
wzięli udział w kolejnej imprezie inte-
gracyjnej pod nazwą „Mój przyjaciel 
pies”, zorganizowanej na terenie 
Gimnazjum nr 7 w Boguszowi-
cach–Osiedlu przez Stowarzysze-
nie „Aktywna Dzielnica”. Psy 
tych ras mają doskonały kontakt  
z dziećmi i osobami niepełno-
sprawnymi. Są łagodne, potrafią 
zaakceptować każdego, bez wzglę-
du na wygląd i sposób poruszania 
się, dlatego są wykorzystywane 
do zajęć tzw. dogoterapii. O ich 
nieprzeciętnych umiejętnościach 

przekonali się niepełnosprawni podczas ubiegłorocznego pikniku  
w Boguszowicach (czytaj „GR” nr 6-7). Wówczas rodzice i opiekunowie 
zapewniali, że kontakt z psem podziałał uspokajająco, wyciszył, pomógł 
w przełamywaniu barier i obniżył poczucie lęku wśród ich niepełno-
sprawnych podopiecznych. Dlatego też przewodnicząca Stowarzysze-
nia „Aktywna Dzielnica” Ewa Sowa zaplanowała kolejne spotkanie  
z udziałem psich rehabilitantów, w porze bardziej im „sprzyjającej”. 
I był to „strzał w dziesiątkę” – w zimowej scenerii Boguszowic, husky 

i alaskany były w swoim żywiole. Każdy z uczestników 
imprezy mógł obejrzeć pokaz zaprzęgania psów, wziąć 
udział w zajęciach kontaktowych z czworonogami  
i pobawić się na śniegu. Do największych atrakcji nale-
żała oczywiście przejażdżka w psim zaprzęgu. Zorganizo-
wano też ognisko. Serwowano żurek i malinową herbatę,  

a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. — Najważniejsza była 
integracja, również osób niepełnosprawnych i dzieci z tzw. rodzin trudnych 
— mówi szefowa boguszowickiego stowarzyszenia E. Sowa, która do udziału  
w imprezie zaprosiła 30 niepełnosprawnych ze Śląskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych z Boguszowic i rybnickiego 
koła Polskiego Stowarzyszenia Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym oraz 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wspólnie z niepełnospraw-
nymi w zabawie wzięło udział również 60 podopiecznych Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic „17–tka”. 

Na organizację imprezy „Aktywna dzielnica”, pozyskała środki  
z PFRON-u oraz grant w wysokości 1000 zł z Urzędu Miasta Rybnika.  
A psy tak zadomowiły się w Rybniku, że po raz kolejny pojawią się tutaj 
już pod koniec maja, tym razem na zaproszenie stowarzyszenia „17–tka”. 
Będzie więc kolejna okazja do podziwiania wyjątkowych czworonogów 
i tylko rodzice będą musieli wymyślić dobrą wymówkę, by oprzeć się 
namowom swoich dzieci do posiadania takiego psa, jak choćby piękna 
„Luna”.                                                                                                 (S)

Psie zaprzęgi w zimowej scenerii Boguszowic, były 
jedną z głównych atrakcji imprezy zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica”, która 
zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Zdjęcia: esz.



Zaskoczenie jurorów jej umiejętnościami było tym większe, że Magda 
nie zaistniała dotąd na estradzie, skupiając się na innym hobby – jeź-
dziectwie i dwu własnych koniach... Kiedy jednak już zdecydowała się na 
udział w regionalnych eliminacjach, przeszła je jak burza, wygrywając...
w cuglach. Również w głównym konkursie jurorzy, a ich nazwiska świad-
czą o randze imprezy – Jan Poprawa, Czesław Gawlik, Jan Wołek, 
Jerzy Satanowski, Jacek Glenc, Jan Kondrak i Kazimierz Nie-
dziela – postawili na Magdę. Pozostało już tylko przyznanie kolejnych 
miejsc, a wybór 
nie był łatwy, bo 
pojawiło się sporo 
indywidualności. 
Zgodnie z zasa-
dami imprezy, 
do uczestnictwa  
w niej zaproszono 
laureatów innych 
festiwali piosenki 
artystycznej czy 
poezji śpiewanej, 
a w tym roku było ich 15. Do eliminacji regionalnych przystąpiły 
32 osoby, a przez eliminacyjne sito przebrnęła 9, a 5 najlepszych 
uczestniczek „Pojedynku na słowa” dostała się do konkursu 
regionalnego bez eliminacji. W warsztatach artystycznych 
wzięło więc udział w sumie 14 uczestników. Ostatecznie  drugie 
miejsce przyznano Magdalenie Sobieraj, trzecie Jagodzie 

Stach, a wyróżniono dwoje studentów 
krakowskiej Szkoły Teatralnej Sylwię Lasok  
i Michała Łanoszkę. Do udziału w koncercie 
finałowym zaproszono też najmłodszą uczest-
niczkę konkursu Magdę Dzięgiel, dysponującą 
ciekawym głosem i... wielkim potencjałem oraz 

Małgorzatę Czajkę.
Tegoroczna triumfatorka M. Lepiarczyk za-

śpiewała kompozycję Dariusza Szwedy do słów 
Moniki Wiśniewskiej „Mosty niepewne” oraz  

piosenkę „Ja tonę” Tomasza Kordeusza. Przy-
znający się do rybnickich korzeni kompozytor 

pierwszej piosenki D. Szweda, zdobył też 
nagrodę dla najlepszego akompaniatora.

Rybnicka impreza bywała dla jej uczest-
ników trampoliną do większej estradowej 

kariery, by wymienić Iwonę Loranc, Asię 
Lewandowską, Joannę Liszowską i innych. 
Część z nich uświetnia potem konkursowe 
koncerty swoimi występami. W tym roku 
na Koncercie Galowym swój recital zapre-
zentował ubiegłoroczny laureat Mariusz 

Orzechowski, poeta, kompozytor i ...kontestator, którego teksty dość 
zjadliwie komentują naszą rzeczywistość. Zakwalifikowana do konkursu 
regionalnego młodzież ma okazję do uczestniczenia w artystycznych 
warsztatach, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów może po-
ćwiczyć emisję głosu, ruch sceniczny czy interpretację tekstu. I ta wiedza 
pozostaje wartością nawet wtedy, gdy nie zostaje się laureatem...    

Wielką atrakcją są też „okołokonkursowe” imprezy artystyczne,  
a trzeba przyznać, że organizatorom udaje się co roku ściągać do Ryb-

nika najlepszych wykonawców. Wierna publiczność 
od wielu tygodni czeka na duchową ucztę i zazwyczaj 
jest usatysfakcjonowana. Wiele osób uważa, że lutowej 
„czterodniówki” w Klubie Energetyka oraz w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej nie można pod żadnym pozorem 
przegapić, bo jest to zazwyczaj artystyczne wydarze-
nie. W tym roku poszczególnym etapom konkursu 
towarzyszyły: „Piosennik” – spektakl Teatru Polskiego 
ze Szczecina z udziałem i w reżyserii Andrzeja Po-
niedzielskiego, koncert Federacji Bardów, występ 

Grzegorza Turnaua, a na finał – spektakl „Cyrk w zimie” czyli pio-
senki Jana Wołka w reżyserii Jerzego Satanowskiego, w wykonaniu 
plejady gwiazd: Hanny Banaszak, Krystyny Tkacz (zamiast zapo-
wiadanej Stanisławy Celińskiej), Magdaleny Kumorek, Zbigniewa 
Wodeckiego, Roberta Janowskiego, Mirosława Czyżykiewicza, by 
wymienić tylko najbardziej znane nazwiska. Wśród utalentowanej mło-
dzieży (świetny Konrad Imiela) była też Asia Lewandowska – jedna  
z wybijających się uczestniczek rybnickiej OFPY z poprzednich edycji, 
która już zaistniała z powodzeniem na „wielkiej” estradzie.

Sam Jan Wołek, który w finale skromnie ukłonił się z sali, to postać 
niezwykła, artysta utalentowany w każdej dziedzinie. Dziś – przede 
wszystkim uznany malarz, szerokiej publiczności znany najbardziej 
ze znakomitych, zawsze mądrych tekstów. Doceniając wszystkich 
wykonawców, w tym roku publiczność szczególnie dobrze mówiła  
o koncercie Federacji Bardów. To dla Rybnika prawdziwe szczęście, 
że dzięki Festiwalowi, możemy gościć to, co w piosence artystycznej, 
poetyckiej, aktorskiej, poezji śpiewanej – jakby jej nie nazwać – naj-
bardziej wartościowe...

A Magda przygotowuje się do udziału we wrocławskim Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej – jednej z nagród dla laureata OFPY....

(r) 

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej

Ani się obejrzeliśmy, a rybnicki festiwal  
z małego, lokalnego przedsięwzięcia, wyrósł na 
cenioną w środowisku imprezę o coraz wyższym 
poziomie artystycznym, która w przyszłym roku 
obchodzić będzie jubileusz 10–lecia. Tegoroczna 
edycja była szczególnie szczęśliwa dla gospodarzy, 
bo laureatką została rybniczanka, Magdalena 
Lepiarczyk.

Rybniczanka laureatką

Laureatka Magdalena Lepiarczyk.                                                            „Cyrk w zimie” czyli piosenki Jana Wołka.                Zdj.: r
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Muzyka gwałtownie się urywa, młodzi ludzie 
gorączkowo szukają rękawiczek. To ważny re-
kwizyt. Przy ich pomocy opowiedzą nam o ... 
manipulacjach, którym ulegamy na co dzień. 
Czy ktoś rzeczywiście pociąga za sznurki, tak 
jak czarny charakter spektaklu – Tomasz Koź-
lik? — A co się stanie, kiedy jutro ktoś przez 
przypadek zabierze rękawiczkę ze sceny? — pyta 
reżyserka. — Zagram z jedną — odpowiada 
bez wahania Tomek... Tego właśnie uczą się 
w Młodzieżowym Zespole Teatralnym 
„Tara-Bum”, działającym pod auspicjami 
Rybnickiego Centrum Kultury, by na scenie 
poradzić sobie w każdej sytuacji. 

Przed premierą zawsze jest gorąco, nawet, 
a może przede wszystkim, w teatrze amator-
skim. Tym bardziej podczas próby generalnej, 
kiedy w role wcielają się młodzi ludzie – Anna 
Krypczyk, Anna Zajączkowska, Beata 
Brzoza, Barbara Tkocz, Ireneusz Toś, 
Michał Jerz, Jacek Bednarz i najmłodsza 
w tym gronie Barbara Morgała. Część  
z nich – Dorota Patas, Paulina Broszencka 

czy Tomasz Koźlik – chce związać swoją 
przyszłość ze sceną. W zespole jest też dwoje 
nowych – Wioleta Pietrasik i Łukasz Be-
stry. „Nowi”, bo pozostali mają już za sobą 
ubiegłoroczny spektakl „Męczeństwo Piotra 
Ohey’a” Sławomira Mrożka. Teraz przyszła 
pora na zmianę konwencji. W tym spektaklu 
kluczową rolę nie odgrywa słowo, a ruch, gest, 
mimika, taniec, słowem ... aktorstwo bez słów: 
— Wiersze „Modlitwy zwierząt”, które młodzież 
wygłasza na końcu, były tylko pretekstem do tego 
co widzimy na scenie. Oni sami stworzyli ten 
spektakl. Podeszli do pracy 
nad „Wołaniem” bardzo 
twórczo i kreatywnie — mówi 
I. Karwot. — Chciałam, by 
pokazali jak grają ciałem  
i emocjami, wyrażanymi nie 
tylko słowem, ale gestem, 
ruchem czy tańcem. 

I ta trudna sztuka im się 
udaje – garstka młodych 
ludzi naprawdę przemawia 

bez słów... Etiudy o manipulacji człowiekiem są 
bardzo wyraziste, pomysłowe, pełne dynamiki 
i emocji. Niebagatelną rolę odgrywa muzyka  
Stokłosy, Scholza, a nawet Mansona. I choć 
spektakl „Wołanie” kończą wiersze – modlitwy 
małpy, jeża, małego ptaszka, małej świnki i psa 
i in., to niezapomniane wrażenie pozostawiają 
przede wszystkim wyraziste etiudy. Pokazują 
demoniczną siłę pieniądza, zakupowe sza-
leństwo, wtłoczenie w kierat pracy w firmie... 
Wielomiesięczne próby nad spektaklem zakoń-
czyła premiera, gorąco przyjęta przez licznie 
przybyłą do TZR publiczność.   

W zespole „Tara–Bum”, przeważają matu-
rzyści, a to sprawi, że już wkrótce skład zespołu 
zredukuje się do 5 osób. Jednak to nie pro-
blem. Kolejna, prawie 30 osobowa grupa marzy  
o występach na scenie. I jak udowadniają, warto  
w nich inwestować! Z pewnością więc już nieba-
wem usłyszymy ... uwaga akcja, kurtyna! 

(S)

Kabarety do Paki!
Rybnickie kabarety – „Kabaret Młodych Panów”  

i „Noł Nejm” pojadą na największy przegląd kabaretowy 
w Polsce.

W finale 21 Przeglądu Kabaretów PaKA w Krakowie, który odbędzie 
się 6–10 kwietnia br. będą nas reprezentować „Kabaret Młodych Panów” 
(www.kmp.art.pl), w składzie Piotr Sobik, Bartosz Demczuk, Łukasz 
Kaczmarczyk, Szymon Tomecki i Robert Korólczyk oraz kabaret 

„Noł Nejm” (www.nolnejm.com) z Agnieszką Białek, Łukaszem 
Kaczmarczykiem, Rafałem Solińskim i Markiem Żyłą. 

W tym roku do konkursu stanęło ponad 100 kabaretów z całej Polski. 
Po przejściu eliminacji regionalnych i półfinałów, do finału dotarła 
najlepsza siódemka, do której dołączy jeszcze zwycięzca „Wieczoru 
Ostatniej Szansy”. Więcej informacji o największym przeglądzie kaba-
retowym w Polsce – www.paka.pl. 

Rybnickim „dowcipnisiom” życzymy w Krakowie rozśmieszania  
do łez...                                                                                                   (S) 

Przed premierą zawsze jest gorąco. Reżyserka Izabela Karwot udziela ostatnich uwag.

Czy ktoś rzeczywiście pociąga za sznurki, tak jak czarny charakter spektaklu – Tomasz 
Koźlik?

Aktorzy „Tara-Bum” w spektaklu „Wołanie”... 
Zdjęcia.: s

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 25

„Wołanie” bez słów...
Scena Teatru Ziemi Rybnickiej. Piątkowe popołudnie, próba. Do pre-

miery pozostał jeden dzień: — Bardzo ładnie „wygrałeś” ten moment z gazetą 
— żywiołowo reaguje reżyser Izabela Karwot. — Łukasz pamiętaj o zaciśnię-
tych pięściach. Mrówka, co się stało w scenie w sklepie, gdzie jest lustro! Jacek 
przygotuj się, przynieście worki na śmieci od sprzątaczek. Powtarzamy... Uwaga 
akcja! Kurtyna.... Po kilku chwilach: — Tomek, gdzie jest druga rękawiczka. 
Stop! Stop! 

http://www.nolnejm.com
http://www.paka.pl


4 kwietnia – „Zło”, prod. szwedzkiej, reż. Mikael Hafstrom. Walka jednostki  
z systemem. Sztuczna „fala” w elitarnej uczelni jest metaforą walki dobra ze złem.

11 kwietnia – „Miłość na żądanie”, prod. francuskiej, reż. Yann Samuell. 
Życie jak gra. Gra uciekającej przed światem pary ośmiolatków przenosi się na ich 
dorosłe życie.

18 kwietnia – „The Company”, prod. USA, reż. Robert Altman. Duchowe świę-
to tańca, magia scenicznego występu. Fascynujący obraz życia zespołu baletowego 
podpatrzony przez mistrza Altmana.

25 kwietnia – „Głową w mur”, prod. niemieckiej, reż. Faith Akin. Dramat imi-
gracyjny, uznany najlepszym filmem europejskim roku 2004. 

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

„Pogodej” po Śląsku
Trwają przygotowania do VII Konkursu 

Gawędziarzy  „W Niewiadomiu po 
Śląsku”.

Konkurs, który przeznaczony jest dla przed-
szkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół licealnych i zawodowych, bez 
względu na miejsce zamieszkania, zaplanowano 
na 7 i 8 kwietnia w Domu Kultury w Niewia-
domiu. Repertuar konkursowy powinien składać 
się z jednej lub kilku gawęd śląskich. Udział w 
konkursie należy zgłosić listownie, pocztą elektro-
niczną lub faksem, na adres: DK Niewiadom, ul. 
Mościckiego 15, 44-270 Rybnik, tel. 43 31 365, 
tel./fax. 442 13 755, e-mail:niewiadom5@op.
pl. Termin nadesłania zgłoszeń upływa 30 
marca br. Zachęcamy więc do godania... 

(S)  

Michałowi Żebrowskiemu udało się do ukłonów po spektaklu nakłonić 
jego reżyserkę Magdalenę Piekorz. Zdj.: r

Dr Haust Żebrowski
Chwali się Teatrowi Ziemi Rybnickiej,  

że w miarę szybko mogliśmy swoje wyobrażenia 
o głośnym spektaklu „Dr Haust” skonfrontować 
z rzeczywistością. 

Chętnych do takiej konfrontacji było sporo, co nie 
dziwi, zważywszy na udział w tym przedsięwzięciu tak 
gorących nazwisk jak Michał Żebrowski, Magdalena 
Piekorz i Wojciech Kuczok. Miłośnicy talentu aktor-
skiego głównego i jedynego wykonawcy, a takich nie bra-
kuje, na pewno byli usatysfakcjonowani. Jednak trudno 
Żebrowskiemu nie zarzucić, głównie w części pierwszej, 
nadekspresyjności i wzięcia tej części tekstu Kuczoka 
niejako w nawias. Kiedy wyciszony siedział w fotelu  
i opowiadał o odejściu żony i tęsknocie za synem, był 
zdecydowanie bardziej wiarygodny. W takim ustawieniu 
roli miała zapewne wielki udział reżyserująca spektakl 
(i obserwująca go zza kulis) Magdalena Piekorz, bo 
pewne tego symptomy można było zaobserwować już  
w „Pręgach”. Oklaski rybnickiej publiczności były grom-
kie i na stojąco, choć nadspodziewanie krótkie...

(r)

Wesoła wdówka
Sto lat obecności na scenie światowych teatrów, a ciągle bawi i zachwyca 

– to dowód nie tylko świetności, ale i aktualności tego dzieła, mimo 
zmieniających się czasów. 

Przekonała się o tym tłumnie zgromadzona publiczność, oglądając słynną ope-
retkę Franza Lehara w nowej inscenizacji, w wykonaniu Opery Śląskiej. Artyści 
gościli na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej dzień po premierze w Bytomiu. Spektakl  
w reżyserii i choreografii Henryka Konwińskiego  wzbogaciły znakomite kostiumy 
zaprojektowane przez Zofię de Ines. Za pulpitem dyrygenckim stanął dyrektor 
naczelny i artystyczny Opery Śląskiej Tadeusz Serafin, który po przedstawieniu 
odebrał z rąk dyrektora RCK Adama Świerczyny jubileuszową statuetkę, związaną 
z 40–leciem Teatru Ziemi Rybnickiej, – symbol dobrej współpracy.                   S.K.

Zdj.: arch. Opera Śląska.

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza
• Koncert Janusza Radka – piosenki z najnowszej płyty „Serwus 

madonna” czyli ...piękne melodie i słowa, nowoczesne aranża-
cje starych przebojów, a wśród nich mruczanki, ballady i ostre 
rytmy.

Czwartek, 14 kwietnia, godz. 19.00
• Koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I i II st. z udziałem wybitnego skrzypka młodego pokolenia 
Bartłomieja Nizioła, „cudownego dziecka” wiolinistyki Anny 
Marii Filochowskiej oraz utalentowanej wiolonczelistki, uczen-
nicy rybnickiej szkoły – Karoliny Orzelskiej.

Środa 20 kwietnia, godz. 18.00.
• Zespół „Raz, dwa, trzy” – wykonawcy, którzy od lat są muzyczną 

alternatywą dla wrażliwego odbiorcy.
Piątek, 29 kwietnia, godz. 19.00

Kwiecień w DKF „Ekran”
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Był jazz...
Dobrej jazzowej muzyki nigdy za wiele, na szczęście  

w Rybniku bywało z tym nieźle. 
Ze znakomitego klimatu słynęła Mała Scena, w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej zadomowił się na dobre Silesian Jazz Meeting, a formułę tej 
imprezy poszerzają koncerty w Domu Kultury w Chwałowicach oraz 
w „Mimozie”. W tym niedobczyckim lokalu, w ramach cyklu comie-
sięcznych koncertów, występowały największe polskie gwiazdy oraz 
goście z zagranicy, tu powstał również pomysł powołania Rybnickiego 
Stowarzyszenia Muzycznego – Jazz Club Mimoza. 

Mamy też braci Niedzielów oraz Krzysztofa Popka, za którego 
przyczyną historia obecności muzyki jazzowej w naszym mieście wzbo-
gaciła się o jeszcze jeden świetny koncert. Miał on miejsce w TZR,  
a w skład zespołu, który wystąpił, obok naszego znakomitego flecisty, 
weszli: jeden z najlepszych polskich trębaczy Piotr Wojtasik oraz 
amerykańskie gwiazdy – Randy Porter (fortepian), David Friesen 
(kontrabas) oraz nowojorski perkusista Victor Lewis. Ten ostatni 
grał z najlepszymi muzykami na świecie, zaś basista – choć młody, to 
już muzyk najwyższej próby, podobnie zresztą, jak pozostała trójka. 

Zwracało uwagę świetne zgranie i przygotowanie prezentującego 
światowy poziom quintetu, choć jego koncepcja oparta była o wartość 
indywidualnego brzmienia każdego z muzyków. Muzyka jazzowego 
środka, z wyraźnymi latynoskimi wpływami, została przez rybnicką 
publiczność odebrana bardzo dobrze. A podkreślić trzeba, że koncert 
w tym składzie był pierwszym z kilku, jakie w Polsce zaplanowano. 
Prezentowany na koncertach program znajdzie się na płycie, którą 
polsko – amerykański team zamierza nagrać. Będzie więc okazja, by 
tego składu i tego brzmienia posłuchać raz jeszcze...  

(r)

Premierowy koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej.                                  Zdj.: M. T. 

Dwa wieczory (i dwie noce podczas jam sessions) bluesowego 
grania, występy siedmiu zespołów i coraz bardziej zapełniająca 
się w trakcie imprezy widownia Teatru Ziemi Rybnickiej, to 
obiecujące efekty marcowego I Międzynarodowego Festiwalu 
Bluesowego w Rybniku. 

Międzynarodowego – gdyż Visegrad Blues Band jest formacją współ-
tworzoną przez Polaków, Czecha, Słowaka i Węgra, a grupa Lady I & The 
Blues Birds jest w zupełności czeska. The Lebers wywodzą się z Rybnika, 
Mr. Blues – z Rybnika, Rydułtów i Żor, Patchwork – to sześcioro muzyków  
z Jastrzębia, Pszczyny, Radlina, Rybnika i Rydułtów. Gang Olsena naro-
dził się w Rudzie Śl., a grupę Błędowski & Winder Band jako spadkobier-
ców legendarnego Krzaka kojarzę z okolicami Katowic, choć to przecież 
artyści ponadgraniczni. Tyle geografii Rybnik Blues Festival 2005.

Muzycznie były to dwa dni niezwykle urozmaicone. Dość powiedzieć, 
że mogliśmy usłyszeć bluesa Williego Dixona, B. B. Kinga (i sporo innych, 

klasycznych blue devils), utwory 
spod znaku rhythm’n’bluesa, 
kawałki blues–rockowe oraz bo-
ogi–woogie, grane zwykle na bis. 
Składy zespołów – od 4 do 10 osób. 
Bogaty przegląd instrumentarium: 
gitary, keyboardy, perkusje, harmo-
nijki ustne, drugiego dnia dwukrot-
nie skrzypce. I głosy wokalistów 
– jakże różne. Publiczność bawiła 
się znakomicie, a i muzycy wyczuwali 
niezwykle przychylne nastawienie 
widowni, której młodsza część kilka-
krotnie roztańczyła się przed rampą. 
I jeśli część oficjalną pierwszego dnia 
kończyło nawołujące „Hey, Joe” 
Hendrixa (w wykonaniu Leszka 
Cichońskiego, najlepszego gitarzysty 
w ankiecie „Twojego Bluesa” za 2003 

rok) i Visegrad Blues Band, to drugi dzień Festiwalu 
spointował Gang Olsena, wykonując „Z małą po-
mocą moich przyjaciół” The Beatles. Tak właśnie 
przebiegały nocne „dżemy”, rozpoczynane przez 
grupę Mr. Blues, ale kończące się w najdziwniej-
szych, przyjacielskich konfiguracjach i gościnnych 
występach przy pełnej sali.

Nie byłoby zresztą tej imprezy bez pomysłu  
z czerwca ubiegłego roku Tomasza Wolskiego 
i Bogdana Rumiaka z grupy Mr. Blues, pod-
chwyconego natychmiast przez dyrektora RCK 
Adama Świerczynę (bo i jemu coś takiego cho-
dziło po głowie), który obiecał podjąć starania 
o zdobycie funduszy unijnych na kontynuację 
Festiwalu w przyszłości. Andrzej Matysik, 
obecny na sali redaktor naczelny „Twojego 
Bluesa” życzył Rybnikowi, żeby jako miasto 
bluesowe dorównało kiedyś – jazzowemu. Nic 
dodać, bo i ja sądzę, że bluesa czujemy tu zu-
pełnie nieźle!

Tekst i zdjęcia: G. Walczak

Ivana Eržika Novotná i Milan Špacek  
z Lady I & The Blues Birds dali pokaz 
bluesa na wesoło po czesku.

Tomasz Wolski (z lewej) pomysłodawca imprezy świetnie się rozumiał z Leszkiem Cichońskim na jam session. Każdy 
z nich gra nie na swojej gitarze.

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

Czujemy bluesa!



Mimo deklaracji większości kobiet, że 
świętowanie 8 marca jest przeżytkiem, 
wciąż jednak wokół tej daty organizowane 
są „babskie” imprezy. A dlaczego nie 
świętować, szczególnie jeżeli przyjemne 
można połączyć z pożytecznym? 

Podwójny zatem cel miało spotkanie „Kobie-
ty sukcesu”, zorganizowane już po raz drugi 
przez spółkę „Hossa” i hotel „Olimpia”. Tym 

razem odbyło się ono nie w kamieńskim hotelu, 
który przechodzi modernizację, ale gościnnie w 
Rybnickim Centrum Kultury. Sala Kameral-
na po małym liftingu zamieniła się w eleganckie 
miejsce pokazu mody, popisów tanecznych i 
kulinarnych oraz licytacji i firmowych prezentacji 
sponsorów. Panie ze środowiska biznesowego, 
do których impreza była skierowana, nie tylko 
dobrze się bawiły, ale wspomogły zakup pompy 
insulinowej dla 9–letniego Przemka Rojka. Na 
ten cel organizatorzy przeznaczyli połowę ceny 
zaproszenia, a ponadto wylicytowane sumy za 
obrazy autorstwa Ewy Rotter–Płóciennik oraz 
Marii Budny–Malczewskiej, pieniądze z zakupu 
szali z kolekcji Studia Mody Anny Drabczyńskiej 
oraz deseru przyrządzonego przez szefa kuchni 
restauracji „Pod Teatrem”. Panie wzięły też udział 
w losowaniu numerów zaproszeń oraz w loterii, 
na którą fanty przekazały firmy sponsorujące im-
prezę. W sumie zebrano kwotę 5.190,00 zł, którą 
prezydent Adam Fudali, obecny na imprezie jako 
jeden z nielicznych mężczyzn, wręczył ojcu Prze-

mka. Wcześniej złożył obecnym paniom życzenia 
dalszych sukcesów na miarę ich planów i marzeń. 
List gratulacyjny dla pań od senatora Klemen-
sa Ścierskiego odczytała jego asystentka Ewa 
Brożyna. Władze miasta reprezentowali również 
wiceprezydent Ewa Ryszka oraz przewodniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski, była też obecna 
posłanka Maria Wiśniowiecka.

Program artystyczny zapewnił zespół Still Live 

Jazz Trio, formacja „Ewolucja” działająca od kilku 
miesięcy przy Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz mo-
delki i modele KA Studia, prezentujący kolekcję 
Studio Mody Anny Drabczyńskiej, biżuterię firmy 
Artis oraz garnitury firmy Lazar. Można je było 
również podziwiać na prowadzącym imprezę 
Bartoszu Demczyku oraz w hallu TZR. Panie 
miały też okazję do przetestowania kosmetyków 
firmowanych przez Marionnaud Parfumeries,  
a zaprezentowali się też kolejni sponsorzy: Kredyt 
Bank oraz Era Biznes. W organizacje imprezy włączyły 
się także firmy: PPUH Auto–Lux, Maker sp.z o.o., 
Instytut Kosmetyczny Dr Irena Eris, „Violett” – W. 
Ostrzołek, Tomasz Dybała i Balleys Diageo Polska. 

W barwnym i dynamicznym pokazie mody 
(choreografia i reżyseria Łukasz Szejka) i tańca 
(choreografia Iza Barska) powiało wiosną, co 
uczestniczki imprezy nastroiło najwyraźniej bar-
dziej życzliwie do świata i... charytatywnego celu 
imprezy. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkania 
kobiet sukcesu zachowają taki właśnie charakter.

(r)

My, baby...
...przyrzekamy, że...Niestety, nie 

możemy zdradzić dalszej części 
przyrzeczenia składanego przez 
uczestniczki „Babskiego combra” 
w Domu Kultury w Niedobczycach, 
bo mogłoby się to zakończyć 
konfliktem z małżonkiem czy 
narzeczonym, a przynajmniej 
„cichą mszą”. Możemy natomiast 
uchylić rąbka tajemnicy, jak słaba 
płeć się bawi we własnym gronie. 
A bawi się świetnie...

Impreza, jaka w Niedobczycach odbyła 
się już po raz szósty, cieszy się z edycji na 
edycję coraz większa popularnością. W tym 
roku, ze względu na ilość chętnych pań, 
„Babski comber” miał miejsce dwukrotnie 
– pierwszego wieczoru wzięło  w nim udział 
prawie 230 kobiet, drugiego – 180. A były 
również entuzjastki, które chętnie spędziłyby 
na zabawie oba wieczory i zapowiedziały, 
że tak właśnie zrobią w przyszłym roku.  
A wśród uczestniczek zabawy były panie nie 
tylko z Rybnika, ale i z sąsiedzkich miast,  
a nawet z Żywca. 

Pomysł imprezy jest luźno zaczerpnię-
ty z górniczych „gwarków” – są więc dwie 
stolnice pod wodzą podstolin, którymi  
w tym roku były Lucyna Szłapka i Zofia 
Mokry czyli Luca z Niedobczyc i Zosia z 
Piosków, a wszelkie wątpliwości rozstrzy-
gało Wysokie, a w Sprawach Babskich 
Nigdy Nieomylne Prezydium z pomocą 
swoich insygni: nudelkule i warzechy.  
W prezydium pod wodzą Urszuli Grzon-
ki, nauczycielki i szefowej nauczycielskiej 
„Solidarności”, zasiadły wiceprezydent 
Ewa Ryszka, dyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina 
Opoka i niżej podpisana.

Tym razem mężczyźni pełnili funkcje 
podrzędne typu przynieś, podaj, pozamiataj 
i nie pomógł im nawet piracki kamuflaż. 
Choć trzeba przyznać, że radny Henryk 
Ryszka, dyrektor DK Marian Wolny  
i pozostali piraci prezentowali się całkiem, 
całkiem... To oni prowadzili niezliczone 
konkursy, do których panie stawały chęt-
nie, choć nie zawsze wiedziały co je czeka. 
Dopingowane przez swoje stolnice, bez 
szemrania pozwalały na zmierzenie obwo-
du w biuście (zwyciężczyni zdobyła 146...
punktów), doiły kozy, kroiły na czas dynie 
na kompot, wykonywały slalom z wózkiem 
z „dzieckiem” w środku, świetnie się przy 
tym bawiąc. Żadnej z pań nie trzeba było 
też namawiać do wspólnego śpiewu, co 
ułatwiały specjalne śpiewniki oraz panie 
Sonia Cieplińska i Gabriela Bugla 
z DK w Niedobczycach. 

Prezydent Adam Fudali przekazał zebrane pienią-
dze ojcu Przemka Rojka.

Szal licytuje prezes spół-
ki „Hossa” Krystyna 
Ostrzołek.

Atrakcją wieczoru był pokaz mody i tańca.

Kobiety sukcesu dla Przemka
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Całość prowadziła Ciotka Berta czyli Aleksandra Harazim z pomocą 
piratów, wśród których był jej kolega z kabaretowej sceny – Czesław 
Żemła. Ich monologi i wice przyprawiały niektóre panie o rumieńce, ale 
biesiadna konwencja zabawy „pikantność” tłumaczy. Zresztą można się było 
zorientować, że wszystkie uczestniczki były pełnoletnie... Atrakcyjność nie-
dobczyckiego „Babskiego combra” polega przede wszystkim na aktywności 
i zaangażowaniu wszystkich jego uczestniczek. A poza tym, która z pań nie 
chciałaby, by trzech piratów myło jej nogi, jak to miało miejsce po jednym 
z konkursów...?                                                                                           (r) 

spójnego z Narodową Strategią Rozwoju 
Regionalnego, a w efekcie z Narodowym 
Planem Rozwoju, dokumentem warunkują-
cym korzystanie ze środków unijnych. Celem 
konsultacji „Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego na lata 2000–2020” jest prezenta-
cja jej treści oraz znaczenia dokumentu dla 
rozwoju regionu, a przede wszystkim okazja 
do poszerzenia o kolejne, wynikłe z dyskusji, 
cele operacyjne.

Prezydent Rybnika A. Fudali, pełniący 
również funkcję przewodniczącego Związku 
Subregionu Zachodniego, podkreślił zdolność 
gmin i powiatów w nim zrzeszonych do mó-
wienia o swoich potrzebach jednym głosem 
i wypracowania wspólnego stanowiska, jeśli 
chodzi o przyszły rozwój subregionu. Inte-
gracji takiej nie zauważył natomiast w innych 
śląskich subregionach. Stanowisko naszego 
subregionu zaprezentował dyrektor biura 
Związku Subregionu Zachodniego Wojciech 
Maroszek, który został też desygnowany na 
przedstawiciela – obserwatora subregionu do 
zespołu pracującego nad strategią. Przedstawił 
on m.in. starania Związku o przekwalifiko-
wanie planowanej drogi Racibórz – Pszczyna 

z wojewódzkiej na krajową, postulując, by 
ten trakt komunikacyjny powiązać z budową 
autostrad oraz by w strategii znalazła się rów-
nież droga Racibórz–Wodzisław–Jastrzębie. W. 
Maroszek podkreślił, że nowe drogi warunkują 
rozwój subregionu i zadania te powinny zostać 
do strategii wpisane imiennie, by je zauważono. 
Wicestarosta rybnicki Wincenty Klyta również 
nawiązał do komunikacji i transportu, a pośred-
nio ochrony środowiska, poruszając problem 
planowanej linii szybkiej, transgranicznej kolei, 
która przez Czechy przebiega, co jest logiczne, 
śladem autostrady, a u nas zbacza na wschód  
i „tnie” lasy pszczyńskie, omijając aglomerację 
rybnicką. Mówił też o roli komunikacyjnej, 
jaką spełniać może rozbudowane lotnisko  
w Gotartowicach, a także o potrzebie zapisu 
w strategii likwidacji niskiej emisji zanieczysz-
czeń. Asystent prezydenta Rybnika Grzegorz 
Wolnik zauważył w omawianym dokumencie 
brak odniesień do realizacji poprzedniej strate-
gii na lata 2000–2005, a także zbyt mało celów 
operacyjnych, tyczących np. kwestii obszarów 
metropolitalnych. Nawiązał też do jednego  
z najważniejszych problemów do rozwiązania czyli 
transportu oraz komunikacji i konieczności więk-
szego wykorzystania gęstej sieci kolejowej, a także 
zwiększenia roli lokalnych lotnisk, jak np. Pyrzo-
wic. Wypowiedział się też na temat nie zawsze 

korzystnej konkursowej formuły pozyskiwania 
środków unijnych na realizację projektów. Może 
się zdarzyć, że najważniejsze dla subregionu zada-
nia przepadną w konfrontacji z mniej ważnymi, ale 
lepiej przygotowanymi formalnie wnioskami, co 
nie powinno mieć miejsca. Wyraził też zastrzeżenia 
co do zasady „jednofunduszowości” programów 
operacyjnych, gdyż gminy zakładają pozyskiwa-
nie środków z różnych źródeł. Wójt Marklowic,  
a jednocześnie przewodniczący  Związku Gmin 
Górniczych Tadeusz Chrószcz, podjął zagad-
nienie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 
— Jeżeli nie zrobimy porządku ze śmieciami, nie 
będziemy innowacyjni ani atrakcyjni, jak zakładają 
cele i priorytety strategiczne. Jak stwierdził wicemar-
szałek S. Karpiński, rewitalizacja tych terenów to 
problem interdyscyplinarny, mający odniesienia 
zarówno w sferze materialnej, jak i społecznej, 
a strategia na pewno go nie pominie.

Dyskusja nie wyczerpała na pewno wszyst-
kich wątków, dlatego uczestnicy konsultacji 
zostali zobligowani do złożenia wszystkich 
konkretnych propozycji do biura Związku 
Subregionu Zachodniego.

Zainteresowani wstępnym projektem 
„Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000–2020” znajdą go na stronie 
www.silesia-region.pl     

(r)

c.d. ze strony 9

Strategiczne konsultacje

Jednym z konkursów było wydojenie kozy z zachowaniem 
wszystkich wymogów Unii Europejskiej. W  

Piraci pełnili funkcje pomocnicze.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 29

http://www.silesia-region.pl/


Najpierw był album „Ryb-
nik” wydany w 1997 r, za pre-

zydentury Józefa Makosza. W 2000 
roku goście odwiedzający nasze miasto 

otrzymywali w prezencie album „Rybnik i oko-
lice”. Teraz czeka na nich Rybnik w trzech wymiarach 

– historycznym, geograficznym i gospodarczym. Zbieranie 
materiałów trwało dwa lata. Znajdują się tutaj zarówno zdjęcia 

historyczne z rybnickiego Muzeum i kolekcjonerskie pocztówki Marka 
Gruszczyka, jak również zdjęcia wykonane przez pasjonatów, którzy 
od lat fotografują nasze miasto. Począwszy od starych dokumentów, 
fotografii „ludzi tej ziemi”, sport i turystykę, poprzez „miejsca, gdzie 
umacniała się wiara”, aż po życie kulturalne i współpracę z miastami 
partnerskimi... to w skrócie „Rybnik 3 wymiary”. W nowym albumie 
znajdziemy zarówno „familoki” w Chwałowicach, orkiestrę szkoły 
muzycznej podczas prób, leśniczówkę w Kłokocinie, fasady miejskich 

kamienic, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, tomograf  
w WSS nr 3, jak i rekordowego suma złowionego w Zalewie Rybnickim 
oraz żużlowca, którego nie może zabraknąć w żadnym z dotychczas 
wydanych albumów. 

W porównaniu do poprzednich albumów, najnowszy zawiera więcej 
tekstu, dodajmy przetłumaczonego również na angielski, niemiecki  
i francuski. Część historyczną opracowali pracownicy Muzeum, a o współ-
czesnym Rybniku napisała Lucyna Tyl z UM. Jest również nie lada gratka 
muzyczna – do albumu dołączona została płyta zespołu „Carrantouhill”. 
Wydanie książki nie byłoby możliwe bez wsparcia firm, które działają  
w mieście od lat lub dopiero zamierzają się z nim związać. Album „Ryb-
nik 3 wymiary” został wydany w nakładzie 2200 egzemplarzy i będzie 
pamiątką wręczaną przy specjalnych okazjach gościom UM Rybnika. 
Będzie go można kupić również w Punkcie Informacji Miejskiej. Według 
wstępnych szacunków ma on kosztować ok. 100 zł.

(S)

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej  
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,  

organizacja zarządzająca Partnerstwem na rzecz Rozwoju 
„Odziedzicz pracę” w ramach programu  

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
przedstawia listę Partnerów programu „Odziedzicz pracę” 

Nr A0209d1:
• Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44–200 Rybnik;
• Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40–032 

Katowice;
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 

ul. Spartańska 1B, 02–637 Warszawa;
• Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44–100 Gliwice;
• Akademia Ekonomiczna, im. Karola Adamieckiego w Katowi-

cach, ul. 1 Maja 50, 40–287 Katowice;
• Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, ul. Jankowicka 3, 44–200 

Rybnik;
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 

25, 44–200 Rybnik;
• Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Rybniku, ul. Kościusz-

ki 55, 44–200 Rybnik;
• Arka Sp. z oo., ul. Grabowa 2, 40–955 Katowice;
• Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, ul. Jana Pawła 

II 7, 44–100 Gliwice;
• Urząd Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, ul. Parkowa 9, 

44–230 Czerwionka–Leszczyny;
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce–Leszczynach, ul. 3 

Maja 36b, 44–230 Czerwionka–Leszczyny;
• Parafialny Oddział Akcji Katolickiej KPK „Praca” w parafii pod 

wezw. NSPJ w Czerwionce–Leszczynach, ul. 3 Maja 36, 44–230 
Czerwionka–Leszczyny;

• Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”, ul. Podmiejska 7, 
44–207 Rybnik;

• MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, ul. Chrobrego 
29, 44–200 Rybnik.

— O mieście można opowiadać na wiele sposobów – zarówno słowem jak i obrazem 
— przekonuje prezydent Adam Fudali we wstępie do nowego albumu „Rybnik  
3 wymiary”, trzeciej już publikacji wydanej pod patronatem Urzędu Miasta przez 
rybnicką firmę „top Project”.

4.04., pon., godz.10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan 
Balicki

5.04., wt., godz. 11.00 – Zajęcia plastyczne + kółko robótek 
ręcznych

6.04., śr., godz. 14.00 – Spotkanie solenizantów marca  
i kwietnia

7.04., czw., godz. 11.30 – „Cogito” – cykl wspomnieniowy 
„Powstanie warszawskie w oczach dziecka” – Wiesława 
Zawadowicz; „Indie – widziane oczyma Europejki” – Cze-
sława Kotulska 

godz. 13.30 – „Historia muzyki w odcinkach” – Bolesław 
Motyka oraz koncert w wykonaniu uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku

14.04., czw., godz. 11.00 – „System tworzenia bezpieczeństwa 
lokalnego; bezpieczeństwo obywateli” – mgr Marek Wróbel 
Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa  Publicznego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

18.04., pon., godz.10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz 
Grzybczyk

20.04., śr., godz. 13.00 – „Depresja” – dr Iwona Nowak–Pi-
larska  

21.04., czw., godz. 13.30 – „Lokalna polityka społeczna,  
a rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – dr Krystyna Fali-
szek Uniwersytet. Śl. Wydz. Nauk Społecznych

27.04. śr., godz. 13.00 – „Obcy wśród ludzi” – Alicja Go-
dlewska 

28.04., czw., godz. 11.15 – „Przyroda, a zdrowie człowieka” 
– Roman Pustołka.

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

Program zajęć na kwiecień 2005 r.
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Prawie dwie godziny trwało  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku spotkanie 
promujące książkę wydaną w 
ub. roku. przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

Mogło się zdawać, że jej tytuł: „Metody 
pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 
wobec kościołów i związków wyznaniowych 
1945–1989” przyciągnie na salę większą ilość 
zainteresowanych. Tymczasem niespełna trzy-
dzieści osób zdecydowało się wysłuchać pre-
lekcji Adama Dziuroka, naczelnika Oddziału 
Biura Informacji Publicznej IPN w Katowicach. 
Ponad dwukrotnie więcej osób ustawiło się  
w kolejce, by złożyć przybyłym tu pracownikom 
IPN–u wniosek o udostępnienie dokumentów 
bądź o status pokrzywdzonego w związku  
z ujawnieniem tzw. listy Wildsteina. Niewiele 
egzemplarzy zgromadzonych na wystawce 
wydawnictw historycznych IPN–u sprzedano,  
a trzeba przyznać, że zawierały opracowania 
ciekawych problemów w pięknej szacie graficz-
nej i w stosunkowo przystępnych cenach.

Doktor Adam Dziurok, historyk rodem  
z Rybnika, jest autorem wstępu, wyboru do-
kumentów i redaktorem omawianej książki. 
Swoje wydawnictwo przedstawił jako efekt 
pracy kilkudziesięciu historyków z całej Polski. 
Omówił metody pracy Służby Bezpieczeństwa 
(do 1956 roku Urzędu Bezpieczeństwa) na 
przykładach, które zgromadził w tym tomie. 
Padły liczby: 10–15% księży w skali kraju 
współpracowało, z czego 232 na 2000 księży 
w województwie katowickim. Na początku 
głównym motywem do podjęcia współpracy był 
szantaż (na tle życia prywatnego, obyczajowe-
go, ambicji), Pracownicy bezpieki wykorzysty-
wali konflikty pomiędzy biskupami, a niższym 
klerem, z czasem doszedł motyw „patriotycz-
ny”. W 1947 roku biskup Bieniek wydał okólnik 
do księży, w którym zaznaczał, że współpraca 
z UB... nie należy do posługi kapłańskiej. Pa-
dały konkretne (acz zasłonięte pseudonimami 
zwerbowanych księży) przykłady. A. Dziurok 
opowiadał też o wykorzystywaniu tajnych 
współpracowników do gier operacyjnych, przed 

którymi nie uchronili się ani biskup Bieniek, 
ani kanclerz katowickiej kurii Gwóźdź. Autor 
książki podawał przykłady wykorzystywania 
„nieosobowych źródeł informacji”, obserwacji w 
celu śledzenia środowisk wiernych np. w czasie 
pielgrzymek do Częstochowy. Być może ich naj-
lepsza dokumentacja fotograficzna (i nie tylko) 

pozostanie w spadku po pracy tych służb. Inne 
formy rozbijania lub przenikania w głąb struktur 
kościelnych to działania dezinformujące, np. 
wysyłanie anonimów skłócających kler bądź 
mające na celu odwrócenie od niego wiernych. 
Próbowano wywoływać konflikty z Watykanem, 
Episkopatem, także pomiędzy księżmi, a ich 
rodzinami. Wszystkie te i inne jeszcze metody 
szczegółowo omawia książka na ponad 600 
stronach druku. Zdaniem jej redaktora, „...
utrudniały one Kościołowi pracę, ale nie złamały 
Kościoła, a jedynie niektórych jego ludzi”.

W części dyskusyjnej padło szereg pytań, na 
które – w miarę możliwości – gość udzielał wy-

czerpujących odpowiedzi. Wśród prześladowa-
nych zaraz po Kościele katolickim znajdowali 
się świadkowie Jehowy. Padły nazwiska księży, 
m. in. ks. Sylwestra Durczoka, największych 
wrogów ówczesnej władzy, prześladowanych 
w procesach pokazowych. Pytano o doku-
menty wewnątrzkościelne, dotyczące walki  

z zagrożeniem z zewnątrz, o donosy kleru pol-
skiego na niemiecki i odwrotnie. Wspomniano  
o kłopotach księży mówiących gwarą śląską  
i noszących niemieckie imiona. Pytano, czy da 
się ustalić listę księży zamordowanych przez 
UB i SB oraz czy zachowały się materiały do-
tyczące werbowania współpracowników w ma-
łych miejscowościach i wioskach. Dyrektorka 
PiMBP Halina Opoka, dziękując gościowi za 
przybycie, zwróciła uwagę na to, iż na okładce 
książki znalazł się kościół w Boguszowicach,  
a sama biblioteka zakupiła 15 jej egzemplarzy, 
z których będziemy mogli korzystać.

G. Walczak

Program obchodów

Katyń – 65 rocznica zbrodni
Rybnickie Muzeum, Rodziny Katyńskie, Państwowa Szko-

ła Muzyczna oraz Zespół Szkół Urszulańskich są organiza-
torami obchodów 65 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Program obejmuje wystawę okolicznościową, którą od 1 do 12 
kwietnia będzie można oglądać w kościele św. Jadwigi na Nowi-
nach, zaś 13 kwietnia w  szkole muzycznej, gdzie jej uczniowie, 
wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Urszulańskich, zaprezentują 
program muzyczno – poetycki. Od 14 kwietnia do końca miesiąca 
„wystawa katyńska” obecna będzie w bazylice św., gdzie w niedzie-
lę 17 kwietnia o godz. 10.30. zostanie odprawione nabożeństwo  
w intencji pomordowanych na Wschodzie.  

Dyrektorka biblioteki Halina Opoka prezentuje książkę i jej redaktora Adama Dziuroka.                             Zdj.: r

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku – Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży ogłasza konkurs plastyczny 
pt. „Exlibris dla biblioteki”. 

Celem konkursu jest uświetnienie obchodów 60–lecia 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku oraz 
wyeksponowanie kulturotwórczej roli biblioteki.

Prace należy nadsyłać na adres: PiMBP w Rybniku, Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży,44-200 Rybni,ul. Szafranka 7 do dnia 
20 kwietnia br.

Szczegółowy regulamin konkursu w siedzibie bliblioteki 
oraz w redakcji „GazetyRybnickiej”. Wszelkie informacje 
na temat konkursu można uzyskać pod w/w adresem lub 
numerem telefonu: 42 23 541, wew. 425 lub 406.Ko
nk

ur
s n
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O kościołach i bezpiece
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Recepta na półwiecze
Dużo pracować, pić mleko, jeść 

surówki oraz sporo się ruszać  
i ćwiczyć – to sposób państwa Teresy 
i Eugeniusza Mojów na wspólne 50 
lat w doskonałej kondycji. I wiedzą 
co mówią – pan Eugeniusz tryska 
energią, a pani Teresa wciąż smukła 
i dystyngowana, jakby zatrzymał się 
czas...   

I trudno się dziwić, wiele zawdzięczają 
sportowi i aktywności ruchowej – pani Teresa 
tańczyła w zespole tanecznym, a przyszli mał-
żonkowie poznali się podczas zawodów w siat-
kówce. On z Rybnika, ona z Popielowa, oboje 
pracowali zawodowo – pani Teresa najpierw 
w szpitalu, jej mąż w kilku zakładach, m.in. na 
kopalniach „Chwałowice” i „Borynia”, i jak 
mówi ... pracuje nadal. Wychowali jednego 
syna i doczekali się dwójki wnucząt, z których 
są bardzo dumni – wnuczka studiuje na IV roku 
Politechniki Śl., a wnuk uczy się w liceum. 

Państwo Mojowie byli jedną z 30 par, które 
spotkały się w Urzędzie Miasta Rybnika, by 
świętować jubileusz Złotych Godów. Małżon-
kowie, którzy przeżyli wspólnie pół wieku usły-
szeli od prezydenta Adama Fudalego życzenia 
zdrowia, bo ono jest najważniejsze, i kolejnych 
jubileuszy, by znowu spotkać się w takim gro-
nie. Zostali również uhonorowani Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a przy 
słodkim poczęstunku czas umilał im zespół 
„Gama”. 50 lat temu przyrzekali sobie: Helena 
i Franciszek Witowie, Lidia i Ginter 
Szymałowie, Helena i Jan Olewiczowie, 
Helena i Henryk Szulcowie, Bronisława 
i Joachim Wąsikowie, Maria i Alojzy 
Doboszowie, Anna i Henryk Grobelni, 
Anna i Jerzy Kałusowie, Matylda i Jan 
Merkelowie, Hildegarda i Stanisław 
Holeszowie, Adela i Ryszard Szułowie, 
Elwira i Bogdan Majchrzakowie, 
Jadwiga i Henryk Hajscy, Anna i Alfred 
Piechowie, Maria i Rudolf Szmakowie, 
Maria i Zygmunt Olesiowie, Krystyna  
i Leon Szmelichowie, Edeltrauda i Paweł 
Kudlekowie, Genowefa i Paweł Kaniowie, 
Aniela i Franciszek Myśliwcowie, Cecylia 
i Walter Cebulowie, Teresa i Konrad 
Piontkowie, Łucja i Wiktor Kubiakowie, 
Adela i Czesław Sytowie, Monika  
i Kazimierz Walowie, Genowefa i Julian 
Piskorscy, Krystyna i Józef Szombarowie, 
Agnieszka i Zygfryd Horny oraz Hilaria 
i Stanisław Sojkowie.   

Marcowe spotkanie z jubilatami było pierw-
szym w tym roku, ale nie ostatnim w tym mie-
siącu. Kolejne Złote Gody, z udziałem 31 par 
zaplanowano na 17 marca. O tym jubileuszu 
napiszemy w kwietniowym numerze „GR”. 

Tekst i zdjęcia: (S)
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Złote Gody



(Tekst „po śląsku” napisany na podstawie biblijnego „Hymnu o miłości” z „Pierwszego Listu do Koryntian”, rozdział 13, wiersze 1–13)

Marek Szołtysek

Pieśniczka o przoniu

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 33

Choćbych znoł roztomajte godki ludzi i aniołów,
Ale przonio bych niy mioł,
Byłbych choby popsuto trompeta,
Aby rozlajerowany cymboł.
Choćbych tyż poradzioł kozania prawić
I znoł kożdo tajymnica
I choćbych zjod cołkie mądrości,
A moje wierzynie poradziyłoby aże sztuczki łonaczyć,
Ale przonio bych niy mioł – 
Byłoby zy mie psinco i bele co!
Choćbych porozdowoł boroczkom cołki uszporowany pijondz
I przi pomoganiu biydokom zdrowio bych se niy szanowoł,
Ale przoć bych niy poradzioł – 
Psinco bych mioł z tego!
Przonie je ciyrpliwe
I dobrotliwe.
Przonie niy zowiści,
Na klackanie niy czeko,
Ani sie niy asi,
Niy robi se gańby,
Niy czeko na wypłata,
Niy gorszy sie z bele czego,
Niy je pamiyntliwe,
Niy je za niysprawiedliwościom,
Dycki prowda poważo.
Wszystko strzimie, 
Wszystkimu wierzy,
Ku wszystkimu mo nadzieja
I niyjedne przeżyje.
Przonie je zawdy i dycki,
A niy jak te mondre nauki, kerych nigdy za tela,
Abo piykne godki, kere sie kończom,
Abo tyż uczone rozprowianie, kerego dycki niy styknie.
Przeca niy wszystko poradzymy kapnoć
I niy kożdo rzecz wyłonaczyć. 
Ale dyć przidzie taki dziyń,
W kerym wszystko bydzie do porządku.
Downij za bajtla,
Godołech jak bajtel. 
Za dziołcha,
Godałach jak dziołcha.
Ale skończyło sie bajtlowanie
I prziszoł czas bycia chopym czy babom.
Tak tyż dzisioj widzymy tyn świat choby we zmazanym zdrzadle,
Ale potym u Ponboczka objrzymy to jak noleży.
Terozki rozumiymy z tego yno konszczyczek,
Ale potym kapnymy to w cołkości.
Bestoż na dzisioj musi nom styknoć wiara, nadzieja i przonie,
Z kerych nojwiynksze je przonie.
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UWAGA! Jeżeli znasz ludzi, którzy fascynują się śląskim strojem, zbierają oryginalne śląskie ubiory  
i próbują krzewić tradycje śląskiego ubioru – zadzwoń do redakcji. 

Cepry z nizin zauważyli na pewno, że regionalny strój jest w gó-
rach w powszechnym użyciu. Noszą go nie tylko górale pracujący  
„w usługach” turystycznych, by przyciągnąć klientów, ale panuje 
dość powszechny obyczaj zakładania ludowego ubioru na ważne 
uroczystości rodzinne, religijne i patriotyczne. Górale podkreślają 
w ten sposób przywiązanie do tradycji, a jednocześnie chcą wyeks-
ponować piękno tego stroju. 

Mimo wyraźnego odradzania się regionalizmu na Śląsku i 
powszechnej obecności w śląskich domach np. gwary, niewiele 
osób decyduje się na używanie regionalnego stroju na co dzień.  

Jest on jednak coraz częściej obecny, choćby na licznych imprezach 
regionalnych w szkołach czy placówkach kulturalnych, o zespołach 
folklorystycznych nie wspominając. Od kilku lat zbieram materiały 
dotyczące śląskiego stroju ludowego i jego funkcjonowania w czasach 
współczesnych, poza zespołami ludowymi czy okolicznościowymi 
uroczystościami. Okazuje się, że w tej sferze są miejsca i ludzie, dla 
których tradycyjny ubiór jest częścią tożsamości. Oto pozytywne 
przykłady moich poszukiwań.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

„Po śląsku” na co dzień? 
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Rodzina Wronów 
z Mysłowic–Kosztów. 

Państwo Wronowie są na-
uczycielami w Mysłwicach i na 

ważne uroczystości rodzinne zakła-
dają śląskie stroje ludowe, częściowo 
uszyte współcześnie, częściowo odzie-
dziczone po babciach i ciotkach. Do 
ślubu w 1999 roku też szli ubrani 

po śląsku (!) Zdjęcie ze stycz-
nia 2005 roku.

Pa n i  M a r i a  
z Pszczyny, mieszka 

w samym centrum miasta, 
codziennie chodzi na zakupy 

i do kościoła, ma świetne sa-
mopoczucie i niezły dowcip. Jak 
opowiada: nigdy nie miała na 

sobie innego ubrania jak 
„śląskie łachy”. Zdjęcie  

z lipca 2004 roku

Procesja Boże-
go Ciała w Lipinach, 

w dzielnicy Siemianowic 
koło Bytomia. Dziewczyny  

w strojach rozbarskich, zwanych 
też bytomskimi. Od 10 lat w tej 
miejscowości odtwarza się tradycja 
chodzenia po śląsku. Zjawisko 

niezwykłe w skali światowej. 
Zdjęcie z czerwca 2004 

roku.

Młoda dziew-
czyna ze Świętochło-

wic–Lipin ubrana „po chop-
sku”. Trzeba przyznać, że wygląda 

sympatycznie. Ona, jak i duża grupa 
jej koleżanek i kolegów z Lipin na  Boże 
Ciało, pasterkę, rezurekcję, odpusty, 
pielgrzymkę do Piekar Śląskich i Górę 
św. Anny.... ubiera śląski strój ludo-

wy, w którym czuje się dumnie  
i pięknie. Zdjęcie z czerwca 

2004 roku.

Pani Monika 
Dera z Brzezinki koło 

Mysłowic. Pierwsze trzydzie-
ści lat życia ubierała się normal-

nie, nie po śląsku, ale potem się 
„przeblykła” i odtąd chodzi tylko  
w stroju śląskim. W wolnym czasie 
szyje śląskie stroje, na które jest 

coraz większy popyt. Zdjęcie 
ze stycznia 2005.

P a n i  A n i e l a 
Jaworska z Gostyni 

koło Mikołowa. Ma 12 
wnuków, którym poświęca 

cały swój czas, wyszywa, maluje 
„kroszonki”, gawędzi po śląsku 
i zachowuje tradycje śląskiego 
stroju, czyli chodzi „obleczono 

po chopsku”. Zdjęcie z lu-
tego 2005 roku.



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

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

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 32/1
Prezentowane zdjęcie według jednych 

informatorów przedstawia budowę stadionu 
w Rybniku w latach 30. XX wieku. Byli to 
prawdopodobnie bezrobotni angażowani do 
prac publicznych – ale nie jesteśmy pewni. 
Istnieje również druga hipoteza – być może 
zdjęcie przedstawia prace przy budowie jakiejś 
drogi na terenie Rybnika w czasie okupacji 
niemieckiej – wersję tę mogą potwierdzać 
fryzury niektórych kobiet, bo takie uczesania 
były modne na przełomie lat 30. i 40. XX 
wieku. Może któryś z Czytelników rozwiąże 
tę zagadkę?

Zdjęcie 32/2
Zdjęcie z lat 30. XX wieku przed-

stawia „szkubki”, czyli „darcie pierza”  
w domu rodzinnym Henryka Fröhlicha 
z Rybnika. Widnieje na nim jego babcia, 
matka, siostry... Zdjęcie to jest ciekawe 
m.in. dlatego, że w czasach międzywoje-
nych aparat fotograficzny miał wielkość 
kuchenki mikrofalowej, potrzebował 
statywu itd... przez co nadawał się bardziej 
do pozowanych zdjęć. A oto mamy rzadką 
z tamtego czasu fotografię reportażową, 
którą można by zatytułować „Szkubki  
w śląskiej kuchni”.

32/1

32/2

(cz. 32)
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W teatrze i na boisku
Już za dwa tygodnie spotkaniem  

w Rzeszowie żużlowcy Rybnickiego Klubu 
Motorowego rozpoczną swój kolejny, tym 
razem pierwszoligowy sezon. 

Tydzień później na własnym torze zmierzą się 
z drużyną z Krosna. Stawkę pierwszoligowych 
zespołów uzupełniają zespoły z Opola, Ostrowa, 
Gorzowa, Grudziądza i Lublina. Wcześniej zapla-
nowano (jeżeli aura pozwoli) rozegranie kilku spa-
ringów: z mistrzem Polski Unią Tarnów (20 marca 
w Tarnowie, 28 marca w Rybniku), Włókniarzem 
Częstochowa, a 31 marca rywalem rybniczan ma 
być wicemistrz Rosji – Lukoil Oktiabrskij. 

Przed pierwszym treningiem na torze, rybniccy 
żużlowcy zaprezentowali się swoim kibicom na 
deskach Teatru Ziemi Rybnickiej, w czasie 
żużlowej gali. W jej trakcie zaprezentowali się 
również zawodnicy z miniżużlowego klubu Rybki 
Rybnik, których przedstawiał ich trener Anto-
ni Skupień oraz zawodnicy szkółki żużlowej 
RKM–u, których przedstawiał trener Mirosław 
Korbel. W pierwszoligowym zespole po odejściu 
Mariusza Węgrzyka i Mariusza Staszewskiego 
pojawiło się dwóch nowych zagranicznych zawod-
ników: Duńczyk Niels–Kristian Iversen oraz 
Rosjanin Renat Gafurow z Oktiabrska. Każdy  
z zawodników RKM–u otrzymał od prezesa 
klubu Aleksandra Szołtyska nowy klubowy 

plastron, zaś dwa honorowe plastrony otrzy-
mali prezydent Rybnika Adam Fudali oraz 
przedstawiciel kibiców. W części artystycznej 
żużlowej gali kibiców bawili Józef Polok i Jo-
anna Bartel.

Dwa tygodnie później rybniccy kibice spo-
tkali się ponownie z żużlowcami RKM, ale już  
w bardziej sportowej atmosferze. Na hali spor-
towej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych rozegrano mecz piłki nożnej RKM Rybnik 
– kontra kibice. Rybnickie Rekiny, wspomagane 
były przez członka zarządu Wiesława Jaku-
biaka, trenera judo w Polonii Rybnik – Artura 
Kejzę, byłego zawodnika ROW i RKM Ryb-

nik, a obecnie trenera szkółki i młodzieżowców 
miejscowej drużyny – Mirosława Korbela oraz 
księdza Dariusza Gadomskiego, jednego ze 
współorganizatorów spotkania. Swoich kolegów 
wspomagał również Łukasz Szmid, mający  
w tym roku bronić ponownie barw drużyny z Kro-
sna. Zmierzyli się z drużyną stworzoną przez dwa 
obozy rybnickich kibiców: Delikwentów (zrzesza-
jący dyskutantów oficjalnego forum RKM) oraz 
Verdeneri (słynący z opraw imprez rozgrywanych 
na stadionie przy ulicy Gliwickiej). W przerwie 
spotkania miało miejsce kilka konkursów. Kibice 
stanęli przeciw zawodnikom w przeciąganiu liny 
czy siłowaniu się na ręke. Inna grupa miała okazję 
sprawdzić się w strzelaniu bramek. Pomiędzy 
słupkami stanął członek zarządu RKM Rybnik 
Dariusz Sado, w... rękawicach bokserskich. 
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali upominki.  
Przy stanie 5:4 dla Rekinów, parkiet ogarnęła 
brygada chaos. Dowodzeni przez ks. Dariusza 
Gadomskiego kibice – piłkarze obu ekip, unie-
możliwiali sprawne przeprowadzenie spotkania. 
Zasłaniano kotary, piłkarze zmieniali dyscypli-
nę itp. Po upływie regulaminowych 30 minut  
i trudności w określeniu prawidłowo strzelonych 
bramek, ogłoszono remis. Po tym niezwykle zaba-
wowym spotkaniu, rozegranym w przyjacielskiej 
atmosferze, kibice mieli okazję do porozmawia-
nia z zawodnikami oraz pamiątkowych zdjęć. 

Finaliści wyłonieni
 Rozpoczęta 17 października 2004 roku, 6 edycja Rybnickiej Amatorskiej 

Ligi Koszykówki powoli zbliża się do końca. Po rozegraniu 14 kolejek rundy 
zasadniczej zespoły przystąpiły do rozgrywek play–off, by wyłonić najlepszą drużynę 
tegorocznych edycji RALK.

W rundzie zasadniczej każda z drużyn rozegrała po 14 spotkań. Najlepszym bilansem 
mogą pochwalić się koszykarze PanelTechu Rybnik, którzy zakończyli rundę zasadniczą 
z 13 zwycięstwami i zaledwie jedną porażką. Na drugim miejscu uplasował się zespół Prajs 
Łazienki, który odniósł 12 zwycięstw przy 2 porażkach, tuż za nim drużyna K&K Szkolna, 
a czwarte miejsce wywalczyli zawodnicy Energil Północ. Odmienne nastroje ma ostatni 
w tabeli zespół UTT Firo Tour, który odniósł zaledwie 3 zwycięstwa, notując przy tym 11 
porażek, jednak to najmłodsza drużyna w lidze i najmniej doświadczona.

Po I rundzie play off, w której zwyciężały wyżej stojące w tabeli zespoły, najlepsza 
czwórka przystąpiła do walki o wielki finał. W dwumeczu PanelTech pokonał Energil 
Północ (92:70, 80:56), a koszykarze Prajs Łazienki wygrali z K&K Szkolna (97:81, 
92:83) i oba zwycięskie zespoły spotkają 
się ze sobą w finale. Przegrani zaś będą 
walczyć o miejsce 3. W spotkaniu o 5 
miejsce spotkają się UTT Firo Tour 
z Chrobry Jastrzębie, a para Bearing 
Rybnik i Camden Town rywalizować 
będzie o miejsce 7. Finały rozpoczną się 
w niedzielę 20 marca na sali MOSiR–u 
w Rybniku.

W tabeli najskuteczniejszych zawod-
ników ligi prowadzi Wojciech Trałka, 
który w 16 spotkaniach zdobył 364 
punktów, drugi jest Robert Konsek 
z dorobkiem 362 punktów zdobytych 
w 17 meczach, a trzeci Arkadiusz 
Pukajło, który w 17 meczach zdobył 
358 punktów. 

Na basenie Zespołu Szkół Budowlanych  
w Rybniku już po raz 13 odbył się mityng pływac-
ki o puchar dyrektora rybnickiej „budowlanki”. 
W 9 konkurencjach wystartowało 39 dziewczyn i 83 
chłopców z 11 rybnickich szkół ponadgimnazjalnych.  
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło I LO im. Po-
wstańców Śl., które na swoim koncie zgromadziło 95 
pkt. Na miejscu drugim ex aequo uplasowali się ucznio-
wie II LO im. A.F. Modrzewskiego i Zespołu szkół Eko-
nomiczno–Usługowych. Na czwartym miejscu znalazł 
się gospodarz zawodów – Zespół Szkół Budowlanych. 
W czasie mityngu rywalizowano na dystansie 50 m. w 
stylu dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym 
(tylko chłopcy) oraz rozegrano wyścigi sztafet 4 x 50 m 
stylem dowolnym..

Na basenie Fundacji Elektrowni Rybnik rozegrano 
mistrzostwa Rybnika szkół podstawowych w pływaniu. 
Barw 10 rybnickich podstawówek broniło 250 zawodni-
ków klas od III do VI. Uczniowie klas 4 i 5 rywalizowali 
na dystansie 50 m w stylach: dowolnym, grzbietowym  
i klasycznym, a starsi na dystansie 100 m i dodatkowo 
w stylu motylkowym.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła SP 5, druga 
była Społeczna Szkoła Podstawowa, a trzecia SP 29. 
W punktacji dziewcząt pierwsza była SP 5, druga SP 
2, a trzecia SP 11. Wśród chłopców najlepsi okazali 
się ponownie uczniowie SP 5, przed kolegami ze SSP 
i SP 29. 

Organizatorem zawodów poza Fundacją Elektrow-
ni Rybnik był również Miejski Uczniowski Klub 
Sportowy SZS w Rybniku.  

Sportowo na pływalniach

Fragment półfinałowego meczu Prajs Ła-
zienki contra K&K Szkolna. Zdj.: M.T.
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Drużyna kibiców w konkursie przeciągania liny. 
Zdj.: M.T.
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Hity na święta

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

Majowy rajd górski
Do 22 kwietnia br. rybnicki oddział 

PTTK przyjmuje zgłoszenia do udziału, 
w świąteczny wtorek 3 maja, w rajdzie gór-
skim pod hasłem „Górska wiosna 2005” 
w Beskidzie Śląskim, z metą w schronisku 
górskim na Szyndzielni (1025m n.p.m.).

Rajd jest formą uczczenia Święta Konstytucji 
3 Maja, 50–lecia powstania Komisji Turystyki 
Górskiej PTTK oraz 70. rocznicy przyznawa-
nia Górskiej Odznaki Turystycznej.

Można wybrać jedną z co najmniej kilku 
znakowanych tras na szczyt, choćby z Biel-
ska–Białej, Szczyrku, Wilkowic, Wapienicy, 

Jaworza, Brennej, w tym najłatwiejszej  
z Olszówki przez Dębowiec do kolejki linowej 
i na szczyt. Do udziału w rajdzie organizato-
rzy zapraszają dzieci i młodzież szkolną pod 
opieką nauczycieli, a także harcerzy, osoby 
zorganizowane i prywatne.

Zgłoszenia przyjmuje rybnicki oddział 
PTTK, ul. Piłsudskiego 4, tel. 42 28 072, 
42 23 468,42 27 447, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8.00 do 16.00 do 22 
kwietnia, e–mail: pttk–rybnik@poczta.
onet.pl. Regulamin jest dostępny w siedzi-
bie oddziału PTTK oraz w redakcji „Gazety 
Rybnickiej”. 

J a n  Pa w e ł  I I ,  Pa m i ę ć  
i tożsamość. Wyd. Znak, Kraków 
2005.

Uzupełniony przez Ojca Świę-
tego o dodatkowe refleksje zapis 
„rozmów na przełomie tysiącleci” 
w Castel Gandolfo z dwoma filo-
zofami: ks. prof. Józefem Tischne-
rem i prof. Krzysztofem Michal-
skim, założycielem Instytutu Nauk  

o Człowieku w Wiedniu. Jako świadek zarówno dramatycz-
nych, jak i heroicznych wydarzeń XX i XXI wieku, Jan Paweł 
II dokonuje przeglądu różnych aspektów dzisiejszej rzeczy-
wistości, prezentując refleksje o koegzystencji dobra i zła... 
Książkę kończy osobiste wspomnienie na temat zamachu  
w 1981 roku. Treści tej publikacji wzbogacają nie tylko naszą 
wiedzę, ale i duszę...

•••
Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru. 

Warszawskie Wydawnictwo Lite-
rackie „Muza”, Warszawa 2005.

Nawiązująca formą do XIX–
–wiecznych powieści książka o...
książce, która może zmienić życie 
człowieka. Tym człowiekiem jest 
Daniel, któremu ojciec – księgarz  
i antykwariusz w Barcelonie – powie-
rza w dzieciństwie pewną tajemnicę. 
Życie Daniela będzie konsekwencją 
tego wydarzenia... Powieść została przetłumaczona na 20 
języków i wydana w 30 krajach. W samej Hiszpanii sprze-
dano ponad milion egzemplarzy.

•••
Dom i Wnętrze, numer 04/115, 

kwiecień 2005.
Świąteczny numer pisma o ar-

chitekturze i wzornictwie, 
uzupełniony o specjalny 

dodatek z przepisami na 
„dania doskonałe” – „Sztuka 

gotowania”. W numerze, obok 
przykładów domów i mieszkań 

naszych marzeń, które wybranym 
udaje się zrealizować, inspirujące świąteczne stoły, przepisy 
na słodkie przysmaki, a także przegląd nowości meblowych 
na targach w Kolonii.

•••
CD Krzysztof Kiljański, In 

the room, Kompania Muzyczna 
„Pomaton” 2005.

Może gdyby nie Kayah, nie mie-
libyśmy okazji słuchać tego fascynu-
jącego głosu, a może stałoby się to 
tylko nieco później? Krzysztof Kil-
jański przyznaje, że jest wielbicielem 
Nat „King” Cole’a i to się słyszy. Do płyty można mieć tylko 
jedno ale... Większość utworów jest po angielsku i wtedy 
słuchamy Kiljańskiego jak jednego z wielu anglosaskich 
wykonawców. Kiedy śpiewa po polsku myślimy – czy to 
możliwe, że on jest nasz? 

Siatkarze grają dalej
Trzecioligowi siatkarze TS Volley 

Rybnik, którzy po rundzie zasadniczej 
zajmowali drugie miejsce w ligowej 
tabeli, w dwóch turniejach finałowych 
z udziałem 4 najlepszych drużyn utrzy-
mali tę pozycję, dzięki czemu wywalczyli 
przepustkę do dalszych gier o awans 
do II ligi. Pierwszy z turniejów finało-
wych odbył się w Rybniku, organizatorem 
drugiego był akademicki klub z Katowic. 
W rybnickim finale siatkarze Volleya 
pokonali Płomień Sosnowiec 3:1, Norwid 
II Częstochowę 3:1 oraz ulegli AZS–owi 

Katowice 1:3. W Katowicach rybniczanie 
przegrali z Płomieniem Sosnowiec 2:3, Nor-
widem Częstochowa 2:3, jednak w meczu  
o wszystko jako jedyni pokonali AZS Kato-
wice 3:1. Tylko taki wynik dawał rybnickim 
siatkarzom 2 miejsce w turnieju finałowym 
i awans do dalszych gier. Skład TS Volley 
Rybnik: Wojciech Kasperski (trener), Grze-
gorz Jaruga(kapitan), Michał Łata, Bazyli 
Kowalski, Mariusz Prudel, Wawrzyniec 
Bonk, Arkadiusz Woźniak, Mateusz Blic, 
Michał Potera (libero), Adam Grzelec, Jan 
Papszun, Wojciech Pomorski, Karol Jaciów, 
Daniel Misztal, Sławomir Kowalczyk.

Modele na medal
W Młodzieżowym Domu Kultury 

rozstrzygnięto VIII Rybnicki Konkurs 
Modeli Kartonowych przeznaczony dla 
młodzików (do lat 13) i juniorów (od 14 
do 19 lat). Do konkursu zgłoszono 35 róż-
nych modeli wykonanych przez modelarzy  
z Rybnika, które zostały ocenione przez komi-
sje sędziowską w składzie: Bogusław Skaba, 
Jerzy Markiton i Ryszard Herok. 

Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy 
rozdano w siedmiu klasach: budowle, 
śmigłowce, pojazdy gąsienicowe, statki  
i okręty, samoloty, samochody i makiety 
kolejowe, a nagrodzono i wyróżniono 
prawie 20 osób, w tym kilka dziewczyn. 
Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury Barbara Zielińska przyznała 
Kamilowi Saczce za kartonowy model 
okrętu wojennego Bismarck. Przyznano 
również dodatkowe nagrody trzem uczest-

nikom konkursu: Marcinowi Szeberze, 
Tomaszowi Smektale i Kamilowi Saczce, 
którzy zostali zaproszeni do bezpłatnego 
przelotu nad Rybnikiem, ufundowanego 
przez Aeroklub ROW, a nagrody wręczyli 
im pilot Polskich Linii Lotniczych LOT 
kpt. Wiesław Dziuba i kierownik sekcji 
modelarskiej Aeroklub ROW Rybnik Jan 
Pietrzykowski.

Wszystkie modele pokazano na wystawie, 
którą odwiedziły dzieci z okolicznych szkół 
i przedszkoli oraz mieszkańcy Rybnika. 
Przedstawiono również ekspozycję kar-
tonowych modeli autorstwa Grzegorza 
Wali.

Miłym akcentem tegorocznej edycji 
konkursu było uroczyste wręczenie Jerze-
mu Markitonowi odznaki Zasłużonego 
Działacza Lotnictwa Sportowego za wie-
loletnią pracę instruktora modelarstwa 
lotniczego.
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Szkolne szusy
Jak co roku uczniowie rybnickich 

szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych wyjeżdżają w góry, by na trasie 
slalomu giganta walczyć o tytuł najlep-
szego narciarza. Dwudniowe mistrzostwa 
Rybnika w narciarstwie alpejskim odbyły 
się na stoku Złoty Groń w Istebnej. Udział 
w nich wzięło 100 uczniów. Do rywalizacji 
wśród gimnazjalistów przystąpiło 50 zawod-
ników – 18 dziewczyn i 32 chłopców. Najlep-
sza wśród dziewcząt okazała się Magdalena 
Michalik, uczennica Gimnazjum nr 4. 
Drugie miejsce zajęła jej siostra Katarzyna, 
a trzecie Monika Nosiadek z Gimnazjum 

Sióstr Urszulanek. Wśród chłopców zwycię-
żył Franciszek Smusz z Gimnazjum nr 1, 
drugi był Wojciech Ficek z  Gimnazjum nr 7, 
a trzeci Paweł Zawadzki z Gimnazjum nr 4.  
W drugim dniu do narciarskiej rywalizacji 
przystąpili uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych (15 dziewczyn i 35 chłopców).  
W gronie uczennic najszybciej trasę poko-
nała Magdalena Świrska z Liceum Sióstr 
Urszulanek. Drugi czas uzyskała Agata 
Dworaczek uczennica II LO, a trzeci Alek-
sandra Wilaszek z I LO. Wśród chłopców 
zwyciężył Mateusz Golik z II LO. Tuż 
za nim uplasowali się Adam Siedlaczek  
z I LO i Tomasz Zawadzki z Zespołu Szkół 
Budowlanych.  

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 37
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Rybnik, ul. Wiejska 4, 42 22 321

„Podarunek piękności”
Bon na kosmetyczny 

zabieg firmowy wartości 
130 zł

Konkurs Świąteczny

...

www.rojek.pl

2 bony towarowe
wartości 100 zł każdy

5 bonów towarowych
wartości 100 zł każdy

Rybnik, Wodzisławska 56
www.rondomusic.pl

...

Bon towarowy
wartości 100 zł 
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Sponsorom serdecznie dziękujemy!
Rozwiązanie krzyżówki z nr 2 „GR” – LIGA. Nagrody, dwa bony towarowe po 50 zł 
każdy otrzymują: ERYKA MAJEWSKA zBoguszowic i BEATA PRZEŹDZING 
z Rybnika.

Rybnik, ul. 3 Maja 4/i, 
tel. 755 99 25,  602 53 73 73

2 bony towarowe wartości 
100 zł każdy

Kantor sztuki złotniczej 
i zegarmistrzowskiej 
Lecha Gęborskiego

...

...

Po długiej zimie świąteczny Zajączek wziął się do porządków  
i postanowił wyszorować kamienne ozdoby rynkowych kamienic,  
a przede wszystkim widniejące na nich zwierzęta. Ich ilość i różnorod-
ność będzie dla wielu mieszkańców miasta sporym zaskoczeniem... 

Zadaniem naszych Czytelników jest dopasowanie zwierząt i jednej 
ludzkiej postaci numerom domów, w których, a właściwie na których, 
„mieszkają” czyli literek od A do E numerom 8; 10; 13; 15 i 18. Mo-
żemy zdradzić, że pod „13” mieszkają dwa stworzenia. 

Zadaniem drugim jest rozwiązanie związanego z  pierwszą częścią 
konkursu hasła zawartego w rebusie. 

Na rozwiązania na kartkach pocztowych czekamy w redakcji 
„GR” do 18 kwietnia br.  
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kwiecień 2005
Kalendarz Imprez Miejskich

KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. kwiecień
„Rybnik nasze miasto” 

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

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

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

Powiatowa Miejska Biblioteka  
Publiczna, tel. 42 23 541

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

3. kwiecień
„Życie religijne żołnierzy polskich  
w niewoli niemieckiej i radzieckiej  

podczas II wojny światowej”
PiMBP, tel. 42 23 541 Galeria PiMBP

ul . Szafranka 7
Wystawa przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców  
Wojennych w Łambinowicach. 01.04.; godz. 12.00 otwarcie  

wystawy z prelekcją Anny Wickiewicz.

4. 01. – 23.04. Wystawa:  „Najzabawniejsza Kukła Ma-
rzanny”

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Wystawa pokonkursowa.

5. 01. - 20.04. „Exlibris dla biblioteki” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Konkurs dla dzieci i młodzieży w związku z obchodami  
60-lecia PiMBP. Otwarcie wystawy i rozdanie nagród 04.05.

6. 01. – 12.04 Wystawa z okazji 65 rocznicy  
zbrodni katyńskiej

Rodzina Katyńska, Muzeum,  
Parafia p.w. św. Jadwigi

Kościół p.w. św. Jadwigi
ul. Kominka 18 Wystawa poświęcona 65 rocznicy zbrodni katyńskiej.

7. 01.04.
„Olimpijskie klimaty” – konkurs  

plastyczny w ramach jubileuszu 25-lecia 
klubu „Olimp”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Prace należy nadsyłać na adres DK. Szczegóły: tel. 42 13 331 
po 16.00. Roztrzygnięcie konkursu w dniu 29.04 w klubie 
„Olimp”- pokonkursowa wystawa do końca maja 2005.

8. 01.04.  
godz. 16.00 Turniej Szachowy Czterech Skoczków Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska Wstęp wolny.

9. 01.04.  
godz. 18.00 Dyskoteka DK Niewiadom

tel. 42 13 755
Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży. Wstęp 1zł/os

10. 01.04. godz. 
18.00  i 20.00 Kabaretowe LARMO MDK oraz rybnickie kabarety

tel. 42 24 088
Młodzieżowy Dom Kultury

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

11. 02.04. godz. 
16.30 „Obok” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl taneczny w wykonaniu Małego Teatru Tańca TZR. 

Reżyseria: Ewa i Izabela Barskie. Cena biletu 5 zł

12. 02.04. godz. 
17.00 „Wieczór Sztuk” DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93

Wystawa fotografii Krystiana Szuły pt. „Cabana Padis”.   
Spotkanie z poetą Maciejem Szczawińskim połączone  
z promocją nowej książki poetyckiej „Mity”. Koncert  

Zespołu Wokalnego „6 na 6”. Wstęp wolny.

13. 03.04. godz. 
16.00 i 20.00 Johann Strauss „Wiedeńska krew” RCK, tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Operetka w trzech aktach w wykonaniu Gliwickiego  

Teatru Muzycznego. Cena biletu 40 zł

14. 04. – 08.04. Konkurs wiedzy o Francji Alliance Française
tel. 42 24 097

Portal rybnicki :
www.rybnik.com.pl Szczegóły na stronie internetowej portalu.

15. 04.04. godz. 8.00  
i 11.15 Mała Akademia Filmowa RCK, 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Impreza edukacyjna dla szkół. Temat: Polityka  
dla maluczkich. Wykład: Grzegorz Pieńkowski.

16. 04.04.  
godz. 18.30

„Iwona księżniczka  Burgunda” Witolda 
Gombrowicza w wykonaniu Młodzieżowej 

Grupy Teatralnej DK
DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93 Premiera spektaklu w reżyserii Kornelii Pior. Wstęp wolny.

17. 05.04.  
godz. 18.00 Z cyklu pejzaże – Marzena Kuczera Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska
Otwarcie wystawy malarstwa oraz koncert duetu gitarowego: 

Arkadiusz Wiech i Sylwester Sośniak. Wstęp wolny.

18. 06.04. Sesja popularnonaukowa „Co nas łączy,  
co nas dzieli”

PiMBP tel. 42 23 541
Stow. „Rybnik–Europa”

Sala wykładowa PiMBP
ul. Szafranka 7 Rozpoczęcie o godz. 9.00.

19. 06.04.  
godz. 16.00 Krzyżówka Szczęścia Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska
Konkurs oraz widowisko teatralne: „Jacek i Placek czyli  

o dwóch takich co ukradli księżyc”.  Wstęp wolny.

20. 07.04.  
godz. 18.00 „Kto zagra Otella?” Klub Harcówka

tel. 42 22 544
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Cafe de la vie”. 
Wstęp 3zł

21. 07. - 08.04.
od godz. 9.00

VII Konkurs Gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po śląsku”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Szczegóły w „GR” na stronie 26.

22. 07. - 09.04. VI Festiwal Muzyki Instrumentalnej
UM Rybnika, DK Chwałowice  
Społeczne Ognisko Muzyczne

tel. 42 28 660
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93
Festiwal o zasięgu międzynarodowym:  7-8.04. – przesłuchania 
konkursowe 9.04 – koncert laureatów. Szczegóły na plakatach 

. Wstęp wolny.

23. od 08.04. „Rysowane jawą i snem” – 
Urszula Berger-Styczeń

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa jubileuszowa – z okazji 30-lecia pracy twórczej  
Urszuli Berger–Styczeń. Rysunek i grafika.

24. 08.04.  
godz. 10.00 „Mały książę”

Agencja Cracovia, Rybnickie  
Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru „Norma”  

z Krakowa. Cena biletu: 12 zł. Bilety można zamawiać  
wyłącznie w Agencji Cracovia, tel. (012) 262–26-92.

25. 08.04. godz. 
17.00

Spotkanie Rady Dzielnicy 
z mieszkańcami

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

26. 09. – 22.04 Prezentacje Kultury Francuskiej RCK, tel. 42 22 132, 
Alliance Française, tel. 42 24 097

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1 Program w „Gazecie Rybnickiej” na str. 22.

27. 11.04. – 07.05. Wystawa kółka plastycznego DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Wystawa kółka plastycznego i modelarstwa kartonowego z DK 
w Niewiadomiu.

28. 11.04. godz. 9.00  
i 11.00 „Piękna i bestia”

Beskidzka Agencja Artystyczna,  
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Bajka dla dzieci w wykonaniu Centrum Kultury Teatr.  
Cena biletu:15 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie  

w BAA, tel.(033) 815-86-73.

29. 12. - 13.04. 
godz. 9.00 Niedobczycka Wiosna Teatralna DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
W programie m.in. prezentacje teatrów z szkół podstawowych 

i gimnazjów.

30. 13.04. Wystawa z okazji 65 rocznicy zbrodni  
katyńskiej

Rodzina Katyńska, PSM, Muzeum 
tel. 42 21 423

Państwowa Szkoła Muzyczna I 
i II stopnia

ul. Powstańców Śl. 27
Wystawa poświęcona 65 rocznicy zbrodni katyńskiej.

31. 13.04.  
godz. 9.00

Otwarcie wystawy Krzysztofa Czadera 
pt. „Pamiątki historii”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Wystawa kolekcjonerska: skamieniałości, motyli  
i znaczków.

32. 13.04.  
godz. 15.00

Koncert muzyczno – poetycki z okazji 
65 rocznicy zbrodni katyńskiej

Rodzina Katyńska, PSM I i II stop-
nia, Zespół Szkół Urszulańskich, 

Muzeum.

Państwowa Szkoła  
Muzyczna I i II stopnia
ul. Powstańców Śl. 27

Szczegóły u organizatora.

33. 14. – 30.04. Wystawa z okazji 65 rocznicy zbrodni  
katyńskiej

Rodzina Katyńska, Muzeum, 
Parafia pod wezw. św. Antoniego

Bazylika pod wezw. św. Anto-
niego, ul. Mikołowska Wystawa poświęcona 65 rocznicy zbrodni katyńskiej.

34. 14. – 15.04. Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy  
– Częstochowa 2005

DK Chwałowice
tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 93

Przesłuchania – etap powiatowy. Szczegóły na plakatach. 
Wstęp wolny.

35. 14.04.  
godz. 19.00 „Serwus Madonna” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Koncert Janusza Radka z zespołem, na którym artysta  

zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty. 
Cena biletu: 30 zł.

36. 15.04.  
godz. 10.00

Konkurs regionalny „Nasze Niedobczyce 
dawniej miasto, dzisiaj dzielnica Rybnika”

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

37. 15.04.  
godz. 11.00 Paul Claudel „Zamiana” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl w wykonaniu Teatru Śląskiego z Katowic.  

Cena biletu: 12 zł.

38. 15.04.  
godz. 17.00

Spotkanie z ciekawym człowiekiem:  
„Wspomnienia Pilota II Wojny Światowej”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Bezpłatne spotkanie dla młodzieży z  P. Tomiczkiem 
porucz. pilotem Dywizjonu 301 Bombowego.

39. 16.04. godz. 
15.00

Konkurs Sportowy oraz „Przygody  
Lisa Witalisa”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja ER
ul. Podmiejska

Konkurs sportowy oraz widowisko teatralne.  
Wstęp wolny.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 39
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40. 18.04. godz. 9.00 
i 11.30 Aleksander Fredro „Zemsta”

Beskidzka Agencja Artystyczna,  
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru Scena Polska  
z Cieszyna. Cena biletu: 17 zł. Bilety można zamawiać  

wyłącznie w BAA, tel. (033) 815-86-73.

41. 18.04. godz. od 
9.00–11.30 Konkurs „Światło na Francję” Alliance Française

tel. 42 24 097
Zespół Szkół Urszulańskich, 

ul. 3 Maja 22 Konkurs dla uczniów gimnazjum o języku i o Francji.

42. 18.04.  
godz. 15.00 „Zdrowy świat” – konkurs ekologiczny Klub Harcówka

tel. 42 22 544
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Konkurs plastyczny i wiedzy dla dzieci oraz młodzieży  
do lat 16.

43. 20.04. – 20.05. „Takie sobie bajeczki” PiMBP, tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Prezentacja sylwetki oraz dorobku literackiego Hanny Janu-
szewskiej z okazji 100 rocznicy urodzin pisarki.  

Wystawa prac plastycznych.

44. 20.04.  
godz. 10.00

Wojewódzka Szkolna Olimpiada  
Szachowa Gimnazjów

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja ER
ul. Podmiejska Impreza zamknięta.

45. 20.04.  
godz. 18.00 „Światowi wirtuozi na rybnickiej scenie” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1 Szczegóły w „GR” na stronie ...

46.
21. – 22. 04

VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych  
Zespołów Regionalnych „Szykownie wele  

gruby – Złota Kotewka 2005”  
i Międzynarodowe spotkania.

Koncert laureatów oraz występ z udziałem 
zespołów z Grecji i Serbii

Dom Kultury w Boguszowicach,
tel. 42 52 016, 739 21 86

DK Boguszowice
Przegląd adresowany jest do dziecięcych zespołów śpiewaczych 
a’capella, z akompaniamentem, zespołów tanecznych lub wo-

kalno–tanecznych, małych form widowisk obrzędowych  
i solistów. Zgłoszenia do 10.04., a przesłuchania od godz. 10.00

24.04.
godz. 15.00

Ogród Farski, w razie niepo-
gody DK Boguszowice

47. 21.04.  
godz. 16.00 Przedszkolaki tańczą i śpiewają DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

48. 22.04.  
godz. 10.00 Koncert EKO MOD „Rybnik” 

DK Niedobczyce, tel. 739 81 85
DK Niedobczyce  

ul. Barbary 23
Koncert EKO z okazji Święta Ziemi połączony z konkursem 
wiedzy o ekologii i ochronie środowiska dla szkół podstawo-

wych.

49. 22.04.  
godz. 18.00 Dyskoteka DK Niewiadom

tel. 42 13 755
Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482
Dyskoteka dla dzieci i młodzieży. 

Wstęp  1 zł./os.

50. 22. – 23.04. 
godz. 10.00 III Festiwal Piosenki Europejskiej „Albion”, Alliance Française,  

DK Chwałowice, tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93
22.04. – przesłuchania – wstęp wolny,  23.04 – koncert laure-
atów, oraz występ Jerry’ego O’Neil’a z Glasgow – wokalista 

Orkiestry BBC Wstęp: 8 zł

51. 23.04.  
godz. 17.00 „Dwa Teatry” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Rybnickie Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1
„Czarny kwadrat” w wykonaniu teatru „Godzina później”  

z DK Boguszowice oraz „Wołanie” w wykonaniu Młodzieżo-
wego Zespołu Teatralnego „Tara-Bum”.

52. 23.04.  
godz. 17.00 „Biesiada Śląsko” Gimnazjum nr 10

Klub Harcówka, tel. 42 23 538
Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Występ kabaretu, śląski poczęstunek i dużo dobrego humoru. 
Wstęp 15 zł

53. 23.04.  
godz. 18.30 Po – Ryjkowe remanenty kabaretowe Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska
Wystąpią: kabaret Noł Nejm oraz Kabaret Młodych Panów 

„The Best of… My naprawdę chcemy pracować”. Wstęp 
wolny.

54. 24.04.  
godz. 16.00 Jerzy Kryszak Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132 RCK,  ul. Saint Vallier 1 Program kabaretowy. Cena biletu: 35 zł parter i 30 zł balkon.

55. 25.04.  
godz. 16.00 „Obchody Dnia Ziemi” DK Niewiadom

tel. 42 13 755
Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482 Akcja sprzątania, konkurs plastyczny.

56. 26.04.  
godz. 17.00

XV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 2005 
– Koncert

MDK, tel. 42 24 088
Powiatowe Ognisko Pracy  
Pozaszkolnej, tel. 43 11 466

RCK,
ul. Saint Vallier 1

Koncert laureatów oraz rozdanie nagród i dyplomów.  
Wstęp wolny.

57. 26. - 29.04. Turniej gier świetlicowych o Puchar Dyrekto-
ra  DK  Niewiadom

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Turniej dla dzieci  i młodzieży- obejmuje tenisa stołowego, 
bilard, szachy.

58. 27.04.
godz. 18.00

Koncert kameralny z cyklu „Muzyka na Ra-
tuszu” pt. „Muzyczne pejzaże”

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 22 132

Muzeum tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Wystąpi Vivo Trio w składzie: Katarzyna Kling – fortepian, 

Magdalena Kling-Fender – skrzypce, Robert Fender  
– wiolonczela. Prowadzenie: Maryla Renat. 

59. 27.04.  
godz. 16.00 Kalambury oraz „Kot w butach” Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska Konkurs oraz widowisko teatralne. Wstęp wolny.

60. 28.04.  
godz. 11.00

Finał Wojewódzkiego Konkursu  
Recytatorskiego

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 42 24 088

MDK
ul. Broniewskiego 23

Uroczyste podsumowanie oraz rozdanie nagród
 i dyplomów.

61. 29.04.  
godz. 18.00

Spotkanie obecnych działaczy klubu  
„Olimp”z okazji „Jubileuszu 25–lecia

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482 Spotkanie zamknięte – dla gości zaproszonych.

62. 29.04.  
godz. 18.00 Cinema Off DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93 Pokaz filmów niezależnych. Wstęp wolny.

63. 29.04. godz. 
19.00 Koncert zespołu „Raz–dwa–trzy” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
RCK

ul. Saint Vallier 1 Cena biletu 30 zł

64. 30.04. Otwarcie wystawy pt.  
„Z pamiątek klubu Olimp”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482

Wystawa materiałów dokumentująca historię klubu.  
Wystawa potrwa do końca maja 2005 r.

65. 30.04.  
godz. 9.00 „Niewiadomska Promocja Zdrowia” DK Niewiadom

tel. 42 13 755
DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Możliwość skorzystania z badań, konsultacji lekarskich, porad, 

również udostępnione stoiska sprzedaży, medycyna niekon-
wencjonalna.

66. 30.04.  
godz. 11.00 Mistrz Gier i Zabaw Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER

ul. Podmiejska Konkurs – podsumowanie miesiąca. Impreza zamknięta.

67. 30.04.  
godz. 16.50 Wyjazd na operetkę „Zemsta Nietoperza” DK Niewiadom

tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice Zapisy i odpłatność w biurze DK Niewiadom do 15.04.  
bilet: 44 zł- normalny, 39 zł- ulgowy (wstęp+ przejazd).

68. 30.04.  
godz. 18.00

Spotkanie pierwszych działaczy klubu 
„Olimp” w ramach obchodów „Jubileuszu  

25–lecia klubu Olimp” z koncertem
DK Niewiadom

tel. 42 13 755
Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482 Spotkanie zamknięte – dla gości zaproszonych.

SPORT I TURYSTYKA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

69. kwiecień Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
Rybnik 2004/2005

Tadeusz Bonk 
tel. 0 603 770 779

Zgodnie z terminarzem  
dostępnym w internecie

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

70. kwiecień VII edycja Rybnickiej Amatorskiej  
Ligi Koszykówki 2004/2005 Jerzy Lazar tel. 739 58 09 Pływalnia kryta MOSiR

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

71. 02.04. Mecz piłki nożnej KS „Polonia” Niewiadom 
– PKS FC „Bobtrans” Rybnik

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

Boisko w Niewiadomiu 
przy ul. Sportowej

Godz. 13.00 juniorzy; o godz. 15.00 seniorzy.  
Wstęp płatny na mecz seniorów 2 zł

72. 09.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
 przy ul. Sportowej

Godz. 10.00 trampkarze starsi: KS „Polonia” Niewiadom – KS 
„U Walka” Gortatowice; godz. 13.00 juniorzy, 15.00 seniorzy: 

KS „Polonia” Niewiadom – KS „27” Gołkowice. Wstęp na mecz 
seniorów 2 zł

73. 09. – 10.04
godz. 9.00–15.00 Turniej Szachowy Rozgrywki Ligi Śląskiej DK Niedobczyce

tel. 739 81 85
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

74. 10.04. Mecz Ligowy: RKM Rybnik – KSŻ Krosno Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880

Stadion sportowy przy 
ul. Gliwickiej 72 Szczegóły u organizatora.

75. 14.04. Finał Krajowych Eliminacji IME Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880

Stadion sportowy przy 
ul. Gliwickiej 72 Szczegóły u organizatora.

76. 17.04. Grand Prix Amatorów w Tenisie Stołowym  
o Indywidualne Mistrzostwo Rybnika

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

CRiR Bushido
ul. Floriańska 1

Turniej Finałowy; szczegóły na www.mosir.rybnik.pl oraz www.
bushido.rybnik.pl

77. 22.04. godz. 
16.30 Turniej Skata Sportowego Rada Dzielnicy Smolna

tel. 0 604 580 199
Restauracja „Energil”

ul. Sławików 8 Zapisy w dniu turnieju.

78. 23.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu 
przy ul. Sportowej

Godz. 10.00 trampkarze starsi KS „Polonia” Niewiadom – KS 
MOSiR II Żory;  godz. 14.00 juniorzy, godz. 16.00 seniorzy: KS 
„Polonia” Niewiadom – LKS Rój. Wstęp na mecz seniorów: 2 zł

79. 23.04. godz. 
10.00

Turniej Skata w ramach obchodów „Jubileuszu 
25-lecia klubu Olimp”

KS „Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92, Rada Klubu „Olimp”

Restauracja „Maximus”  
ul. Sportowa, Niewiadom Turniej o Puchar klubu „Olimp”.

80. 24.04. Mecz Ligowy: RKM Rybnik – Kolejarz Opole RKM, tel. 42 28 880 Stadion przy ul. Gliwickiej 72 Szczegóły u organizatora.

81. 24.04. godz. 9.00 3 kolejka III Ligi Skata Sportowego KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92

Restauracja „Maximus”  
ul. Sportowa, Niewiadom Szczegóły u organizatora.

82. 28.04. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych RKM, tel. 42 28 880 Stadion przy ul. Gliwickiej 72 Szczegóły u organizatora.

82. 30.04. 
godz. 9.00 –13.00

Grand Prix Rybnika w Szachach Szybkich 
P-15’ 2005

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 
tel. 45 68 925 (A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

Zapisy na pół godz. przed zawodami. Wpisowe 
5 zł od uczestnika.
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Uchwała Nr 483/XXXI/2005
Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie:
– art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmiana-
mi), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2001r. nr 72, poz. 747 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu  
przez Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1.
Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie dzia-
łania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Rybniku w okresie od 1 kwietnia 2005r. do 31 marca 2006r. opraco-
waną przez tą Spółkę, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przedsiębiorstwu Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku ul. Pod Lasem 62.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005r.
Wyciąg z taryf (pełny tekst dostępny w Biurze Obsługi Rady):

Taryfowa grupa
odbiorców Wyszczególnienie Jedostka

miary
Cena/stawka

Netto
Cena/stawka

Z VAT
Stawka z VAT
Obecnie obow.

Różnica w zł
% wzrostu

1. Dostarczanie wody

Odbiorcy wody na cele bytowe Cena za 1m3 dostarczanej wody zł/m3 3,97 4,25 4,10 + 0,15
+3,65%

Odbiorcy wody – przemysłowi Cena za 1m3 dostarczanej wody zł/m3 4,02 4,30 4,10 + 0,20
+4,87%

2. Odprowadzanie ścieków

Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych
 ścieków zł/m3 3,80 4,07 3,99 +0,08

+2,00%

Opłata abonamentowa uzależniona jest od typu wodomierza głównego lub wodomierza w lokalach i przedstawia się następująco:

Lp Średnica
wodomierza

Stawka
Netto

Stawka
z VAT

Jednostka
Miary Uwagi dodatkowe

Wodomierz główny

1. ø 15–20 5,88 6,29 szt/mc

2. ø 25–32 10,94 11,71 szt/mc

3. ø 40–65 32,22 34,48 szt/mc

4. ø 80–150 129,96 139,06 szt/mc

Wodomierz lokalowy do zimnej wody

5. ø 15–20 3,38 3,62 szt/mc
Abonament dotyczy odczytu max 2 wodomierzy w lokalu. 

Za każdy dodatkowy wodomierz opłata wynosi 
50% opłaty podstawowej.

Podlicznik na wodę bezpowrotnie straconą

6. ø 15–20 2,94 3,15 szt/mc

W przypadku odbioru ścieków od klienta posiadającego własne ujęcie wody, to obowiązuje stawka opłaty abonamentowej  
w wysokości 2,94 zł netto – z VAT 3,15 zł.

Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego Miasta Rybnika 
w zakresie edukacji ekologicznej, dotyczący organizacji konkursu pt. 

„Wędkarstwo a ekologia” 
– połączonego z zawodami wędkarskimi. 

Zadanie określone w tytule  konkursu powinno zostać zrealizowane 
do 30 maja 2005 r. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązującym   

druku (do pobrania ze strony internetowej Urzędu : www.rybnik.pl lub 
w kancelarii Urzędu Miasta) w terminie do 22 kwietnia 2005 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2005 r. Informacja 
o wynikach konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń  
w  Urzędzie Miasta Rybnika (obok pok. 013), w dzienniku lokalnym 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie interne-
towej www.rybnik.pl/BIP.

41Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Zeznanie podatkowe 2004 
Co trzeba wiedzieć – informacja Urzędu Skarbowego w Rybniku

• Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania  
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2004 r.  
w terminie do 2 maja 2005 r. – termin przesunięto, z uwagi na fakt, 
że 30 kwietnia wypada w sobotę. 

• Do 2 maja 2005 r. należy również uregulować wykazaną w zeznaniu 
kwotę do zapłaty. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Skarbo-
wego w Rybniku lub na rachunek bankowy w NBP O/O Katowice: 
28101012123064212223000000
• W Urzędzie Skarbowym w Rybniku informacje dotyczące rozli-
czenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok można 
uzyskać:
• osobiście w stałym punkcie oznaczonym jako podatek dochodowy 
na I piętrze – sala obsługi podatnika okienko  nr 17  – od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 
• telefonicznie – pod numerami telefonów: 42 35 800 – centrala
218, 224, 225, 226, 228, 317, 318, 319 – numery wewnętrzne
• zeznania roczne przyjmowane są na I piętrze oznaczonym jako  

INFORMACJA – okienka nr 1 i 2 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 do 15.00, we wtorki i w czwartki dyżury do godz. 17.00.  

• Podatnicy, którzy nadpłatę podatku dochodowego chcą mieć przelaną 
na konto osobiste, a do tej pory nie zawiadomili Urzędu o posiadanym 
numerze konta lub jego zmianie, winni wypełnić dodatkowo:
• druk NIP – 3 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności go-
spodarczej
• druk NIP – 1 – osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność 
gospodarczą i złożyć go wraz z zeznaniem rocznym. 

• W przypadku braku rachunku bankowego nadpłata podatku doko-
nana zostanie przekazem pocztowym i pomniejszona o koszty jej 
zwrotu. 

• Podobnie jak w roku ubiegłym Ministerstwo Finansów nie pokrywa kosz-
tów opłaty pocztowej za listy polecone, zawierające zeznania roczne oraz 
za dokonanie wpłaty należnego podatku. 

Na dowodzie wpłaty wpłacający winien podać tytuł wpłaty: 
„Rozliczenie podatku dochodowego za 2004 r.”
Dodatkowych wyjaśnień i informacji udziela Sylwia Hiltawska–Radaj, 
 tel. 42 35 800 wew. 314. 

lp podmiot adres nazwa projektu kwota 
przyznana

1 Rybnickie Koło Emerytów  
i Rencistów „Silesia” w Rybniku

44–200 Rybnik,
ul. Ogrodowskiego 17/22

Współpraca z emerytami i rencistami 
partnerskiego miasta Karvina w Czechach. 3.000,00 zł

2
Towarzystwo Społeczno–Kulturalne 

Niemców Województwa Śląskiego Zarząd 
Oddziału w Rybniku

44–200 Rybnik,
ul. Reja 1

Dni Rybnika w Dorsten 2005.
Partnerska wymiana kulturalna 4.400,00 zł   

3 Rzymskokatolicka Parafia  
pw. Św. Teresy od Dz. Jezus

44–206 Rybnik,
ul. Działkowców 1

Partnerska Współpraca Młodzieży Rybnika z Młodzieżą Dorsten  
i wspólny udział w XX Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii 6.000,00 zł   

4 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europa

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Rybnik–Eurasburg Partnerska wymiana młodzieży pomiędzy  
miastami zaprzyjaźnionymi 1.800,00 zł

5 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europy

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Sesja popularno–naukowa pod hasłem  „Co nas łączy, co nas dzieli 
– Rybnik, Wilno, Iwano–Frankiwsk” 0,00 zł

6 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europa

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

„Rybnik–Ukraina” śródroczny pobyt w Rybniku młodzieży
z Iwano–Frankiwska (Stanisławów) 6.400,00 zł

7 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europa

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce (dekoracje, dania, kolędy)
Dni Rybnika w Mazamet 2005; Wieczór polski w Saint–Vallier 2005;

Partnerska wymiana kulturalna
9.600,00 zł 

8 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europa

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Dni Rybnika w Dorsten 2005
 Partnerska wymiana kulturalna i sportowa 9.000,00 zł

9 Stowarzyszenie Współpracy  
Międzynarodowej Rybnik–Europa

44–200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

„Rybnik–Litwa” pobyt na obozie 
na Mazurach dzieci z Litwy z Wilna 0,00 zł

10 Związek Polskich Artystów  
Plastyków Okręg Katowicki 

40–012 Katowice,
ul. Dworcowa 13

Plener malarski Rybnik 2005
„Rybnik Moje Inspiracje 2005” 0,00 zł

11 Uczniowski Klub Sportowy  
„REFLEX” 

44–210 Rybnik,
ul. Grunwaldzka 18

Sport drogą do pokonywania stereotypów  
społecznych i kulturowych 0,00 zł

12 Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 44–270 Rybnik,
ul. Barbary 23

Współpraca Kulturalna Miast Partnerskich  
Rybnik (PL) – Karvina (CZ)  „Dni Karviny” 5.300,00 zł  

13 Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 44–270 Rybnik,
ul. Barbary 23

Współpraca Kulturalna Miast Partnerskich  Rybnik (PL) – Karvina 
(CZ) „Międzynarodowy Dzień Muzyki” 5.600,00 zł

14 Klub Sportowy „POLONIA” 44–200 Rybnik,
ul.Powstańców 42

Otwarty Festiwal Judo miast partnerskich  i zaprzyjaźnionych  
– Międzynarodowy Turniej Judo Juniorów Młodszych – SILESIA CUP 0,00 zł

15 Centrum Rozwoju Inicjatyw  
Społecznych (CRIS)

44–200 Rybnik,
ul.Białych 7

EURO NGO, czyli jak zdobyć środki 
Unii Europejskiej na działania społecze 0,00 zł

Rybnik, 28.02.2005.

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 od 10.00 do 18.00
 Szczegóły: IPH ROP, Rynek 12, Rybnik, tel. 42 211 68, 42 37 615, 42 37 566.

GRANTY 2005
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w zakresie: działania na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
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Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych.
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Rynek 12a (oficyna), skrytka pocztowa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

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

Rybnickie telefony alarmowe:

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

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

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

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00

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

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

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

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

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

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

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

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik,
Rynek 12a

BIURO OGŁOSZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766,
dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku
ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429

Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00,
pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

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

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

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

w godz. od 11.00 do 14.00

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

Dyżur senatora UW
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