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W swoim testamencie Jan Paweł II
napisał: „Po śmierci proszę 
o msze święte i modlitwy”. Słowa 
te spełniają się również w naszym 
mieście. W deszczowy dzień, 
9 kwietnia, rybnicki Rynek wypełnił 
się tysiącami osób, chcącymi 
modlitwą podziękować za osobę 
i pontyfikat Jana Pawła II. 



Śmierć Ojca Świętego pogrążyła nas wszystkich  
w głębokim smutku. Straciliśmy duchowego przewodnika  
w wierze, ale również źródło naszej siły, wzruszeń i dumy 
oraz orędownika w świecie. Pozostała wiara, nadzieja, miłość 
i... pamięć. A także liczne przesłania, które niech staną się 
dla nas drogowskazem. Dla wielu Jan Paweł II był jedynym 
autorytetem moralnym, dla wierzących również Ojcem.  
Czy będzie świętym? W naszych sercach już jest.

Rybniczanie, tak jak ludzie na całym świecie, w ostatnich 
dniach i godzinach ziemskiej wędrówki Papieża, modlili 
się o Jego zdrowie. 2 kwietnia o godzinie 21.37 wszyscy 
wstrzymaliśmy oddech, a już po chwili, przed tablicą 
upamiętniającą pobyt młodego księdza Karola Wojtyły 
w Stodołach zapłonęły znicze. W ciągu tych kilku dni 
dzielących nas od „ostatniej audiencji” Jana Pawła II  
na Placu św. Piotra, w kościołach we wszystkich rybnickich 
dzielnicach odbywały się nabożeństwa i czuwania, młodzież 
organizowała marsze, a także spontaniczne modlitwy,  
słychać było słowa i melodię ulubionej przez Papieża 
„Barki”. Do Księgi Żałobnej wystawionej w Urzędzie Miasta 
ustawiały się długie kolejki, by choć w kilku słowach wyrazić 
swój żal, podzielić się emocjami, ale i nadzieją, że Ojciec 
Święty stanie się naszym orędownikiem w niebie. Dzień  
po ostatnim apelu, jak nazwano uroczystość pogrzebową  
w Rzymie, w Rybniku kilka tysięcy osób wzięło udział  
w polowej mszy św., w czasie której modliło się i dziękowało 
Janowi Pawłowi II za dar Jego pontyfikatu.

Mamy ogromne szczęście, że jesteśmy pokoleniem  
Jana Pawła II – wielu z nas spotkało się z Papieżem  
w czasie naszych pielgrzymek do Niego oraz Jego 
odwiedzin w Ojczyźnie. Wspomnieniami z tych niezwykłych 
spotkań kilka osób zgodziło się z nami podzielić.  
Mamy też w naszym mieście miejsca, którym Jan Paweł II 
patronuje – na naszych łamach te miejsca przypominamy.

Choroba i śmierć Ojca Świętego wyzwoliły w nas wiele 
dobrej energii, nagle przypomnieliśmy sobie słowa Papieża 
o potrzebie miłości i miłosierdzia.  Czy jednak nie stracimy 
z oczu drogi, którą On nam wyznaczył, czy nie zmarnujemy 
nagromadzonego w czasie tych trudnych dni potencjału, czy 
nasze działania pod wpływem emocji nie okażą się pustymi 
gestami? Wbrew takim obawom, bądźmy pełni nadziei. 

Na Rynku i w przyległych uliczkach setki wielobarwnych parasoli, głowa 
przy głowie. Stali w oknach pobliskich domów i sklepów, na balkonach,  
a nawet na dachach. Przyszli młodzi i starsi, niepełnosprawni na wózkach 
inwalidzkich oraz dzieci. Kiedy tuż przed mszą rybniczanie wsłuchiwali się 
w refleksyjne utwory w wykonaniu orkiestry i chóru Państwowej Szkoły 
Muzycznej i Miejskiej Orkiestry Dętej, spod Urzędu Miasta wyruszyła pro-
cesja, w której szli inicjatorzy nabożeństwa – władze miasta z prezydentem 
Adamem Fudalim i przewodniczącym RM Michałem Śmigielskim, 
oraz rybnickie duchowieństwo, a także zaproszone delegacje – Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich oraz poczty sztandarowe – ZHP, rybnickich szkół, związków: 

 

Piłsudczyków, Sybiraków, Żołnierzy AK, Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego, Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Cechu Rzemiosł  
i Bractwa Kurkowego, a także chórów: „Belcanto”, „Cecylia”, „Słowi-
czek”, „Seraf” i „Mickiewicz”. Wśród kilku tysięcy uczestników mszy 
św. byli też wiceprezydenci miasta, radni, górnicy i młodzież z parafii 
w Chwałowicach z flagą dwudziestych Światowych Dni Młodych 2005  
w Kolonii, otrzymaną od partnerskiej parafii w Dorsten, a nawet kibi-
ce Odry Wodzisław. Wszyscy chcieli oddać cześć wielkiemu Polakowi.  
— Od prawie 27 lat zawsze był. Przemawiał, pielgrzymował i błogosławił. I stał się 
cud, który teraz wszyscy oglądamy. Cud, w którym wszyscy uczestniczymy. Modli-
my się za Ojca Świętego, a media przekazują katechezę o rzeczach ostatecznych  
i przybliżają nam życie i działalność Ojca Świętego. Czy wcześniej ktoś 
widział coś takiego? — pytał ks. arcybiskup Damian Zimoń, który prze-
wodniczył mszy św. z udziałem kilkudziesięciu kapłanów. W swojej homilii  
abp D. Zimoń nawiązał też do słów Papieża i jego cierpienia. Przypomniał 
papieskiego fotografika, dla którego największą wartość przedstawia dziś 
zdjęcie Ojca Świętego tulącego krzyż podczas drogi krzyżowej, w której nie 
mógł już uczestniczyć. Metropolita Katowicki powrócił też do wyjątkowej 
ceremonii pogrzebowej: — Z uwagą śledziliśmy słowa liturgii świętej, a wiatr 
– symbol Ducha Świętego – przewracał kartki ewangeliarza na trumnie papieża, 
jakby on sam chciał nam jeszcze powiedzieć – wypłyńcie na głębię, głoście 
ewangelię nadziei, naśladujcie świętych, nie lękajcie się świętości, uczyńcie 
wszystko, by praca nie straciła swojej godności, kochajcie młodych i umiejcie 
ich słuchać — mówił D. Zimoń. Wiele miejsca poświęcił też eucharystii, 
która zawsze znajdowała się w centrum nauczania Jana Pawła II. Mówił też 
o podnoszonych coraz częściej głosach o papieską beatyfikację.  

Na zakończenie mszy św. rybnicki Rynek wypełniła „Barka”, ulubiona 
pieśń papieża...

Tekst: (S), zdjęcia: M.T., szoł, s.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Rybnika i przybyłym gościom  

za liczny udział w mszy św. odprawionej na Rynku w intencji Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Dziękuję też Metropolicie Katowickiemu, Księdzu 
Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi za przewodnictwo w liturgii. 
Za uświetnienie uroczystości dziękuję rybnickim duchownym, radnym 
miasta Rybnika, przedstawicielom gmin subregionu zachodniego,  
zaproszonym delegacjom i pocztom sztandarowym, przedstawicielom 
rybnickich zakładów pracy i instytucji oraz pracownikom samorządowym. 
Uroczystość ta nie byłaby tak podniosła, gdyby nie oprawa artystyczna 
w wykonaniu uczniów rybnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ka-
rola i Antoniego Szafranków oraz Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”. 
Wyrazy wdzięczności za pomoc w organizacji mszy św. kieruję też  
w stronę pracowników Urzędu Miasta Rybnika, jednostek miejskich oraz 
służb porządkowych.

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika

  Deszcz    modlitw
Tak, błogosławiony jesteś, Panie. (...) Boże naszych  

radości i naszych smutków! 
Jan Paweł II, wrzesień 1990 r.

Ojciec!
  Święty?

Panie (...) Zostań, abyśmy umieli w świecie, w którym  
tak mało wiary i nadziei, zachęcać się nawzajem i rozsiewać 
wiarę i nadzieję.

Jan Paweł II, 11 kwietnia 1984 r.

(r)
Na okładce: miniatura pomnika Jana Pawła II, który stanie przed rybnicką bazyliką św. Antoniego.             Zdj.: r
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Dzień przed uroczystościami 
pogrzebowymi, na specjalnie 
zwołanej nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta, hołd zmarłemu Ojcu 
Świętemu oddali rybniccy radni.

Podniosłą atmosferę podkreśliły obecne  
w sali przybrane kirem papieskie i naro-
dowe flagi oraz miniatura pomnika Jana 
Pawła II, który ma stanąć przed bazyliką 
św. Antoniego. Na wstępie radny Bolesław 
Korzeniowski przytoczył wieszczący wybór 
słowiańskiego papieża wiersz Juliusza Sło-
wackiego z 1848 roku „Pośród niesnasek Pan 
Bóg uderza...”, zaś przewodniczący Rady 
Miasta Michał Śmigielski, w imieniu 
rybnickich radnych, odczytał słowa poże-
gnania Ojca Świętego: „(...) Jesteśmy dziś 
smutni, czujemy się osieroceni. Największy 
autorytet Polaków nigdy już nie zwróci się do 
nas ze słowami pocieszenia czy pouczenia. 
Ale zarazem dziękujemy losowi, że pojawił 
się w naszym życiu ten niezwykły namiestnik 
Chrystusa, który uczynił tyle dobra. Jeszcze 
za życia był powszechnie uznawany za czło-
wieka wielkiego, człowieka, którego umysł  
i działania wybiegały daleko poza horyzont 
epoki. Cały świat uznaje Jego nadzwyczajną, 
historyczną wielkość. Odszedł Karol Wojtyła 
– Jan Paweł II – głowa Kościoła Katolickie-
go (...) orędownik dobra, pokoju, jedności  
i miłości. Papież, który zmienił świat i ludzkie 
serca. Pożegnajmy wielkiego, ale jednocześnie 
bliskiego Człowieka (...)”. Następnie radny 
– senior Roman Berger z Zebrzydowic 
zaintonował modlitwę w intencji zmarłego 
Papieża. Na ekranie ukazał się też krótki 
film wspomnieniowy o Janie 
Pawle II.

Głównym punktem krótkie-
go porządku obrad był pro-
jekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta, w celu 
zwiększenia środków na wy-
konanie postumentu pomnika 
Jana Pawła II, który ma stanąć 
na zewnętrznych schodach 
prowadzących do głównego 
wejścia do bazyliki św. Anto-
niego. Prezydent przypomniał 
inicjatywę budowy pomnika, 
jaką w 2001 roku podjął dzia-
łacz samorządowy z dzielnicy 

Śródmieście Józef Mrowiec. Działania 
powstałego wtedy komitetu społecznego 
były już bardzo zaawansowane – projekt 
monumentu wykonał znakomity rzeźbiarz 
Zygmunt Brachmański, do zrobienia 
pozostał odlew w brązie w zakładach 
technicznych w Gliwicach. Kiedy pojawiły 
się problemy finansowe, inicjatywę przejął 
Kościół, który ma nadzieję zrealizować 
tę ideę przy wsparciu społeczeństwa 
oraz miasta. Strona kościelno–społeczna 
wzięła na siebie wykonanie liczącego  
4 metry, monumentu, miasto postanowiło 
sfinansować postument, wzmocnić kon-
strukcję schodów, na których pomnik stanie 
oraz dokonać renowacji balustrad, furtek  
i bramy wejściowej bazyliki. — Odejście Ojca 
Świętego na pewno działania zintensyfikuje 
i zmobilizuje wszystkich zaangażowanych  
w to przedsięwzięcie do szybkiej i ostatecznej 
jego realizacji — wyraził nadzieję prezydent 
Adam Fudali. W kościołach planowane 
są zbiórki na ten cel, tak więc rybniczanie 
będą mogli w dziele powstania pomnika  
Jana Pawła II uczestniczyć.

Zaplanowaną już wcześniej na to zadanie 
kwotę 100 tys. zł w budżecie na 2005 rok, 
radni zgodzili się zwiększyć o kolejne 100 tys.,  
poprzez przeniesienie tych środków  
z oszczędności w ramach obsługi długu 
publicznego. Jak powiedział społeczny ko-
ordynator przedsięwzięcia, radny Romuald 
Niewelt, niewykluczone że pomnik stanie 
w Rybniku jesienią tego roku. Po jednogło-
śnym przyjęciu uchwały zabrzmiały oklaski.

W sobotę 2 kwietnia, już kilka chwil po 
godzinie 21.37, pod tablicą pamiątkową 
na domu w Rybniku – Stodołach, gdzie 
na przełomie lat 40. i 50. przebywał 
późniejszy Ojciec Święty, zapłonęły 
znicze. 

W samo południe w poniedziałek 4 kwietnia 
w miejscu tym przedstawiciele władz miasta 
oraz placówek kulturalnych, jednostek miejskich  
i szkół, w tym Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
im. Jana Pawła II w Ochojcu i Ośrodka Leczniczo–
Rehabilitacyjnego Jego imienia, oddali hołd 
zmarłemu Janowi Pawłowi II, uczestnicząc  
w krótkim nabożeństwie i składając kwiaty.

O refleksję w miejscu upamiętnionym bytnością 
młodego ks. Karola Wojtyły poprosił prezydent 
Adam Fudali, wyrażając żal z powodu odejścia 
Papieża, a zarazem wdzięczność, że Jego pontyfikat 
stał się naszym udziałem. — Żegnamy największego 
z Polaków. Jako Ojciec Kościoła i moralny auto-
rytet pociągnął za sobą miliony i to jest testament, 
który zostawił. I ten testament przyjdzie nam teraz 
wypełniać...

Prowadzący nabożeństwo proboszcz parafii  
św. Jadwigi Śląskiej ks. prałat Franciszek Skórkie-
wicz powiedział m.in.: — Ojciec Święty Jan Paweł 
II to znak dany nam od Boga. A znak jest po to, by 
prowadził właściwą drogą – ten znak prowadzi nas 
do Boga. Już wybór imion przez naszego Papieża był 
znamienny – Jan od Jana Chrzciciela czyli nauczy-
ciela i proroka oraz Paweł od apostoła. Jan Paweł 
II nie czekał na ludzi, ale szedł do nich. Otworzyły 
się przed nim nawet świątynie innych wyznań...  
On zasiał ziarno, a naszą powinnością jest pielęgnacja 
tej uprawy. Módlmy się, by plon był obfity... Uczestnicy 
uroczystości przy dźwiękach trąbki złożyli pod tablicą 
kwiaty, a potem wspólnie odmówili modlitwę.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – 7 kwietnia br.

Hołd Ojcu Świętemu 
oddali radni

c.d. na stronie 19

On zasiał 
ziarno...
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Odejście Ojca Świętego radni uczcili 
chwilą milczenia.                      Zdj.: r



Dom w Rybniku – Stodołach przy ul. Stalowej 
17 pozostanie w pamięci rybniczan miejscem 
upamiętnionym pobytem ks. Karola Wojtyły, 
późniejszego Papieża Jana Pawła II. 

W roku 1948 i później młody ksiądz Karol, jednocześnie 
student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyjeżdżał 
tu na kilkanaście wakacyjnych dni w odwiedziny do swojej 
ciotki Stafanii Wojtyła. Stefania, siostra ojca, po śmierci 
rodziców była jedyną bliską krewną Karola. Jako absolwentka 
krakowskiego Seminarium Nauczycielskiego zgłosiła się do 
pracy na apel władz, oferujących nauczycielom na terenach 
odzyskanych lepsze warunki i objęła posadę nauczycielki 
i kierowniczki szkoły w Stodołach, które wróciły do Polski 
po II Wojnie Światowej. Ks. Karol chciał tu odpocząć po tru-
dach nauki w Rzymie, skąd akurat wrócił. Ponieważ Stefania 
mieszkała w jednym pokoju na poddaszu szkoły, poprosiła 
mieszkającą nieopodal, zaprzyjaźnioną rodzinę Piechów 
o przygarnięcie swojego krewniaka. Kilkuletni wtedy Grzegorz 
Piecha zapamiętał rozmodlonego młodego księdza, który po 
śniadaniu wychodził z domu i wędrował po okolicy. Ze swoimi 
gospodarzami oraz ich dziećmi utrzymywał serdeczne kontak-
ty. Dzieciakom udało się podejrzeć gościa leżącego krzyżem 
i modlącego się w swoim pokoju. Podczas jednego z pobytów 
ks. Karola Wojtyły w Stodołach wylała Ruda, podtapiając 
gospodarstwo Piechów. Młody ksiądz pobłogosławił ziemię 
i jak twierdzili domownicy, woda opadła w ciągu kilku godzin, 
a urodzaj tego roku był nadzwyczajny... Tablicę pamiątkową 
upamiętniającą pobyt późniejszego Ojca Świętego w Stodołach 
odsłonięto w roku 2000.

Dziś Grzegorz Piecha, kolejarz – maszynista, wspomina, 
że pamiętnego 16 października 1978 roku prowadził lokomo-
tywę trasą, wzdłuż której biegła droga. W pewnym momencie 
zauważył, że jadące nią samochody migają światłami, a kierowcy 
naciskają klaksony, krzyczą i machają rękami. Myśląc, że sygna-
lizują oni jakąś przeszkodę na torach, przestraszył się nie na 
żarty... Później, dowiedziawszy się o wyborze kardynała Woj-
tyły na Papieża, płakał z radości... — Drugi raz płakałem teraz, 
po śmierci Ojca Świętego — mówi pan Grzegorz.                 (r)

Ks. prałat Franciszek Skórkiewicz: Ojciec Święty to znak dany nam od Boga...

W nabożeństwie w Stodołach uczestniczyła również młodzież.

2 kwietnia, już parę chwil po godz. 21.37 pod tablicą na domu w Stodołach zapłonęły znicze...

Grzegorz Piecha z żoną przed domem, 
gdzie bywał ks. Karol Wojtyła. Mieszkają 
tu do dziś...                       Zdjęcia: szoł, r
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Jego imię noszą polskie szkoły, 
szpitale, hospicja, organizacje 
i ośrodki, a nawet port lotniczy 
i most. Również w Rybniku znajdują 
się placówki, których patronem jest 
Papież Jan Paweł II. 

18 maja ub. roku, w dniu urodzin Ojca Świę-
tego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 
3 w Ochojcu odbyła się uroczystość nadania 
tej placówce imienia Jana Pawła II. Ufundo-
wano tablicę, na zewnątrz szkoły umieszczono 
pamiątkowy kamień i posadzono drzewo. 
Goście zwiedzili wystawę poświęconą papie-
żowi „Sumienie świata”, autorstwa Czesława 
Sobierajskiego. Wówczas w szkole panowała 
radość, dziś nastroje są odmienne – pod tablicą 
płoną znicze i jak mówi dyrektor placówki 

Mirosława Wita, dzieci są wyciszone, a wyjąt-
kowa atmosfera udziela się wszystkim, nawet 
przedszkolakom. — Dzieci wiedzą naprawdę 
dużo o Papieżu. Na zajęciach przekazujemy 
im papieskie treści. W tym wyjątkowym okresie 
organizujemy też apele, a dzieci w zadumie zatrzy-
mują się przed tablicą i zapalają znicze — mówi 
dyrektor ZSzP nr 3. Na zewnątrz budynku przy 
pamiątkowym kamieniu uczniowie uformowali 
ze zniczy krzyż. Po lekcjach często zatrzymują 
się tutaj, klękają i modlą się. Na dzień przed po-
grzebem, chcąc zamanifestować swoje oddanie 
Papieżowi, wszyscy uczniowie i przedszkolacy, 
wspólnie ze swoimi nauczycielami wzięli udział 
w marszu i mszy świętej. Przygotowali też pro-
gram artystyczny – śpiewali papieskie pieśni 
i przypominali słowa Papieża.  

Papieskie imię nosi też Ośrodek Leczni-
czo–Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełno-
sprawnych Ruchowo i Umysłowo na No-
winach. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie 
1 września 1990 roku, ale już w czerwcu 1987 
r., w dziewiątym roku pontyfikatu Papieża Po-
laka, proboszcz parafii Św. Jadwigi ks. Henryk 
Jośko zainicjował ideę budowy ośrodka, które-
go patronem miał zostać właśnie Jan Paweł II. 
W czerwcu 1988 r. w Rzymie sam Ojciec Święty 
poświęcił pamiątkową tablicę, która teraz znaj-
duje się w ośrodku. Jak mówi dyrektor placówki 
Wanda Niedziela, w tym szczególnym czasie 
zadumy pod tablicą ustawiono papieski portret 
i flagę, a personel zapalał znicze i przynosił 
kwiaty.   

Nie trudno zgadnąć dlaczego tak wiele 
placówek zabiega o imię Jana Pawła II. Warto 
przecież czerpać pełnymi garściami z dorobku 
człowieka niezwykłego, autorytetu moralnego 
dla ludzi całego świata.                               (S)

Pod tablicą ufundowaną z okazji nadania ZSzP nr 3 imienia 
Jana Pawła II młodzi ludzie składali kwiaty, a na zewnątrz 
przy pamiątkowym kamieniu i drzewie uformowali ze zniczy 
krzyż.     

Zdjęcia: s

Papieskie imię nosi też Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyj-
ny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
na Nowinach. W czerwcu 1988 r. w Rzymie sam Ojciec 
Święty poświęcił pamiątkową tablicę, która znajduje się 
wewnątrz budynku.

Chcąc zamanifestować swoje oddanie 
Papieżowi, wszyscy uczniowie i przed-
szkolacy z Ochojca, wspólnie ze swoimi 
nauczycielami wzięli udział w marszu 
i mszy św.
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Patron na lata



Do wystawionej po śmierci Jana Pawła II w Urzędzie 
Miasta Księgi Żałobnej wpisało się kilkaset osób. 
Rybniczanie chcieli przelać na papier miłość do Ojca Świę-
tego, pożegnać się z Nim, a także pozostawić materialny 
ślad swoich wzruszeń i emocji. Mieszkańcy Rybnika wpi-
sywali się indywidualnie oraz całymi rodzinami, w księdze 

widnieją wpisy uczniów 
rybnickich szkół, urzędni-
ków, pracowników samo-
rządu, radnych ...

Treść wpisów to bar-
dzo niekiedy osobiste 
zwierzenia, dowody niezwykłej więzi z 
Ojcem Świętym. Są wpisy krótkie i bardzo długie, 
wierszem i prozą. Wszystkie jednak świadczą o 
ogromnym żalu, którym rybniczanie chcieli się 
podzielić...  

(r)

Prezydent Adam Fudali
– W 1987 roku uczestniczyłem w pielgrzymce nauczycielskiej, a audien-

cja ogólna miała miejsce w auli Pawła VI. Miałem to szczęście, że byłem 
bezpośrednio przy barierkach i mogłem liczyć na bliskość Ojca Świętego. 
I nagle w momencie, kiedy Papież podszedł i stanął przede mną, zoba-
czyłem ogromnie zmęczonego człowieka, czego się nie spodziewałem, 
kiedy był kilka metrów ode mnie. Zdałem sobie sprawę, jaki potworny 
wysiłek podejmuje Ojciec Święty, by spotkać się z tymi rzeszami ludzi, 
którzy przyjeżdżają ze wszystkich stron świata. Utkwiła mi w pamięci 
twarz człowieka, który daje z siebie wszystko.

Ostatnio szczególnie wielkie wrażenie zrobił na mnie ostatni rozdział 
książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, w którym Papież wspólnie 
z ks. arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem zdradza pewne tajemnice 
spotkania ze swoim niedoszłym zabójcą. Ali Agca nie potrafił zrozumieć, 
jak to się stało, że on, zawodowy zabójca, nie wykonał swego zadania. 
Dla niego pewność Jana Pawła II, że ocalenie zawdzięcza Matce Boskiej, 
czego znakiem była zbieżność daty i godziny zamachu z wydarzeniami  

w Fatimie 60 lat wcześniej, była niezrozumiała. Prosił Papieża o wytłu-
maczenie...On strzelał, kto inny kule nosił... 

Jestem zbudowany postawą rybniczan i wszystkich Polaków wobec 
odejścia Ojca Świętego – największego z Polaków. Oby tylko to nie 
było działanie akcyjne, z czego, niestety, słyniemy. Teraz trzeba zrobić 
wszystko, by przesłanie, które Jan Paweł II nam zostawił, nie poszło  
w zapomnienie, ale byśmy się starali realizować jego nauczanie.

Wiceprezydent Jerzy Frelich
– Z Ojcem Świętym miałem szczęście spotkać się dwukrotnie. 

W jubileuszowym roku 2000. byłem uczestnikiem pielgrzymki 
samorządowców z Polski południowej i było nam dane, razem  
z ówczesną wiceprzewodniczącą Rady Miasta Marią Smołką  
(na zdj. na następnej stronie), uklęknąć przed Papieżem w czasie 
prywatnej audiencji. Z niesamowitą tremą, przypominając Mu pobyt  
w Stodołach, wręczyliśmy Ojcu Świętemu zaproszenie do złożenia  

c.d. na stronie 8

Dear Mayor Fudali
On behalf of Newtownabbey Borough Council I would like to take this opportunity to express our sincere 

condolences at the death of Pope John Paul II.

Szanowny Panie Prezydencie
W imieniu Rady Okręgu Newtownabbey chciałbym wykorzystać okazję i przekazać nasze szczere kondolencje 

z powodu śmierci Papieża Jana Pawła II.
 Z wyrazami szacunku
 Radny Edward Turkington
 Burmistrz Newtownabbey

 Wpis prezydenta Adama 
Fudalego i przewodni-
czącego RM Michała 
Śmigielskiego.

Przez wiele dni do księgi ustawiała się kolejka.

Kondolencje z Irlandii
Na ręce prezydenta miasta 

wpłynął list kondolencyjny  
z Newtownabbey w Irlandii. 

Podzielić się 
żalem...
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Nasze spotkania z Ojcem Świętym

Do Księgi  Żałobnej  wpisuje się  radna  
Krystyna Stokłosa.



wizyty w Rybniku. Wręczyliśmy Mu również kilka książek, w tym albumy  
o Rybniku oraz książkę Marka Szołtyska poświęconą związkom ks. Karola 
Wojtyły, a potem Jana Pawła II ze Śląskiem. Obok nas stała kilkuletnia 
dziewczynka, która w pewnym momencie wykrzyknęła „kocham cię!” 
– Papież mimo widocznego zmęczenia, podniósł ją jak piórko przez porę-

cze fotela i posadził sobie na kolanach, konwersując z nią kilka chwil.
Po raz drugi, korzystając z życzliwości naszych przyjaciół z partnerskie-

go Iwano–Frankiwska, a szczególnie ks. Kazimierza Halimurki, udało 
się grupie rybniczan spotkać z Papieżem w czasie pielgrzymki na Ukrainę 
w 2002 roku. Stało się to w podlwowskim seminarium, gdzie Papież przy-
był na krótki odpoczynek. Mieliśmy wtedy okazję zjeść z Janem Pawłem 
obiad w tej samej jadalni, a także wręczyć mu miniaturkę planowanego 
pomnika, który stanie przed bazyliką św. Antoniego. Otrzymaliśmy m.in. 
pamiątkowe medale wybite z okazji ukraińskiej pielgrzymki. Oba te 
spotkania pozostawiły we mnie niezatarte wrażenie i jestem wdzięczny 
losowi, że mogłem w nich uczestniczyć...

Radny Roman Widerski
– Włochy i Rzym znalazły się na trasie kolejarskiej wycieczki, w której 

uczestniczyłem w 1980 roku, a więc niedługo po wyborze kardynała Ka-
rola Wojtyły na Papieża. Na drugi dzień po wizycie na Placu Św. Piotra, 
gdzie Jan Paweł II pozdrowił nas z okna, dowiedzieliśmy się, że będzie 
odprawiał mszę w którejś parafii na Zatybrzu i oczywiście udaliśmy się 
tam. Byliśmy blisko, kiedy Papież przechodził i udało mi się krzyknąć  
„...pozdrawiamy Cię, Ojcze Święty”. Papież przystanął i zapytał skąd 
jesteśmy. — Jesteśmy kolejarzami z Rybnika — odpowiedzieliśmy. — To 
przecież was pozdrawiałem wczoraj na Placu Św. Piotra... — przypomniał 
sobie, z czego byliśmy bardzo dumni. Po powrocie spędziłem 2 godziny na 
przesłuchaniu na komendzie milicji, bo to były zupełnie inne czasy...      

Autor książek o Śląsku, współpracownik „GR” 
Marek Szołtysek
 – Kiedy kardynał Karol Wojtyła został Papieżem, chodziłem  

do pierwszej klasy liceum i miałem pełną świadomość tego doniosłe-
go faktu. Dlatego zaraz na wiosnę 1979 roku, kiedy przybył do Polski  
ze swą pierwszą pielgrzymką, witałem go w Częstochowie na spotkaniu 
ze Ślązakami. Potem uczestniczyłem w spotkaniach z Ojcem Świętym 
w Katowicach (1983), w Lublinie (1987), w Częstochowie (1991),  
w Skoczowie (1995) i w Gliwicach (1999). Miałem też szczęście dwa 
razy być blisko Jana Pawała II w Watykanie. Po raz pierwszy w Nowy 
Rok 1997 – studiowałem wówczas na KUL i powiedziałem Papieżowi, 
że piszę pracę magisterską na temat św. Jadwigi. Wysłuchał, pokiwał 
głową ze zrozumieniem i powiedział — „To niezły temat!”.  Natomiast 
drugi raz spotkałem się z Papieżem na Wielkanoc 2002 roku. Wówczas 
podarowałem Mu moją książkę „Biblia Ślązoka” z dedykacją: „Wszystkie 
Ślązoki przają Papiyżowi!”. Powiedziałem wtedy, że to moja najbardziej 
popularna książka i z dumą wręczyłem Mu egzemplarz (zdj. poniżej). 

Papież spojrzał na mnie i pokiwał głową z uśmiechem. Nic nie powie-
dział, bo akurat przytulał moje dzieci. Byłem wówczas z żoną i trzema 
synami: Maćkiem, Pawłem i Marcinem. Mała Paulinka została wtedy 
u babci. Rok po wizycie u Papieża urodził się mój najmłodszy syn. Da-
liśmy mu na imię Jan Paweł. Taka jest moja historia spotkań z Ojcem 
Świętym. Ale to nie wszystko – w końcu On patrzy na nas z Nieba!  
Ja z całą rodziną też w przyszłości planujemy tam podróż! 

•   •   •
Dodać należałoby, że Marek Szołtysek jest również autorem książki 

„Papież na Górnym Śląsku”, gdzie zebrał najmniejsze nawet ślady 
obecności ks. Karola Wojtyły, a potem biskupa, kardynała i wreszcie 
Ojca Świętego na Śląsku. Marek, jako jeden z pierwszych, opisał też  
w „GR” wizyty, jakie młody ksiądz Karol składał u swojej ciotki, na-
uczycielki w Stodołach.

Pierwsze zaproszenie do Rybnika
Po raz pierwszy zaproszenie do Rybnika przekazali Ojcu Świętemu 

w grudniu 1997 roku przedstawiciele ówczesnych władz samorządo-
wych: przewodnicząca RM Urszula Szynol, prezydent Józef Ma-
kosz i wiceprezydent Jerzy Kogut. Brali oni udział w pielgrzymce 
samorządowców, zorganizowanej przez władze Zakopanego z okazji 
przekazania Janowi Pawłowi II choinki z polskich Tatr. W czasie 
audiencji w auli Pawła VI dotarcie w pobliże Ojca Świętego nie było 
sprawą łatwą, ale się udało. Oprócz zaproszenia do naszego miasta, 
rybnicka delegacja wręczyła Janowi Pawłowi II miniaturę tablicy pa-
miątkowej poświęconej twórcy ruchu oazowego ks. Blachnickiemu, 
wmurowanej w kościele Matki Boskiej Bolesnej, a także woskową 
świecę z rybnickimi motywami. Niestety, choć rybnickie Błonia czekały, 
my nie doczekaliśmy się wizyty Ojca Świętego...

c.d. ze strony 7

W pierwszej ogólnorybnickiej pielgrzymce do Rzymu w 1981 roku wzięło udział ponad 100 osób.
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Ostatnie życzenia świąteczne od arcybiskupa Stanisława Dziwisza z błogosłwieństwem Ojca 
Świętego dla państwa Papieżów oraz papieski różaniec, który otrzymywali dostojnicy odwiedzający 
Jana Pawła II.

Ojciec Święty błogosławi Martę i Alinę – wnuczki państwa Papieżów. 

Maria i Leszek 
P a p i e ż o w i e 
w  p r y w a t -
n e j  k a p l i c y 
Ojca Świętego 
(siedzą z tyłu 
w góralskich 
strojach).

Zdjęcia: 
arch. prywatne

Maria i Leszek Papieżowie
Niezwykłe spotkanie z Ojcem Świętym przeżyli Maria i Leszek Pa-

pieżowie – dziś emerytowani nauczyciele, którzy swoje zawodowe życie 
spędzili w Rybniku. Pani Maria jest rybniczanką, zaś Leszek pochodzi 
z Waksmunda koło Nowego Targu. W nowotarskim liceum jego szkolnym 
kolegą był późniejszy arcybiskup i osobisty sekretarz Ojca Świętego ks. 
Stanisław Dziwisz. Ponieważ mieszkający w Rybniku Leszek Papież  nigdy 
nie stracił kontaktu ze swoją „waksmundzką dziedziną”, tamtejsi górale 
zaprosili państwa Papieżów do udziału w góralskiej pielgrzymce do Ojca 
Świętego na początku grudnia 2000 roku, roku Wielkiego Jubileuszu. 
Dzięki ks. abp. Dziwiszowi Maria i Leszek zostali zaproszeni na poranną 
mszę do prywatnej kaplicy Jana Pawła II, usytuowanej tuż obok sypialni 
Ojca Świętego. Kiedy przyszli do kaplicy, Papież już się w niej modlił. 
Po nabożeństwie Maria i Leszek mieli okazję do krótkiej rozmowy 
z Ojcem Świętym oraz wręczenia Mu kilku książek i ...góralskiego oscyp-
ka. Ojciec Święty zauważył oczywiście piękne góralskie stroje Papieżów 
i powiedział: „...ale ładnie się dla mnie ubraliście”.  Dla pani Marii nie było 
to jednak pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II. W 1987 roku w ogrodach 
watykańskich ks. Dziwisz przedstawił ją Ojcu Świętemu słowami: „...to jest 
Papieżowa z Waksmunda.”  Dziś Papieżowie mieszkają trochę w Rybniku 
i trochę w Waksmundzie. Od wielu lat otrzymują życzenia świąteczne 
od ks. arcybiskupa St. Dziwisza, zawsze z błogosławieństwem Papieża. 
Ostatnie, z okazji Wielkanocy nadeszły już po śmierci Ojca Świętego...



W czerwcu 1993 roku Jan Paweł 
II specjalną bullą ustanowił kościół 
pod wezw. św. Antoniego Padewskie-
go bazyliką mniejszą. 

Uroczystości z tym związane odbyły się 
w „nowym kościele” na początku grudnia 
tegoż roku. Papieskie breve podnoszące 
kościół do rangi bazyliki mniejszej odczytał 
ówczesny proboszcz parafii św. Antoniego, 
ks. prałat Alojzy Klon: „Idąc w ślady naszych 
Poprzedników w Rzymskim Pontyfikacie, zwy-
kliśmy szczególniejszymi tytułami i przywilejami 

zaszczycać sławniejsze świątynie, które przed 
innymi jaśnieją w świecie katolickim. Wśród nich 
na szczególne wyróżnienie wydaje się zasługiwać 
kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego 
Padewskiego w Rybniku, starym polskim grodzie, 
znanym z przemysłu węglowego, położonym na 
terenie archidiecezji katowickiej. Ponadto dobrze 
wiemy, że miejscowi wierni, jak też z okolicznych 
regionów Śląska, którzy świętego Padewczyka 
mają za swego opiekuna, odwiedzają ten kościół, 
przepiękny pomnik w stylu neogotyckim, ośrodek 
życia chrześcijańskiego miasta, dzieł miłosierdzia 

i chrześcijańskiej kultury (...) – czytamy w papie-
skim breve. Ojciec Święty pisał też, że chętnie 
spełnia prośbę Metropolity Katowickiego, 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, aby naszą 
świątynię tak uhonorować. Bazylika, według 
Świętej Kongregacji do spraw Kultu Bożego, 
(...) ma dla całej okolicy stać się wzorem dla 
działalności liturgicznej i pastoralnej. W na-
szej diecezji, obok rybnickiej, tytuł bazyliki 
mają świątynie: NMP w Piekarach Śląskich, 
św. Ludwika w Panewnikach, oraz Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Pszowie.

Świątynia przed innymi jaśniejąca...

Ojciec Święty błogo-
sławi kamień węgielny 
pod budowę kościoła 
św. Sarkandra w Pa-
ruszowcu–Piaskach 
przywieziony przez 
ks. Klona i miesz-
kańców dzie lnicy 
w 1988 roku.

Herb papieski nad 
drzwiami świątyni 
jest symbolem jej 
podniesienia do 
rangi bazyliki.
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— Kiedy ks. arcybiskup Damian Zimoń spytał mnie co myślę o podjęciu starań 
o podniesienie kościoła św. Antoniego do rangi bazyliki mniejszej, odpowiedziałem: 
„...ja o tym marzę !” — wspomina ks. Alojzy Klon, proboszcz parafii św. An-
toniego i gospodarz świątyni od 1975 do 1998 roku. — Kiedy moje marzenie się 
spełniło, radość była ogromna i od razu pomyślałem o dziękczynnej pielgrzymce do 
Ojca Świętego. Rybnicka pielgrzymka dziękczynna za podniesienie kościoła św. 
Antoniego do rangi bazyliki mniejszej wyruszyła do Rzymu jesienią 1994 roku. 
25–osobowa grupa rybniczan z ks. proboszczem Klonem na czele spotkała się 
z Ojcem Świętym dwukrotnie: na audiencji ogólnej oraz w Sali Klementyńskiej. 
Na podziękowanie wyrażone przez księdza A. Klona, Papież odpowiedział: 
„...z Rybnikiem trzeba dobrze żyć!”

Nie było to jednak pierwsze zetknięcie się ks. Klona z osobą późniejszego Jana 
Pawła II. To miało miejsce na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
gdzie ks. Alojzy był studentem, a ks. biskup Karol Wojtyła profesorem. — Zda-
rzyło się nawet, że byłem w mieszkaniu na Kanoniczej, gdzie mieszkał. Pamiętam 
wyjątkową skromność pokoju, który zajmował... Potem ks. Klon spotkał Karola 
Wojtyłę w ośrodku rekolekcyjnym w Kokoszycach, gdzie pracował, a także 
w czasie pielgrzymek piekarskich. Los zechciał, że po wyborze kardynała Wojtyły 
na Papieża uczestniczył we mszy pontyfikalnej, a potem w spotkaniu z Polakami, 
gdzie był świadkiem słynnej sceny uścisku Ojca Świętego i kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, która już weszła do historii Polski i Kościoła. Potem odwiedzał 
Rzym jeszcze kilkakrotnie – z pierwszą rybnicką pielgrzymką w 1981 roku, 
na 10–lecie pontyfikatu, kiedy wiózł do poświęcenia Ojcu Świętemu kamień 
węgielny kościoła św. Jadwigi, a później kościoła św. Sarkandra w dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski. — Przeżywałem bardzo dni choroby, a potem śmierć nasze-
go Papieża. Ale teraz nie mam poczucia, że Go straciliśmy, a raczej pogłębia się 
świadomość, że On jest i moja więź modlitewna będzie jeszcze większa niż dawniej. 
Od lat, tak jak Papież prosił, odmawiam w Jego intencji modlitwę Anioł Pański. 
Poprzez Jego wykłady, a potem książki i encykliki czułem z Nim jakąś serdeczną 
więź intelektualną. Teraz chcę ponownie sięgnąć do Jego książek, bo w nich jest 
zawarta cała nauka i skierowane do nas przesłanie.

(r)



„Dziś o 19.00 Biały Marsz z Nowin na Rynek. Bądź 
i przekaż dalej” – 7 kwietnia sms tej treści dotarł 
do wielu rybniczan. Wystarczyło kilka godzin, by ci, 
o których Jan Paweł II mawiał „przyszłość świata”, 
w wyjątkowy sposób uczcili pamięć swojego Papieża.  

Młodzież wyruszyła spod kościoła pod wezw. św. Jadwigi na osiedlu 
Nowiny i dotarła na Rynek. Tam uczestnicy Białego Marszu modlili 
się, a następnie ułożyli serce z zapalonych zniczy. Nie był to jedyny 
spontaniczny marsz rybniczan. Kilka dni wcześniej, 4 kwietnia o go-
dzinie 19.00 rybnicka młodzież wyruszyła z Placu Wolności do bazyliki 
św. Antoniego. Informację o marszu przekazywano sobie w Internecie. 
Efekt: kilkaset osób, ze śpiewem na ustach, przeszło ulicami miasta. 
Za Ojca Św. modlili się wspólnie z księdzem Cezariuszem Walą 
z Chwałowic. Trzymając się za ręce utworzyli też wielki krąg i odśpie-
wali Apel Jasnogórski. 

Modlących się młodych ludzi można było spotkać również na 
rybnickim Rynku. Spontanicznie, tworząc krąg, w skupieniu odmawiali 

modlitwę za „swojego” Papieża. Jednak wyjątkowy nastrój udzielał się 
nie tylko młodzieży. 8 kwietnia, tuż przed pogrzebem, chwałowiccy 
parafianie wzięli udział w mszy św. w kościele pod wezw. Św. Teresy. 
O godz. 10.00 zawyły syreny wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu rybnickiego, a przed budynkiem Komendy Miejskiej PSP 
w Rybniku uruchomiono sygnały dźwiękowe samochodów pożarniczych.

W Wigilię pogrzebu Ojca Świętego harcerze z Niezależnej Drużyny 
Harcerzy Starszych w Boguszowicach zaprosili mieszkańców dzielnicy 
na nocne czuwanie w parku. Po godz. 22.00 zapłonęło setki świec 
ułożonych w kształt krzyża, a w miejscu, gdzie przez osiem wieków 
wznoszono kolejne świątynie stanął duży, brzozowy krzyż. Choć 
zapraszano się pośpiesznie – telefonicznie, esemesami, mailami 

Uczestnicy Białego Marszu wyruszyli spod kościoła św. Jadwigi na osiedlu Nowiny... i dotarli 
na Rynek, gdzie modlili się, a następnie ułożyli serce z zapalonych zniczy.   Zdjęcia: szoł
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– i mimo późnej pory, na miesjce spotkania przybyło 
kilkaset osób. — Niech blask tego świetlistego krzyża 
i żar modlitwy naszych serc będą widoczne z nieba, 
niech zobaczy je sam Papież — apelował do zebranych 
druh Cezary Kaczmarczyk. I chociaż Ojciec Święty 
przemówił już tylko słowami znanych homilii, był na 
pewno bardzo, bardzo blisko. Zainicjowane przez 
harcerzy spotkania modlitewne w intencji Papieża 
odbywały się wieczorami jeszcze przez cały tydzień po 
pogrzebie Ojca Św. Przez park przewinęło się tysiące 
osób. Wiele dni na fundamentach starego kościoła 
płonęły znicze układające się w wielki krzyż – znak 
wiary, nadziei, miłości i pamięci. 

Młodzież studencka skupiona w Duszpasterstwie 
Akademickim uczestniczyła w specjalnej mszy św. 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej. Ceremonię po-
grzebową wielu studentów zdecydowało się oglądać 
razem z tysiącami innych ludzi na krakowskich Bło-
niach, dokąd zorganizowano wyjazd.

Mieszkańcy na wiele sposobów manifestowali 
swoje oddanie Papieżowi. W naszych oknach za-
płonęły znicze, na samochodach wiązaliśmy czarne 
wstążki, na wietrze łopotały flagi przybrane kirem,  
a w sklepowych witrynach pojawiły się papieskie por-
trety, opasane czarną szarfą. Wyciszyliśmy się...   

(S), Krystian Dziurok

Modlących się młodych ludzi można 
było spotkać również na rybnickim 
Rynku.

Tłumy chwałowiczan pożegnały 
Papieża 8 kwietnia podczas porannej 
mszy świętej. 

Na wiele sposobów manifestowaliśmy swoje oddanie Papieżowi – na samochodach wiązaliśmy czarne wstążki, 
na wietrze trzepotały flagi przybrane kirem, a w sklepowych witrynach pojawiły się papieskie portrety, opasane 
czarną szarfą. Zdjęcia: szoł, s, r, K. Liszka
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W wigilię pogrzebu Ojca Świętego bogu-
szowiccy harcerze zaprosili mieszkańców 
dzielnicy na nocne czuwanie. 



Wiersz o sośnie
Górale z Zakopanego przywieźli w darze Ojcu 

Świętemu sosnę, która została posadzona w waty-
kańskim ogrodzie. Niestety, drzewo uschło. Poru-
szony tym Jan Paweł II w 1985 roku napisał wiersz, 
którego kilka ostatnich wersów przytaczamy:

(...) Więdniesz, usychasz – 
Smutnaś wśród kwietnej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia 

– bo nie ma ojczyzny!

Drzewo wierne!
Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
Jeszcze trochę jesiennej 

i zimowej słoty
I padniesz martwe!
Obca ziemia cię pogrzebie
Drzewo moje
Czy będę szczęśliwszy od ciebie? 

Na papieskim szlaku
Papież był miłośnikiem aktywnego wypoczynku, nie dziwi zatem fakt, 

że w mieście powstał rowerowy szlak im. Jana Pawła II. 
Oznaczony kolorem czarnym szlak papieski rozpoczyna się w Stodołach obok domu, w którym 

przebywał papież Jan Paweł II. Licząca prawie 40 km trasa prowadzi przez Gzel, Nowiny, obok PKP, 
w pobliżu bazyliki św. Antoniego, przez Wielopole, Golejów i Grabownię, aż do Rud. Wybierając 
papieski szlak, miłośnicy rowerowych wycieczek przejeżdżają m.in. obok ośrodka sportów wodnych 
i rekreacji elektrowni „Rybnik”, mijają staw Poniwiec i leśniczówkę obok stawu Gzel, docierają 
do centrum miasta, jadą obok kościoła ewangelickiego i bazyliki św. Antoniego. Nie ominą też drew-
nianego kościółka w Wielopolu i pierwszej z 14 stacji golejowskiej drogi krzyżowej. Przez las dotrą 
do Grabowni, a następnie do Stodół. Dalej szlak wiedzie do Rud.

To jedna z najnowszych tras rowerowych w mieście. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło w ub. roku w maju. 
Autorem szlaku jest Remigiusz Baliczak, miłośnik rowerowych wypraw, współautor „podręcznika” 
zatytułowanego „Rybnickie trasy rowerowe”. 

Zachęcamy więc do rowerowych wypraw szlakiem Jana Pawła. Oby tylko pozwoliła pogoda 
i... kondycja.                                                                                                                                             (S) 

Oficjalne otwarcie rowerowego szlaku papieskiego nastąpiło w maju ub. roku.            Zdj.: arch. K. Jaroch

Podczas akcji udało się zebrać ok. 36 litrów krwi.                               Zdj.: arch. szkoły

Młodzi – Janowi Pawłowi II...
to hasło koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej, na który zaprosił Prezydent 

Miasta wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st., Towarzystwem 
Przyjaciół Szkoły Muzycznej i Rybnickim Centrum Kultury.

Gwiazdą koncertu był najwybitniejszy skrzypek młodego pokolenia Bartłomiej 
Nizioł, a wystąpili także: Anna Maria Filochowska – cudowne dziecko polskiej 
wiolinistyki oraz utalentowani uczniowie rybnickiej szkoły – wiolonczelistka Ka-
rolina Orzelska z Orkiestrą Symfoniczną  PSM pod dyrekcją Romany Kuczery 
i Jana Miłosza Zarzeckiego. Usłyszeliśmy utwory Wieniawskiego, Brahmsa 
i Sarasate’a, a także prawykonanie kompozycji na wiolonczelę ucznia szkoły Ka-
mila Staszowskiego. 
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Krew = życie
Słowa Jana Pawła II „Każdy człowiek jest wielki nie przez to 

kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym umie dzielić się 
z innymi”, przyświecały akcji honorowego krwiodawstwa 
młodzieży.

Akcja pod nazwą „Krew to życie” zorganizowana została w Zespole 
Szkół Budowlanych i dzięki ofiarności 80 uczniów z „budowlanki” 
i Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej zebrano około 36 
litrów krwi. Młodzi ludzie uczestniczący w akcji otrzymali posiłek 
regeneracyjny oraz książeczki honorowego dawcy krwi. Podczas akcji 
zebrano także kosz pełen czekolad dla podopiecznych rybnickiego 
Domu Dziecka. Jak zapewniają organizatorki, nauczycielki Sabina 
Kotyrba, Sylwia Heler i Sabina Ficek, akcja przeprowadzona przez 
Stację Krwiodawstwa z Raciborza, na stałe wpisana została w kalendarz 
inicjatyw szkolnych. 

(S)



Sesja Rady Miasta – 29 marca 

Kto pyta...
Czy mieszkańcy Niedobczyc doczekają się posterunku policji? Po 

ukończeniu jakich studiów trudno znaleźć zatrudnienie? Jak zbadać jakość 
wody płynącej w naszych kranach? To tylko część pytań, na które starano 
się znaleźć odpowiedź podczas tej sesji. Pomocą służyli goście, którzy raz 
w roku spotykają się z radnymi... 

Poinformował o mieście 
Prezydent Adam Fudali w swoim cyklicz-

nym sprawozdaniu z prac w mieście wiele 
uwagi poświęcił rybnickim drogom. I trudno 
się dziwić – temat ważny, szczególnie dla kie-
rowców, którzy narzekają na stan dróg po zimie. 
— Wykonane zostały pozimowe remonty ulic: 
Mikołowskiej od ronda w kierunku na Orzesze, 
do granic miasta oraz ul. Żorskiej, Raciborskiej 
i Gliwickiej — wymieniał prezydent. Remonty 
potrwają prawdopodobnie do maja i obowiązuje 
w nich hierarchia – od dróg krajowych do lokal-
nych. — I etap budowy Obwodnicy Północnej 
zakończymy w maju rondem na ul. Gliwickiej. 
A. Fudali mówił również o punktach świetlnych 
(78), które poprawią bezpieczeństwo miesz-
kańców, o remontach chodników, znakowaniu 
ulic i procedurach przetargowych, dotyczących 
m.in. dostaw betonitów z myślą o dzielnicowych 
drogach budowanych systemem gospodarczym. 
Prezydent poinformował też o dobrej współpracy 
z eurodeputowanymi – Jerzym Buzkiem i Janem 
Olbrychtem i filmowej kronice miasta Rybnika, 
podsumowującej miniony rok, którą otrzymał 
każdy radny. 

Służby „na dywaniku” ...
Radni wysłuchali sprawozdania z działal-

ności policji, straży i służb inspekcyjnych 
miasta za rok 2004. Dyskusja nad sprawoz-
daniem trwała prawie dwie godziny, ale temat 
bezpieczeństwa oraz służb, które za nie odpo-
wiadają, jest dla wszystkich niezwykle istotny. 
W sprawozdaniu, które radni otrzymali w formie 
pisemnej, znalazły się informacje przygotowane 
jak zwykle przez Miejski Inspektorat Weteryna-
rii, Miejską Stację Sanitarno – Epidemiologicz-
ną, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego, Miejską Państwową Straż Pożarną, Straż 
Miejską, Komendę Miejską Policji, Prokuraturę 
Rejonową oraz Powiatowy Urząd Pracy. Naj-
większe zainteresowanie radnych wzbudziły 
oczywiście poczynania rybnickich stróżów prawa. 
Konieczność poprawy bezpieczeństwa podkre-
ślił Józef Ibrom (BSR), którego zaskoczyło 
przedstawione sprawozdanie, bo nie było w nim 
problemów i... narzekania ze strony rybnickiej 
policji. — Nie narzekam, bo nie mam takiego zwy-
czaju — wyjaśnił komendant miejski policji, mł. 
insp. Zbigniew Głowacki. — Bezpieczeństwo 
w Rybniku już się poprawiło, co widać na przykładzie 

pierwszego kwartału tego roku. W obszernym 
wystąpieniu komendant przedstawił informacje 
na temat ograniczania przestępczości – wykry-
wania ciężkich przestępstw i ujęć „na gorącym 
uczynku”, które stają się domeną rybnickich po-
licjantów. I nic dziwnego – skoro są motywowani 
pieniężnie. Wskazał też na rozboje i kradzieże 
kieszonkowe, jako na największy problem. Mó-
wił również o roli monitoringu i strukturze prze-
stępczości. — Największym mankamentem jest 
fatalny stan taboru. Utrudnia to działania m.in. 
przeciwko złodziejom samochodowym. Drugi pro-
blem dotyczy kadry – eliminuję tych, którzy plamią 
mundur policyjny i chyba w ten sposób zostanie 
on rozwiązany — mówił. Komendant stwierdził 
również, że mieszkańcy czuliby się bezpieczniej, 
gdyby w poszczególnych dzielnicach znajdowały 
się posterunki, ale jak zapowiedział, w obecnej 
sytuacji na takie rozwiązanie mogą liczyć jedynie 
Niedobczyce. Temat posterunku podchwycił 
radny z Niedobczyc Henryk Ryszka (BSR), 
który chciał wiedzieć dlaczego jednostka nadal 
nie działa, mimo iż miała rozpocząć funkcjono-
wanie 1 kwietnia, „(...) a tablicę informacyjną 
już skradziono”. H. Ryszka zwrócił też uwagę 
na przestępstwa popełnianie w jego dzielnicy. 
— Niedobczyce są naszym oczkiem w głowie 
— odpowiadał komendant. — Teraz jesteście 
jedną z najbezpieczniejszych dzielnic, gdyż to do 
Niedobczyc kierowanych jest więcej radiowozów 
i sił. Wszystkie zdarzenia, włącznie z napadem 
na lombard, zostały wykryte. Młodzież, z którą 
w waszej dzielnicy mieliśmy taki problem, już 
nam mówi „dzień dobry”. Komendant Z. Gło-
wacki wyjaśnił też skąd bierze się opóźnienie 
w otwarciu posterunku, tłumacząc że decyzja 
wymaga akceptacji wszystkich wydziałów Ko-
mendy Wojewódzkiej, a to trwa. Kradzież tablicy 
informacyjnej, o której wspomniał radny BSR–u 
ocenił jako przejaw działalności „złomiarzy”, 
a wywołany temat podchwycili inni. Do poczynań 
złodziei kratek ściekowych nawiązał Wiesław 
Zawadzki (SLD), który stwierdził ponadto, że 
podczas tej dyskusji ogranicza się jego swobodę 
wypowiedzi, a przewodniczący i prezydent chcą 
go „zagłuszyć”. — Nikt nie zabraniał panu prawa 
głosu w sprawach dotyczących sprawozdania 
— odpowiadał przewodniczący RM M. Śmigielski. 
Radny Zawadzki wyraził obawy, że współpraca 
z policją może być niebezpieczna. „(...) Nie 
można mówić, bo jutro można znaleźć się na 
cmentarzu” — mówi radny. — Namawiam spo-
łeczność lokalną do współpracy z policją, bo to 

nasz najlepszy sojusznik. Pozostaje jednak opór, bo 
ludzie boją się ewentualnych konsekwencji ze stro-
ny świata przestępczego — wyjaśniał komendant 
Głowacki, zapewniając radnego, że na terenie 
miasta nie doszło ostatnio do żadnego zabójstwa, 
które  nie zostałoby wykryte. Zapowiedział też, 
że po sesji skontaktuje się z radnym W. Zawadz-
kim, by porozmawiać „w cztery oczy” i wyjaśnić, 
co radny miał konkretnie na myśli. Do tematu 
kradzieży mienia komunalnego powrócił z kolei 
R. Niewelt. Giną kable elektryczne, włazy stu-
dzienek i znaki drogowe – wyliczał radny, który 
chciałby, aby rybnicka policja odnosiła sukcesy 
również w tej dziedzinie. — Jest uchwała RM 
w sprawie walki ze złomiarzami, która nakłada 
na skupujących odpowiednie wymagania. Policja 
winna wykazać dyscyplinę i determinację. Łapać 
na gorącym uczynku i kontrolować skupy, bo 
to nie tylko straty dla miasta, ale też zagrożenie 
życia — mówił radny. Komendant zapewniał, że 
policja korzysta z prawa do kontroli skupujących 
i odnotowuje pewne sukcesy, ale nie jest w stanie 
zagwarantować, że ten rodzaj przestępczości 
zniknie, zważywszy, że proceder jest trudny do 
wykrycia, a skupy złomów mnożą się jak grzyby 
po deszczu, szczególnie wokół wygasających 
zakładów pracy. Do tematu „złomiarzy” nawią-
zał też Kazimierz Zięba (SdPl), który mówił 
o skupie złomu ulokowanym na terenie PKP, tuż 
obok „Ryfamy”. Dla tego zakładu oznacza on 
spore kłopoty, jednak, jak zgodnie potwierdzili 
komendant i sam radny, policja już zajęła się tą 
sprawą. O grupach złomiarzy i skupach złomu, 
których już dwa lata temu na terenie miasta 
było 57, mówił też H. Ryszka. Podsumowując 
temat policji A. Fudali przypomniał o regular-
nych spotkaniach z udziałem komendantów 
policji, straży miejskiej i straży pożarnej i dobrej 
współpracy oraz przypomniał o inicjatywach 
podejmowanych przez lokalne media, w tym 
„GR”, która zamieszczała cykliczne informacje 
o dzielnicowych. — Daleki jestem od euforii, ale 
bezpieczeństwo w mieście oceniam poprawnie 
— zakończył prezydent. 

W dalszej części dyskusji J. Ibrom, suge-
rował by sprawozdania roczne przedstawiała 
też Ochotnicza Straż Pożarna. Chciał również 
wiedzieć ilu bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym zarejestrowanych jest w PUP w Rybni-
ku. — Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 
ok. 3% zarejestrowanych bezrobotnych. To nie jest 
duża liczba. Istnieją jednak kierunki studiów, które 
nie przystają do realiów rynku pracy — wyjaśniała 
dyrektor PUP Teresa Bierza. — Od dwóch lat 
obserwujemy, że nie mają szans na zatrudnienie 
absolwenci pedagogiki i socjologii. Podobnie jest ze 
studentami zarządzania–marketingu, którzy coraz 
częściej nie spełniają wymogów stawianych przez 
pracodawców. Problem ze znalezieniem zatrud-
nienia mają też absolwenci inżynierii miejskiej 
oraz nauczyciele historii, AWF–u oraz języków: 
francuskiego i rosyjskiego. 

Następnie radny R. Niewelt nawiązał do 
sprawozdania straży pożarnej, z którego wynika, 
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że w 23 budynkach na terenie miasta znajdują 
się usterki, które powodują zagrożenie dla 
życia i zdrowia. Szczególnie zaniepokoiły go 
informacje dotyczące placówek oświatowych: 
— W Zespole Szkół Technicznych i II LO im. 
Frycza–Modrzewskiego uczy się prawie tysiąc osób 
— mówił, a komendant Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej Erwin Jaworudzki wyjaśnił, 
że rzecz dotyczy warunków ewakuacji z bu-
dynku. W przypadku ZST sprawa została już 
uregulowana, jednak problem nadal dotyczy 
II LO, gdyż w celu usunięcia usterki należałoby 
wybudować dodatkową, zewnętrzną klatkę 
schodową. Komendant wyjaśniał też interesujące 
radnego R. Niewelta, kwestie dróg pożarowych 
na osiedlach, blokowanych przez parkujące 
samochody i zawiłości w zmianach przepisów 
przeciwpożarowych. 

— Jaki sens ma ta dyskusja, skoro nic z niej 
nie wynika — pytał W. Zawadzki, nie kryjąc 
niezadowolenia z faktu, że komendant policji nie 
ustalił z nim szczegółów rozmowy „w cztery oczy”. 
K. Zięba poinformował, że „Ryfama” zdecydo-
wała się przekazać OSP w Orzepowicach dwie 
motopompy gaśnicze z 1964 r i 1976 r. Jako jeden 
z ostatnich głos zabrał Stanisław Stajer (RIO), 
który pytał o badania jakości wody, a Lidia Lazar 
z rybnickiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
wyjaśniała, że na terenie miasta znajduje się 
ok. 100 punktów stale monitorowanych i nadzoro-
wanych, a opracowania kwartalne dokumentujące 
stan wody, docierają do starosty, UM w Rybniku 
oraz wodociągów. L. Lazar poinformowała rów-
nież radnych, że dwuletnie zabiegi rybnickiej stacji 
przyniosły oczekiwane efekty i pracownia wody 
uzyskała akredytację, dzięki czemu wyniki badań 
są jeszcze bardziej wiarygodne. — Czy jest możliwe 
wezwanie Sanepidu do zbadania jakości wody, 
w momencie kiedy z mojego kranu cieknie podejrza-
na ciecz? — pytał dalej radny Stajer. — Badanie 
wody w konkretnym punkcie może wpłynąć do 
stacji, ale zgłoszenie prywatne jest płatne – pełne ba-
danie mikrobiologiczne i fizykochemiczne kosztuje 
ok. 300 zł. Jeżeli jednak na danym obszarze woda 
jest zdecydowanie zła, można złożyć skargę w imie-
niu grupy mieszkańców. Wówczas woda zostanie 
zbadana, a wodociągi zobligowane będą do złożenia 
wyjaśnień. L. Lazar zwróciła również uwagę, że 
stacja nie jest pogotowiem ratunkowym, by stawić 
się w momencie wezwania, zważywszy na fakt, że 
posiada tylko jeden samochód służbowy. 

Mandant wygasł... 
Radni dopełnili formalności i jednogłośnie 

stwierdzili wygaśnięcie mandatu radnego BSR 
Czesława Tkocza, który zmarł 19 lutego.  

 „Hossa” wyposażona
Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki 

„Hossa” oraz objęcie przez miasto nowo-
powstałych udziałów, wywołało jak zwykle 
przy omawianiu tematu tej spółki, niemałe 

wątpliwości. — Po zmodernizowaniu hotelu 
„Olimpia” niezbędna będzie wymiana wyposa-
żenia. Stąd propozycja uchwały — tłumaczył 
B. Paszenda. Projekt zakłada wniesienie 
wkładu 1.350.000 zł, w celu podniesienia ka-
pitału zakładowego spółki z kwoty 369.000 zł 
do 1.719.000 zł, poprzez utworzenie nowych 
2.700 udziałów po 500 zł każdy. Na moderni-
zację obiektu w budżecie zaplanowano kwotę 
9.290.000 zł, z przeznaczeniem na kapitalny 
remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
rehabilitacyjnym, kapitalny remont hotelu, 
częściową wymianę okien, rozbudowę i moder-
nizację restauracji. Projekt nie obejmuje jednak 
wyposażenia, a to, jak czytamy w uzasadnianiu 
do uchwały, pozwoliłoby na uzyskanie lepszego 
efektu gospodarczego. W przypadku zakupu wy-
posażenia przez miasto po zakończeniu inwesty-
cji, należałoby go przenieść aportem na majątek 
spółki, co jest równoznaczne ze zwiększeniem 
kapitału zakładowego. Prostszym rozwiązaniem 
jest zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 
niezbędną na zakup wyposażenia. Kwestie te wy-
jaśniał B. Paszenda, a podczas dyskusji St. Stajer 
zapewnił: — Byłem przeciwny remontowi hotelu 
„Olimpia” i nadal jestem. Zadaniem miasta nie 
jest działalność hotelarska — mówił argumen-
tując, że hotel należało sprzedać. W podobnym 
tonie wypowiedział się też Tomasz Zejer (PiS), 
który sugerował, by również na tym etapie zasta-
nowić się nad możliwością sprzedaży obiektu, 
aby „(...) zdjąć ten garb z miasta”. Pytał też 
o wcześniejsze próby sprzedaży hotelu. — Ostat-
nio próbowaliśmy sprzedać hotel, kiedy szukaliśmy 
inwestora na budowę Aqua–Parku. Wówczas na 
mocy uchwały RM, która upoważniła prezydenta 
do podjęcia rozmów mających doprowadzić 
do zagospodarowania części terenu MOSiR–u 
na cele rekreacyjne, toczyły się rozmowy z inwe-
storem niemieckim (czytaj też „GR” nr 8/04) 
— odpowiadał A. Fudali. — Prób sprzedaży było 
wiele, ale zdarzało się i tak, że potencjalny inwestor 
nie wysiadł nawet z samochodu, przejechał przez 
park, ale jak zobaczył obiekt z zewnątrz – rezy-
gnował. R. Niewelt przekonywał, że ośrodek ze 
względu na swój stan techniczny nie ma szans 
na znalezienie kupca, a jedynym wyjściem jest 
wzmocnienie finansowe. — To trudny moment, 
ale jak się powiedziało „a”, trzeba powiedzieć i „b” 
— mówił radny, dla którego rozwiązaniem mo-
głoby być również wejście rybnickiego obiektu 
w którąś z hotelowych sieci. 

— Spółka generuje straty, a miasto z długiem 
150 mln zł funduje sobie takie prezenty — stwier-
dził B. Drabiniok. Prezydent skorygował 
wypowiedź radnego PO, przypominając, że na 
1 stycznia 2005 r. dług miasta wynosi 58 mln 
zł. Niepochlebnie o spółce wypowiadał się też 
W. Zawadzki,  przekonując, że pieniądze, które 
miasto przeznacza na ten cel, nigdy do niego nie 
wrócą: — Miasto utrzymuje hotel i ładuje w niego 
pieniądze. Powinniśmy dbać o pieniądze podat-
nika — mówił W. Zawadzki, który przedstawił 
też swoją wersję historii spółki, podobnie jak 

R. Niewelt i prezydent A. Fudali. Jednak ich 
opinie różniły się od zdania przedstawionego na 
ten temat przez radnego SLD. Prezydent przy-
pomniał m.in., że w latach minionych (90–98) 
miasto przekazywało środki na funkcjonowanie 
ośrodka, który nigdy nie był rentowny, nie był 
również remontowany. A. Fudali mówił, że 
swego czasu wiele klubów sportowych było 
zainteresowanych obozami kondycyjnymi w Ka-
mieniu, ale kiedy zapoznawali się z panującymi 
tam warunkami – zrezygnowali. — Po remoncie 
ośrodek może odżyć — mówił A. Fudali. — Będę 
przeciwna wydatkowaniu dodatkowych pieniędzy 
na modernizację hotelu „Olimpia”, która będzie 
kosztować w sumie 14 mln zł. Czy za taką kwotę 
nie można wybudować nowego hotelu? — zasta-
nawiała się z kolei Krystyna Stokłosa (RIO), 
która zwróciła również uwagę na ocenianie 
wystąpień innych radnych, bo „(...) każdy od-
powiada za swoje słowa”. Jednym z ostatnich 
dyskutantów był Tadeusz Gruszka (PiS), który 
nawiązał do kolejnej uchwały i przeniesienia 
dyskutowanych 1.350.000 zł z działu oświata 
i wychowanie: — Jak zatem będzie wyglądała 
kondycja oświaty? — pytał radny. — Te środki to 
nadwyżka z roku poprzedniego. Nie ma więc mowy 
o uszczupleniu budżetu oświaty na rok 2005 — wy-
jaśniał prezydent. Następnie kolejny raz doszło 
do wymiany zdań pomiędzy prezydentem A. Fu-
dalim a St. Stajerem na temat zadłużenia miasta 
w poprzednich kadencjach, ale z uwagi na fakt, 
że dyskusja zaczęła odbiegać od tematu, prze-
wodniczący RM Micha Śmigielski postanowił 
ją przerwać. W głosowaniu uchwałę poparło 14 
radnych, 7 było przeciw, a 2 się wstrzymały. 

(Negatywne stanowisko w sprawie tej uchwa-
ły Klub Radnych PiS potwierdził również 
w komunikacie, jaki przysłano do naszej redakcji 
– przyp. „GR”).    

Budżetowe poprawki
Zmiany w budżecie miasta na 2005 r. jak 

zwykle szczegółowo omówił B. Paszenda. 
W projekcie czytamy o zwiększeniu dochodów 
i wydatków o kwotę 1.255.910 zł, na którą skła-
dają się m.in. pozostałości środków specjalnych, 
dotyczących remontów dróg (622.375zł), dotacja 
w ramach Programu łagodzenia (zwiększona 
o kwotę 625.000 zł) na rewitalizację budynku 
przy ul. Zamkowej 5 dla potrzeb Regionalnego 
Centrum Zarządzania Projektami Unijnymi, 
oraz środki od gminy Rydułtowy na wystawę 
plastyczną. 

W uchwale mowa jest również o zmniejszeniu 
dochodów i wydatków o kwotę 3.187.627 zł, 
co wynika z procesu realizacji budowy kanali-
zacji sanitarnej w dzielnicach. Zmniejszono też 
wydatki na kanalizację, finansowane pożyczką 
z WFOŚiGW. W konsekwencji zmniejszeniu 
uległ planowany deficyt budżetu miasta na 
rok 2005 o kwotę 1.021.520 zł i źródła jego 
pokrycia. 
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Ponadto projekt uchwały zakłada zmniej-
szenie dotacji podmiotowych dla oświatowych 
zakładów budżetowych (o 3.076.803 zł) i wydat-
ków zaplanowanych na wykonanie kanalizacji 
w Zamysłowie o 53.000 zł oraz dokumentację 
przyszłościową o 50.000 zł (ze względu na ich uję-
cie w planie GFOŚiGW). Uzyskaną w ten sposób 
kwotę postanowiono przeznaczyć na sfinanso-
wanie kilku innych wydatków, w tym na: zakup 
kserokopiarki dla Ośrodka Leczniczo–Rehabili-
tacyjnego im. Jana Pawła II, na pokrycie udziału 
własnego w remoncie i przebudowie 5 budynków 
mieszkalnych z myślą o 60 lokalach socjalnych, 
wymianę okien w ZSP nr 2 w Niedobczycach 
i zabezpieczenie środków własnych potrzebnych 
do rewitalizacji budynku przy ul. Zamkowej oraz 
zwiększenie kapitału zakładowego „Hossy”. Po-
nadto oszczędności na remoncie wymiennikowni 
w Muzeum przeniesiono na modernizację hotelu 
„Speedway”. Skarbnik poinformował również 
o przekształceniu środków specjalnych w do-
chody własne, dlatego też w projekcie uchwały 
znalazł się punkt dotyczący przyjęcia planów do-
chodów własnych kilku jednostek budżetowych. 
Zaktualizowano też plany finansowe oświato-
wych zakładów budżetowych oraz Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej. Uaktualniono ponadto 
Wieloletnie Programy Inwestycyjne dotyczące 
budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
i remontu budynku przy ul. Zamkowej oraz 
hotelu „Speedway”. Ostatni paragraf uchwały 
wprowadza zmiany w planach finansowych 
Gminnego, a także Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dyskusję nad projektem rozpoczęła K. Stokło-
sa od uwag w sprawie wieloletnich programów 
inwestycyjnych i aktualizacji harmonogramów 
robót, dotyczących budowy kanalizacji sanitar-
nej, które przesuwają prace poza 2005 r. Radna 
argumentowała, że zima w tym roku była wyjąt-
kowo łagodna dla prac ziemnych (co do czego 
inni radni mieli pewne wątpliwości...). — Nie ma 
zdyscyplinowania wykonawców, by inwestycja była 
realizowana w planowanym terminie — mówiła. 
Prezydent Adam Fudali: — Dopiero po roz-
strzygnięciu przetargów i zawarciu umów wiemy 
w jakim czasie zadania te będą realizowane. Stąd 
też przyjęte zostały takie właśnie harmonogramy 
prac. Następnie sekretarz miasta Daniela Lam-
pert wyjaśniała radnemu T. Gruszce zawiłości 
dotyczące wartości kosztorysowej rewitalizacji 
budynku przy ul. Zamkowej, a R. Niewelt pytał 
o środki dla szpitala. — Nie znam ostatecznego 
poziomu środków, które będą alokowane na za-
danie WSS nr 3 w roku bieżącym. Jednak intencją 
Urzędu Marszałkowskiego jest zakończenie tej 
inwestycji w tym roku — wyjaśniał radny T. Zejer, 
a H. Ryszka pytał o likwidację świetlicy w ZSP 
nr 2. Prezydent uspokajał, że dzieci nie zostaną 
pokrzywdzone i będą korzystały z posiłków 
w innej placówce. St. Stajer pytał o miejsca pracy 
w Regionalnym Centrum Zarządzania Projek-
tami Unijnymi, który ma powstać w budynku 

przy ul. Zamkowej. Prezydent wyjaśniał, że pla-
nowane jest utworzenie ok. 50 stanowisk, z czego 
dwa mają być przeznaczone dla pracowników 
Związku Subregionu Zachodniego. Tłumaczył 
też, że zwykle większą szansę na zdobycie dotacji 
ma projekt o znamionach regionalnych, stąd też 
nazwa centrum. Kończąc dyskusję R. Niewelt 
sugerował, by na jednej z najbliższych sesji pełno-
mocnik prezydenta do spraw realizacji projektu 
Janusz Koper, poinformował o postępie prac 
kanalizacyjnych. Całą uchwałę przyjęto przy 4 
przeciwnych i 4 wstrzymujących się. 

Droga wspólnymi siłami
Radni upoważnili prezydenta do zgłosze-

nia wniosku o dofinansowanie przebudowy 
ul. Żorskiej w ramach Programu łagodzenia 
w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. 
— Droga zostanie zmodernizowana na odcinku 
od ulicy Brzezińskiej do ronda. Powstanie trzeci 
pas, nowe chodniki, prawo– i lewoskręty. Ułatwi to 
wjazd do mających tu powstać placówek handlo-
wych: salonu meblowego „Agata” i „OBI” — re-
ferował Józef Cyran. — W ten sposób powstaną 
nowe stanowiska pracy, a na tym odcinku drogi 
znacznie poprawi się płynność ruchu. Ponadto, 
jak wyjaśnił wiceprezydent, firmy pragnące zain-
westować w działalność gospodarczą wzdłuż tej 
drogi, chcą partycypować w kosztach jej przebu-
dowy. „OBI”, „Agata”, „Opel” i „ESSO” zade-
klarowały na ten cel 1.800.000 zł. Co więcej, 50% 
wartości kosztorysowej określanej na 4.185.927 zł, 
planuje się pozyskać ze środków Funduszu na 
Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skiero-
wanej na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach 
Programu łagodzenia... W uchwale czytamy, 
że w latach 2005–2006 w budżecie miasta na 
przebudowę ulicy Żorskiej przenacza się 2,2 mln 
zł, a w latach 2006–2010 na konserwację i bieżące 
utrzymanie ukończonej już inwestycji drogowej 
– łącznie 220 tys. zł. Zanim radni przystąpili do 
głosowania, doszło do wymiany zdań pomię-
dzy W. Zawadzkim, który przekonywał, że nie 
powinno się mówić o nowych miejscach pracy, 
ale myśleć też o utraconych, a J. Cyranem, który 
z kolei zwrócił uwagę na korzyści z konkurencji 
na rynku i szansy na znalezienie zatrudnienia. 
Projekt przyjęto jednogłośnie. 

    

Wynagrodzenie i punkty
Ustalenie najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego i wartości punktu w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej, Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej, CRiR „Bushido” oraz Po-
wiatowym Urzędzie Pracy to kolejne uchwa-
ły, jakie omawiali radni. — Te dwie wartości 
uchwalane są przez RM w porozumieniu z praco-
dawcą — wyjaśniła zawiłości tematu sekretarz 
miasta Daniela Lampert. — Podjęcie tej uchwały 
umożliwi dyrektorom tych placówek zbudowanie 
tabeli miesięcznych stawek zaszeregowania, 

a tym samym dokonanie podwyżek wynagrodzeń. 
Zanim doszło do głosowania radni otrzymali 
wyjaśnienia – W. Zawadzki w sprawie stanowiska 
związków zawodowych, B. Drabiniok odnośnie 
wartości punktu, a St. Stajer – jak czytać tabele 
miesięcznych stawek zaszeregowania. Następnie 
radni uchwalili najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze dla ZZM i ZGM w pierwszej kategorii 
zaszeregowania na kwotę 650 zł i zaakceptowali 
propozycję, co do ustalenia wartości punktu 
w wysokości 6,50 zł. W przypadku „Bushido” 
najniższe wynagrodzenie również ustalono na 
poziomie 650 zł, a punkt – 4,00 zł. Przy omawia-
niu wynagrodzenia zasadniczego dla PUP, które 
w pierwszej kategorii zaszeregowania będzie 
wynosić 400 zł, a punkt 5,20 zł, radny R. Niewelt 
zwrócił uwagę na niskie płace w tym urzędzie. 
Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie. 

Usamodzielnią się?
Kilka następnych uchwał omówiła wice-

prezydent Ewa Ryszka. Projekt pierwszej 
z nich dotyczył wysokości oraz szczegółowych 
warunków trybu przyznawania i zwrotu za-
siłku celowego na ekonomiczne usamodziel-
nienie. Bezzwrotny zasiłek może być przyznany 
osobom lub rodzinom, spełniającym kryterium 
dochodowe ustawy o pomocy społecznej z powo-
du bezrobocia lub niepełnosprawności (dochód 
nie może przekroczyć 461 zł w przypadku osoby 
samodzielnie gospodarującej i 316 zł – pozosta-
jącej w gospodarstwie rodzinnym). Osobom lub 
rodzinom przekraczającym to kryterium zasiłek 
może zostać przyznany jedynie pod warunkiem 
jego zwrotu w części lub w całości. W uchwale 
czytamy, że zasiłek przyznawany jest na podjęcie 
działalności gospodarczej, przyuczenie do zawo-
du lub przekwalifikowanie, pokrycie kaucji za 
użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających 
niepełnosprawnym podjęcie pracy. Wysokość 
zasiłku na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
nie może przekroczyć 30–krotności najniższej 
emerytury (16.860 zł), zaś na pozostałe cele jej 
5–krotności (2811 zł). Uchwała reguluje też treść 
wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie zasił-
ku i zasady spłaty ratalnej. — Przez ostatnie trzy 
lata nie mieliśmy żadnego wniosku w tej sprawie. 
Osoby spełniające kryteria nie były zainteresowane 
— mówiła E. Ryszka, dodając, że ewentualne 
zasiłki przyznawane będą w miarę posiadanych 
środków. Wiceprezydent wyjaśniła również 
wątpliwości Michała Chmielińskiego (BSR) 
odnośnie rodzin kwalifikujących się do takiego 
zasiłku i R. Niewelta, w sprawie środków na ten 
cel. Odpowiedziała też W. Zawadzkiemu na 
pytanie o różnicę pomiędzy tą formą pomocy, 
a kredytem bankowym. — Po taką pomoc mogą 
się zwracać osoby podlegające ustawie o pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezrobo-
cia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, braku 
umiejętności w przystosowaniu do życia, trud-
ności w integracji, klęski żywiołowej i młodzież, 
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która opuszcza placówki opiekuńczo–wycho-
wawcze... — wymieniała E. Ryszka. — Inną 
przesłanką jest kryterium dochodowe. 

W głosowaniu nad projektem radni opowie-
dzieli się za jego przyjęciem przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

Pochówek na koszt gminy
Rada Miasta ustaliła zasady obowiązu-

jące w zakresie sprawienia pochówku przez 
gminę. Przysługuje on zmarłym zamieszkują-
cym lub przebywającym na terenie Rybnika, 
w sytuacji kiedy nie ma osób zobowiązanych 
do pokrycia kosztów pogrzebu lub gdy zobowią-
zani nie mają możliwości pochowania zmarłego. 
W takiej sytuacji sprawienie pogrzebu, zgodnie 
z wyznaniem zmarłego, leży w gestii gminy. Za-
kres usług opisanych w uchwale obejmuje prze-
wóz zwłok, przechowywanie w chłodni, zakup 
ubrania, obuwia i trumny, przygotowanie zwłok 
do pochówku, opłata za miejsce na cmentarzu, 
wykopanie i oznaczenie grobu, zakup kwiatów 
i in. Koszty pogrzebu nie mogą przekroczyć 
kwoty zasiłku pogrzebowego. 

W czasie dyskusji nad uchwałą R. Niewelt zwró-
cił uwagę, że w tym przypadku zasadne byłoby 
spopielenie i rozsypanie prochów zmarłych, gdyż 
groby takich osób będą niszczeć. — Ustawa mówi 
tylko o sprawieniu pogrzebu, a nie o tym, jaki ma 
być rodzaj pochówku. Gdyby zmarły przed śmiercią 
wyraził chęć kremacji, nic nie stałoby na przeszko-
dzie, by ją przeprowadzić, ale ogólnie przyjętą za-
sadą jest jednak tradycyjny pogrzeb — wyjaśniała 
E. Ryszka. Lidia Rosół (BSR) otrzymała odpo-
wiedź twierdzącą na pytanie czy w zakres usług 
podanych w uchwale wliczono również tragarzy 
i opłatę za księdza. Wiceprezydent E. Ryszka 
wyjaśniła też wątpliwości St. Stajera odnośnie 
pochówku rybniczan zmarłych na przykład 
w Gdańsku lub odległym Hanowerze. — Obowią-
zek pochówku ciąży na gminie, na terenie której 
znajdują się zwłoki — mówiła, a radni przyjęli 
projekt jednogłośnie.  

Zasiłki na przyszłość
Następnie radni ustalili zasady zwrotu 

wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki 
na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 
okresowe i celowe, przyznane pod warun-
kiem zwrotu. Podstawą do określenia warun-
ków zwrotu udzielonych świadczeń (w części 
lub w całości) jest wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydat-
ków. Warunki ustala dyrektor OPS, a zwrot może 
mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej, 
przy czym okres spłaty nie może przekroczyć 
2 lat. Jednak, jak czytamy w uzasadnieniu do 
projektu, z uwagi na ograniczone środki finanso-
we OPS–u, ta forma pomocy nie jest udzielana. 
Niemniej jednak przyjęcie uchwały pozwoli na 
możliwość przyznawania jej w przyszłości. Zanim 
rozpoczęło się głosowanie, W. Zawadzki zwrócił 

uwagę na nadużywanie słowa „zasiłek”, gdyż jego 
zdaniem to raczej „pożyczka na preferencyjnych 
warunkach”, a uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się. 

Zadania ustalone, 
upoważnienie wydane

Kolejny projekt dotyczył określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przewidziane dla Mia-
sta Rybnika w roku 2005. Jak wyjaśniła Ewa 
Ryszka, do obowiązków RM należy ustalenie 
zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, a podział środków z PFRON–u, 
w zależności od potrzeb, w formie zarządze-
nia reguluje prezydent. Projekt przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się. Natomiast 
jednogłośnie radni upoważnili dyrektora Ośrod-
ka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji 
administracyjnych, potwierdzających prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych 
ze środków publicznych świadczeniobiorcom 
innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium 
dochodowe. — Kiedy nieubezpieczony pacjent, 
którego dochód nie przekracza kryterium 316 
i 461 zł, trafi do szpitala lub na leczenie i złoży 
wniosek, wówczas przeprowadzony zostanie 
wywiad środowiskowy. Na tej podstawie może 
zostać wydana decyzja, że koszty związane z jego 
leczeniem domowym lub szpitalnym są pokrywane 
przez NFZ — wyjaśniła E. Ryszka.  

Dla pokrzywdzonych kobiet
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 

w sprawie organizacji i szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet 
i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, przy 
ul. Chrobrego. Pobyt w ośrodku w ciągu 7 dni 
jest bezpłatny, a dalszą odpłatność ustala się 
w oparciu o kryterium dochodowe, przewidziane 
w ustawie oraz tabelę odpłatności za świadczone 
usługi, którą radni ustalili. — Po 7 dniach pobytu, 
dyrektor OIKiP wysyła informację do dyrektora 
OPS–u, który decyduje o przeprowadzaniu wywia-
du środowiskowego. Na tej podstawie wydawana 
jest decyzja o ewentualnej odpłatności. Jednak, 
w chwili obecnej ani jedna z kobiet, które prze-
bywają w naszym przytulisku, nie ponosi żadnej 
odpłatności ze względu na kryterium dochodowe 
— tłumaczyła E. Ryszka. Jednak RM ma obo-
wiązek taką uchwałę przyjąć i go dopełniła, 
po tym jak wiceprezydent E. Ryszka wyjaśniła 
wątpliwości W. Zawadzkiego odnośnie uregu-
lowania płatności za pobyt w ośrodku. 

Projekty na tak
Radni jednogłośnie zatwierdzili też dwa pro-

jekty na aktywizację osób niepełnosprawnych 

i szkolenie osób współpracujących z osobami 
niepełnosprawnymi, które mogą uzyskać 
dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Pierwszy pod nazwą 
„Przełam bariery, spróbuj swoich sił na rynku 
pracy” ma realizować Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych, a beneficjentami projektu będą 
absolwenci ZSZS z orzeczonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełnosprawności 
oraz pracodawcy: — Realizacja projektu potrwa 
3 lata. Ma on objąć 45 osób niepełnosprawnych, 
a w szkolenie zaangażowanych zostanie 18 róż-
nych zakładów pracy — mówiła E. Ryszka. 

Drugi z projektów pn. „Wykwalifikowane 
kadry instytucji publicznych bliżej niepełno-
sprawnych” realizować będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W ramach projektu zaplanowano 
przeprowadzenie cyklu szkoleń dla środowisk 
współpracujących z osobami niepełnospraw-
nymi, a chęć uczestnictwa w szkoleniach zgło-
siły już PUP w Rybniku, NFZ, WSS nr 3, OPS 
i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności. 

 

Uchwały „oświatowe”
Z powodu zakwestionowania przez nad-

zór prawny wojewody niektórych zapisów 
w przyjętych w lutym przez Radę Miasta 
uchwałach w sprawie ustalenia regulaminów 
określających warunki przyznawania do-
datków płacowych i nagród dla nauczycieli, 
radni ponownie wrócili do tego tematu. Re-
ferujący poprawione projekty uchwał naczelnik 
Wydziału Edukacji Tadeusz Szostok wyjaśnił, 
że nadzór prawny zanegował powtarzanie 
w regulaminach fragmentów ustawy. Podob-
ne problemy miało 98% gmin, a prezydent 
A. Fudali zwrócił uwagę na wielokrotne spory 
samorządowców z decyzjami prawników wo-
jewody. K. Stokłosa i  W. Zawadzki poprosili 
o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących sposobu 
i terminów wypłaty tzw. „dodatkowego wynagro-
dzenia” czyli dawnej „13” . Radni, a wcześniej 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, przyjęła 
uchwały jednogłośnie.

Przyjęcia regulaminu wymaga również 
procedura przyznawania wprowadzonego 
ustawowo tzw. stypendium socjalnego 
uczniom zamieszkałym na terenie Rybni-
ka. Prawny kontekst związanej z tym uchwały 
przedstawił radca prawny Stanisław Cichecki. 
Obciążenie przez państwo tym zadaniem gmin, 
jest kolejnym przykładem przerzucania coraz 
to nowych obowiązków na samorząd bez dosta-
tecznego zabezpieczenia środków finansowych 
na ich wykonanie. W Rybniku stypendia szkol-
ne, w wysokości od 45 zł do 120 zł miesięcznie, 
w zależności od kryterium dochodowego, bę-
dzie otrzymywało ok. 2 tys. uczniów. Środki na 
stypendia w kwocie 182.888 zł miasto otrzymało 
z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Jest 
to kwota zdecydowanie za mała; wg aktualnego 
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rozeznania stanowi zaledwie czwartą część 
zapotrzebowania. Przedstawiony radnym regu-
lamin poddano kilku autopoprawkom, zmiany 
wprowadzono też po dość ożywionej dyskusji nad 
jego treścią. Radny Bolesław Korzeniowski 
(SLD) postulował zmianę zapisów dotyczących 
przedziałów kwotowych, zgodnie z którymi 
wyliczana jest wysokość stypendium, radni mieli 
też zastrzeżenia co do zaproponowanej w pro-
jekcie uchwały formy przekazywania pieniędzy 
na rachunek bankowy, uważając, że kwoty są 
zbyt niskie, by był sens otwierania kont. Jednak 
prezydent uważa, że nie ma odwrotu od syste-
mów bezgotówkowych, poza tym techniczna 
strona wypłat np. poprzez kasy, byłaby niezwykle 
trudna do realizacji. Radny L. Kuśka pytał, które 
miejskie służby będą zaangażowane w przygoto-
wywanie strony organizacyjnej przedsięwzięcia. 
Problem ten, jak powiedział prezydent, jest 
aktualnie przedmiotem batalii z jednostkami 
nadrzędnymi. Dodatkowe utrudnienie stanowi 
bowiem wykluczenie z organizacji tego zadania 
ośrodków opieki społecznej, a wydać trzeba kilka 
tysięcy decyzji i przekazać pieniądze uprawnio-
nym. Radni przyjęli regulamin stypendialny 
jednogłośnie.

Prawie bez dyskusji, choć nie jednogło-
śnie (17 za, 2 osoby się wstrzymały), radni 
zgodzili się na likwidację z dniem 1 września 
br. Przedszkola nr 45 przy ul. Wrębowej 
w Niedobczycach. Z tematem tym radni ze-
tknęli się nie po raz pierwszy, bo już w lutym 
przegłosowali zamiar likwidacji tej placówki 
i wtedy nie obyło się bez dyskusji. Niniejsza 
uchwała było formalnym postawieniem kropki 
nad „i”. Dzieci z likwidowanego przedszkola 
będą uczęszczały do P nr 25 przy ul. Weroniki, 
zaś 6–latki do „0” w SP 22. Zarówno nauczycie-
le, jak i inni pracownicy otrzymali zapewnienie 
o alternatywnych miejscach pracy. Radny 
H. Ryszka zaproponował, by opuszczony przez 
P nr 45 budynek przeznaczyć na mieszkania dla 
osób w podeszłym wieku.

Kolejna uchwała, dotycząca ogłoszenia 
konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Niedobczycach, została wymuszona 
smutną okolicznością śmierci dyrektora 
tej szkoły Marcina Olszewskiego. W imie-
niu Rady Dzielnicy na stanowisko to radny 
H. Ryszka zarekomendował dotychczasową wi-
cedyrektor Ilonę Czaja–Holona. Za ogłoszeniem 
konkursu radni opowiedzieli się jednogłośnie.

Plan pozostaje
Jak można się było spodziewać, najbar-

dziej gorącą dyskusję wywołał powrót do  
sprawy uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu 
dzielnicy Orzepowice. Jak pamiętamy, plan 
został uchwalony w styczniu br. na burzliwej 
sesji, w czasie której radni oddalili ponad 80 
zarzutów mieszkańców, dotyczących głównie 

braku ich aprobaty dla zaplanowanej sieci ko-
munikacyjnej w dzielnicy. Mieszkańcy nie dają 
jednak za wygraną. Na ręce przewodniczącego 
Rady Miasta nadeszło podpisane przez 60 osób 
pismo wzywające RM do unieważnienia stycz-
niowej uchwały. Projekt uchwały odrzucającej to 
wezwanie przedstawił naczelnik Wydziału Archi-
tektury UM Janusz Błaszczyński, przytaczając 
argument pozytywnej weryfikacji decyzji radnych 
o uchwaleniu planu przez wojewodę. Znaczy to, 
że nie stwierdzono w nim niezgodności w zakre-
sie opracowania, nieprawidłowości w przeprowa-
dzonej procedurze ani niezgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Rybnika, co sugerowali 
autorzy pisma. W dyskusji najwięcej uwag miał 
radny St. Stajer, czyniąc przewodniczącemu 
RM zarzuty, że radni odpowiednio wcześniej 
nie mieli okazji, by z wielostronicowym pismem 
mieszkańców się zapoznać i wyrobić sobie własne 
zdanie o problemie. — Mieszkańcom Orzepowic 
należy dać poczucie, że RM nie jest maszynką 
do głosowania i poważnie ich traktuje — mówił 
radny. Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Działalności Gospodarczej i Ko-
munikacji H. Ryszka powtórzył, że członkowie 
Komisji z udziałem przedstawicieli dzielnicy wie-
le godzin przed sesją, na której uchwalono plan, 
zapoznawali się z argumentami mieszkańców za 
jego odrzuceniem i wyjaśniali zarzuty. Jednak 
St. Stajerowi, który przyznał, że wcale nie twier-
dzi, że mieszkańcy mają rację, ale trzeba ich 
wysłuchać, chodziło o zapoznanie się radnych, 
w tym Komisji, z treścią drugiego pisma. Ponie-
waż Komisja tego nie zrobiła, zarzucił radnemu 
Ryszce niekompetencję i wniósł wniosek o od-
wołanie go z funkcji przewodniczącego Komisji. 
(Ze względów formalnych wniosek upadł, ale 
radny Stajer zapowiedział jego powtórzenie). 
Ostatecznie przewodniczący RM M. Śmigielski 
przyznał, że radni powinni mieć możliwość za-
poznania się z pismem mieszkańców Orzepowic 
odpowiednio wcześniej. St. Stajer dopatrzył się 
również nieprawidłowości w zapisie uchwa-
ły, wnoszonej przez przewodniczącego RM, 
w którym zabrakło informacji o zaopiniowaniu go 
przez wspomnianą wyżej Komisję oraz prezyden-
ta. Wyraził też zdanie, że w tej sytuacji uchwała 
nie powinna być głosowana. A. Fudali stanął 
na stanowisku, że podpisane przez naczelnika 
wydziału UM uzasadnienie wniosku jest tożsame 
z opinią prezydenta, zaś radca St. Cichecki uspo-
kajał, że zarzuty w piśmie miały charakter for-
malno–prawny i nie pojawiły się nowe przesłanki 
merytoryczne dotyczące planu, o których radni 
wcześniej by nie wiedzieli. Oddalenie przez RM 
wezwania 60. mieszkańców Orzepowic do unie-
ważnienia decyzji uchwalającej miejscowy plan 
zagospodarowania dzielnicy daje im możliwość 
zaskarżenia cząstkowych decyzji, dotyczących np. 
jednej posesji, nie zamyka się więc ludziom drogi 
do negowania zapisów planu. W tym przypadku 
plan jako całość nadal jednak obowiązuje, dając 
możliwości podejmowania ważnych z punktu 

widzenia rozwoju miasta decyzji, a czasochłonna 
procedura planistyczna nie musi być powtarza-
na. Po kilkuminutowej przerwie dla uciszenia 
emocji, przewodniczący RM wniósł do pro-
jektu uchwały autopoprawkę poprzez dodanie 
zapisu o zaopiniowaniu projektu uchwały przez 
Komisję Gospodarki Przestrzennej... i prezy-
denta. R. Niewelt przypomniał, że spór o drogi 
w Orzepowicach trwa już od kilku lat i argu-
menty części mieszkańców są radnym dobrze 
znane. Kiedy pojawia się sprzeczność między 
interesami mieszkańców, a mającymi pewną 
wizję miasta władzami, w sporządzaniu planów 
przestrzennych należy zawierzyć fachowcom. 
Uchwalona koncepcja nie jest niczym nowym, bo 
powstała ok. 30 lat temu, a ponieważ planiści się 
z nią zgadzają, jest ona konsekwentnie wcielana 
w życie. — W dzielnicy Orzepowice powstało wiele 
ważnych obiektów, jak choćby oczyszczalnia ście-
ków, a przede wszystkim szpital, do którego musi 
być dobry, bezkolizyjny dojazd — mówił radny 
Niewelt. A mieszkańcom dzielnicy, którzy plan 
negują, których zresztą, w porównaniu z całą 
populacją dzielnicy jest niewielu, najchętniej 
rozdzielałby ...klapsy. Natomiast B. Drabiniok 
wyraził oburzenie faktem, że „interes prywatny” 
przegrywa z „dobrem publicznym”... Wezwanie 
autorów pisma o unieważnienie uchwały w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu odrzucono 
12 głosami za i 5 wstrzymującymi się.

Prawa jazdy jednak w Rybniku?
Większość nieruchomości, o których mówił, 

prezentując dwie kolejne uchwały o zbyciu, 
nabyciu itd., naczelnik Wydziału Mienia UM 
Jerzy Granek, miasto zamierza nabyć z związ-
ku z realizacją miejskich inwestycji: budową 
kanalizacji bądź budową obwodnicy mającej 
połączyć ulice Rudzką i Energetyków. Dobrą 
wiadomością dla potencjalnych kursantów ma-
jących w planach zdobyć prawo jazdy, jest fakt 
zamiaru wydzierżawienia przez miasto na 25 
lat boiska żużlowego (nie mylić ze stadionem!) 
położonego przy ul. Gliwickiej za kąpieliskiem 
Ruda, na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. Jego kierownictwo jest poważnie 
zainteresowane tą lokalizacją i wszystko wska-
zuje na to, że ośrodek, a tym samym zdawanie 
„na prawko”, wróci do Rybnika.

Radni zgodzili się też na wystąpienie do wo-
jewody o komunalizację kilku działek w Niewia-
domiu i Niedobczycach  z przeznaczeniem pod 
budowę przepompowni ścieków wraz z drogami 
dojazdowymi w związku z budową kanalizacji.   

Podwyżkę dla prezydenta...
...dokładnie o kwotę 306 zł brutto (od 1 

kwietnia br.) radni uchwalili jednogłośnie. 
Jak poinformowała sekretarz miasta Daniela 
Lampert, Rada Ministrów co roku rozpo-
rządzeniem podwyższa dopuszczalne stawki 
wynagrodzeń w administracji samorządowej 
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Wcześniej radni, również jednogłośnie, podjęli 
uchwałę o obsadzeniu wolnego mandatu radnego 
w Okręgu Wyborczym nr 3 z listy  Bloku Samorzą-
dowego Rybnik po zmarłym Czesławie Tkoczu przez 
wstąpienie na to miejsce Romana Widerskiego. 
Nowy radny złożył ślubowanie.

Radni upoważnili też prezydenta miasta do wy-
stąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy o zmianę obszaru Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na terenie Rybnika i objęcie 
nią nieruchomości o powierzchni 57,5 ha położonych 
przy ul. Podmiejskiej oraz wyłączeniu z obszaru strefy 
nieruchomości położonych w Rybniku–Kłokocinie. 
Temat ten, teraz przypomniany przez wiceprezydenta 
Jerzego Frelicha, już w grudniu ub. roku był  przed-
miotem dyskusji radnych. Podjęto wtedy uchwałę 
o objęcie strefą w pobliżu ul. Podmiejskiej powierzchni 
26 ha. Jednak, jak się okazało, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje w tym rejonie obszar produkcyjny o znacznie 
większej powierzchni. Ze względu na uzbrojenie 
w infrastrukturę techniczną oraz łatwość dojazdu 
do przyszłej autostrady A4, po ustanowieniu specjalnej 
strefy ekonomicznej, teren ten stanie się z pewnością 
jednym z najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych 
w Subregionie Zachodnim, o czym już świadczy po-
ważne nim zainteresowanie inwestora z branży moto-
ryzacyjnej z Wielkiej Brytanii. Teren w Kłokocinie nie 
cieszy się natomiast wielkim zainteresowaniem.      

Radny Roman Widerski 

Urodził się w Rybniku, w tradycyjnej rodzinie ślą-
skiej, ma 54 lata. Od 40 lat, wliczając w to praktyki 
zawodowe, pracuje w Zakładzie Taboru Kolejowego 
w Rybniku, aktualnie jako dyspozytor. Jest aktywnym 
działaczem Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów 
i hodowcą lilii, które są wysoko oceniane na wystawach 
kwiatów. Mieszka w dzielnicy Meksyk, żona Prakseda 
jest fryzjerką, mają dwóch dorosłych synów. 

(r)

dokończenie sesji nadzwyczajnej ze strony 4

(z ważnością od 1 stycznia). Przez wszystkie 
kadencje prezydent miasta Rybnika miał 
wynagrodzenie maksymalne wynikające 
z rozporządzenia. Proponowana pod-
wyżka wynagrodzenia stanowi jego 
wyrównanie do górnego pułapu, jed-
nak nie od stycznia, lecz od kwiet-
nia. Radny St. Stajer zatroszczył się 
też o zarobki urzędników magistratu 
– jak odpowiedziała pani sekretarz, 
również pracownicy urzędu otrzymają 
podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia; 
a prezydent wydał już odpowiednie dyspo-
zycje; fundusz wynagrodzeń w Urzędzie 
i jednostkach miejskich wzrasta o 2,5% 
od 1.04. br. (w administracji państwowej 
o 3% od 1 stycznia). D. Lampert nie 
mogła wyjaśnić, czy zastępcy prezydenta 
otrzymają podwyżki wynagrodzeń, gdyż 
decyzji w tej sprawie prezydent jeszcze 
nie podjął.

Skargę...
...na „nienależyte wykonywanie zadań 

przez prezydenta miasta i działającego 
z jego upoważnienia dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej” wniosła Fundacja 
Signum Magnum. Tym razem Funda-
cja zarzuca, że miasto celowo uszczupla 
własne dochody, a to przez zwolnienie 
z opłat dzieci za pobyt w „Dworku Dzieci”, 
placówce opiekuńczo–wychowawczej pro-
wadzonej nota bene przez w/w Fundację, 
mimo, że od rodziców dzieci zasądzone 
zostały alimenty. Ponieważ jednak pla-
cówka ta nie jest aktualnie finansowana 
z budżetu miasta, Komisja Rewizyjna 
RM uznała, że odpłatność w niej za pobyt 
dzieci nie ma żadnego wpływu na dochody 
i wydatki miasta. Przewodniczący Komisji 
R. Niewelt wyjaśnił też radnym skompli-
kowane relacje pomiędzy Fundacją, której 
przewodnicząca oraz prowadząca rodzinę 
zastępczą, w której znajdują się dzieci, jest 
tą samą osobą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
wspomniał również o problemie, który 
pojawił się po raz pierwszy – do Urzędu 
Miasta nadeszła e–skarga. Wątpliwości 
wzbudziła forma przesyłu, okazało się 
bowiem, że podpis elektroniczny pod 
skargą nie posiada wymaganej kwalifikacji 
czyli... jest nieważny. W tej sytuacji Komisja 
Rewizyjna zwróciła się o opinię prawną 
do radców czy skargę należy rozpatrzyć. 
Opinia jest długa i skomplikowana, a wy-
nika z niej, że skarżący obywatel powinien 
potwierdzić wolę złożenia skargi własnym 
podpisem lub postarać się o kwalifikację 
podpisu elektronicznego. Póki co, odno-
tować trzeba raczej falstart elektronicznej 
skargi, ale początki są zawsze trudne...

Wolnym głosem...
Tę tradycyjną część sesji rozpoczął 

radny H. Ryszka, sygnalizując przypadki 
nie uzgadniania z właścicielami wejścia 
na posesje przez firmę prowadzącą roboty 
kanalizacyjne w Niedobczycach. Prezydent 
zapewnił, że na najbliższym spotkaniu z wy-
konawcami sprawa ta zostanie poruszona. 
Andrzej Wojaczek (PiS) z Chwałowic py-
tał o postęp remontu odcinka ul. 1 Maja na 
wysokości ul. Kupieckiej, gdzie studzienka 
usytuowana na pasach dla pieszych nie 
spełnia swojej funkcji i tworzą się kału-
że. St. Stajer znów wrócił do możliwości 
imiennego liczenia głosów radnych na sesji, 
a prezydent zapewnił o kupnie sprzętu to 
umożliwiającego, jeśli tylko radni prze-
głosują odpowiedni zapis w statucie RM. 
Pytanie to wywołało dyskusję na temat 
ewentualnego blokowania przycisków do 
głosowania tak, by w danym czasie można 
było wybrać tylko konkretną opcję: na tak, 
na nie lub wstrzymanie się od głosu, czemu 
przeciwny był m.in. radny B. Korzeniowski. 
Druga techniczna uwaga dotyczyła różnej 
długości mikrofonów i trzeba przyznać, że 
gdyby nie interwencja radnego Stajera, ten 
fakt pozostałby przez nas niezauważony... 
B. Drabiniok poruszył problem opuszczo-
nego domu przy ul. Zebrzydowickiej 131, 
gdzie zbierają się młodzi ludzie, których 
zachowanie budzi niepokój okolicznych 
mieszkańców. Krystyna Stokłosa poinfor-
mowała, że o interwencję do radnych RIO 
zwrócili się mieszkańcy ul. Harcerskiej, za-
niepokojeni planem składowania odpadów 
powęglowych w rejonie ul. Prostej. Proszą 
oni Urząd Miasta o konkretną odpowiedź 
na swoje pismo z 2001 roku, gdyż stanowi-
sko kop. „Chwałowice” uważają za mało 
satysfakcjonujące. Postanowiono, że w tej 
sprawie odbędzie się specjalne spotkanie.   

Wystąpienia radnych na sesji pod-
sumował, niestety, niezbyt pochlebnie, 
radny Tomasz Zejer. Wyraził on zdanie, że 
dominuje gadulstwo i nieprecyzyjność wy-
powiedzi, powtarzanie po wielokroć tych 
samych argumentów i przywoływanie tych 
samych spraw, niepotrzebne ataki perso-
nalne, co nic nie wnosi do rozpatrywanych 
problemów, a posiedzenia zdecydowanie 
wydłuża. Zwrócił się też do przewodni-
czącego Rady Miasta o przestrzeganie 
czasu wypowiedzi. Czy radni wezmą sobie 
te uwagi do serca, przekonamy się na ko-
lejnych posiedzeniach...

S, (r) 

Kolejna, absolutoryjna sesja 
Rady Miasta odbędzie się 
27 kwietnia o godz. 16.00 



Pierwszy tego typu dokument dla Rybnika zo-
stał opracowany w roku 2000. Jednak ze względu 
na potrzebę skoordynowania działań przewidzia-
nych do realizacji w programach i planach, które 
powstały od czasu przyjęcia tamtej Strategii..., 
została ona zaktualizowana. Nim jednak nowa 
Strategia... stanie się przedmiotem dyskusji na 
najbliższej sesji Rady Miasta, radni mogli się z jej 
treścią zapoznać już wcześniej, byli też, wspólnie 
z przedstawicielami zarządów i rad dzielnic, 
uczestnikami prezentacji tego dokumentu 
w Urzędzie Miasta. Jak podkreślił prezydent 
Adam Fudali, aktualizacja powstała siłami 
urzędników Wydziału Rozwoju, Promocji Go-
spodarczej i Integracji Europejskiej, przy wsparciu 
konsultanta technicznego z firmy konsultingowej 
CITEC, dr. Wojciecha Beblo. Dzięki temu mia-
sto zaoszczędziło ok. 100 tys. zł, bo taki byłby koszt 
opracowania dokonanego przez wyspecjalizowaną 
firmę. Dr W. Beblo zapoznał obecnych z procesem 
powstawania dokumentu typu strategia i przy-
bliżył jej założenia. Strategia dotyczy wszystkich 
sfer działań samorządu: gospodarki komunalnej, 
dróg i transportu, edukacji, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej, 

bezpieczeństwa, ekologii, porządku publicznego 
i wielu innych. Strategia ...powinna też wzmacniać 
nowoczesne systemy zarządzania, jak np. ISO, 
w samym Urzędzie Miasta, przede wszystkim 
jednak jest podporządkowana polityce miasta, a jej 
zadanie polega na organizowaniu i prowadzeniu 
wcześniej zaplanowanych działań.

Nowa Strategia..., choć opiera się na założeniach 
poprzedniego dokumentu, korzysta też z nowszych 
planów i programów, przygotowywanych m.in. 
z myślą o absorpcji środków pomocowych. Zawiera 
też bardziej precyzyjną i obszerniejszą diagnozę 
stanu środowiska oraz sytuacji społeczno – gospo-
darczej, opracowaną na potrzeby innych, nowszych 
dokumentów planistycznych, szczególnie przyjęte-
go w styczniu br. Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Rybnika na lata 2004 – 2006. Ważnym 
dokumentem dla Strategii... jest również Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta. Ze Strategii ...wynika, że 
generalnym celem rozwoju miasta jest ukształ-
towanie Rybnika jako silnego i atrakcyjnego 
ośrodka, oddziałującego na południowo–za-
chodnią część woj. śląskiego. Strategia... określa 
misję, tworzy wizję i wskazuje narzędzia oraz środki, 

w tym finansowe, jak ten cel osiągnąć. Strategia... 
obiektywnie wskazuje silne i słabe strony miasta 
i wynikający z nich poziom konkurencyjności. Dla 
przykładu: silną stroną jest dobrze rozwinięta baza 
szkolnictwa średniego i akademickiego, co stwarza 
możliwości podnoszenia kwalifikacji, zaś słabą – ni-
ski poziom wykształcenia mieszkańców, z trudem 
dopasowujących się do zmian na rynku pracy; siłą 
jest dobrze rozwinięta i zróżnicowana infrastruktura 
sportowo–rekreacyjna, słabością – niska jakość 
dróg wewnętrznych, brak dwupasmówek itp. 
Z szans i zagrożeń wynika natomiast atrakcyjność 
miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców czy 
inwestorów: i tak np. szansą jest zróżnicowanie 
sektorowe małych i średnich przedsiębiorstw, za-
grożeniem – negatywne stereotypy w świadomości 
mieszkańców kraju, identyfikujące Rybnik jako 
miasto górnicze, co obniża jego szanse rozwoju 
w dziedzinie turystyki i rekreacji. W Strategii... dokład-
nie ustalono cele strategiczne i operacyjne do końca 
kadencji: konkretyzują one sposób działania, środki 
i osoby odpowiedzialne za rezultat. Zapisy przewi-
dują też możliwość korekty. W dyskusji nad tym 
dokumentem z takiej możliwości radni na pewno 
skorzystają.                                                            (r)

W dzisiejszych skomplikowanych czasach, równie skomplikowany 
jest proces zarządzania tak złożonym organizmem jak miasto. 
Każda jednostka organizacyjna o „wielowątkowym przedmiocie 
działania” – od państwa do najmniejszej gminy – jest zobowiązana 
do posiadania dokumentu opisującego sposób prowadzenia 
działań zmierzających do osiągnięcia celu wynikającego z misji 
oraz wizji rozwoju danej jednostki, określonych w jej polityce. 
W przypadku naszego miasta dokumentem takim jest Strategia 
Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika.
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Święto Konstytucji 3 Maja
Miejskie obchody 

Rynek, godz. 9.50 – zbiórka pocztów sztandarowych, 
delegacji i mieszkańców miasta na Rynku
godz. 10.00 – intrada w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” • Wysłuchanie hymnu państwowego • Wystąpienie 
okolicznościowe Prezydenta Miasta • Złożenie kwiatów pod 
tablicą Powstań Śląskich • Przemarsz do bazyliki
Bazylika św. Antoniego, godz. 10.30 – Uroczysta msza 
w intencji Ojczyzny z udziałem chóru PSM II st. 
Rynek, godz. 17.00 – koncert „Eleni” oraz chóru 
Duszpasterstwa Akademickiego „Dar”.

S k r ó t e m :
Spotkania w dzielnicach

Kończy się cykl dorocznych zebrań sprawozdawczych rad 
dzielnic z udziałem mieszkańców. Głównym zadaniem tych spotkań 
jest podsumowanie działalności kolejnego roku funkcjonowania 
dzielnicowej samorządności oraz zdanie sprawy mieszkańcom przez jej 
liderów z realizacji zaplanowanych zadań. Dyskusje, jakie mają zazwyczaj 
miejsce po przedstawieniu sprawozdania, wybiegają najczęściej poza 
jego treść, a sprzyja temu obecność przedstawicieli władz miasta oraz 
jednostek ważnych dla funkcjonowania dzielnicy, jak policja czy Straż 
Miejska. We wszystkich prawie spotkaniach bierze udział prezydent 
Adam Fudali, w wielu uczestniczy przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski oraz radni z danej dzielnic. W dzielnicach objętych 
pracami kanalizacyjnymi w zebraniach uczestniczy też pełnomocnik 
prezydenta ds. realizacji projektu Janusz Koper. Obok tematów 
związanych z tą inwestycją, w dyskusjach pojawiają się m.in. problemy 
związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, stanem dróg, 
siecią placówek oświatowych, komunikacją. W dzielnicach górniczych 
i pogórniczych nie brakuje tematu negatywnych następstw eksploatacji 
węgla i restrukturyzacji poprzemysłowych terenów. 

Szersze podsumowanie dzielnicowych zebrań w następnym 
numerze „GR”. 

Partnerska wizyta
Rybniccy samorządowcy złożyli partnerską wizytę we francuskim 

Liévin; jeden dzień spędzili też w pobliskiej Brukseli. Roboczy wyjazd 
przedstawicieli miasta Rybnika do pogórniczego regionu Nord Pas–de–Calais 
był odpowiedzią na zaproszenie władz Liévin, a jego celem m.in. przedstawienie 
oferty inwestycyjnej naszego miasta. Rozmowy dotyczyły m.in. przeobrażeń 
ekonomicznych, społecznych i przestrzennych w zagłębiach górniczych 
i ewentualnego wykorzystania doświadczeń francuskich w zakresie rewitalizacji, 
które są najlepsze w Europie. Omówiono też możliwości współdziałania 
w ramach programów unijnych. 

W drodze powrotnej rybniccy samorządowcy zatrzymali się w Brukseli,  gdzie 
wzięli udział w kilku oficjalnych spotkaniach w unijnych instytucjach. Spotkali 
się też ze śląskimi eurodeputowanymi – Jerzym Buzkiem i Janem Olbrychtem. 
W skład rybnickiej delegacji weszli: zastępca prezydenta miasta Ewa Ryszka, 
przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, grupa ośmiu radnych oraz 
dwóch pracowników magistratu. Więcej na ten temat w następnej „GR”.

Ustawa „zdrowotna”
22 marca Sejm uchwalił ustawę o restrukturyzacji finansowej 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współautorem projektu 
jest rybnicki poseł Bolesław Piecha. Projekt ustawy autorstwa PiS 
został przegłosowany w stosunku 210 głosów „za”, 209 „przeciw”, 5 po-
słów wstrzymało się od głosu. Przyjęcie ustawy odrzuca możliwość prze-
kształcenia szpitali publicznych w spółki użyteczności publicznej. Ustawa, 
po senackich poprawkach, czeka na podpis prezydenta. 



W zamyśle miała ona pokazać zarówno histo-
ryczne, jak i współczesne relacje między Polską, 
Litwą, a Ukrainą w kontekście partnerskich 
kontaktów między Rybnikiem, Iwano–Frankiw-
skiem (d. Stanisławów), a Rejonem Wileńskim. 
Termin sesji był celowo zbieżny z kolejną wizytą  
młodzieży z Iwano–Frankiwska na Ukrainie  
w chwałowickim liceum. O coraz lepszych kon-
taktach Polski i Ukrainy oraz wpływie wymiany 
młodzieżowej na ich obraz mówił nauczyciel 
z Iwano – Frankiwska Igor Melniczuk, pod-
kreślając rolę Polski w czasie trwania „poma-
rańczowej rewolucji”. Podbudowę historyczną 
dali swoimi wystąpieniami nauczyciel II LO im. 
Frycza – Modrzewskiego Piotr Pawlas oraz dy-
rektor Muzeum dr Bogdan Kloch, ciekawe zaś 
połączenie odległych dziejów ze współczesno-
ścią w relacji z podróży na Białoruś „...śladami 
polskich mitów”, zaprezentowała polonistka 
z II LO Beata Szołtysek. Ze względów loso-

wych zabrakło zapro-
szonego prelegenta  
z Wilna, ale kontakty 
Rybnika z tym mia-
stem oraz Rejonem 
Wileńskim przedsta-
wiła niżej podpisa-
na, przewodnicząca 
Sekcji Wschodniej 
Stowarzyszenia, zaś 

dyrektor MOSiR Rafał Tymusz przybliżył 
współpracę Rybnika z Ukrainą, w której rozwój 
jest zaangażowany od wielu lat. Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Grzegorz 
Janik zrelacjonował natomiast kontakty ryb-
nickiego środowiska oświatowego ze szkołami  
i nauczycielami w Rejonie Wileńskim, nawią-
zane i kontynuowane w ramach programów 
edukacyjnych.

W szczególnych 
dla nas chwilach po 
śmierci Ojca Święte-
go, hasło spotkania 
nabrało specjalnego 
znaczenia. Przesła-
nie Jana Pawła II, by 
nie dzielić, a łączyć i 
budować mosty mię-
dzy społecznościa-
mi, m.in. za sprawą 

działań Stowarzyszenia, jest wypełniane.
Rolę Ojca Świętego w łączeniu naszych spo-

łeczeństw, m. in. dzięki pielgrzymce na Ukrainę, 
przypomniał też prezydent Adam Fudali w cza-
sie spotkania w Urzędzie Miasta, gdzie goście  
z Ukrainy zostali zaproszeni. Podziękował on 
obu stronom za podtrzymywanie kontaktów, 
głównie między młodzieżą, będących przykładem 
przełamywania barier i stereotypów. Zaangażo-
wany od wielu lat we współpracę Rybnika z Iwa-
no–Frankiwskiem Wiesław Sojka przypomniał 
list prezydenta Rybnika do władz partnerskiego 
miasta i jego mieszkańców, z wyrazami szacun-
ku za działania w obronie demokracji w czasie 
gorących dni „pomarańczowej rewolucji”. List 
ten został odczytany w Iwano–Frankiwsku na 
wielkim mityngu i przyjęty z dużym aplauzem.

(r)

Tym razem do Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, gdzie 
tradycyjnie odbywa się giełda, zawitało blisko 10 tys. osób. W trakcie 
trzech dni 120 wystawców prezentowało swoje wyroby, starając się trafić 
nawet w najbardziej wyszukane gusta tych, którzy budują, remontują, mo-
dernizują i urządzają. Na giełdzie znalazły się m.in. stoiska z narzędziami, 
kotłami, grzejnikami i centralnymi odkurzaczami, prezentowano okna, 
kafelki i drzwi, wyjątkowe lampy, kominki, a nawet ... akwaria. Wystawcy 
radzili jaki projekt domków jednorodzinnych wybrać, by czuć się w nim 
komfortowo, jak zaaranżować wnętrza i urządzić przydomowy ogród. 
Swoją ofertę przedstawiły również banki. 

Tradycyjnie już w trakcie giełdy zorganizowane zostało forum gospo-
darcze. Tym razem dyskutowano na temat form wsparcia rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw, a uczestnicy dowiedzieli się o najczęstszych 

powodach odrzucania wniosków o dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych, o których mówiła Barbara Daniel z Górno-
śląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przybliżono również 
pakietowe programy ubezpieczeniowe dla firm i programy 

wsparcia, jakie z myślą o przedsiębiorcach realizuje Fundusz Górnośląski 
w Katowicach. 

Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, przyznano również 
medale dla wyróżniających się wystawców. Drewniane okno przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyprodukowane przez firmę 
Stoldrew Jana Kupczyka z Gliwic, okazało się najlepszym produktem 
giełdy. Tytuł najlepszej technologii zyskała żorska firma W.E.G.A Poland 
i jej masy tynkarskie, a za najlepszą usługę – wykonanie przyłącza kana-
lizacyjnego – medalem nagrodzono Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Rybniku. Tradycji stało się zadość również w przypadku 
zwiedzających, którzy po raz kolejny wybrali najciekawsze ich zdaniem 
stoisko. Przygotowała je firma Top Garden z Rybnika. 

Organizatorami giełdy była Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego i Prezydent Miasta Rybnika. 

(S)

Wystawcy starali się trafić nawet w najbardziej wyszukane gusta tych, którzy budują, 
remontują, modernizują i urządzają.                                                                 Zdj.: s

Od podłogi po dach, od okien, po fontanny. Ciekawe 
rozwiązania i warte podpatrzenia pomysły – taką ofertę 
przygotowano podczas X już Giełdy Budownictwa 
i Wyposażenia „Dom”, która od kilku lat cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem zwiedzających. 

Nie ma jak w –u 

Młodzież z Ukrainy w Rybniku

... to hasło sesji popularno – naukowej zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa, wspólnie z  IV LO im. Mikołaja 
Kopernika w Chwałowicach, w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Co nas łączy, co nas dzieli...

Wśród uczestników sesji przeważała młodzież.              Zdj.: s

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 21



Rocznica zbrodni katyńskiej
Minęło 65 lat od popełnienia przez sowiec-

kie NKWD Zbrodni Katyńskiej. 13 kwietnia 
br. rocznicowe uroczystości miały miejsce 
również w Rybniku. 

Zostały one zorganizowane przez rybnicką Ro-
dzinę Katyńską oraz Muzeum przy współudzia-
le Zespołu Szkół Urszulańskich i Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Szafranków. W bazylice 
św. Antoniego do końca miesiąca oglądać można 
niewielką wystawę przypominającą tragiczne 
wydarzenia sprzed 65 lat, prezentującą także 
miejsca w naszym mieście, które Golgotę Wschodu 
upamiętniają. Wcześniej wystawa była ekspono-
wana w kościele św. Jadwigi na Nowinach, zaś 13 
kwietnia towarzyszyła głównym uroczystościom  

w „szkole Szafranków”. Uczniowie ZSU przygoto-
wali montaż publicystyczno – poetycki nawiązujący 
do rocznicowych wydarzeń, a młodzi muzycy pod-
kreślili nastrój chwili wykonaniem utworów m.in. 
Chopina i Henryka Mikołaja Góreckiego. Szcze-
gólnie zabrzmiał psalm Pan mym pasterzem..., 
który zaśpiewała pięknie Aneta Maciaszczyk do 
muzyki skomponowanej i zagranej przez ucznia 
szkoły Kamila Staszowskiego. 

Dyrektor Muzeum dr Bogdan Kloch przypo-
mniał kontekst historyczny Zbrodni Katyńskiej, 
a jako współorganizator, wraz z członkiniami 
Rodziny Katyńskiej Krystyną Lelowicz i Heleną 
Tomińską, szczególnie serdecznie podziękowali 
za włączenie się w organizacje obchodów szkół 
urszulańskich oraz szkoły muzycznej. Wśród  

zaproszonych do udziału w uroczystości szkół 
najliczniej reprezentowane było Gimnazjum  
nr 1, za co organizatorzy wyrazili podzięko-
wanie. Końcowym akordem obchodów była 
odprawiona w niedzielę 17 kwietnia w bazylice 
św. Antoniego msza św. w intencji pomordowa-
nych na Wschodzie. 

Upamiętnienie ofiar stalinizmu
Tego samego dnia w murach siedziby szkoły 

muzycznej odsłonięta została, ufundowana 
przez miasto, granitowa tablica przypomina-
jąca niezwykle interesujące dzieje powstałego 
pod koniec lat 20. XX w. gmachu. 

W latach 1945–1947 miał tu swoją siedzibę 
niesławnej pamięci Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Jak powiedział wiceprezydent 
Jerzy  Frelich, urząd ten dbał przede wszystkim  
o bezpieczeństwo kształtującego się właśnie 
reżimu, którego represje były udziałem wielu 
rybniczan. Jednym z nich był ojciec Romana 
Olesia, radnego ub. kadencji, który wielokrotnie 
wnioskował o upamiętnienie miejsca stalinowskich 
kaźni i był inicjatorem tego przedsięwzięcia. Te-
raz, uczestnicząc w uroczystości, czuł satysfakcję, 
że sprawa została doprowadzona do końca.  

Kwiecień od lat obchodzony jest jako Miesiąc Pamięci Narodowej. 
Wydarzeń, najczęściej tragicznych, które określają naszą narodową 
tożsamość, było w naszej historii bez liku. Ich upamiętnianie  
i przekazywanie pamięci o nich młodszym pokoleniom jest naszą 
powinnością i koniecznością. Bez pamięci nie ma narodowej ciągłości... 

Pamiętamy...

Lekcję historii o dramacie jeńców wojennych prowadzi Anna Wickiewicz.Wystawę przypominającą Golgotę Wschodu przygotowało Muzeum z inspiracji  
rybnickiej Rodziny Katyńskiej

Tablicę odsłonili wiceprezydent Jerzy Frelich i Leon Benisz.Montaż publicystyczno–poetycki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Urszulańskich.

c.d. na  stronie 23
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W Poniedziałek Wielkanocny 
w kościele pod wezw. św. Józefa 
Robotnika odprawiono uroczystą 
mszę św. z okazji wyjątkowego 
jubileuszu 65–lecia kapłaństwa 
k s i ę d z a  M a r k a  P i e l o k a , 
franciszkanina, wieloletniego 
proboszcza tej rybnickiej parafii.

Obok księdza–jubilata nabożeń-
stwo celebrowali księża franciszkanie 
zarówno z Rybnika, jak i z Panewnik, 
gdzie w tej chwili ojciec Marek 
Pielok dalej pełni duszpasterską 

posługę. Świątynia wypełniona była wiernymi, z których wielu doskonale 
pamięta ojca Marka, który z rybnicką parafią „franciszkanów” był zwią-
zany od 1950 do 1983 roku, w tym 24 lata jako proboszcz. Jubilat odebrał 
wiele życzeń, w tym od przedstawicieli Rady Dzielnicy Smolna, a radny 
Kazimierz Salamon odczytał gratulacje od prezydenta Rybnika 
Adama Fudalego.

Ksiądz Marek Pielok  urodził się w 1917 roku w Rudzie Śl. O swojej 
przyszłości we franciszkańskim, brązowym habicie zadecydował bardzo 
wcześnie. W 1929 roku, jako14–latek, trafił do internatu domu zakonnego 
w Rybniku i w naszym mieście uczęszczał do gimnazjum. Nowicjat odby-
wał w Wieluniu, a studiował w szkołach franciszkańskich w Poznańskiem. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w marcu 1940 roku w Katowicach i przez 
kilka lat pozostawał w domu zakonnym w Panewnikach. Po raz drugi do 
Rybnika i parafii św. Józefa Robotnika trafił w roku 1950, gdzie pracował 
aż do 1983 roku. Następnie przez 21 lat był kapelanem w klasztorze sióstr 
św. Elżbiety w Wiedniu. Teraz wrócił i swój jubileusz obchodził w Rybni-
ku. — W tym mieście spędziłem wiele lat mojego kapłaństwa i Rybnik jest 
mi bardzo bliski — mówi sędziwy jubilat. — Bardzo się ucieszyłem, kiedy 
ksiądz proboszcz, o. Terencjan, zaproponował mi odprawienie jubileuszowej 
mszy w Rybniku. Duszpasterską posługę będę pełnił tak długo, jak Bóg da 
zdrowie i siły. Sił i zdrowia zatem życzymy!                                            (r)

Umożliwił to projekt „Podniesienie konku-
rencyjności rybnickich absolwentów poprzez sta-

że w Dorsten”. Oferta 
była skierowana do 
bezrobotnych absol-
wentów szkół wyż-

szych o kierunkach automatyka, informatyka, 
elektronika i telekomunikacja oraz młodych 

pracowników, którzy chcieli podwyż-
szyć swoje kwalifikacje. Trudnym do  
spełnienia warunkiem uczestnictwa 
w stażu okazała się znajomość ję-
zyka niemieckiego, co ograniczyło 
liczbę potencjalnych stażystów do 
4 na oferowanych 10 miejsc. Na 
staż wyjechali  pozostający bez 
pracy Adam Grabowski, Tadeusz 
Hanusek i Michał Magiera oraz 
młody pracownik jednej z rybnickich 
firm Łukasz Grzesik (wszyscy na 
zdj obok). Odbywali oni staże w 
dwu nowoczesnych niemieckich fir-
mach: RAG Informatik z siedzibą w 
Gelsenkirchen – jednej z większych 
firm świadczących usługi informa-

tyczne oraz w firmie Eickhoff Bergbautechnik 
w Bochum, produkującej maszyny i urządzenia 
górnicze.

Młodzi ludzie staż oceniają bardzo dobrze, 
zarówno od strony merytorycznej, jak i byto-
wej. — Mieliśmy okazję nie tylko przyjrzeć się 
funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw 
i zdobyć zawodowe doświadczenia, ale staliśmy 
się bardziej otwarci i pewni siebie — mówią. 
— Mimo przysłowiowej niemieckiej dyscypliny, 
która rzeczywiście jest przestrzegana, w ludziach 
jest więcej luzu. Zostaliśmy w „naszych” przed-
siębiorstwach przyjęci bardzo przyjaźnie, a orga-
nizatorzy stażu zadbali, byśmy mogli zwiedzić też 
okoliczne miasta i zabytki. Rybniczanie nawią-
zali w Dorsten kontakty towarzyskie, byli też 
gośćmi burmistrza Dorsten oraz członków Koła 
Przyjaciół Dorsten–Rybnik. Stażyści wierzą, że 
poszerzenie wiedzy fachowej i umiejętności 
językowych pomoże im w zdobyciu pracy, nie 
kryli też, że gdyby pojawiła się możliwość otrzy-
mania stałej pracy w firmach, gdzie odbywali 
staż, taką szansę by wykorzystali. 

Realizacja staży była możliwa dzięki dobrym 
partnerskim kontaktom między Rybnikiem, 
a Dorstem i zaangażowaniu tamtejszego Urzędu 
Miasta oraz firmy Windor.                          (r)

Jubileusz kapłaństwa o. Marka

Po stażu...
Z dziewięciotygodniowych stażów w partnerskim 

mieście Rybnika Dorsten, zorganizowanych wspólnie 
przez oba miasta w ramach unijnego programu 
edukacyjnego Leonardo da Vinci, skorzystało czterech 
młodych rybniczan.

Wspólnie z J. Frelichem odsłonięcia tablicy dokonał członek Ruchu Opo-
ru, żołnierz Armii Krajowej Leon Benisz z Boguszowic, zaś poświęcił ją 
ks. prałat Alojzy Klon. W obu uroczystościach, obok J. Frelicha, udział wzięli 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, a także rybniccy radni Longin 
Bednorz, Henryk Ryszka, Andrzej Wojaczek i Stanisław Stajer oraz 
uczniowie i nauczyciele rybnickich szkół i przedstawiciele in. instytucji.

Na pamiatkowej tablicy przypomniano chronologicznie również pozostałe 
funkcje tego budynku od 1930 roku. Bogate dzieje gmachu przy ul. Powstań-
ców (choć czasem przypisywano mu ul. Żorską) są na tyle interesujące, 
że wrócimy do nich przy innej okazji.

Obozowe życie...
Na  nietypową lekcję historii zaprosiła uczniów rybnickich szkół Powiato-

wa i Miejska Biblioteka Publiczna. Eksponowana tu wystawa Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach, przedstawiająca 
życie religijne polskich żołnierzy w niemieckiej i radzieckiej niewoli w czasie 
II Wojny Światowej, była okazją do szerszego przedstawienia tematyki obo-
zów jenieckich przez pracownika tej muzealnej placówki Anna Wickiewicz. 
Organizowanie sobie życia w różnych sferach, w tym religijnej, było formą 
przeciwstawienia się jeńców obozowej rzeczywistości – tęsknocie za bliskimi, 
głodowi, represjom. Wystawa pokazuje różne przejawy działalności, które 
pomagały przetrwać obóz w duchowej równowadze. Wcześniej w bibliotece 
była prezentowana wystawa o życiu kulturalnym jeńców. 

Patriotyzm – słowo zapomniane...
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowni-

ków Oświaty wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11, zorganizowała 
II Festiwal Pieśni Patriotycznej dla uczniów rybnickich szkół. Warto 
przyklasnąć inicjatywie, dzięki której zdewaluowane pojęcie patriotyzmu 
przypominane jest w kontekście najpiękniejszych pieśni narodowych. Może 
dzięki takim działaniom doczekamy się czasów, kiedy młodzi ludzie na 
dźwięk „Mazurka Dąbrowskiego” czy hymnu „Gaude Mater Poloniae...” 
powstaną i będą je umieli zaśpiewać... W festiwalu wzięła udział rekordowa 
liczba 140 uczniów. Więcej w majowej „GR”.

(r)

c.d. ze strony 22
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Józefa o. Terencjan. Zdj.: arch. parafii
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I Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas 
pierwszych:

1) młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów od 16 
maja do 17 czerwca 2005 r.

2) szkół policealnych, pomaturalnych i szkół dla dorosłych od 4 lipca do 
19 sierp nia 2005 r. 

II Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych 
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceów i techników uzupeł-

niających, szkół policealnych, pomaturalnych i szkół dla dorosłych 
wszystkich typów, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekru-
tacyjno–kwalifikacyjną, która przygotowuje pytania egzaminacyjne 
na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie w szkole przeprowadzony lub 
przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

2) 4–6.07.2005 r. – termin egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifika-
cyjnych do liceów i techników uzupełniających

3) 22–26.08.2004 r. – termin egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifika-
cyjnych do szkół policealnych, pomaturalnych i szkół dla dorosłych.

III Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponad-

gimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyj-
no–kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 
członków komisji. Szkoła do 28 lutego 2005 r. opracowuje szczegółowe 
warunki rekrutacji, które powinny być zamieszczone na tablicy ogłoszeń w 
miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, 
jeżeli szkoła ją posiada. Zasady rekrutacji powinny zawierać: 

– określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 
oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty;

– warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych od uzyskania 
za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edu-
kacji Naro dowej i Sportu zezwoli na jego przeprowadzenie;

– zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szcze-
gólne osiągnięcia ucznia;

– określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandy-
datów do szkół i klas sportowych oraz do szkół mistrzostwa sportowego;

– określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierun-
kowych dla kandydatów do liceów i oddziałów dwujęzycznych;

– określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych 
przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu 
gimnazjalnego;

– określenie limitu miejsc w poszczególnych 
oddziałach;

– szczegółowe terminy rekrutacji.
2) Zasady przyznawania punktów za oce-

ny uzyskane w gimnazjum i szczególne 
osiągnię cia ucznia:

• język polski: max. 16 punktów; punktacja 
szczegółowa: dopuszczający – 3 pkt., dosta-
teczny – 6 pkt., dobry – 10 pkt., bardzo 
dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.

• pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne: 
max. 16 punktów, punktacja szczegółowa: 
dopuszczający – 3 pkt., dostateczny – 6 
pkt., dobry – 10 pkt., bardzo dobry – 13 
pkt., celujący – 16 pkt.

• drugie wybrane zajęcia edukacyjne: 
max. 16 punktów, punktacja szczegółowa: 
dopuszczający – 3 pkt., dostateczny – 6 pkt., 

dobry – 10 pkt., bardzo dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.
• trzecie wybrane zajęcia edukacyjne: max. 16 punktów, punktacja 

szczegółowa: dopuszczający – 3 pkt., dostateczny – 6 pkt., dobry – 10 
pkt., bardzo dobry – 13 pkt., celujący – 16 pkt.

• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt.
• udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych orga-

nizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać pod 
uwagę udział w dwóch konkursach) – 20 pkt. (10 pkt. za konkurs).

• osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe), 
co najmniej na szczeblu powiatowym (można brać pod uwagę 
tylko dwa najbardziej znaczące osiągnięcia wpisane na świadectwie 
ukończenia gimnazjum) – 8 pkt. (4 pkt. za jedno osiągnięcie) w tym I 
miejsce lub tytuł laureata – 4 pkt., II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt., 
III miejsce lub wyróżnienie – 2 pkt.

• maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 100 pkt.
• egzamin gimnazjalny – 100 pkt.
3) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej 

szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gim-
nazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjal-
nego. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty 
do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie są 
przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej 
z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

IV Terminy rekrutacji:
– 24 do 27 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 – termin dostarczania do 

wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw 
ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego.

– 29 czerwca 2005 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych 
do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały.

– do 1 lipca 2005 r., godz. 12.00 – termin potwierdzania przez kandydatów 
woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów 
świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

– 1 lipca 2005 r., godz. 16.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do 
szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyj-
mowani do 31 sierpnia 2005 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakoń-
czenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2005/2006

Nazwa szkoły, adres, numery telefonów Języki obce
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW ŚL. – I LO, 
44–200 Rybnik, ul. Kościuszki 41, 42 22 787, 42 21 121

angielski, francuski,
rosyjski, niemiecki, łacina

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – II LO, 
LO dla Dorosłych, Liceum Uzupełniające dla Dorosłych
44–200 Rybnik, ul. Mikołowska 25, 42 21 229, 42 21 208

angielski, francuski,
rosyjski, niemiecki, włoski

IV LO, 44–206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 93, 42 21 850 angielski, francuski, niemiecki
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 – V LO, 
44–217 Rybnik–Nowiny, ul. Orzepowicka 15 a, 42 27 081

angielski, francuski, niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 – VI LO, 
44–207 Rybnik–Boguszowice, ul. Małachowskiego 145, 73 94 239

francuski, angielski,

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 – VII LO, 
Rybnik–Niedobczyce, ul. Rymera 24 a, 42 11 630

angielski, francuski,
niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ, LO, Liceum Uzupełniające dla Dorosłych, 
44–230 Czerwionka–Leszczyny, ul. 3 Maja 42, 43 11 466

angielski, francuski,
niemiecki

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do pu blicz nych szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich 
typów oraz szkół policealnych i pomaturalnych
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LICEA PROFILOWANE I SZKOŁY ZAWODOWE

Opracował: Jan Bochenek, st. wizytator Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Delegatura w Rybniku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. 3 Maja 42, tel. 43 11 466, 43 12 034

ZSZ 
– mechanik–monter maszyn i urządzeñ prze-

mysłowych, kucharz małej gastronomii, 
sprzedawca, stolarz

Szkoła Policealna
– technik prac biurowych
– technik informatyk

T po G

– technik informatyk
– technik żywienia 
   i gospodarstwa domowego
– technik ochrony œrodowiska
– technik ekonomista

Liceum Profilowane
profil:

usługowo–gospodarczy

RYBNIK

CZERWIONKA–LESZCZYNY

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
ul. Borki 37 d, tel. 42 47 188

Szkoła Policealna

– technik farmacji
– technik masażysta
– terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, 
ratownik medyczny, dietetyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
ul. Rymera 24, tel. 42 11 630

Liceum Profilowane
profil:

– zarządzanie informacją

ZSZ nr 5 – ogrodnik, fryzjer, krawiec
Szkoła Policealna – technik usług kosmetycznych

Informujemy, że w bieżącym roku Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Rybnika wdroży do praktyki szkolnej system rekrutacji elektronicznej 
– scentralizowanej. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia znajdzie-
cie Państwo w następnym numerze „Gazety Rybnickiej”.

Szkoła Policealna

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO–USŁUGOWYCH,
ul. Św. Józefa 30, tel. 42 23 663

ZSZ nr 3
– sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz 

małej gastronomii

III Liceum Profilowane
profil:  

usługowo–gospodarczy, ekonomiczno–admi-
nistracyjny, rolniczo–spożywczy, zarządzanie 
informacją 

Szkoła Policealna Nr 3
(na podubowie LO, LP)

– technik rachunkowości 
– technik technologii żywności 
– technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 
– technik organizacji usług gastrono-

micznych 
– technik ekonomista 
– technik handlowiec
– kucharz, kelner (zawód robotniczy)

RYBNICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
 ul. Św. Józefa 30, tel. 42 22 416

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych Nr 6

– technik organizacji reklamy
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik informatyk
– technik mechanik
– technik technologii odzieży

ZSZ dla Dorosłych – mechanik–monter maszyn i urządzeń

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Kościuszki 5,  tel. 42 21 813

ZSZ nr 1
– elektromechanik pojazdów samocho-

dowych

I Liceum Profilowane
profil:

elektroniczny, mechatroniczny, zarządzanie 
informacją, kształtowanie środowiska, transpor-
towo–spedycyjny

Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych Nr 1 
(po ZSZ)

– technik górnictwa podziemnego
– technik mechanik
– technik elektryk

Szkoła Policealna Nr 1 
(na podbudowie LO, LP)

– technik bhp
– technik ochrony fizycznej osób i mienia 
– technik informatyk 
– technik elektronik 
– technik mechanik 
– technik spedytor 
– elektryk (zawód robotniczy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH,
ul. Świerklańska 42,  tel. 42 22 279, 42 22 796

ZSZ nr 4
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

murarz, stolarz, krawiec, malarz–tapeciarz

IV Liceum Profilowane
profil:

kształtowanie środowiska, kreowanie
ubiorów, leśnictwo i technologia drewna,
zarządzanie informacją

Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych Nr 4 (po ZSZ) 

– technik budownictwa

Szkoła Policealna

– technik budownictwa
– technik inżynierii środowiska 

i melioracji
– technik architektury krajobrazu
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych 

(zawód robotniczy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO–ELEKTRYCZNYCH,
ul. Kościuszki 23, tel. 42 22 776, 42 29 266

ZSZ nr 2

– elektryk, operator obrabiarek skrawających, 
blacharz samochodowy, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik–
–monter maszyn i urządzeń przemysłowych, 
mechanik pojazdów samochodowych

II Liceum Profilowane
profil:

elektroniczny,  elektrotechniczny 
zarządzanie informacją, 
mechatroniczny

Szkoła Policealna Nr 2 
(na podbudowie LO, LP)

– technik elektronik
– technik informatyk 
– technik informacji naukowej
– technik mechatronik

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych



Dla zdrowia i urody
Jak co roku Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 

i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zadbały 
o nasze zdrowie, organizując dwunaste już Rybnickie Dni 
Promocji Zdrowia. 

Tym razem imprezę, która rozpoczęła się 4 kwietnia, zakończy 
Niewiadomska Promocja Zdrowia zaplanowana na 30 kwietnia w tam-
tejszym Domu Kultury. To ostatni akcent tegorocznej akcji, w ramach 
której prezes Fundacji Profilaktyki Endokrynologicznej z Warszawy, dr 
Ewa Wierzbowska mówiła o terapii hormonalnej, w szkole rodzenia 
prowadzono badania palpacyjne piersi, a młode mamy mogły liczyć na 
porady. Nie zapomniano też o młodzieży, dla której w ramach RDPZ 
zorganizowano konkurs wiedzy o AIDS i turniej komunikacyjno 
– zdrowotny oraz konkurs plastyczny. Natomiast 9 kwietnia w budynku 
przy ul. Kościuszki 17, uczono jak skutecznie rzucić palenie, badano 
poziom cukru, ciśnienie krwi, cholesterol, gęstość kości, słuch, wzrok, 
pamięć i skłonność do depresji. Zaprezentowano też sprzęt medyczny 

i rehabilitacyjny, panie chętnie korzystały z usług kosmetycznych,  
a szkoła zdrowego gotowania radziła jak ułożyć odpowiednią dietę dla 
całej rodziny. W promocję zdrowia zaangażowało się wiele placówek, 
m.in.: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, rybnicki PCK  
i Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Szpital 
Chorób Płuc w Pilchowicach, Rybnickie Stowarzyszenie Diabety-
ków, lokalne NZOZ–y, a także Dom Kultury w Boguszowicach, gdzie 
odbyła się Wiosenna Akademia Zdrowia.                                   (S) 

Uroczyste rozpoczęcie programu miało miejsce w wypełnionym 
po brzegi Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Szanując siebie i innych, 
nie będziemy podejmowali działań krzywdzących nas jako ludzi, takich 
jak palenie papierosów, sięganie po alkohol czy środki prowadzące nas  
w śmiertelną pułapkę — mówiła A. Naruszewicz–Studnik. Alternaty-
wą mają być talenty, które warto rozwijać i którymi warto dzielić się  
z innymi. Przesłanie to znalazło odzwierciedlenie w TZR, gdzie zaprezento-
wano nie tylko wyjątkowe prace, ale też umiejętności sceniczne m.in. uczniów 
Specjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych  

i klas integracyjnych z całego miasta oraz uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej nr 1 i 2. — Kiedy na was patrzę, serce rośnie — mówił 
goszczący w TZR wiceprezydent miasta Jerzy Frelich. Wyjątkowe 
popisy wokalne, teatralne i kabaretowe oklaskiwała też aktorka Teatru 
Starego w Krakowie Anna Dymna, która prowadzi fundację „Mimo 
Wszystko”, niosąc pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym i okale-
czonym przez los. O szczegółach swojej pracy w fundacji, zainteresowa-
niach, życiu prywatnym i pracy scenicznej, aktorka mówiła zasypującym 
ją gradem pytań młodym ludziom. 

Kampania „Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnie-
niom” potrwa do grudnia, a w jej ramach zaplanowano wiele konkursów 
plastycznych, recytatorskich i literackich oraz spektakle profilaktyczne 
w wykonaniu profesjonalnych i amatorskich grup teatralnych. Młodzi 
ludzie będą też uczestniczyć w debatach, w których podkreślane będą 
wartości przeciwstawiane uzależnieniom i dowiedzą się o pracy rybnic-
kich wolontariuszy. W akcję włączyli się również pedagodzy, którym  
A. Naruszewicz–Studnik, będąca też przewodniczącą Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie dziękuje 
za zaangażowanie. Pozostałymi organizatorami programu są Porad-
nia Psychologiczno–Pedagogiczna, Rybnickie Centrum Kultury  
i Zespół Szkół Technicznych.                                                     (S)

— Do końca roku we wszystkich szkołach i placówkach 
opiekuńczo–wychowawczych, będziemy realizować program 
profilaktyki uzależnień, a nacisk chcemy położyć na rolę wartości, 
stąd hasło akcji — mówiła Anna Naruszewicz–Studnik  
z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej podczas inauguracji 
programu profilaktycznego dla szkół pn. „Szacunek to 
bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom”. 

Przeciw uzależnieniom

Program „Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom” zainau-
gurowały występy wokalne, teatralne i kabaretowe... 

... które oklaskiwała też aktorka Teatru Starego w Krakowie Anna Dymna.                                                 
Zdjęcia: s

Już po raz dwunasty dzięki Rybnickim Dniom Promocji 
Zdrowia mogliśmy zadbać o swoje zdrowie.     Zdj.: s. 
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— W I LO nie ma wyścigu szczurów — przekonuje 
Daniel, który wspólnie z Pawłem, Waldkiem, 
Markiem oraz Martyną i Kamilą zachęcał 
gimnazjalistów do związania swojej przyszłości 
z ich szkołą. A dar przekonywania mają spory! 
Podobnie zresztą jak inni uczestnicy czwartych 
rybnickich targów edukacyjnych. I w tym 
problem...  

Gimnazjaliści mają teraz nie lada orzech do zgryzie-
nia, gdyż prezentujący się na targach w Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych zrobili wszystko, by zwrócić uwagę 
na swoją placówkę, kierując się zasadą „reklama dźwignią handlu”. Już nie Biedronka czy Real, ale sklep 
pod nazwą „IV LO” sprzedawał wiedzę według cennika, posiłkując się chwytami reklamowymi w stylu „do-
bra cena, kartkówki gratis”. „W Budowlance nauczysz się nawet krawiectwa” do Zespołu Szkół Budowlanych 
przekonywał kolorowy klaun, a uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, w myśl zasady „przez żołądek do 
serca”, serwowali chleb ze smalcem. Zwiedzający z zazdrością patrzyli na szczęśliwców, którym udało się 
znaleźć w cudownych rękach kosmetyczek ze Studium Zdrowia i Urody, lub pań zdobiących paznokcie i 
nakładających makijaż, które swojego zawodu uczą się w Policealnym Studium Zawodowym Spółdzielni 
Pracy „Oświata”. Sporym zainteresowaniem cieszyło się też stoisko Elitarnej Szkoły Ochrony i Biznesu 
„Cobra”, gdzie można było ...postrzelać. Szkolne stoiska przyciągały zdjęciami, filmami, prezentacjami 
multimedialnymi oraz plakatami i możliwością rozmowy z nauczycielami i uczniami, a wiedza tych ostatnich 
mogła zaimponować. Rozdano tony ulotek, folderów, informatorów i wizytówek, a każdy ze zwiedzających, 
wyszedł z targów bogatszy o gadżety oraz... wiedzę. Co z nią zrobi, zdecyduje sam, a wybierając szkołę  

z pewnością pomyśli o stu-
diach.  Jak co roku na rybnic-
kich targach zaprezentował się 
m.in. Uniwersytet Śląski, jed-
nak Zespół Szkół Wyższych 
zorganizował również swoją 
własną „imprezę wystawienni-
czą”. Podczas kwietniowych targów edukacyjnych w budynku 
Akademii Ekonomicznej przyszli studenci zapoznali się z 
ofertą trzech uczelni. Dowiedzieli się m.in. o kierunkach 
studiów prowadzonych w Rybniku i systemie rekrutacji w 
roku akademickim 2005/2006. Wzięli też udział w wykładach 
otwartych. Z uwagi na pogrzeb Jana Pawła II, targi trwały 
tylko jeden dzień, i jak zwykle cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem młodych ludzi, nie tylko z Rybnika. 

(S)

• 2 maja – „Dzienniki motocyklowe”, prod. USA, Niemcy, Anglia, 
Argentyna, Chile i Peru, reż. Walter Sallers. Film o młodym Che 
Guevarze.

• 9 maja – „Children of Leningradski” („Dzieci z Leninin-
gradzkiego”), reż. Andrzej Celiński i Hanna Polak. Nominowany 
do Oskara dokument o bezdomnych dzieciach z podziemi dworca 
Leningradzkiego w Moskwie.

– „Wrzeszczący faceci”, prod. finlandzkiej, reż. Miki Ronkainen. 

Dokument o fińskim chórze, który nie śpiewa, ale wykrzykuje utwory 
– powaga, ironia, zgrywa i parodia...

• 16 maja – „Bezdroża”, prod. USA, reż. Aleksander Payne. Poszuki-
wanie przygody, seksu i sensu życia. Gorzko, cierpko i dowcipnie...

• 23 maja – „Maria Łaski Pełna”, prod. USA – Kolumbia. Młoda 
dziewczyna przemyca w żołądku heroinę do USA. Kreacja Cataliny 
Sandino Moreno, grad nagród aktorskich.

• 30 maja – „W dół kolorowym wzgórzem”, prod. polskiej, reż. Prze-
mysław Wojcieszek. Walka o odzyskanie domu i narzeczonej, która...
Wszystkie seanse w Kinie Premierowym Rybnickiego Centrum 

Kultury rozpoczynają się o godz. 19.30.  

Maj w DKF „Ekran”

Targi zorganizowano również w Zespole Szkół Wyższych. Zdjęcia: s

Wiedza 
bezcenna

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

Zapraszamy do naszej szkoły — przekonywali uczniowie I LO. 

Klown przedstawił tylko niektóre 
atuty „Budowlanki”.



I choć formalnie minęła narodowa żałoba po śmierci Ojca Święte-
go, czas nie sprzyjał artystycznym i rozrywkowym przedsięwzięciom. 
Komedię „Klan wdów” w wykonaniu Sceny Prezentacje, która miała 
inaugurować imprezę, przeniesiono na piątek 6 maja, zaś spektakl mu-
zyczny „Aznavour”, z powodu niskiej frekwencji, został odwołany. Mimo 
ograniczeń, pozostałe punkty programu Prezentacji...były realizowane.

Gwiazdą pierwszego wieczoru francuskiego było rewelacyjne, akorde-
onowe „Motion Trio”, a młodzi muzycy z Krakowa dowiedli, że w tym 
niedocenianym do niedawna instrumencie drzemią ogromne możliwości. 
Zespół gra tylko własne, bardzo ambitne kompozycje, inspirowane często 
artystycznymi podróżami po świecie, a jego występ to prawdziwy, mały 
show. W repertuarze nie zabrakło oczywiście akcentów francuskich. Ta 
muzyka, zgodnie zresztą z nazwą grupy, naprawdę rusza! W wieczorze 
wziął udział Konsul Generalny Francji w Krakowie Michel Ranieri 
oraz wiceprezes elektrowni „Rybnik” Regis Lanfray, zaś władze miasta 
reprezentowała wiceprezydent Ewa Ryszka. M. Renieri podziękował 
organizatorom za danie możliwości mieszkańcom miasta posmakowania 
kultury francuskiej i zachęcenia do głębszego nią zainteresowania.

— Cieszę się, że przyszliście na spotkanie ze mną, a przede wszyst-
kim... z Edith Piaf — mówił prof. Mieczysław Gajos z Uniwersytetu 
Łódzkiego, do uczestników spotkania, które odbyło się w PiMBP, 
w ramach Prezentacji Kultury Francuskiej. Przez lata rekonstru-
ował teksty, docierał do nieznanych fragmentów pieśni i dawnych 
ballad francuskich. Na tej podstawie napisał wyjątkowy podręcznik 
do nauki języka francuskiego – „Plaisirs d’amour”. Znajdują się  
w nim utwory, które wykonywała też niezapomniana E. Piaf. — Edith 
Piaf to moja wielka miłość — mówił M. Gajos. To właśnie dzięki 
wykonywanym przez nią dawnym pieśniom francuskim oraz wy-
jątkowemu komentarzowi, W. Gajos zabrał publiczność w podróż  
w głąb historii Francji. Swój wykład wzbogacił zdjęciami, opowieściami 
o rolach filmowych E. Piaf oraz anegdotami z jej życia. Nawiązał też  
do „Na balu szczęścia”, autobiografii E. Piaf, która swoją wielką karierę 
rozpoczynała od ulicznych występów u boku ojca akrobaty. Jednak nie 
odziedziczyła po nim gimnastycznych umiejętności, dlatego zaczęła... 
śpiewać. Pierwszym utworem jaki wykonała podczas takich właśnie 
rodzinnych występów była „Marsylianka”...

Jednym z kilku zaplanowanych spektakli teatralnych Prezentacji... była 
komedia Jacques’a Rampala „Celimena i kardynał” w wykonaniu Danuty 
Stenki i Wojciecha Malajkata, którzy błyskotliwy wiersz podali w równie 
błyskotliwy sposób. Historia spotkania po latach kiedyś zakochanej w sobie 
pary, która odkrywa, że uczucia tak do końca wcale nie wygasły, byłaby 
może i banalna, gdyby... nie fakt, że Alcest jest dziś wysoko postawionym 
w kościelnej hierarchii kardynałem... Witający przed spektaklem gości 
przedstawiciele organizatorów – Adam Świerczyna i Elżbieta Paniczek, 
na ręce obecnego w TZR Paula Amoravain’a, prezesa EDF – Polska, 
francuskiej grupy energetycznej, w której skład wchodzi elektrownia „Ryb-
nik”, złożyli podziękowanie za wsparcie finansowe Prezentacji... .

Podsumowanie Prezentacji Kultury Francuskiej w następnej „GR”.  

O dawnej Francji i języku, mu-
zycznie opowiadał prof. W. Gajos 
i ... Edith Piaf.                Zdj.: s

Prezentacje Kultury Francuskiej
Wieczór kuchni francuskiej i dyskoteka we francuskich rytmach zakończyły 

Prezentacje Kultury Francuskiej, kolejnej edycji cyklicznej imprezy „Europa, 
Europa...”, organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta przez 
Rybnickie Centrum Kultury oraz ośrodek Alliance Française.

Rozwiązania i laureatów wszystkich konkursów organizowanych w związku z Prezen-
tacjami Kultury Francuskiej podamy w majowym numerze „GR”. Celimena i kardynał czyli Danuta Stenka i Wojciech Malajkat.                    Zdjęcia: r

Rewelacyjne „Motion Trio”.

Gość Prezentacji... konsul Michel Ranieri i dyrektor 
AF Elżbieta Paniczek.
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Z „kamieniem” na rejon
Kiedy rozpoczęła swój występ w Sali Kameralnej 

Rybnickiego Centrum Kultury zapanowała cisza. Mówiąc 
o małym kamyku, oszlifowanym i wygładzonym, Beata 
Kabzińska przykuła uwagę jurorów i uczestników miejskich 
eliminacji 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

I zwyciężyła, a jurorzy nie mieli wątpli-
wości – jej „Wyzwolony człowiek” Pära 
Lagerkvista i „Kamień i słowik” Kazimiery 
Iłłakowiczówny zasłużyły na uznanie. 
Poziom występu B. Kabzińskiej pozwolił 
zorientować się, że nie była to jej pierwsza 
przygoda ze słowem. Rybnicka publicz-
ność mogła już wcześniej oklaskiwać ją
w spektaklu „Nuda” Teatru „Z Nazwą” 
Fundacji Elektrowni Rybnik, prowadzo-
nym przez Jadwigę Demczuk–Bro-
nowską. Warto podkreślić, że w gronie 
laureatów miejskich eliminacji znaleźli 
się również inni młodzi ludzie na co dzień 
związani z amatorskimi teatrami. W ka-
tegorii recytatorów, w grupie młodzieży 

I nagrodę przyznano Hannie Magierze z II LO, a II – Annie Kryp-
czyk z Młodzieżowego Zespołu Teatralnego „Tara–Bum” z RCK. Nie 
był to jedyny sukces podopiecznych Izabeli Karwot, która prowadzi  
„Tara–Bum”. W kategorii „Wywiedzione ze słowa” I i II nagrodę 
otrzymali grający w zespole – Dorota Patas i Tomasz Koźlik. Ju-
rorzy konkursu – aktorka Teatru Śląskiego Krystyna Wiśniewska, 
muzyk Czesław Gawlik i polonistka z VI LO Teresa Grodoń, 
w kategorii „Poezja śpiewana” postanowili nagrodzić Karolinę 
Gwoźdź z V LO i Monikę Buglę z IV LO, które do występu przy-
gotował Jarosław Hanik. 

W miejskich przesłuchaniach 50 Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego wzięło udział 36 uczestników, a wymieniona siódemka 
awansowała do etapu rejonowego. 

O miano najlepszych recytatorów rywalizowano też 
w Szkole Podstawowej nr 13, gdzie odbył się V Miejski Konkurs 
Recytatorski. Występy oceniało jury w składzie: Katarzyna Nogły, 
Ewa Klonowska, Dorota Kotas i Jan Krajczok, które spośród 
44 uczestników wyłoniło czworo laureatów: Karolinę Filipowską 
z SP 2, Annę Janetę z SP 12, Magdalenę Płoszaj z SP 13 oraz Pawła 
Kapułę z SP 32 , którzy będą reprezentowali miasto w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim.                                                                 (S) 

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców 
Rybnika, wieloletni fotoreporter tygodnika „Nowiny” 
Zenon Keller, został za swoją działalność uhonorowany 
specjalnym dyplomem przez prezydenta Adama 
Fudalego (na zdj. również z przewodniczącym RM Michałem 
Śmigielskim)

Wyróżnienie odebrał w Urzędzie Miasta w gronie swoich kole-
żanek i kolegów z lokalnych mediów, dzieląc się wspomnieniami 
z ponad 40–letniej pracy w Rybniku i regionie oraz refleksjami 
na temat roli fotografii prasowej w wymiarze informacyjnym, 
a także historycznym. — Będąc blisko wydarzeń, zawsze byłem 
blisko człowieka... — mówił o pasji, jaką była i jest nadal, mimo 
przejścia na emeryturę, jego praca.     

(r)

Barwnie o Boliwii 
O tym jak mylne może być nasze wyobrażenie o Indianach, 

wie doskonale ojciec Tomasz Szyszka ze Zgromadzenia Słowa 
Bożego, który kilka lat spędził w Boliwii, wśród Indian Ajmara, 
zamieszkujących okolice jeziora Titicaca. Swoimi przeżyciami podzielił 
się podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5. 

— W Andach nie puka się do drzwi, ale staje przed nimi i woła — mówił 
zasłuchanym uczniom o. T. Szyszka. Dzięki tej niecodziennej wizycie 
najmłodsi  poznali stroje, zwyczaje i życie Indian Ajmara. Nauczyli się 
powitania i piosenki w ich języku oraz obejrzeli slajdy z mszy św.,  którą 
o. Tomasz odprawił na szczycie góry w Boliwii. Z barwnych opowieści 
dowiedzieli się o Indianach pływających w łódkach z sitowia na świętym 
jeziorze Inków Titicaca i o tym, jak smakują ryby tam złowione. — Kiedy 
parę lat temu w czerwcu, wybrałem się pod namiot, temperatura w nocy 
spadła tam do minus 18 stopni, by w dzień dojść do plus 50 — mówił.

Przygoda o. Tomasza w odległej Boliwii rozpoczęła się ponad 12 lat 
temu. I choć dziś nie pełni on już posługi w Andach, doskonale pamięta 
spotkanie wysoko w górach, z małym chłopcem, który podzielił się z na-
potkanym księdzem mandarynką: — Smak tamtej mandarynki pamiętam 
do dziś, nie tylko w ustach, ale przede wszystkim w sercu — wspomina. 
Ojciec Szyszka przybliżył najmłodszym nie tylko świat Indian Ajmara, 
ale i tajemnice samej Boliwii. Mówił o jej drogach i najwyżej położonej 
stolicy świata – La Paz, odpustach, które gromadzą kilka tysięcy koloro-
wo przebranych i tańczących ludzi, o ich modlitwach i miłości do Jezusa 
ukrzyżowanego, a także o diabłach w kopalni, które codziennie należy 
obłaskawiać. — Wiem, że Indianie mają wielkie serca — mówił T. Szyszka 
i właśnie o „otwartość serca” apelował do uczniów SP nr 5. 

 (S)

Swoją recytacją Beata Kab-
zińska zasłużyła na uznanie 
jury...

Ojciec Tomasz Szyszka wspólnie 
z małymi pomocnikami z SP nr 5 
zaprezentowali indiańskie stroje. 

Zdj.: s. 

W obiektywie Zenka...
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Program zajęć na maj 2005 r.
• 3 maja – wtorek – uczestnictwo w 

obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
• 4.05., śr., godz. 11.00 –  „Remi–brydż”.
• 5.05., czw., godz.13.00 – Historia muzyki w 

odcinkach – Bolesław Motyka oraz koncert 
w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku.

• 9–11.05., pon., wt., śr. – IV Dni Ziemi , 
Wody i Powietrza.

• 12.05., czw., godz. 11.30 – „Piramida 
zdrowia – podstawą racjonalnego żywienia” 
– Halina Szymczak.

• 16.05., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki.

• 17.05., wt., godz. 10.00 – Zajęcia 
rękodzielnicze wspólnie z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej

• 18.05., śr., godz. 13.00 – „A.M.D. – choroba 
III wieku” dr Aniela Kempińska.

• 19.05., czw., godz. 11.00 – „Ograniczenie 
niskiej emisji domów jednorodzinnych” 
Edmund Korzuch.

• 23.05., pon., godz. 17.00 – Prezentacja 
albumu autorstwa Anieli Tajner i Jadwigi 
Mandery pt. „Poczet polskich królowych i 
księżnych, żon władców” w Muzeum. 

• 30.05., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Janusz Grzybczyk.

Belfer – Pszoniak
W Teatrze Ziemi Rybnickiej 25 maja 
o godz. 20.00 obejrzymy monodram 
„Belfer!” wg Jean–Pierra Dopagne’a, 
w reżyserii Michała Kwiecińskiego i w mi-
strzowskim wykonaniu Wojciecha Pszo-
niaka. Sztuka opowiada historię nauczyciela 
licealnego, któremu przyszło uczyć literatury 
w szkole dla tzw. „trudnej” młodzieży. Jego 
praca zmienia się w grę nerwów, niemal 
w szkołę przetrwania. W kulminacyjnym 
momencie okaże się jednak, że nauczyciel 
wcale nie musi stać na straconej pozycji...

Jazzowa uczta
Rybnickie Stowarzyszenie Muzyczne Jazz 

Club „Mimoza” zaprasza na koncert Gra-
żyny Auguścik i Paulinho Garcia w dniu 
29 kwietnia o godz. 20.00 do Jazz Clubu 
„Mimoza” w Niedobczycach. Telefoniczna 
rezerwacja miejsc pod numerami telefonów: 
73 98 245 lub 42 57 365.

Dni Ziemi...
W dniach od 9 – 11 maja Laboratorium 

Nowoczesnych Technologii Przemysłowych 
Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia 
Inżynierów w Rybniku organizuje IV Dni 
Ziemi, Wody i Powietrza. Na program 

Dni... składają się m.in.: referaty popularno 
naukowe, wycieczka do Kombinatu Kokso-
chemicznego w Radlinie, podsumowanie 
i prezentacja III edycji programu „Kaskada” 
i wystawa plakatów i fotografii oraz prac 
rybnickich artystów malarzy. Szczegóły na 
stronie www.cki.polsl.pl/Intp. 

Plastyczne jubileusze
Z okazji jubileuszu 50–lecia Domu Kul-

tury Niewiadom, placówka organizuje 
konkurs plastyczny „Dekowskie klimaty”, 
na temat historii i współczesności Domu 
Kultury w dowolnej technice (tempera, 
plakatówka, akwarela, pastele, collage, 
wydzieranka, kredki, tusze, itp.), adreso-
wany do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Termin 
składania prac upływa 9 maja, a ogłoszenie 
wyników 15 maja, podczas festynu w Parku 
„Pod Lipami”. Jubileusz 25–lecia obchodzi 
też Klub „Olimp” i z tej okazji również 
organizuje konkurs plastyczny w dowolnej 
technice, dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ter-
min składania płac upływa 27 kwietnia, 
a ogłoszenie konkurs „Olimpijskie klimaty” 
nastąpi podczas jubileuszowego spotkania 
w Klubie „Olimp” 29 kwietnia.       

• Parafia Ewangelicko–Augsburska do udziału 
w nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Mo-
dlitwy (4 marca).

• Młodzież chwałowickiej parafii (oazowicze, 
ministranci, uczniowie Gimnazjum nr 3 i kandy-
daci do bierzmowania), na przedstawienie Męki 
Pańskiej, oparte na Ewangelii, wzbogacone 
techniką multimedialną i tańcem, w kościele 
pod wezw. Św. Teresy w Chwałowicach (23, 24, 
26 marca).   

• Specjalny Zespół Szkolno–Przedszkolny 
na spotkanie integracyjne pod hasłem „Polowa-
nie na pisanki” (30 marca). 

• I Liceum Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Śląskich i Liceum Ogólnokształcące 
w Wiśle do udziału w pierwszym etapie III Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Metafizycznej (1 kwietnia). 

• Gimnazjum nr 13 na szkolny „Dzień regio-
nów” (1 kwietnia). 

• Rybnicki oddział PTTK na finał Młodzieżo-
wego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego 
(2 kwietnia).

• Dom Kultury Niewiadom na VII Konkurs Ga-
wędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku” (11–12 
kwietnia).

• Muzeum w Rybniku na otwarcie wystawy ju-
bileuszowej z okazji jubileuszu 30–lecia pracy 
twórczej Urszuli Berger–Styczeń (11 kwiet-
nia).

• Dom Kultury w Chwałowicach na premie-
rę spektaklu „Iwona księżniczka Burgunda” 
w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej 
(11 kwietnia), na III Festiwal Piosenki Euro-
pejskiej, organizowany wspólnie z Centrum 
Usług Językowych „Albion” i Alliance Française 
(22–23 kwietnia).

• Maria Wróbel na spotkanie autorskie promu-
jące książkę „Miraż” (12 kwietnia). 

• Młodzieżowy Dom Kultury na wernisaż prac 
uczestników koła grafiki i rysunku – Anny 
Burek, Marty Szmajduch i Mateusza Rybki 
(15 kwietnia)

• Szkoła Podstawowa nr 22 i Stowarzyszenie 
Miłośników Rybnika na II Konkurs dla szkół 
podstawowych „Niedobczyce – dawniej miasto, 
obecnie dzielnica Rybnika” (15 kwietnia).

• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
na prezentację umiejętności kulinarnych 
i kelnerskich uczniów szkół z Węgier, Słowacji, 
Czech i Polski (15 kwietnia).

• Społeczne Ognisko Muzyczne i DK w Chwa-
łowicach na koncert laureatów VI Festiwalu 
Muzyki Instrumentalnej (16 kwietnia).

• Dom Kultury w Boguszowicach na Wojewódz-
ki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regional-
nych „Szykownie wele gruby” – Złota Kotewka 
(21 kwietnia), o którym więcej w następnym 
numerze.

Juwenalia 2005 

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

Zaprosili nas

Samorządy studenckie Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl., 
Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Rybniku zapraszają na 
swoje juwenalia.

W środę 18 maja na boisku sportowym przy ul. Kościuszki od godz. 13.00 występować 
będą zespoły muzyczne; o godz. 18.00 – część poświęcona Ojcu Świętemu – wystąpi prof. Tade-
usz Sławek i cór Duszpasterstwa Akademickiego „Dar”; o godz. 18.30 – oficjalna inauguracja 
z udziałem zaproszonych gości. O godz. 19. 30. wystąpi gwiazda wieczoru, zespół „Kult”.

W piątek 20 maja studencka zabawa przeniesie się do auli głównego budynku CKI przy 
ul. Kościuszki 54.

Od godz. 13.00 będą się odbywać imprezy towarzyszące: m.in. turniej koszykówki ulicznej, 
turniej piłkarski studenci kontra licealiści, mecz pomiędzy wykładowcami poszczególnych 
uczelni, konkursy, pokaz cheerleaderek. Imprezę „rozkręca” Krzysztof Skiba (Big Cyc).
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„(...) Dziś nie żal mi przeżytych dni” – 
śpiewał zespół „Gama”, a wtórowali mu 
małżonkowie, którzy świętowali Złote 
Gody w Urzędzie Miasta Rybnika. 

Tradycyjnie już spotkanie z udziałem prezydenta 
Adama Fudalego i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Marii Cwenar, było okazją do 
złożenia rybnickim jubilatom serdecznych życzeń 
i wręczenia im Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Przy słodkim poczęstunku rozmawiano 
o dawnych czasach, wnukach i prawnukach, a także 
o mieście. Prezydent mówił o budowie kanalizacji, 
modernizacji dróg i możliwości powstania  
w Rybniku dużych centrów handlowych, a także 
o rozwoju dzielnic. Nawiązał też do trudnych 
powojennych lat, kiedy to świętujący dziś 50-lecie 
jubilaci zakładali swoje rodziny. A byli wśród 
nich Otylia i Stanisław Góreccy, Wiktoria 
i Emil Zegroccy, Stanisława i Franciszek 
Orszulikowie, Elfryda i Alfred Ryszkowie, 
Małgorzata i Karol Urbanke, Hildegarda  
i Leon Lerchowie, Jadwiga i Erwin Dziubowie, 
Teresa i Bernard Chlubkowie, Marta i Ernest 
Szczyrowie, Zofia i Konrad Musiolikowie, 
Eugenia i Antoni Pytlikowie, Stefania  
i Bolesław Dźwigoniowie, Gertruda i Antoni 
Sierpińscy, Stefania i Albert Sombrowscy, 
Halina i Paweł Śliwowie, Małgorzata i Bertold 
Karwotowie, Ernestyna i Alfred Mierowie, 
Łucja i Teodor Sobikowie, Teodora i Eugeniusz 
Sznajdrowscy, Regina i Emil Paprotni, Maria  
i  Edward Czerwińscy, Irena i Zygfryd 
Nizarowie, Teresa i Władysław Ostrowscy, 
Teresa i Hubert Gogolokowie, Pelagia i Konrad 
Szczęśni, Eugenia i Arkadiusz Podleśni, Teresa  
i Zygmunt Wesołkowie, Anna i Józef Tkoczowie, 
Urszula i Jan Glencowie, Bernadeta i Janusz 
Krótcy, Zyta i Franciszek Zimni. 

W jubileuszu wzięła również udział Beata 
Bańczyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Raciborzu, gdzie Złote Gody mają nieco inny 
przebieg. Pary świętujące jubileusz 50–lecia pożycia 
małżeńskiego spotykają się w Pałacu Ślubów, gdzie 
przy dźwiękach Marsza Mendelssohna odnawiają 
przysięgę małżeńską, co jak mówi B. Bańczyk, jest 
dla nich ogromnym przeżyciem i często wywołuje 
łzy wzruszenia. Podobnie jak w Rybniku, jubilaci 
otrzymują medale przyznane przez prezydenta 
RP oraz upominki i zdjęcia upamiętniające uro-
czystość, a następnie przy słodkim poczęstunku 
rozmawiają z prezydentem. Różnice w świętowa-
niu jubileuszu wynikają przede wszystkim z ilości 
„złotych” małżonków. W Raciborzu takich par jest  
o wiele mniej. Jak mówi kierownik tamtejszego USC, 
w Złotych Godach uczestniczy zwykle 7, 8 par. Dla 
porównania, w samym tylko marcu w UM Rybnika 
świętowało 58 par, a zaproszonych było 61! 

Tekst i zdjęcia: (S).

Wspólnie przez pół wieku 
Złote Gody 
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Sportowcy Papieżowi
Od pamiętnej soboty 2 kwietnia do dnia pogrzebu Ojca Świę-

tego ustały sportowe zmagania, ucichł doping kibiców. Opusto-
szały sportowe areny, a treningi odsunięto na plan dalszy. Teraz 
wszyscy sportowcy i kibice zwaśnionych od lat klubów jednym chórem 
kibicowali i modlili się za Papieża, który tak wiele nadziei i radości wlał 
również w serca sportowców. A gdy umarł, całym sercem „dopingowali”  
Go w Jego drodze do nieba. Po tygodniu, kiedy sportowcy wrócili na 
sportowe obiekty, a kibice zasiedli na widowniach, zaczynali rywalizację 
modlitwą za Papieża. W Rybniku, podobnie jak w całym kraju. Wszystkie 
sportowe imprezy zostały odwołane, a w przypadku ich przerwania, wyniki 
uważano za końcowe. Tak było w przypadku Mistrzostw Polski juniorów  
w dżudo i regat żeglarskich Utex Ski Yachting. Ns tor nie wyjechali żużlowcy 
RKM–u, nie grali siatkarze Górnika Radlin. Teraz On kibicuje nam, ale nie 
z okna w Watykanie, ale z okna w niebie i obyśmy Go tylko nie zawiedli. 

„Rybki” na żużlu
Na miniżużlowym torze w Chwałowicach rozegrano dwudniowe 

zawody żużlowe. W pierwszym dniu na torze „Rybek” Rybnik odbył się 
turniej indywidualny o Puchar Dyrektora Kopalni Chwałowice, dzień 

później – czwórmecz 
drużynowy o Puchar 
firmy „Wroban”, jed-
nego ze sponsorów 
rybnickiego klubu. 

W turnieju indy-
widualnym zwyciężył 
Paweł Zmarzlik  
z GUKS „Speedway” 
Wawrów, który po-
konał w finałowym  
wyścigu Mateusza 
Kowalczyka (UŚKS 
„Speedway” Często-

chowa) oraz Kamila Cieślara (MKMŻ „Rybki” Rybnik). W pierwszej 
turniejowej dziesiątce znaleźli się także inni zawodnicy rybnickich „Rybek”: 
Mateusz Chochliński (5 m.) i Łukasz Piecha (9 m.).

W turnieju drużynowym triumfowali zawodnicy gospodarzy. Na dobrze 
przygotowanym torze licznie zgromadzeni kibice zobaczyli wiele śmiałych 
ataków w wykonaniu czasami nawet kilkuletnich chłopców, którzy na mi-
niżużlowych torach stawiają pierwsze kroki w żużlowym sporcie. Niestety, 
nie obyło się też bez kilku upadków, na szczęście niegroźnych.W czasie 
przerw miedzy wyścigami zaprezentowali się najmłodsi miniżużlowcy: 
Kamil Kwiecień, Patryk Cyfer oraz Kacper Zakrzewski. 

Regatowe początki
Od początku kwietnia na wodach rybnickiego zalewu co weekend 
rozgrywane sa żeglarskie regaty. Od wielu lat imprezą inaugurującą 
żeglarski sezon nie tylko w Rybniku, ale i w Polsce są zawody Utex Ski 
Yachting, łączące narciarstwo z żeglarstwem. Po czterech wyścigach na 
wodzie, zawodnicy przenieśli się na stok Stożka, gdzie rywalizowali na 
trasie slalomu. Po ponownych zmaganiach na wodzie, zawody zakończono. 
W najsilniej obsadzonej klasie Optymist zwyciężył zawodnik Eneregetyka 
Rybnik Wiktor Kobryń, a jego klubowi przyjaciele Iga Fojcik i Krzysztof 
Kobryń uplasowali się odpowiednio na 5 i 6 miejscu. W klasie Laser Radial 
również zwyciężyła zawodniczka Energetyka Agata Piecha, a trzeci był 
inny rybniczanin Tomasz Duda. W klasie Laser 4,7 Jakub Bajor zajął 
drugie, a Marcin Kanafek trzecie miejsce.

Na Zalewie rozegrane zostały też regaty o Puchar Elektrowni Rybnik,  
w których wystartowało 100 łodzi z Polski oraz z Czech. Rybniczanie Filip Piecha 
i Mateusz Kozłowski zwyciężyli w klasie Cadet, w której startowało 31 załóg. Na 
czwartym miejscu uplasował się inny duet Energetyka Piotr Uniwersał i Paweł 
Głowicki. W klasie Laser 4,7 tym razem Jakub Bajor zajął 3 miejsce. 

W kolejnych regatach rywalizowano o Śląski Puchar Optymista. Wystar-
towało w nich 180 łodzi z 44 klubów Polski, Czech i Słowacji. Mimo niezbyt 
mocnych wiatrów udało się rozegrać 5 wyścigów, a w poszczególnych 
grupach zwyciężyli: Kacper Ziemiński z Chojnic, przed rybniczaninami: 
Jakubem Bajorem i Mateuszem Giemzą, Ewą Szyfter z Poznania, Sarą 
Piasecką z Mrągowa (trzecia w tej grupie była Iga Fojcik z Energetyka) 
i Łukaszem Derkiem z Gdyni. 

Amatorskie rozstrzygnięcia
Dobiegła końca tegoroczna edycja Rybnickiej Amatorskiej Ligi 

Koszykówki. Po niezwykle zaciętych finałowych pojedynkach mistrzem 
ligi został Panel Tech (na zdj.), który zaledwie różnicą czterech oczek 
w finałowej rywalizacji wygrał z Prajs Łazienki. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: K&K Szkolna, Energil Rybnik, UTT Firo Tour, Chrobry 
Jastrzębie, Bearing i Camden Town. Królem strzelców ligi został Robert 
Konsek. Kończą się również rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
i prawdopodobnie o koń-
cowym układzie na pierw-
szych 5 miejscach  w tabeli 
zadecyduje turniej finałowy, 
który odbędzie się 7 maja. 
Spotkają się w nim zespoły 
sąsiadujące ze sobą w tabeli, 
a za zwycięstwo w tym poje-
dynku otrzymają dodatkowo 
2 punkty. Jak na razie, na 
czele tabeli I ligi znajduje się 
Dwójka Świerklany.

Przegrany weekend żużlowców
Niesprzyjająca aura sprawiła, że większość żużlowych drużyn 

do rozgrywek ligowych przystąpiło z marszu, po zaledwie kilku 
treningach na torze. Rybniczanie dodatkowo mieli za sobą sparing  
z mistrzem Polski Unią Tarnów i słabego rywala w pierwszej kolejce 
tegorocznych rozgrywek I ligi. Na inaugurację sezonu żużlowego, za-

wodnicy RKM–u Rybnik bez 
żadnych problemów pokonali 
Wilki z Krosna (beniaminek) 
67:23., wygrywając indywi-
dualnie wszystkie wyścigi.  
W spotkaniu tym w barwach 
RKM–u zadebiutował nowy 
zagraniczny nabytek RKM–u 
Renat  Gafurow,  który  
w 5 startach zdobył komplet  
15 punktów. 

Kolejne dwa spotkania ligo-
we żużlowcy RKM rozgrywali 

na obcych torach. W sobotę w zaległym spotkaniu 1 kolejki, która z po-
wodu śmierci Papieża w całości została odwołana przez organizatorów 
rozgrywek,  rybniczanie przegrali w Rzeszowie 39:51, a dzień później 
również doznali porażki, tym razem w Gorzowie, przegrywając 43:47. 
W obu wyjazdowych potyczkach losy ważyły się do ostatnich biegów.  
W Rzeszowie, gdzie słabiutko zaprezentował się drugi zagraniczny zawod-
nik RKM–u N.Kristian Iversen (zdobył 6 punktów w 5 startach) po 9 bie-
gach był remis 27:27, jednak dwukrotnie przegrane biegi 1:5 i 2:4 zapewniły 
gospodarzom zwycięstwo. Widowisko w Gorzowie było jeszcze bardziej 
zacięte. Po 13 biegu był remis, jednak przegrana pary Iversen–Czerwiński 
1:5 w 14 gonitwie i zaledwie remis 3:3 w ostatnim biegu, ponownie dały 
zwycięstwo przeciwnikom RKM. W tych dwóch wyjazdowych meczach 
najlepiej w ekipie Czesława Czernickiego punktowali Roman Chromik 
12 i 8, Roman Poważny 11 i 10.

W kolejnych pojedynkach ligowych RKM Rybnik 24 kwietnia podejmuje 
na własnym torze ekipę z Opola, 1 maja wyjeżdża na mecz do Lublina,  
a 8 maja na swoim torze zmierzy się z drużyną z Ostrowa.
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Po śmierci Ojca Świętego wiele osób wypowiadało 
się z nadzieją o pozostawionym przez Jana Pawła 
II dziedzictwie intelektualnym wynikającym z Jego 
przesłania i przemyśleń. Oferta księgarska jest w tej 
dziedzinie niezwykle bogata, wystarczy sięgnąć... Oto 
zaledwie kilka z wielu propozycji. 

Adam Bujak, Michał Rożek: 
Karol Wojtyła – z Wadowic 
w świat. Historia szczególnego 
powołania. Wyd. Dalnośląskie, 
Wrocław 2005.

Szkic do portretu niewątpliwie 
największego Polaka XX w., au-
torstwa cenionego fotografa, towa-
rzyszącego z obiektywem Karolowi 
Wojtyle od lat 60. oraz historyka 
sztuki, którego szczególnie inte-

resują dzieje sztuki i kultury polskiej. Bogato ilustrowany 
zdjęciami przewodnik po życiu przyszłego Ojca Świętego 
od okresu wadowickiego do wyboru na papieża.

Encyklopedia nauczania spo-
łecznego Jana Pawła II. Praca 
pod red. ks. prof. Andrzeja 
Zwolińskiego. Polskie Wyd. En-
cyklopedyczne, Radom 2003.

Książka, dedykowana Ojcu 
Świętemu z okazji 25 – lecia Pon-
tyfikatu, zawiera 120 haseł – pro-
blemów, do których Jan Paweł 
II odnosił się w swojej społecz-
nej nauce, a wyróżniał się w tej 
dziedzinie wyjątkową aktywnością. Warto do tej pozycji 
sięgnąć, by dowiedzieć się co papież myślał np. o agresji, 
demokracji, karze śmierci, prawach człowieka wolności 
czy wychowaniu...

Ks. Czesław Drążek SJ: Jan 
Paweł II – serce otwarte dla 
każdego. Wyd. WAM, Kraków 
2004.

Rozważania o Tajemnicy Serca 
Jezusowego w nauczaniu Jana 
Pawła II z wyborem tekstów Ojca 
Świętego, „litanią” do Serca Je-
zusowego. Książka  przybliża też 
kultu Serca Jezusowego.

CD „Tryptyk Rzymski” Jana 
Pawła II z muzyką i w wykona-
niu Stanisława Sojki. Pomaton 
Emi.      

Przejmująca interpretacja po-
etyckich medytacji Ojca Świętego 
w wykonaniu artysty, który wyraził 
wdzięczność wielkiemu autorowi 
za to, że pozwolił mu (...) wczytać się w treść i głębię, pokorę 
i piękno, prostotę i moc tego zbioru...(...) i za natchnienie, 
które nim kierowało przy tworzeniu muzyki. Wielkie mu-
zyczno–poetyckie wydarzenie...  

Hity na kwiecień

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

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

2 bony towarowe wartości 100 zł każdy

Małgorzata Sulewska,
Alojzy Marcol

Kantor sztuki złotniczej i zegarmistrzowskiej 
Lecha Gęborskiego

Rybnik, ul. Wiejska 4, 
42 22 321

...

Bon towarowy wartości 100 zł 

Jerzy Sebastian

5 bonów towarowych wartości 100 zł każdy

Robert Rafiński, 
Barbara Lyp, 

Irena Pośpiech, 
Halina Popek, 

Alojzy Wojtasiok

Rybnik, Wodzisławska 56
www.rondomusic.pl

...

www.rojek.pl

2 bony towarowe wartości 100 zł każdy

Anna Paszenda,
Agnieszka Zeman

„Podarunek piękności” Bon na kosmetyczny 
zabieg firmowy wartości 130 zł

Janina Pawliczek

Rozwiązanie Konkursu Świątecznego

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

...

...

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

Rozwiązania na kartkach pocz to-
wych pro si my przysyłać do re dak cji 
na adres: „Ga ze ta Ryb nic ka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 16 maja br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe wartości 50 zł 

każ dy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Krzyżówka

Rynkowe zwierzęta wyczyszczone przez świątecznego zajączka wróciły na swoje miejsca, a oto rozwiązanie 
konkursu: A–10, B–15, C i F–13, D–18, E–8. Rozwiązanie rebusa: DETAL CIESZY OKO.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 33
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Od Redakcji: Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym 
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu miasta Rybnika za 2004 rok

Obejmuje ono:
– budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami 

w wysokości 349.217.929 zł i wydatkami w wysokości 333.374.303 zł
– zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych, któ-

rych przychody wyniosły 155.316.355 zł, a wydatki 150.978.256 zł
– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, których przychody wyniosły 11.882.690 zł, zaś wydatki 
12.390.033 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103% założonego planu. 
Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 31,90%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
     (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 21,94%
C. Subwencja ogólna 25,49%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 0,98%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 5,68%
F. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 7,58%
G. Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł 6,43%
Realizacja dochodów własnych miasta w 2004 roku przedstawia się 
następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. PODATKI LOKALNE 61 949 583
Podatek rolny 308 452

– od osób prawnych 6 075
– od osób fizycznych 302 377

Podatek leśny 37 447
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 253 953
Podatek od nieruchomości 56 323 469

– od osób prawnych 46 286 617
– od osób fizycznych 10 036 852 

Podatek od spadków i darowizn 552 134
Podatek od posiadania psów 148 431
Podatek od środków transportowych 2 266 365 

– od osób prawnych 1 020 844
– od osób fizycznych 1 245 521

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 059 332
II. OPŁATY LOKALNE 2 221 527
Opłata targowa 2 220 537
Opłata administracyjna 990
III. POZOSTAŁE OPŁATY 13 695 568
Opłata skarbowa 2 046 701
Opłata eksploatacyjna 5 011 449
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2 610 721
Opłaty komunikacyjne 4 026 697
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 6 106 184
V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 18 430 318
VI. INNE DOCHODY 8 999 347

Większe wpływy, w stosunku do przewidywań planu budżetu, osiągnięto 
w szczególności w zakresie podatków: rolnego (147%), od działalności go-
spodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (121%), 
od spadków i darowizn (110%), leśnego (107%), od nieruchomości (104%), 
od środków transportowych (103%), od czynności cywilnoprawnych (103%), 
a także z opłaty skarbowej (120%), opłat rejestracyjnych (146%) i opłat 
za prawa jazdy (188%), ze sprzedaży mienia (103%), w zakresie dochodów 
jednostek budżetowych (115%) oraz odsetek od nieterminowo regulowa-
nych wpłat z tytułu podatków i opłat (152%), a także odsetek od lokat oraz 
środków zaangażowanych w funduszach inwestycyjnych (280%).

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło głównie w do-
chodach z tytułu podatku od posiadania psów (87%) ze względu na 
zwolnienia ustawowe (dla osób pow. 65 lat) oraz w zakresie dotacji 
z Funduszu Spójności (87%). 

Niepełne wykorzystanie środków ISPA/Funduszu Spójności jest 
wynikiem m. in.:
– wydłużenia w czasie procedur przetargowych oraz zatwierdzania 

wyników przetargu i podpisywania kontraktów,
– wolniejszej od planowanej organizacji wykonawców na placu budowy 

i tempa ich pracy w początkowej fazie realizacji,
– spadku kursu EURO o około 17% w stosunku do planowanego.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec roku 
wyniósł wraz z odsetkami 39.023 tys. zł, co stanowi 11,2% osiągniętych 
dochodów ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w podatku 
od nieruchomości (30.337 tys. zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (4.040 tys. 
zł). W zaległościach podatkowych należności od przedsiębiorstw i firm bę-
dących w upadłości lub likwidacji (20 podmiotów) wynoszą 22.099 tys. zł.
2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,8% zakładanego 
planu, w tym:

• wydatki bieżące 96,0%
• wydatki majątkowe  91,0%.
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 76,49% stanowią wydatki 

bieżące, a 23,51% wydatki majątkowe.
Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

• transport 25.886.759 zł 
• gospodarka mieszkaniowa 7.624.252 zł 
• działalność usługowa 4.731.227 zł 
• administracja publiczna 20.075.893 zł 
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.136.306 zł 
• obsługa długu publicznego 6.534.098 zł 
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 130.209.082 zł 
• ochrona zdrowia 24.767.484 zł 
• pomoc społeczna 32.737.392 zł 
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49.297.199 zł 
• kultura 9.318.691 zł 
• kultura fizyczna i sport 10.775.515 zł 
• pozostałe 4.280.405 zł 

W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych 
przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne 42.299.637 zł
– dotacje – specyfikacja od strony 36. 139.623.466 zł

• oświatowe zakłady budżetowe 120.711.064 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 108.073.604 zł
• pozostałe zakłady budżetowe 5.080.000 zł
• instytucje kultury 8.227.192 zł
• dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku

2.595.611 zł

• dotacje dla szkół niepublicznych 2.078.156 zł
• dotacje dla szkół publicznych 912.666 zł
• dotacja na współfinansowanie Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów 18.777 zł

– modernizację i remonty dróg 7.940.147 zł

– oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie 
uliczne  10.764.140 zł

– zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki 
społecznej  3.325.646 zł

– świadczenia rodzinne 9.487.183 zł

– bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową  6.602.653 zł

– dodatki mieszkaniowe 5.688.965 zł

–
remonty budynków szkół, przedszkoli 
oraz obiektów: kultury, zdrowia, opieki społecznej 
i kultury fizycznej 2.902.707 zł
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Wydatki obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji zadań 
finansowanych przez budżet państwa – ogółem 1.585 tys. zł, w tym: 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej (176 tys. zł), 
zadania z zakresu administracji rządowej (1.256 tys. zł) oraz opieki 
społecznej (149 tys. zł).

Ponadto miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, 
finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 23.119 tys. 
zł (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe).

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2004 r. przeznaczono 78.363 
tys. zł. Środki własne miasta stanowiły 31.849 tys. zł. Pozostałe nakłady 
sfinansowano dotacjami na zadania realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego (25.513 tys. zł), dotacjami 
z Unii Europejskiej – środki Funduszu Spójności (20.105 tys. zł) oraz do-
tacjami z budżetu państwa (799 tys. zł) i WFOŚiGW (97 tys. zł). 

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36.704 tys. zł), ochrona 
zdrowia (20.637 tys. zł), transport (5.085 tys. zł), kultura fizyczna i sport 
(5.003 tys. zł), gospodarka mieszkaniowa (4.158 tys. zł) oraz oświata  
i wychowanie (2.123 tys. zł), między innymi na następujące zadania 
inwestycyjne (w nawiasach podano kwoty wydatków niewygasają-
cych):

– budowa sieci kanalizacyjnej 
w dzielnicach miasta 34.401 tys. zł (3.251 tys. zł)

– budowa Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 3 19.002 tys. zł

– obwodnica miejska 4.800 tys. zł (766 tys. zł)
– modernizacja hotelu „Olimpia” 2.500 tys. zł (122 tys. zł)
– modernizacja hotelu „Speedway” 2.022 tys. zł (444 tys. zł)

–

uzbrojenie terenu dla zespołu  
budynków szeregowychi małych 
domów mieszkalnych przy  ul. Stawo-
weji Sosnowej oraz budowa budynku 
mieszkalnego przy ul. Stawowej

1.251 tys. zł

–
modernizacja budynku na potrzeby 
hoteliku dla kadry naukowej 
na terenie Zespołu Szkół Wyższych

1.061 tys. zł (293 tys. zł)

W 2004 roku w szpitalu miejskim zrealizowano m. in. następujący 
zakres prac: 
– wyposażono oraz dokonano odbioru i uruchomiono oddziały: urologii 

(30 łóżek), neurologii (30 łóżek), kardiologii (28 łóżek), a także urucho-
miono pracownię angiografii i dokonano odbioru końcowego pawilonu 
diagnostyczno–terapeutycznego wraz z podjazdem dla karetek,

– wybudowano i oddano do użytku parking na 494 stanowiska postojowe,
– dokonano odbioru stacji transformatorowej.

W 2004 r. przeprowadzono cztery postępowania przetargowe  
na budowę kanalizacji sanitarnej i zawarto kontrakty, w ramach 
których zrealizowano następujące płatności:
– kontrakt 02.2 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice  

i Zebrzydowice” - wypłata zaliczki w wysokości 3.522.830,56 zł oraz  
za roboty w wysokości 906 362,35 zł,

– kontrakt 02.3 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, 
Niewiadom i Paruszowiec–Piaski” – wypłata zaliczki w wysokości 
5.567.226,23 zł oraz za roboty w wysokości 1.748.454,21 zł,

– kontrakt 02.4 I „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota–Ligoc-
ka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare” – wypłata zaliczki  
w wysokości 7.116.742,09 zł,

– kontrakt 02.4 II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów i Po-
pielów” – wypłata zaliczki w wysokości 4.363.894,13 zł.
Ponadto w 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.935.795 zł  

na kontrakcie 02.1 (dzielnice Golejów, Zamysłów, Kamień), który jest całkowi-
cie finansowany z kredytu zaciągniętego w EBOR przez PWiK w Rybniku.

W ramach całego Projektu ISPA/Fundusz Spójności w ubiegłym roku 
wybudowano 61 km kanalizacji, z czego aż 55 km w dzielnicach Golejów, 
Zamysłów i Kamień. Od początku realizacji Projektu ISPA wybudowano 
ponad 90 km kanalizacji, co stanowi 15% całej inwestycji. 

Ponadto w 2004 r. ogłoszono i rozstrzygnięto dwa przetargi na pro-
jektowanie oraz podpisano umowy z następującymi Projektantami:
– kontrakt 01.4 „Projekty i Specyfikacje Techniczne na budowę  

kanalizacji w dzielnicy Rybnika Chwałowice i gminach Gaszowice  
i Jejkowice” – umowa zawarta z konsorcjum w składzie: Hydrosan  
Sp. z o.o. i Grontmij Nederland B.V. na kwotę 595.500 EURO,

– kontrakt 01.5 „Projekty i Specyfikacje Techniczne na budowę kana-
lizacji w dzielnicach Rybnika Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec” 
– umowa zawarta z konsorcjum w składzie Grontmij Nederland 
B.V., Hydrosan Sp. z o.o. i Grontmij Polska Sp. z o.o. na kwotę  
398.431 EURO.
Dla obu kontraktów projektowych wypłacono zaliczki w wysokości 

odpowiednio 1.803 tys. zł i 1.199 tys. zł. Projektanci rozpoczęli pro-
cedurę uzgadniania przebiegu trasy kanalizacji z mieszkańcami oraz 
niezbędnych uzgodnień branżowych.

Poza tym w 2004 r. nastąpiły płatności na kontrakcie 01.1 „Inżynier Kontrak-
tu i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku”, który pełni nadzór technicz-
ny nad robotami w poszczególnych dzielnicach Miasta. Wypłacono zaliczkę  
w wysokości 2.429 tys. zł oraz zapłacono za faktury kwotę 2.321 tys. zł.

W ubiegłym roku przeprowadzono również postępowanie przetargowe 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na opracowanie projektu 
budowlano–wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla części dzielnicy Nie-
wiadom–Buzowice. Umowa na kwotę 270 tys. zł została zawarta z Biurem 
Projektów Gospodarki Wodno–Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o.o. Budowa 
kanalizacji dla Buzowic zostanie wykonana jako koszty kwalifikowane  
w ramach kontraktu 02.6 obejmującego gminy Gaszowice i Jejkowice.
Łącznie w roku 2004 zrealizowano płatności na kwotę  
31.689 tys. zł.
3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe 

zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne 
obejmowały głównie opiekę społeczną (świadczenia rodzinne, zasiłki 
rodzinne, pielęgnacyjne i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie), wybory oraz admini-
strację. Zadania powiatowe obejmowały w szczególności Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku.

4. Rok budżetowy 2004 zamknął się nadwyżką w kwocie 15.843.626 zł, 
tj. wynikiem lepszym o 28.408.077 zł od zakładanego w planie po 
zmianach deficytu w wysokości 12.564.451 zł, na co złożyły się nie 
zrealizowane wydatki (18.248.618 zł) oraz ponadplanowe dochody 
(10.159.459 zł). Znaczne kwoty dochodów, zaliczane do 2004 roku, 
przekazane zostały dopiero w 2005 r. (udział za grudzień w podatku 
dochodowych od osób fizycznych w kwocie 8.398 tys. zł oraz wpłaty 
z innych tytułów w wysokości 79 tys. zł). 
Miasto weszło w rok 2004 z zadłużeniem z tytułu emisji obligacji komu-

nalnych w kwocie 83.500.000 zł. Wolne środki na koniec 2003 r. wyniosły 
9.175.211 zł. W trakcie 2004 roku miasto dodatkowo zaciągnęło pożyczki 
z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (2.868.660 zł) oraz moder-
nizację kotłowni w placówkach oświatowych (66.082 zł). Ze względu na 
przesunięcia w realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, lepszy od przewi-
dywanego wynik budżetowy oraz pełne wykorzystanie wolnych środków,  
w trakcie roku dokonano zmian w programie emisji obligacji komunalnych 
i przesunięto całość emisji w kwocie 40,5 mln zł na rok 2005.

Odsetki zapłacone w 2004 roku od zobowiązań Miasta z tytułu zacią-
gniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniosły 
6.534.098 zł.

Wskaźnik zadłużenia Miasta na koniec roku (po wyłączeniach z art. 
113 i 114 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 23,99% (ustawowy limit 
60%), natomiast wskaźnik obsługi długu 1,87% (limit ustawowy – 15%).
 5. Zakłady budżetowe oraz środki specjalne jednostek budżetowych. 

Przychody własne zakładów budżetowych wyniosły 30.185 tys. zł, w tym 
z czynszów i usług Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 23.393 tys. zł oraz 
usług placówek oświatowo–wychowawczych 6.792 tys. zł. Dotacje z budżetu 
miasta dla zakładów budżetowych w 2004 r. wyniosły 125.791 tys. zł. Wydatki 
zakładów budżetowych wyniosły ogółem 149.167 tys. zł. 

Uzyskano wpływy środków specjalnych w łącznej kwocie 1.919 tys. zł  
i wydatkowano 1.811 tys. zł, w tym m.in. na drogi (1.634 tys. zł), KM PSP 
- zakup paliwa i sprzętu komputerowego (58 tys. zł) oraz wypoczynek dzieci 
i młodzieży (39 tys. zł).
6. Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środo-

wiska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska (10.476 tys. zł) oraz opłaty 
za wycięcie drzew (1.384 tys. zł). Środki tych funduszy w kwocie 12.390 
tys. zł wydano na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie 
środowiska, na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz edukację 
ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych.
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Ważniejsze zadania finansowane z funduszy:
– budowa kanalizacji sanitarnych 6.421 tys. zł
– konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów 

odwadniających 532 tys. zł

 – prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich 
    doposażenie w urządzenia rekreacyjno–sportowe 344 tys. zł

– likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych 
ZGM 600 tys. zł

– modernizacja i rozbudowa kotłowni w szkołach  
i przedszkolach 388 tys. zł

– dofinansowanie modernizacji lokalnych systemów 
grzewczych 437 tys. zł

– edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych 121 tys. zł

– zakupy inwestycyjne dla Rybnickich Służb Komunalnych 654 tys. zł
– zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni Miejskiej 157 tys. zł
– zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów 798 tys. zł
– likwidacja azbestów w budynkach ZGM 890 tys. zł

Prezydent Miasta Rybnika zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a)
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W 2004 ROKU 

ZOSTAŁY UDZIELONE DOTACJE 
Z BUDŻETU MIASTA

I. Oświatowe zakłady budżetowe 120.711.064 zł

Lp. Zakłady budżetowe Kwota 
dotacji w zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 34 356 863
2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 4 939 688
3. GIMNAZJA 18 667 541
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 491 911
5. ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 12 313 204
6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 21 429 149
7. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1 423 021
8. SZKOŁY SPECJALNE 8 662 091
9. PRZEDSZKOLA 13 325 746
10. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 1 101 850

II.  Pozostałe zakłady budżetowe 5.080.000 zł

Lp. Zakład budżetowy /zakres dotacji Kwota 
dotacji w zł

1.

ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 (od 1.7. jednostka budżetowa)
– komunikacja miejska – dopłata do wozokilometra
– utrzymanie przystanków autobusowych
– dopłata do sprzedanych biletów ulgowych
– utrzymanie dworca autobusowego i kasy biletowej

2 470 000

2. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
– remonty  zasobów mieszkaniowych 2 500 000

3.

CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI 
„BUSHIDO’’ (od 1.7. jednostka budżetowa) 
– sala gimnastyczna
– pozostałe pomieszczenia i urządzenia

110 000

III. Instytucje kultury 8.227.192 zł 

Lp. Instytycja kultury Kwota 
dotacji w zł

1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 555 760
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 540 170
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 600 400
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 271 662
5. MUZEUM 1 021 700

6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 3 409 000

7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 1 828 500

IV. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych  
     i nie działające w celu osiągnięcia zysku   2.595.611 zł

Lp. Realizowane zadanie/nazwa podmiotu
Kwota
dotacji 

w zł

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
– organizacja zawodów wędkarskich 1 367

• Polski Związek Wędkarski, Okręg Katowice, Koło 
nr 49 „Rybnik” 1 367

2.
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 
TURYSTYKI
– organizacja imprez turystycznych

5 135

• Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 
Oddział Rybnik 5 135

3.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
–  w s p ó ł p r a c a  z  m i a s t a m i  p a r t n e r s k i m i  
i zaprzyjaźnionymi

36 302

• Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa z siedzibą w Rybniku

– propagowanie idei unijnych
33 302

• Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych (CRIS) 3 000

4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
– realizacja zadań bieżących 185 000

• OSP Boguszowice 13 200
• OSP Chwałęcice 10 000
• OSP Chwałowice 11 300
• OSP Golejów 15 200
• OSP Grabownia 9 200
• OSP Gotartowice 13 600
• OSP Kamień 15 800
• OSP Kłokocin 15 400
• OSP Ochojec 11 800
• OSP Orzepowice 23 200
• OSP Popielów 11 000
• OPS Stodoły 24 700
• OSP Wielopole 10 600

5.
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO
I WODNEGO
– realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego

12 700

• Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie  
Ratunkowe, Oddział Rejonowy w Rybniku 12 700

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
– realizacja zadań oświatowo–wychowawczych 43 000 

• Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, 
   Oddział w Rybniku 4 000

• Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Boguszowicach 1 000
• Rzymskokatolicka Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej 2 000
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom”  

w Rybniku 4 000

• Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch  
w Rybniku 1 000

• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 28 000
• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału    

w Rybniku 3 000

7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
– profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych  190 967

• Rybnicki Klub Piłkarski 12 000
•  R z y m s k o k a t o l i c k a  Pa r a f i a  ś w .  Te r e s y  

w Chwałowicach 9 500

• Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika 10 000
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 30 979
• Rybnickie Stowarzyszenie „Zgoda” 15 900
• Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy w Katowicach 3 000
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika–

Boguszowic „17–tka” 84 988

• Stowarzyszenie „Aktywana Dzielnica” 2 200
• Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Rybniku 5 000
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• Towarzystwo im. Św.Brata Alberta Zarząd Koła  
w Rybniku 4 800

• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 12 600

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
– profilaktyka oraz rehabilitacja zdrowotna 65 330

• Kościół Wolnych Chrześcijan w Rybniku 3 000
• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne  

„Fair Play” 500

• Polski Czerwony Krzyż Placówka Terenowa  
w Rybniku 1 900

• Polski Związek Głuchych 2 500
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło  

w Rybniku 4 000

• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 3 000
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice Dzieciom” 600
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” 3 500
• Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” 6 830
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym koło w Rybniku 26 500

• Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 
– Rejonowy Sztab Ratownictwa 5 000

• Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
z Cukrzycą 3 000

• ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 5 000

9. ŻŁOBKI – opieka nad dziećmi w żłobkach 
społecznych 517 441

• Żłobek „Kajtek” w dzielnicy Boguszowice Stare 148 414
• Żłobek „Skrzat” w dzielnicy Maroko–Nowiny 227 941
• Żłobek „Stokrotka” w dzielnicy Śródmieście 141 086

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
– realizacja zadań z zakresu opieki społecznej 187 079

• Fundacja „Signum Magnum” 43 412
• Warsztaty Terapii Zajęciowej 22 287
• Parafia Rzymskokatolicka NSPJ w Boguszowicach 8 000
• Parafia Rzymskokatolicka NSPJ w Niedobczycach 8 000
• Parafia Rzymskokatolicka św. Teresy w Chwałowicach 5 000
• Polski Związek Katolicko–Społeczny w Rybniku 2 000
• Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Rybniku 2 000
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika–

Boguszowic „17–tka” 89 980

• Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy w Rybniku 2 400
• Uczniowski Klub Sportowy “Osiemnastka” 4 000

11.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
KULTURY
– działalność kulturalna oraz organizacja imprez 
kulturalnych dla mieszkańców Rybnika realizowana 
przez:

179 990

• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 7 000
• Dyskusyjny Klub Filmowy „EKRAN” 10 000
• Fundacja Elektrowni Rybnik 15 000
• Kółko Rolnicze Popielów 1 000
• Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 25 000
• Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki 11 000
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, Oddział    

w Rybniku 500

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
Zarząd Oddziału Rejonowego 1 250

• Rybnicki Klub Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 000
• Rybnickie Stowarzyszenie Muzyczne „Jazz Klub 

Mimoza” 10 000

• Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Boguszowicach 2 000
• R z y m s k o k a t o l i c k a  P a r a f i a  ś w .  Te r e s y  

w Chwałowicach 12 000

•Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Sarkandra  
w Rybniku Paruszowcu–Piaskach 2 000

• Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej 
w Popielowie 2 000

• Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika 2 000
• Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca  

w Ligockiej   Kuźni 2 000

• Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Zamysłowie 2 000

• Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króla  
w Golejowie 2 000

• Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” 2 500
• Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF” 1 000
• Stowarzyszenie Edukacji Artystyczno–Oświatowej 7 500
• Stowarzyszenie Rodzina Katyńska 272
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 

„PRZYGODA” 2 500

• Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka 
i Ruch” 6 000

• Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych 
„Oblicza” 500

• Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 2 500
•  Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 10 000
• Towarzystwo Kulturalno–Sportowe „KUŹNIA” 25 000
• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, Oddział w Rybniku 500

• Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg 
Katowicki 2 499

• Związek Piłsudczyków Oddział  Terenowy  
w Rybniku 1 000

• Związek  Więźniów Pol i tycznych  Okresu 
Stalinowskiego 1 000

• Związek Sybiraków Koło w Rybniku 669
• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych 1 800 

12.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
I SPORTU
– działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz
  organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców
  Rybnika realizowana przez:*

1.171 300

• Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego  
i Lotniczego

1 000

• Górniczy Klub Sportowy „Pierwszy” Chwałowice 1 000
• Grupa Kolarska „Rybnik” 5 000
• Klub Olimpijczyka „Sokolnia” 3 000
• Klub Piłkarski Kamień 5 000
• Klub Sportowy „RYFAMA”  Rybnik 20 000
• Klub Sportowy „U Walka” 5 000
• Klub Sportowy Wielopole 4 000
• Klub Rekreacyjno–Sportowy TKKF „Jedność” 

Grabownia
3 000

• Klub Sportowy „Polonia” Niewiadom 2 000
• Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik” 70 000
• Klub Rekreacyjno–Sportowy TKKF „Naprzód 

Kłokocin”
5 000

• Klub Sportowo–Rekreacyjny TKKF „Parys” 2 000
• Klub Rekreacyjno–Sportowy TKKF „Sokół – 

Chwałęcice”
5 000

• Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Piaski”

4 500

• Klub Sportowy „Silesia” Rybnik 3 000
• Klub Sportowy „Górnik” Boguszowice 2 000
• Miejski Uczniowski Klub Sportowy SZS Rybnik 267 000
• Miejski Klub Szachowy 40 000
• Młodzieżowy Klub Sportowy „32” Radziejów 

– Popielów
2 000

• Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 145 000
• Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” 52 000
• Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

„Smerfy”
9 000

• Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy „Rybki” Rybnik 15 000
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ZARZĄDZENIE NR 94/2005
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie: miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25,  

w roku 2005.
Działając na podstawie:

– art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U.  Nr 64, poz. 593 z póź. zm.), w wykonaniu Uchwały  
Nr 253/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika, z dnia 25 lutego 2004r.,  
w sprawie określenia warunków ustalania opłat za pobyt w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25.

na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim 

Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, w roku 2005, 
w wysokości 1 967,18 zł.

§ 2.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu 

Pomocy Społecznej w Rybniku, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w formie obwieszcze-
nia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w Gazecie Rybnickiej.

Załącznik do Zarządzenia nr 94/2005 Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 30 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie: miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 

przy ul. Żużlowej 25, w roku 2005.
Działając na podstawie:

– art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64. poz. 593 z póź. .zm.)

obwieszcza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, w roku 2005, 
w wysokości 1 967,18 zł.

§ 2.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowią-

zującą od dnia 30 marca 2005 r.
§ 3.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali

• Ludowy Klub Sportowy Ochojec „Płomień” 3 000
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Laura” 2 000
• Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału 

Śląskiego
300

• Rybnickie Towarzystwo Speedrowera 2 500
• Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 151 500
• Rybnicki Klub Motorowy 230 000 
• Towarzystwo Kulturalno–Sportowe „Kuźnia” 9 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny” 4 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Rapier” 2 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” 6 000
• Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” 6 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” 4 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 2 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik” 4 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka” 6 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” 6 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Bushi” 2 000
• Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik 40 500
• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska  

– Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska 
– Śląskie

15 000

• Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 5 000

V. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych
 2.078.156 zł

1.
SZKOŁY PODSTAWOWE
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”,
   Rybnik, ul. Orzepowicka 15 A

282 952

2.
GIMNAZJA
• Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”,
   Rybnik, ul. Orzepowicka 15 A

198 720

3. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 248 649
• Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii 

Rzymskiej, Rybnik, ul. 3 Maja 22 174 226

• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik,    
ul. Chrobrego 39 41 383

• Spółdzielnia Pracy „Oświata” – Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych, Rybnik, ul. Chrobrego 39, 33 040

4. SZKOŁY ZAWODOWE 1.195 748
• F.E.U.H. „Prymus”– Dariusz Prus, Rybnik, ul. Św. 

Józefa 30, Prywatne Technikum Uzupełniające, 
Prywatna Szkoła   Policealna dla Dorosłych

367 360

• Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, Rybnik, 
ul. Chrobrego 39, Prywatne Policealne Studium 
Zawodowe Techniki Farmaceutycznej

155 348

• Spółdzielnia Pracy „Oświata” – Technikum 
Mechaniczne, Technikum Zawodowe, Policealne 
Studium Zawodowe, Rybnik, ul. Chrobrego 39  

298 400

• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Łodzi – Małgorzata 
Morzyszek, Policealne studia: Ekonomiczno–
Handlowe, Administracji, Turystyki, Informatyki, 
Kosmetyki, BHP, Dedektywów i Ochrony, Rybnik, 
ul. Świerklańska 42 

153 680

• Prywatne Policealne Studium Menadżerskie 
„EKONOMIC”, Rybnik, ul. Hallera 19

76 960

• COBRA–Południe Sosnowiec, Rybnik ul. Kościuszki 
23, Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu 32 320

• Towarzystwo Edukacji Bankowej Poznań, Rybnik, 
ul. Kościuszki 5, Policealne Szkoły: Informatyki 
i Internetu; Projektowania i Reklamy; Turystyki; 
Euro College

111 680

5.
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
• Zespół Szkół Urszulańskich - Liceum Ogólnokształcące, 

Gimnazjum, Rybnik, ul. 3 Maja 22
152 087

VI. Szkoły publiczne 912.666 zł

Lp. Dotowana szkoła
Kwota 
dotacji

w zł

1.
GIMNAZJA
• Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii 

Rzymskiej, Rybnik, ul. 3 Maja 22
549 861

2.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 

Unii Rzymskiej,  Rybnik, ul. 3 Maja 22
362 805



lp. podmiot nazwa projektu
kwota 

przyznana
1 2 3 4
1

Dom Kultury Boguszowice
„Letni azymut” – warsztaty profilaktyczno-wychowawcze 5 600,00 zł 

2 „1+2 Bezpieczne miesiące” 10 000,00 zł 
3 „Akademia zdrowia” 850,00 zł 
4

Dom Kultury Niewiadom

„Mam ciekawsze zajęcie niż picie” – program antyalkoholowy 10 000,00 zł 
5 „Małe Formy Lato 2005” 3 000,00 zł 
6 „Małe Formy Zima 2005” -   zł 
7 „Niewiadomska Promocja Zdrowia” 1 500,00 zł 
8

Fundacja Elektrowni Rybnik

Pismo artystyczne „Plama” kwartalnik -   zł 
9 XIII Ogólnopolski Konkurs Sztuki 3 000,00 zł 
10 Plener malarski Rybnik 2005 „Rybnik Moje Inspiracje 2005” 3 000,00 zł 
11 IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik 2005 20 000,00 zł 
12 X Rybnicka Jesień Kabaretowa „Rybnik 2005” 15 000,00 zł 
13 Gimnazjum Nr 12 Udział młodzieży w spektaklu profilaktyczno–wychowawczym 1 155,00 zł 
14 Gimnazjum Nr 4 Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób zagrożonych patologiami społecznymi 40 000,00 zł 
15

Górniczy Klub Sportowy „Pierwszy” Chwałowice
V Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Edwarda Jankowskiego 1 000,00 zł 

16 Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział zawodników w sekcji trójboju siłowego w zawodach 5 000,00 zł 
17 Międzynarodowa Liga Juniorów Trójboju Siłowego – wyciskanie sztangi leżąc 1 500,00 zł 
18 Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 3 000,00 zł 
19

Grupa Kolarska „Rybnik”
Grand Prix Rybnika MTB – Cross Country kolarstwo 3 000,00 zł 

20
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
– kolarstwo

5 000,00 zł 

21 Klub Piłkarski „Kamień”
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja szkolenia oraz uczestnictwo w obligatoryjnych 
imprezach sportowych

3 000,00 zł 

22 Klub Rekreacyjno–Sportowy TKKF „Sokół” Chwałęcice
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży oraz bieżące 
utrzymanie boiska sportowego

3 000,00 zł 

23 Klub Rekreacyjno–Sportowy TKKF „Zuch” Orzepowice Współzawodnictwo sportowe  dzieci i młodzieży 3 000,00 zł 

24
Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik”

Prowadzenie systematycznego, całorocznego szkolenia grup młodzieżowych oraz udział w rozgrywkach 
mistrzowskich PZPN

30 000,00 zł 

25 VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży 9 000,00 zł 
26 Obóz profilaktyczno–terapeutyczny „Celny strzał” 10 000,00 zł 
27

Klub Sportowy „Polonia” Rybnik
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł 

28 Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Judo w Rybniku 10 000,00 zł 
29 Organizacja Grand Prix (OTK) Seniorów w Judo w Rybniku -   zł 
30

Klub Sportowy Wielopole
Prowadzenie całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży 7 200,00 zł 

31 Dni Wielopola „Zakończenie Wakacji” -   zł 
32 Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Ochojec Jubileuszowy Festyn z okazji 25 lat Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Ochojec 2 000,00 zł 
33 Miejski Klub Strzelecki LOK Organizacja zawodów strzeleckich -   zł 
34

Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”
Całoroczna działalność MKKS „Rybnik” w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży 63 400,00 zł 

35 Rybnicka Szkolna Liga Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika 2 000,00 zł 
36 Rybnicka Dziecięca Liga NBA o Puchar Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2 000,00 zł 
37

Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej
„Mikołaj w MTPN – turniej halowy o Puchar Prezesa MTPN” -   zł 

38 „Turniej Dzikich Drużyn” 1 000,00 zł 
39

Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy „Rybki” Rybnik
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych -   zł 

40 Półfinały oraz Finał Indywidualnego Pucharu Europy w mini żużlu 10 000,00 zł 
41

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie 
Sport osób niepełnosprawnych – V Regionalne Regaty Żeglarskie Rybnik 2005 5 000,00 zł 

42 Sport osób niepełnosprawnych – XIII Regionalny mityng Pływacki Rybnik 2005 5 000,00 zł 
43 Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręg Rybnicki Jubileusz 85–lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Rybnickiego 5 000,00 zł 
44 Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Zamysłów Festyn Zamysłowski „Zamysłów 2005” 2 000,00 zł 

45
Parafia Rzymskokatolicka  św. Jadwigi Śląskiej

Udział młodzieży Rybnika i okolic w XX Światowym Dniu Młodzieży w Koloni i wizyta partnerska w parafii  
w Glashutten w ramach programu partnerskiego: Rybnik Parafia św. Jadwigi - Glashutten Parafia  
św. Filipa i Jakuba

3 000,00 zł 

46 60 Jubileuszowa Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę 3 000,00 zł 
47 Parafia Rzymskokatolicka p.w  św. Jana Sarkandra Festyn Farski – środowiskowy 2 000,00 zł 
48 Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca Festyn Wawrzyńcowy 2 000,00 zł 
49 Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika Festyn XVII Spotkanie Smolnioków 2 000,00 zł 
50

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej
Farski Festyn Dożynkowy 2 000,00 zł 

51 Majówka pod lasem -   zł 
52 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Laura” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 2 000,00 zł 
53

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Rybniku

„I dla ciała i dla ducha” 1 320,00 zł 
54 Rehabilitacja przez turystykę i integracja 1 500,00 zł 
55 Rehabilitacja społeczna przez turystykę 4 000,00 zł 
56 Integracyjny Mikołaj – spotkanie wigilijne 700,00 zł 
57

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybniku

Film fabularno–dokumentalny o WTZ 825,00 zł 
58 Burza folklorystycznych talentów -   zł 
59 Hipoterapia dla uczestników WTZ 2 1 320,00 zł 

Wyniki (z dnia 14 lutego 2005 r.) otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika 
w roku 2005 w zakresie:upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ratownictwa i ochrony ludności; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; realizacji programów profilaktycznych 
i terapeutycznych dla osób zagrożonych patologiami społecznymi; ochrony i promocji zdrowia; działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 39



60

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybniku

Mieszkania chronione – treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -   zł 
61 „Razem – Wigilia integracyjna” 1 000,00 zł 
62 „Daj Szansę – wspierane zatrudnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie” -   zł 
63 Basen, hipoterapia, rehabilitacja lecznicza -   zł 
64 Obchody dnia godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną 4 000,00 zł 
65 „Mimo wszystko” -   zł 
66 Wyjazd krajoznawczo–terapeutyczny uczestników WTZ 1 w Rybniku nad morze 6 000,00 zł 

67 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomych
Kompleksowa rahabillitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną 
niepełnosprawnością

2 600,00 zł 

68 Rybnicki Klub Motorowy Szkolenie adeptów sportu żużlowego 60 000,00 zł 
69

Rybnicki Klub Piłkarski

Z blokowiska na boiska 27 000,00 zł 

70
Prowadzenie systematycznego, całorocznego szkolenia grup juniorów, trampkarzy i przygotowawczej oraz udział 
w rozgrywkach mistrzowskich PZPN

25 000,00 zł 

71 „Wakacje z piłką” – letnie zajęcia z piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych -   zł 
72 Rybnickie Centrum Kultury Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom 50 000,00 zł 
73 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” Festyn środowiskowy „Na sportowo i wesoło baw się razem z nami” 1 000,00 zł 
74 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZGODA” Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez alternatywną formę zdrowienia w chorobie alkoholowej 15 000,00 zł 

75 Rybnickie StowarzyszenieJazz –Club „Mimoza”
Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę. Festiwal Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej „Rybnik 2005”

10 000,00 zł 

76 Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa PL–CB Radio 
Rejonowy Sztab Ratownictwa Rybnik 

Ochrona i promocja zdrowia 5 000,00 zł 
77 Ratownictwo i ochrona ludności -   zł 
78

Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA”
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – Wigilijka -   zł 

79 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna 7 000,00 zł 

80
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Sensoryczno–Motorycznej 
„SENSORIS”

Wrównywanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami rozwojowymi poprzez działalność 
diagnostyczno–terapeutyczno–profilaktyczną

-   zł 

81
Stowarzyszenie na rzecz psychoprofilaktyki i promocji zdrowia 
psychicznego

„Piknik Świętojański” festyn na rzecz integracji osób niepełnosprawnych psychicznie ze społecznością 
lokalną Miasta Rybnika

-   zł 

82

Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zimowy witraż” -   zł 
83 Taniec dla każdego – integracja społeczna -   zł 
84 „Młody Artysta” 1 300,00 zł 
85 IV Edycja happeningu prozdrowotnego „Wiem, jak dbać o swoje oczy” 800,00 zł 
86 Szkolne Igrzyska Sportowe „Apetyt na zdrowie” 750,00 zł 
87 II Igrzyska Sportowe „Apetyt na zdrowie” -   zł 

88
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika–Boguszowic 
„17–tka”

Realizacja programów profilaktycznych i zajęć terapeutycznych w placówce wsparcia dziennego 
w Rybniku–Boguszowicach

100 000,00 zł 

89
Realizacja programu zajęć terapeutycznych w ramach obozu terapeutycznego „Bliżej siebie” 
– Kotlina Kłodzka

30 000,00 zł 

90 Realizacja imprezy środowiskowej – „Dzielnicowy Dzień Dziecka – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” 5 000,00 zł 

91 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w oligatoryjnych imprezach sportowych 
– speedrower

3 000,00 zł 

92 Stowarzyszenie Przyjacioł Dzielnicy Maroko–Nowiny Klub Seniora dzielnicy Maroko–Nowiny działający pod hasłem „Starość to nie choroba” 2 000,00 zł 
93

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „Dwutakt”
VIII Mistrzostwa Śląska w Koszykówce Amatorów 2 000,00 zł 

94 Działalność całoroczna w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu -   zł 
95 III Gala Rybnickiej Koszykówki 1 800,00 zł 
96 Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne–Muzyka i Ruch Koncerty charytatywne propagujące kulturę muzyczną wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie 1 500,00 zł 
97 Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” Edycja albumu z okazji jubileuszu 25–lecia Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” w Rybniku 2 500,00 zł 
98 Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” Nasza Hoym Gruba 2 500,00 zł 
99

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Kuźnia”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja turniejów (szachy) 2 000,00 zł 
100 Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (żeglarstwo) 2 000,00 zł 

101
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 
(jeździectwo)

2 000,00 zł 

102
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynaro-
dowych imprez sportowych – Regaty Żeglarskie „Puchar Rybnika”

3 000,00 zł 

103 Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych (tenis stołowy) 2 000,00 zł 
104 Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Konnych w Skokach przez Przeszkody -   zł 
105 Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia im.Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
I Forum Młodych Instrumentalistów 2 100,00 zł 

106 Wielkie dzieła, sławni wykonawcy -   zł 
107 Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w obligatoryjnych imprezach sportowych 6 000,00 zł 

108
Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik”

Całoroczna działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie 
– lekkoatletyka

-   zł 

109 Całoroczna działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie – biathlon -   zł 

110
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Oddział Rybnik

Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego 12 700,00 zł

111

Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku

Letnie warsztaty profilaktyczno–wychowawcze „Krok ku asertywności” 12 000,00 zł 
112 Letnie warsztaty profilaktyczno–wychowawcze „Być sobą” -   zł 
113 „Wspólnie osiągniemy szczęście” –- letnie warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne -   zł 
114 Letnie warsztaty profilaktyczno–wychowawcze „Pokonaj swoje słabości” 7 000,00 zł 

115
Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziecmi z rodzin alkoholowych przebywajacych
w ZOW – „grupa socjoterapeutyczna”

-   zł 

116 Letni program edukacyjno–terapeutyczny „Ostatnia chwila” -   zł 
117

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi
 Rybnickej im. hm.Józefa Pukowca

„Czas na zdrowy styl życia” 15 000,00 zł 
118 Dni Kultury Harcerskiej -   zł 
119 „Harcerska Służba” 5 000,00 zł 

120 Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy w Rybniku
Organizacja spotkań, odczytów, akademii związanych z roczniczmi wydarzeń historycznych, ważnych w życiu 
Narodu Polskiego

1 500,00 zł 

Ogółem 808 920,00 zł 
Pozostałe oferty nie zostały rozpatrzone z powodu braków formalnych lub niezgodności tematycznej z ogłoszonym konkursem
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KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. maj
„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. maj „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.

3.
01-03.05.  

godz. 15.00- 
22.00

Dzielnicowe obchody 
Święta Konstytucji – festyn

DK  Niedobczyce
tel. 739 81 85

Park im. H. Czempiela
w Niedobczycach

ul. Barbary 23

W programie m.in.: dziecięce zespoły muzyczne i taneczne z rybnickich 
domów kultury;  MOD „Rybnik” i „Majoretki”;  Śląski Show Janusza 

Benesza;  Zespół Muzyczny „New Angels”;  Dechowka Śląska „Rybniczanka” 
oraz koncert „Cały Śląsk gra i śpiewa”, Śląska Biesiada z Hajer Kapelą.

4. 01. – 20.05. Wystawa: „Takie sobie bajeczki” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Prezentacja sylwetki oraz dorobku literackiego Hanny Januszewskiej. Wystawa 
prac plastycznych  wykonanych przez dzieci .

5. 01. - 31.05. Wystawa prac dziecięcych z okazji 
Dnia Matki

DK  Niedobczyce
tel. 739 81 85

Hol DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Wstęp wolny.

6. 01.05. 
godz. 16.00 Festyn „Wielka Majówka” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Park „Górnika” za DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
W programie: Klaunolandia - program dla dzieci,  występy zespołów DK,  

zespół muz. „Barbados”, „A Due”;  konkursy, zabawy, stoiska gastronomiczne.

7. 01.05. Majówka z Klubem Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja ER
ul. Podmiejska

W programie m.in. konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży; koncert zespołu 
„Presto”, Pokazy Rycerskie inscenizujące średniowieczne życie. Wstęp wolny.

8. 01.05. godz. 
15.00 – 22.00

Festyn „XVII Spotkanie 
Smolnioków”

Rada Dzielnicy Rybnik Smolna
tel. 0 604 580 199 Parking przy ul. Sławików Wystąpią: zespół „Artycha”, „Magnes”, Kabaret To Nie My, grupa taneczna 

„Marengo”, „Przygoda” oraz Halina Frąckowiak.

9. 01.05. godz. 
16.00 i 20.00 Johann Strauss „Wiedeńska krew” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

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

Cena biletu 40 zł Spektakl przeniesiony z 03.04.

10. 02.05. godz. 
15.00 – 22.00 Festyn DK Niewiadom tel. 42 13 755

Rada Dzielnicy Niewiadom
Park „Pod Lipami” przed DK 
Niewiadom ul. Mościckiego 15

W programie: atrakcje i konkursy dla dzieci, występ Miejskiej Orkiestry Dętej 
z mażoretkami, zespół muzyczny, zabawa taneczna, loteria fantowa.

11. 03.05. Dni otwarte Muzeum Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Muzeum czynne w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny.

12. 03.05. 
godz. 17.00

Koncert z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132 Rynek Gwiazdą koncertu będzie ELENI. Szczegóły na afiszach..

13. 03.05. Ogłoszenie konkursu 
pt. „Pamiątki przeszłości” DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Konkurs z okazji jubileuszu 50–lecia DK Niewiadom dla posiadających 

pamiątki dotyczące DK. Ogłoszenie wyników konkursu 15 maja na festynie.

14. 03.05. „Dekowskie klimaty” 
– konkurs plastyczny DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Konkurs z okazji 50–lecia DK Niewiadom jest przeznaczony dla przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjum. 

15. 03.05. „Z dziejów Domu Kultury 
i Niewiadomia” - konkurs literacki DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Konkurs z okazji 50–lecia DK Niewiadom jest przeznaczony dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i pogimnazjalnych. 

16. 03.05.
od godz. 15.00 Majówka z Klubem Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska

Widowisko estradowe w krainie Dalmatyńczyków z grami, zabawami 
i konkursami, występ „Rapy Pana Yapy”.

17. 04.05. – 31.05. „Exlibris dla biblioteki” 
– wystawa pokonkursowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541 Galeria PiMBP ul. Szafranka 7 Ekspozycja w ramach obchodów 60 – lecia PiMBP w Rybniku.

18. 04.05.
godz. 18.00 Wernisaż wystawy fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska Wernisaż Grupy 16.03. Wstęp wolny.

19. 05.05. 
godz. 18.00

Koncert chóru z Larissy i zespołu
 PSM II st. w Rybniku

Urząd Miasta, PSM I i II stopnia 
Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1 Szczegóły na afiszach. Wstęp wolny.

20. 06.05. – 31.05. „Otwórzmy szerzej oczy i serca” -  
wystawa fotografii

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Wystawa fotografii uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku 
z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

21. 06.05. 
godz. 17.00 Otwarcie wystawy: „Jam sessions” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wystawa sztuk Beaty Tomas połączona z koncertem jazzowym. Wystawę 

można zwiedzać do końca maja 2005 r. Wstęp wolny.

22. 06.05. 
godz. 18.00 Franciszek Nieć – grafika Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska Wystawa połączona z koncertem fortepianowym Tomasza Pali. Wstęp wolny.

23. 06.05. 
godz. 19.00

G. Beauvais Garcin i Marie 
Chevalier „Klan wdów”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Komedia w wykonaniu Teatru „Scena Prezentacje” z Warszawy. 
Występują m.in. Krystyna Tkacz, Magdalena Zawadzka, Joanna Żółkowska. 

Cena biletu 35 oraz 30 zł. Spektakl przeniesiony z 09.04. 
Zachowują ważność bilety nabyte wcześniej.

24. 07.05. 
godz. 15.00 Krzyżówka Szczęścia Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska

Konkurs połączony z widowiskiem teatralnym pt. „Jaś i Małgosia”. 
Wstęp wolny.

25. 07.05. godz. 
15.00-22.00 „Majówka pod lasem” – festyn DK  Niedobczyce

tel. 739 81 85 Boisko w Popielowie Szczegóły u organizatora.

26. 07.05. 
godz. 17.00 „Wieczór Sztuk” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
Wystawa fotografii pt. „Cabana Padis”.  Spotkanie z poetą Maciejem 
Szczawińskim. Koncert zespołu wokalnego „6 na 6”.  Wstęp wolny.

27. 08.05. 
godz. 17.00 „Koncert  Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Estrada „Pod Wierzbą”

ul. Saint Vallier 1 Koncert plenerowy; wystąpi Szkoła Muzyczna „Yamaha”. Wstęp wolny.

28. 09.05. – 31.05.
60 lat działalności Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rybniku

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna, tel. 42 23 541 Hol PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

29. 09.05. 
godz. 12.00 „Obudź się – Minnesota Blues” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w ramach programu profilaktycznego w wykonaniu Teatru 

Ludowego z Nowej Huty. Impreza zamknięta.

30. 10.05. Wyjazd na balet „Dziadek do 
orzechów” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny w Gliwicach Balet w II aktach; cena: 25 zł (w tym przejazd i bilet wstępu). 

Zapisy do 04.05 u organizatora. Wyjazd o godz. 9.15

31. 11.05. 
godz. 16.00 Kalambury Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska

Konkurs połączony z widowiskiem teatralnym pt. „Przygody Kotki Frylki”. 
Wstęp wolny.

32. 12.05. godz. 
9.00

Konkurs Gwary Śląskiej
„Po naszymu”

Szkoła Podstawowa Nr  21 oraz
DK Niedobczyce tel. 739 81 85

Sala widowiskowa DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Wstęp wolny

33. 13.05. Otwarcie wystaw jubileuszowych DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Wystawy: malarstwa Jerzego Kempego oraz plastycznej (do 31.05) 
i modelarstwa kartonowego, pamiątek z DK Niewiadom. 

34. 13.05.  godz. 
10.00

Spektakl „Msza wędrującego” wg 
Edwarda Stachury w wykonaniu 

Anny Chodakowskiej
Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna, tel. 42 23 541
Sala wykładowa PiMBP

ul. Szafranka 7 Bilety w cenie 17 zł u organizatora, tel. 42 23 541 wew. 413.

35. 13.05. 
godz. 18.00

PROSCENIUM
cykliczne spotkania sceniczne DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93
Grupa teatralna „Nie Wiadomo Co” w spektaklu „Lekcja” Eugene Ionesco 
oraz „Teatr Wyobraźni” ze spektaklem „Porwanie” na podst. I. Iredyńskiego. 

Wstęp wolny.

36.
13. - 15.05. 

godz. 15.00-
22.00

IV Międzynarodowy Integracyjny 
Piknik Muzyczny „Rybnik 2005”

DK  Niedobczyce
tel. 739 81 85

Park im. H. Czempiela
w Niedobczycach

ul. Barbary 23
M.in.: koncert zespołu „The Silver Cadillac” czyli przeboje Presleya;  

koncert zespołów muzycznych z Czech, Słowacji, Węgier.

37. 13. – 15.05. VII Festiwal Sztuki Teatralnej Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja ER
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora.

38. 14.05. 
godz. 17.00

Impreza jubileuszowa
 – program operetkowy DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Impreza zamknięta. W  trakcie: program operetkowy, film krótkometrażowy 

o DK Niewiadom.
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39. 15.05. 
godz. 14.00

Festyn Jubileuszowy z okazji
50-lecia DK Niewiadom DK Niewiadom tel. 42 13 755 „Park pod Lipami” przed DK 

Niewiadom ul. Mościckiego 15 Szczegóły u organizatora.

40. 15.05. 
godz. 17.00 „Koncert Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Estrada „Pod Wierzbą”

ul. Saint Vallier 1 Koncert plenerowy; wystąpi Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”. Wstęp wolny.

41. 17.05. godz. 
9.00 i 11.00 „Po równi pochyłej” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w ramach programu profilaktycznego w wykonaniu Studia 

Teatralnego TZR w reż. J. Majewskiego. Impreza zamknięta.

42. 18.05. godz. 
8.15 i 11.00 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1 Temat: Poetyka filmu przemocy. Impreza dla szkół.

43. 18.05. 
godz. 16.00 Wykład w języku francuskim Alliance Francaise tel. 42 24 097 Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna ul. Szafranka 7
Wykład w języku francuskim na temat Alzacji połączony z degustacją. Wstęp 

wolny.

44. 19. - 20.05. XXIII Festiwal Piosenki Dziecięcej 
im. Tadeusza Paprotnego DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93 Szczegóły  –  www.dkchwalowice.pl

45. 19. - 20.05. 
godz. 10.00

III Przegląd Przedszkolnych 
Grup Rytmiczno–Muzycznych 

„Roztańczone Pantofelki”
DK Boguszowice tel. 42 52 016, 

43 43 831
Sala kinowa DK  Boguszowice ul. 

Plac Pokoju 1 Przegląd adresowany jest dla dzieci przedszkolnych 5 i 6 latków,

46. 19.05. godz. 
8.00 – 14.00 Audycje umuzykalniające dla szkół Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1 Temat: „Jazz”. Impreza dla szkół.

47. 19.05. 
godz. 16.00

Promocja książki Jadwigi Mandery 
i Anieli Tajner „Poczet polskich 

królowych i księżnych”
Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna tel. 42 23 541
Czytelnia PiMBP

ul. Szafranka 7
Spotkaniu będzie towarzyszyć miniekspozycja wybranych 

portretów autorstwa Jadwigi Mandery.

48. 19.05. 
godz. 17.00 „Dzień Matki” DK  Niedobczyce

tel. 739 81 85
Sala widowiskowa DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Koncert w wykonaniu młodzieżowych zespołów tanecznych. Wstęp wolny.

49. 20.05. „Noc muzeów” Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

35 rocznica działalności Muzeum w Rybniku – udostępnienie dla 
zwiedzających w porze wieczorowej i nocnej i specjalny program.

Szczegóły na afiszach.

50. 21.05. 
godz. 8.00

„Szlakiem czeskich zamków” 
– wycieczka DK Niewiadom tel. 42 13 755 Czechy Wycieczka do czeskich zamków Raduń i Kravare. Cena 30 zł normalny i 25 zł 

ulgowy (studenci, dzieci). Informacje u organizatora.

51. 21.05. 
godz. 18.00 Cinema Off DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93 Pokaz  filmów niezależnych. Wstęp 2zł

52. 22.05. 
godz. 16.00 „Magia tańca” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Premiera spektaklu muzycznego w wykonaniu Małego Teatru Tańca TZR  

i Szkoły Tańca „Iskra” z Gliwic. Cena biletu 5 zł

53. 22.05. 
godz. 17.00 „Koncert  Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Estrada „Pod Wierzbą”

ul. Saint Vallier 1
Koncert plenerowy; wystąpi Ognisko Muzyczne i Rybnicki Kwintet Dęty. 

Wstęp wolny.

54. 24.05. „Dzień Matki” – obchody DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom, ul. Mościckiego 15 
oraz Klub „Olimp” Impreza zamknięta dla dzieci z zajęć socjoterapeutycznych.

55. 24.05. 
godz. 17.00 Koncert dla rodziców Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala kameralna RCK

ul. Saint Vallier 1 Koncert chóru chłopięcego TZR. Wstęp wolny.

56. 24.05. 
godz. 18.00 „Tak idziemy przez życie” Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Fundacja ER
ul. Podmiejska

Prezentacja Grupy Plastycznej Magia Kolorów oraz koncert fortepianowy 
Doroty Zaziębło.

57. 25.05. „Muzyka na Ratuszu” 
– „Słowiańskie inspiracje”

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

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystąpi „Kwartet Jorgi”.

58. 25.05. 
godz.18.00 „Wieczór dla mojej mamy” DK Chwałowice tel. 42 16 222, Sala kolumnowa DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
Wystawa plastyczna Mirelli Frydeckiej i  dzieci z Przedszkola ze Świerklan 

Górnych,  występ zespołu „Tańczące Nutki”, występ zespołu tańca 
nowoczesnego „Piruet”.

59. 25.05. 
godz. 20.00 Jean Pierre Dopagne „Belfer!” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Monodram w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka. 

Cena biletu 50 i 40 zł

60. 26.05. godz. 
15.00 – 22.00 XII Festyn Szkolny Rada Rodziców przy SP 2 tel. 755 75 

45 oraz Rada Dzielnicy Smolna
Boisko Szkolne SP 2 ul. 

Wodzisławska 46 Informacja na plakatach.

61. 28.05. 
godz. 12.00

Koncert Laureatów III Przeglądu 
Przedszkolnych Grup 

Rytmiczno–Muzycznych 
„Roztańczone Pantofelki”

DK Boguszowice tel. 42 52 016, 
43 43 831

Ogród Farski – Boguszowice Stare 
przy ul. Małachowskiego Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.

62. 28.05. 
godz. 15.00 Festyn „Dla małych i dużych”

Przedszkole nr 13, Rada Dzielnicy 
Chwałowice, DK Chwałowice tel. 

42 16 222
Park „Górnika” za DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93
W programie: Orkiestra Dęta kop. „Chwałowice”, dziecięca „Szansa na 

sukces”, występ zespołów dziecięcych, zespoły muzyczne, konkursy, zabawy.

63. 29.05. 
godz. 15.00

Kornel Makuszyński „O dwóch 
takich co ukradli księżyc”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Młodzieżowego Teatru „Zwierciadło”  
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Cena biletu 8 zł

64. 29.05. 
godz. 17.00 „Koncert Pod Wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Estrada „Pod Wierzbą”

ul. Saint Vallier 1 PSM I i II stopnia w Rybniku. Wstęp wolny.

65. 30.05. 
godz. 9.30

Kornel Makuszyński „O dwóch 
takich co ukradli księżyc”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK
ul. Saint Vallier 1

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Młodzieżowego Teatru „Zwierciadło”  
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Cena biletu 5 zł

66. 30.05.
godz. 17.00 „Naszym mamom” Klub Harcówka tel. 42 22 544 Klub Harcówka ul. Zakątek 19 W programie artystycznym wystąpią dzieci z kółek zainteresowań. Wstęp 

wolny.

SPORT I TURYSTYKA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

67. maj 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

68. maj VII edycja Rybnickiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki 2004/2005 Jerzy Lazar tel. 739 58 09 Sala MOSiR

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

69. 01.05. Rynek Basket MOSiR tel. 42 27 853 Rynek Szczegóły u organizatora.

70. 01.05. godz. 9.00 Turniej Tenisa Ziemnego Open Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98 Fundacja ER, ul. Podmiejska Inauguracja sezonu letniego na kortach tenisowych Fundacji ER. 

Wpisowe 30 zł
71. 01.05. godz. 10.00 Szachowy Turniej 1–Majowy Fundacja ER, tel. 739 18 98 Fundacja ER, ul. Podmiejska Wstęp wolny.

72. 03.05. godz. 9.00 Otwarty Turniej Skata Sportowego Klub Skata „Silesia”, Klub 
Harcówka  tel. 42 22 544

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19 Wstęp wolny.

73. 03.05. godz. 9.00 Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci  
w wieku szkolnym Open

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja ER
ul. Podmiejska Kategorie: do 10 lat, do 14 lat, system pucharowy.

74. 03.05. godz. 10.00 „Szachowa Majówka” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa 
DK Chwałowice ul. 1 Maja 93 Otwarty turniej szachowy z nagrodami. Wstęp wolny.

75. 03.05. Górska Majówka na Szyndzielni PTTK Rybnik tel. 42 28 072 Szyndzielnia Majówka z okazji 50–lecia Komisji Turystyki Górskiej oraz  
70-lecia Górskiej Oznaki Turystycznej. Szczegóły u organizatora.

76. 07.05. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 14.30 juniorzy, 16.30 seniorzy: KS „Polonia” Niewiadom – LKS 
„Dąb” Dębieńsko. Wstęp na mecz seniorów 3 zł

77. 14.05. 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 – RKP III 
Rybnik.

78. 15.05. Zlot Turystów Kolarzy Szlakami Jana 
Pawła II PTTK Rybnik tel. 42 28 072 Rybnik – Stodoły,  Ośrodek 

Rekreacyjny Elektrowni Rybnik Regulamin dostępny w PTTK.

79. 21.05. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 14.30 juniorzy, 16.30 seniorzy: KS „Polonia” Niewiadom – LKS 
Łuków. Wstęp na mecz seniorów 3 zł

80. 25.05. godz. 10.00-
17.00 Szkoła Pleców CRiR „Bushido” tel. 42 35 944 CRiR „Bushido”

ul. Floriańska 1
Bezpłatne konsultacje z rehabilitantami. Profilaktyka i ćwiczenia na 

dolegliwości bólowe  kręgosłupa. Obowiązkowy strój sportowy.

81. 28.05. 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 – TKKF 
„Parys” Niedobczyce;

godz. 15.00 juniorzy, 17.00 seniorzy:
KS „Polonia” Niewiadom – LKS „Granica” Ruptawa. Wstęp na mecz 

seniorów 3 zł

82. 28.05. godz. 9.00 
– 13.00

Grand Prix Rybnika w Szachach 
Szybkich P-15’ 2005

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących tel. 45 68 925

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

Zapisy na sali na pół godz. przed zawodami. Wpisowe 5 zł od 
uczestnika.

83. 31.05. Świetlicowy turniej tenisa stołowego DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Turniej między dzielnicowy dla dzieci i młodzieży.

http://www.dkchwalowice.pl
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Nie wypalaj traw!
Jak co roku, wraz z ocieplaniem się aury, następuje okres 

wzmożonego wypalania traw na łąkach i nieużytkach. Pro-
ceder ten jest prawnie zabroniony i wysoce karygodny, po-
nieważ stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, rujnuje 
życie biologiczne na wypalonych terenach, zanieczyszcza 
powietrze, angażuje też jednostki straży pożarnej, mogącej 
nieść pomoc w innych przypadkach.

Znamy przypadki ciężkich poparzeń, a nawet wypadki 
śmiertelne, do których dochodziło podczas wypalania traw. 

Przeciwdziałaj wypalaniu traw, 
powiadamiaj o tym procederze 

odpowiednie służby!
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Policja 997,  42 95 200
Straż Pożarna 998,  42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999,  42 23 666
Straż Miejska 986,  42 27 254
Pogotowie zimowe  43 29 560, 43 29 563
Pogotowie energetyczne 991,  42 21 847, 30 32 146
Pogotowie gazowe 992,  42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993,  42 24 645

Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994,  42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we  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 Kry zy so we go  42 22 277
Pogotowie dźwigowe  42 24 085

  42 95 200 Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994, 
Rybnickie telefony alarmowe:

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

Tel. (czynny w cza sie dyżurów): 42 37 268.
W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

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

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

Dyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie 

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

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00

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

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

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

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

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

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

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

DRUK:

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik,
Rynek 12a

BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

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

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

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

tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Powiatowy Rzecznik Kon su men tów 42 28 300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oferuje następujące 
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

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

tel./fax 258 16 45el./fax 258 16 45el. ÷7 od 8.00 do 15.00

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

Biuro poselskie Marii Wiśniowieckiej 
ul. Białych 7, III piętro pokój 312. 

Samoobrona RP zaprasza mieszkańców Rybnika na dyżury poselskie 
w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do 14.00

Samoobrona RP w Rybniku, Biuro Powiatowe zaprasza sympatyków oraz 
zainteresowanych od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 16.00
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