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Śnieg był uciążliwy... i urokliwy.

Śniegu dostatek...

Zdjęcia: S, M.T., Wydz. 
Promocji i Informacji UM

Więcej na stronie 24.

Zalegający na dachach śnieg stanowił zagrożenie zarówno dla budynków, jak i dla ludzi. Na 
zdjęciach akcja zrzucania śniegu z dachu Urzędu Miasta i rynkowej kamienicy.



Noworoczna rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

c.d. na stronie 4

Z konsekwencją...

— Od kilku lat spotykamy się na prze-
łomie roku, by na łamach ”GR” podsu-
mować stary i przybliżyć mieszkańcom 
Rybnika plany władz samorządowych na 
nowy rok. Trzeba przyznać, że od kilku lat 
pana działania opierają się konsekwent-
nie na kilku priorytetach: niezmienności 
lokalnych podatków, budowie kanalizacji, 
poprawie układu komunikacyjnego miasta 
i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

— Kondycja materialna samorządów 
sprawia, że nie jesteśmy w stanie spełnić 
absolutnie wszystkich oczekiwań miesz-
kańców, trzeba się więc skupić na kilku 
priorytetach. Co ważne, ostatni przez 
panią wymieniony jest często warunkiem 
realizacji wcześniejszych. Jestem przeko-
nany, że obecnie te właśnie zadania są 
dla naszego miasta najważniejsze, a ich 
realizacja wymaga zarówno czasu, jak 
i konsekwencji. 

— Od czterech lat proponuje pan pozo-
stawienie stawek podatku lokalnego na tym 
samym poziomie, opłaty targowej jeszcze 
dłużej, a od tego roku nawet jej obniżenie. 
Czemu to ma służyć? 

— Stały poziom podatków od nieru-
chomości dotyczy mieszkańców bezpo-
średnio i jest ważnym elementem polityki 
społecznej. Konkurencyjny podatek od 
nieruchomości związanych z działalnością 
gospodarczą sprzyja rozwojowi małych 
i średnich przedsiębiorstw, bo ich wła-
ściciele analizują, gdzie najkorzystniej 
ulokować firmę. Podobnie w przypadku 
podatku od środków transportu. I taka 
polityka podatkowa daje efekty. W 
kontekście pojawienia się w Rybniku 
kilku dużych marketów, obniżenie opłaty 
targowej ma służyć zrównoważonemu 
rozwojowi handlu.   

— Konieczności budowy sieci kanali-
zacyjnej nie neguje nikt, choć realizacji 
tego ogromnego zadania problemy nie 
omijają...

— Mieszkańcy Rybnika mają świa-
domość, że kanalizacja jest warunkiem 
życia w czystym środowisku, a często 

również podstawą ważnych inwestycji, 
a tym samym rozwoju miasta. Wspomnieć 
należy również o wynikającym z dyrektywy 
unijnej ustawowym obowiązku gminy dba-
nia o naturalne środowisko. Dzięki tej in-
westycji, po 2010 roku unikniemy płacenia 
słonych kar za nieekologiczne działania. 
Aktualnie z zakontraktowanych 400 km 
sieci (w sumie będzie jej ponad 600 km) 
wykonano połowę, a więc wynik jest 
dobry, co zostało zauważone przez tzw. 
komitet monitorujący czyli nieformalne 
stowarzyszenie gmin – beneficjentów 
środków unijnych w ramach przedsięwzięć 
proekologicznych. Rybnik, jako jedna 
z czterech gmin w Polsce, został nagrodzo-
ny niewielką, bardziej w wymiarze symbo-
licznym, premią NBP, na którego koncie 
środki unijne na to zadanie są lokowane. 
I byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie problemy 
z wykonawcami, wynikłe głównie z niskich 
cen ofertowych firm na międzynarodo-
wych przetargach i niekorzystnego dziś 
dla nich przelicznika euro na złotówki. 
Tak więc na nasze działania przekłada się 
polityka finansowa państwa wzmacniająca 
złotówkę, wbrew wcześniejszym przewidy-
waniom analityków. Zrobimy wszystko, 
by zapewnić odpowiednie tempo, jak 
i najwyższą jakość robót, nawet za cenę 
odsunięcia najsłabszej firmy z kontraktu, 
choć wiąże się to z ogromnym niebezpie-
czeństwem przerwania robót na długi czas. 
Wyprzedzenie harmonogramu przez firmę 
realizującą roboty w Radziejowie i Popie-
lowie dowodzi, że jest to możliwe również 
na innych odcinkach budowy sieci. Trzeba 
się więc może zastanowić na sposobami 
większego zdyscyplinowania wykonawców 
i bardziej efektywnego nadzoru. Wtrącając 
małą dygresję: jestem pod wrażeniem or-
ganizacji i tempa pracy na placach budów 
Plazy i Focus Parku – to jest naprawdę 
imponujące. A wracając do kanalizacji 
– problemy z jej realizacją spędzają nam 
sen z powiek i pochłaniają masę energii, 
a dodać trzeba niekorzystne dla samo-
rządów zapisy ustawowe. Ta inwestycja 
to ciągłe borykanie się z oporem materii, 
problemem, który świadomie wzięliśmy 
na siebie. Ale jestem pewny, że sobie 
z nim poradzimy, a efekt będzie można 
bez przesady nazwać przedsięwzięciem 
epokowym.

— I priorytet trzeci: poprawa układu 
komunikacyjnego. Temat, który za spra-
wą coraz większego zatłoczenia dróg jest 
w ostatnich miesiącach wśród rybniczan 

szczególnie żywy. Czy w tej sferze możemy 
liczyć na poprawę?

— Trzeba sobie zdać sprawę, że to 
dziedzina wyjątkowo droga, a  wymownym 
tego przykładem jest koszt kilometra 
autostrady wynoszący ok. 20 mln zł. My 
w Rybniku, póki co, autostrady budować 
nie będziemy, choć biorąc pod uwagę stu-
dium komunikacyjne dla naszego miasta, 
obwodnice, by mogły spełniać swoją rolę, 
powinny, w nie tak znów dalekiej przyszło-
ści, mieć cztery pasy ruchu. Ubiegły rok 
pod względem inwestycji drogowych był 
niezły: uruchomiliśmy będący pierwszym 
etapem obwodnicy północnej łącznik 
między ulicami Gliwicką i Rudzką wraz 
z nowym rondem, przepustowość ruchu 
zwiększyło też rondo przy wyjeździe 
z ul. Podmiejskiej na Rudzką, kwestią 
tygodnia lepszej pogody jest udrożnienie 
ul. Żorskiej. Z wiosną zakończy się budo-
wa skrzyżowania z ruchem okrężnym ulic 
Raciborskiej, Wiejskiej i Wodzisławskiej, 
ze zjazdem w ul. Dworek. Dzięki negocja-
cjom z miastem, sporą część kosztów tych 
robót wzięły na siebie inwestujące przy 
Żorskiej firmy. W tym roku od remontu 
wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej w Nie-
dobczycach rozpocznie się modernizacja 
drogi krajowej nr 78. Następny etap robót 
to modernizacja fragmentu tej drogi od 
Rudy w stronę Gliwic. Powstaną chodniki, 
trzecie pasy na wzniesieniach, droga zo-
stanie lepiej oświetlona. Całkowity koszt 
modernizacji wyniesie 58 mln zł, z czego 
45 mln zł to pozyskane przez nas na to 
zadanie środki unijne. Jak widać – warto 
się o nie starać! Szczególnie jednak widzę 
potrzebę, choć to dalsza perspektywa, 
modernizacji i częściowo budowy drogi 
Racibórz–Pszczyna, z newralgicznym 
fragmentem Rybnik–Żory. Inwestycją 
tą udało mi się zainteresować premiera 
Marcinkiewicza, ale temat ten już gościł na 
waszych łamach („GR” 12/2005, s. 3).

— Kontynuując jeszcze temat komuni-
kacji: nagromadzenie dość blisko centrum 
kilku dużych placówek usługowo–han-
dlowo–rozrywkowych, a słyszeliśmy, 
że Rybnikiem interesują się kolejne sieci 
handlowe jak np. Praktiker, grozi jeszcze 
dłuższymi korkami...

— Byłbym nieuczciwy, gdybym powie-
dział, że się tego nie obawiam. Ale jestem 
przekonany, że owe inwestycje przyniosą 
miastu więcej pożytku niż szkody. Choć 
nigdy nie byłem entuzjastą centrów 
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handlowych, trzeba jednak przyznać, że takie 
obiekty wpływają na atrakcyjność miasta, 
przyciągają do niego ludzi, są po prostu mia-
stotwórcze. Położone w samym centrum Plaza 
i Focus będą świadczyć usługi z tzw. „górnej 
półki”, gdzie masowy klient będzie gościł 
rzadziej. Poza tym obie placówki dysponować 
będą dużymi parkingami pod– i nadziemnymi. 
Mogą się zdarzać kumulacje ruchu, jak to miało 
miejsce w dniach po otwarciu Tesco i Media 
Markt, ale takie problemy przeżywa większość 
rozwijających się miast.

— Pozyskanie inwestorów handlowych ma-
jących w sumie zapewnić około 3 tys. miejsc 
pracy, to duży sukces. Strukturę miasta wzmoc-
niliby dodatkowo inwestorzy produkcyjni.  
Z tymi w naszym mieście nieco gorzej...

— Spoglądając na plan zagospodarowania 
przestrzennego widać, że Rybnik posiada 
niezbyt wiele terenów inwestycyjnych wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych. Dwa najważniejsze 
obszary to Kłokocin, który zaktywizuje się po 
powstaniu autostrady A1, drugi – to specjalna 
strefa ekonomiczna w pobliżu elektrowni, 
nieopodal drogi w kierunku Gliwic. Istnieje 
koncepcja zagospodarowania tego terenu, a do 
jej realizacji miasto pozyskało wstępnie trzech 
partnerów: elektrownię „Rybnik”, Vattenfall 
(Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny)  
i Fundację Ekoterm Silesia. Teren trzeba sko-
munikować i uzbroić, co w latach 2006–2007 
kosztować będzie ok. 25 mln zł. Kiedy się z 
tym uporamy, możemy zabiegać o inwestorów 
produkcyjnych. I oni przyjdą... Martwią mnie 
natomiast problemy terenów poprzemysłowych 
w Niedobczycach, Niewiadomiu czy Paruszow-
cu oraz zdegradowane dzielnice pogórnicze.  
Z tym wciąż nie możemy dać sobie rady, bo sa-
morządowe środki są zbyt małe, a i państwo nie 
pomaga. Niedawno podjąłem decyzję o utwo-
rzeniu specjalnego funduszu na bazie opłaty 
eksploatacyjnej od kopalń, z przeznaczeniem 
na rewitalizacje tych dzielnic. Jest wstępna 
deklaracja firm – m.in. elektrowni „Rybnik”  
i Vattenfalla – o dofinansowaniu tego funduszu. 
Zdaję sobie sprawę, że jeżeli przedsiębiorstwa 
ulokowane na terenach poprzemysłowych nie 
otrzymają pomocy w formie koordynacji działań, 
choćby w dziedzinie wymiany uzbrojenia, mogą so-
bie nie poradzić, a nas będzie to kosztowało utratę 
miejsc pracy. (Więcej na ten temat na s. 14)

— Podczas rozmowy o inwestycjach wciąż 
przewija się temat pozyskiwania bezzwrotnych 
środków pozabudżetowych: od prywatnych 
inwestorów, z budżetu państwa, a głównie  
z funduszy i programów unijnych. Rybnik w tej 
dziedzinie jest prawdziwym specjalistą. I to jest 
czwarty priorytet...

— W ub. roku z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regionalnego  

i Sektorowy Program Operacyjny – Transport), 
a także z Programu Łagodzenia Skutków 
Restrukturyzacji Przemysłu Węglowego i z 
Funduszu Spójności (d. ISPA) na ubiegło-
roczne zadania na kanalizację pozyskaliśmy 
w sumie ponad 27,5 miliona zł. Ze środków 
z ZPORR, przy udziale własnym miasta i 
budżetu państwa, modernizowane jest Ryb-
nickie Centrum Kultury, obiekty w Kamieniu i 
zaplecze hotelowe stadionu przy ul. Gliwickiej, 
układ komunikacyjny Raciborska–Dworek i in. 
inwestycje. Jak już wspominałem, dużą kwotę 
pozyskaliśmy na remont rybnickiego odcinka 
drogi krajowej nr 78. Dofinansowana z UE zo-
stała realizacja elektronicznej karty miejskiej.  
W tegorocznym budżecie, wśród ponad 270 mln zł  
przeznaczonych na inwestycje, prawie połowa 
to właśnie środki zewnętrzne, z czego 120 mln 
już przyznane. W sumie w br. zaplanowaliśmy 
pozyskanie niebagatelnej kwoty 160 mln zł. 
Na rozpatrzenie czekają nasze wnioski na 
dofinansowanie m.in. rozbudowy przedszkola 
w Paruszowcu–Piaskach, remont DK w Bogu-
szowicach czy adaptację wieży ciśnień zabyt-
kowej kop. „Ignacy” na cele turystyczne. Jeżeli 
tylko pojawia się program, w którym mieści 
się jakieś nasze zadanie, składamy aplikację. 
Od początku widziałem w środkach zewnętrz-
nych szansę na rozwój miasta i nadal uważam,  
że niewykorzystywanie tych możliwości byłoby 
grzechem zaniechania.

— Jednak opozycyjni radni, za sprawą 
umieszczenia po stronie dochodowej budże-
tu na 2006 rok środków zewnętrznych, już 
pozyskanych i tych planowanych, zarzucają 
mu nadmierne „rozdęcie” i miano „budżetu 
wyborczego”...

— Pozyskane i planowane środki unijne 
muszą się znaleźć w budżecie po stronie docho-
dów, a obligatoryjny wkład własny miasta po 
stronie wydatków – takie są zasady tworzenia 
budżetu. I zapewne również tegoroczny budżet 
będzie nie mniej dynamiczny niż poprzedni,  
a realizacja niektórych inwestycji będzie zale-
żała od tego, czy uda nam się pozyskać środki 
zewnętrzne czy nie. Nie mogę się natomiast 
zgodzić z opinią, że to „budżet wyborczy”, 
ponieważ zapisane w nim zadania są efektem 
świadomej polityki inwestycyjnej i realizacją 
celów zawartych w dawno już opracowanej 
strategii rozwoju miasta, a nie doraźnymi, 
koniunkturalnymi przedsięwzięciami, wzbu-
dzającymi łatwy poklask elektoratu. Gdyby to 

miał być budżet wyborczy, zaplanowalibyśmy 
głównie budowę chodników i łatanie dziur  
w drogach... Również w ubiegłych latach opozy-
cja rysowała czarne scenariusze: nie powstaną 
sale gimnastyczne, nie zostanie zbudowana 
Plaza itd. I te scenariusze się nie spełniły.  

— Jeśli mowa o wyborach, nie mogę nie za-
dać pytania, na które odpowiedź chciałoby znać 
wielu rybniczan: czy będzie pan kandydował na 
urząd prezydenta miasta na trzecią kadencję?

— To bardzo poważna decyzja i proszę 
pozwolić mi na osobistą refleksję. Osiem lat 
prezydentury to kolosalny wysiłek, okupiony 
brakiem czasu na życie prywatne, stresem  
i zmęczeniem, zasypianiem z myślą o proble-
mach miasta i budzenia się z nimi. Ale to był 
świadomy wybór i nie chcę teraz narzekać. 
Negatywne aspekty są jednak rekompenso-
wane widocznym rozwojem miasta, dobrymi 
ocenami jego zarządzania dokonywanymi 
przez obiektywne i profesjonalne gremia, co 
znajduje wyraz w ogólnopolskich rankingach  
i konkursach. Jest to również zasługa stabilnej 
sytuacji politycznej w Radzie Miasta, która 
zamiast sporami, mogła się zająć problemami 
miasta. I takiej stabilizacji życzę rybniczanom 
w kolejnej kadencji. I choć sukcesy cieszą, 
zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy można było 
zrobić inaczej, lepiej. A ponieważ mam duszę 
sportowca, nie wyobrażam sobie, by bez pod-
jęcia walki z tej rywalizacji zrezygnować. Więc 
zapewne podejmę rękawicę...

— Jeśli już wstąpiliśmy na grunt osobisty... 
Jakie wydarzenia poza sferą pracy były dla 
pana ważne?

— Z końcem ubiegłego roku, wraz z całą 
rodziną, z zapartym wręcz tchem czekałem na 
narodziny mojego wnuka. Jednak po raz drugi 
zostałem dziadkiem dopiero w połowie stycznia 
br. Urodził się Mateusz, oczekiwane dziecko 
mojej córki Anny. To rodzinne szczęście spra-
wiło, że również na gruncie osobistym w moim 
życiu pojawiło się wiele optymizmu.

— W nowym roku życzymy realizacji planów 
i zamierzeń, szczególnie tych korzystnych dla 
naszego miasta. Dziękujemy za rozmowę.

— Dziękuję i pozdrawiam wszystkich ryb-
niczan.

Rozmawiała: (r)

c.d. ze strony 3
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Miejski Program Informacyjny 
Godziny emisji: wtorek i piątek o 17.30 

(powtórki co godzinę od 18.30 do 23.30 
oraz w niedzielę od godz. 9.00 do 14.00). 

Audycja dociera do rybniczan za pośrednictwem 
Śląskiej Telewizji Kablowej na kanale S-6. 

Program oglądać również można na stronie www.rybnik.pl 



Przedświąteczna sesja Rady Miasta 21 grudnia 2005

Jeszcze nigdy miejski budżet nie był tak wielki – dochody w roku 
2006 zaplanowano na kwotę 470.577.007,96 zł, zaś wydatki na sumę 
587.737.824,96 zł. Prezentując ten najważniejszy finansowy dokument 
radnym, prezydent Adam Fudali zapewniał, że to budżet wciąż bezpieczny, 
a przede wszystkim – proinwestycyjny. Wydatki majątkowe mają wynieść 
w br. ogółem 270.456.534 zł, co stanowi ponad 46% całego budżetu.

Jeszcze nigdy miejski budżet nie był tak wielki dochody w roku 

Budżet na 4 filarach

c.d. na stronie 6

Życzenia radnym składają harcerze.                                                  Zdj.: r

A ponieważ czas był przedświąteczny, na 
wstępie posiedzenia radni wysłuchali koncertu 
kolęd zespołu „Przygoda”. Do życzeń przyłą-
czyli się harcerze Hufca ZHP w Rybniku, którzy 
na ręce prezydenta oraz przewodniczącego RM 
Michała Śmigielskiego, wraz z przesłaniem 
pokoju, przekazali Ogień Betlejemski. 

Specjalne znaczenie sesji budżetowej podkre-
śliła obecność naczelników wydziałów Urzędu 
Miasta oraz kierowników miejskich jednostek. 
Nim jednak radni „pochylili się” nad budże-
tem, prezydent zrelacjonował prace w mieście 
w okresie międzysesyjnym i mogące mieć wpływ 
na kondycję samorządów w naszym kraju wy-
darzenia oraz ważniejsze spotkania, w jakich 
uczestniczył. Poinformował radnych o rozmowie 
z premierem K. Marcinkiewiczem i wręczeniu 
mu pisma z prośbą o wsparcie projektu budowy 
i modernizacji sieci dróg w naszym subregionie, 
o wizycie w partnerskim Mazamet, walnym zgro-
madzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
które miało miejsce w Częstochowie. Przekazał 
też nadzieje samorządowców związane z budże-
tem UE na lata 2007–2013 i zmianami w pro-
cedurach wykorzystywania środków unijnych, 
przedstawił również aktualny stan przygotowań 
specjalnej strefy ekonomicznej i efekty sprzeda-
ży miejskich nieruchomości. 

Legalny hejnał
Płynąca co godzina z ratuszowej wieży 

melodia skomponowana z okazji obchodów 
800 –lecia Rybnika przez dyrygenta Filhar-
monii Rybnickiej Mirosława J. Błaszczyka 
i „podarowana” przez kompozytora miastu, 

stała się obowiązującym hejnałem. Z jego 
ustanowieniem w formie uchwały Rada Miasta 
wstrzymywała się do czasu wypowiedzenia się na 
ten temat Komisji Heraldycznej w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, która 
najpierw wyraziła zdanie, że hejnał powinien 
zostać przez nią zaopiniowany, by po paru 

miesiącach odpowiedzieć, że nie 
jest to konieczne. Tak więc grany 
codziennie, co godzinę od 6.00 
do 21.00 hejnał, jednogłośnym 
postanowieniem radnych, jest 
absolutnie legalny...

Hossa! 
Skarbnik Bogusław Pa-

szenda przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wnie-
sienia pieniężnego wkładu 
w wysokości 480 tys. zł do 
spółki Hossa, w której udzia-
łowcem jest miasto. Pozwo-
li to na zwiększenie kapitału 
zakładowego spółki z kwoty 
nieco ponad 1 mln 700 tys. zł 

do kwoty 2 mln 199 tys. zł. Spółka wystąpiła 
o zgodę na kontynuowanie, po zakończeniu 
modernizacji Rybnickiego Centrum Kultury, 
działalności gastronomicznej w lokalu usytu-
owanym w tej placówce i środki finansowe są 
potrzebne na jego wyposażenie. Spółka Hossa od 
początku swego powstania wzbudza wyjątkowe 
emocje opozycyjnych radnych. Uważają oni, że 
prowadzenie hotelu i lokali gastronomicznych, 
co stanowi podstawę działalności spółki, nie po-
winno być zadaniem miasta. Prezydent A. Fudali 
wielokrotnie tłumaczył okoliczności powstania 
spółki, tak było i tym razem. Hotel „Olimpia” 
wraz z restauracją działały przez wiele lat w struk-
turach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu. Świetność tych obiektów przypadła 
na lata 70. i 80., kiedy to częstym gościem była 
tu kadra polskich piłkarzy. Kiedy pod koniec lat 
90. RIO zwróciła uwagę na ustawę zabraniającą 
gminom prowadzenia działalności gospodarczej, 
władze samorządowe miały dwa wyjścia: hotel 
i restaurację sprzedać lub do ich prowadzenia po-
wołać spółkę z udziałem miasta. Jak wielokrotnie 
zapewniał prezydent, prób sprzedaży było kilka, 
niestety, standard obiektów poważnych inwesto-
rów odstraszał. Postanowiono zatem utworzyć 
spółkę i ów standard podwyższyć. Udało się to 
również dzięki pozyskaniu środków unijnych, 

a warunkiem ich otrzymania było utworzenie 
nowych miejsc pracy i tak się stało. Oprócz ośrod-
ka w Kamieniu, w majątek spółki wchodzi też 
zmodernizowany hotel „Arena” (d. „Speedway) 
przy miejskim stadionie. W planach miasto nadal 
ma sprzedaż tych obiektów, jednak ze względu 
na wykorzystanie środków unijnych, może to 
nastąpić dopiero po okresie 5–letniej karencji. 
Szczególnie ostro przeciwko utrzymywaniu 
spółki Hossa protestowali radni RIO Stanisław 
Stajer i Krystyna Stokłosa, wyliczając jej straty 
(w 2004 – ponad 200 tys. zł) i wyrażając opinie, 
że pieniądze idące na działalność spółki mogą 
być zdecydowanie lepiej spożytkowane. Radny 
Tomasz Zejer (PiS) pytał o ostateczne koszty 
funkcjonowania spółki i dalsze wobec niej plany. 
W odpowiedzi prezydent A. Fudali przypomniał, 
że również w czasie kadencji 1990–98 hotel 
i restauracja „Olimpia” były finansowane przez 
miasto, tyle że poprzez dotacje dla MOSiR–u 
i były to poważne kwoty. — Przecież nie inwestu-
jemy w obce obiekty, ale takie, które powiększają 
miejski majątek. Kiedy tylko stanie się to możliwe, 
będziemy szukać kupca. Po modernizacji sali 
gimnastycznej, przed obiektami w Kamieniu rysują 
się jakieś perspektywy. Wyposażenie lokalu w RCK 
będzie ostatnią inwestycją spółki, finansowaną 
przez miasto. Ostatecznie radni przystali na do-
finansowanie spółki „Hossa” 14 głosami za, przy 
3 wstrzymujących się i 6 przeciw.

Zmiany w „starym” budżecie
Mimo, że przygotowany jest już „nowy” bu-

dżet, wciąż jeszcze trzeba dokonywać zmian 
w „starym” na 2005 rok. Ich propozycje 
przedstawił skarbnik Bogusław Paszenda.

I tak dochody i wydatki zwiększono o kwotę 
ponad 1mln 400 tys. zł. Dzięki pozyskaniu dofinan-
sowania modernizacji ul. Żorskiej z Funduszu na 
rzecz rozwoju infrastruktury w ramach Programu 
łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa 
w wysokości ponad 280 tys. zł, taka kwota zna-
lazła się jednocześnie po stronie dochodów, jak 
i wydatków. Ponad 480 tys. zł z niewykorzysta-
nych środków wydatków niewygasających ujęto 
w dochodach, zwiększając równocześnie o tę 
kwotę plan wydatków na zakup sprzętu oraz opro-
gramowania na potrzeby Systemu Zarządzania 
Miastem i realizację zadań w ramach Rybnickiej 
Platformy Informacji Cyfrowej. Do budżetu wpro-
wadzono m. in. kwotę ponad 169 tys. zł w wyniku 
porozumień z okolicznymi powiatami w sprawie 
umieszczenia dzieci w Domu Dziecka, a także 
kwotę ponad 222 tys. zł jako pierwszą transzę środ-
ków w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL 
dla Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej. 
Plan wydatków i dochodów MOSiR–u zwiększono 
o kwotę 101,5 tys. zł. 

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 
ponad 2 mln zł – w tym o 1 mln 900 tys. zł z tytułu 
zwiększonych wpływów z udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, a resztę ze zwięk-
szonych wpływów z tytułu opłat administracyjnych, 
kontraktu Ośrodka im. Jana Pawła II z NFZ 
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i zwiększonej w nim ilości usług rehabilitacyj-
nych oraz umowy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dotowanie budowy źródła ciepła dla moderni-
zowanej sali gimnastycznej przy hotelu „Olim-
pia”. Mniejsze od prognozowanych o kwotę 
ponad 638 tys. zł okazały się dochody z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych.  
O kwotę 150 tys. zł zmniejszono wydatki na 
realizację systemu SEKAP oraz wydatki własne  
– o 288,5 tys. zł na modernizację ul. Żorskiej  
i ponad 165 tys. zł na działalność Domu Dziecka.

Wydatki budżetowe zwiększono natomiast  
o kwotę 1 mln 520 tys. zł, w tym o 480 tys. zł 
na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 
„Hossa” (patrz punkt wyżej), o 40 tys. zł dla 
Rybnickiego Centrum Kultury dla wyrównania 
ubytków przychodów w związku z remontem 
oraz również dla tej samej placówki – o 1 mln zł 
na poszerzenie zakresu robót modernizacyjnych 
o remont sanitariatów, garderób dla artystów, 
wymianę instalacji odgromowej i elektrycznej oraz 
malowanie pomieszczeń i sufitu sali widowisko-
wej. W budżecie na 2005 rok dokonano też kilku 
przeniesień, a także zmian w planie przychodów 
i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, 
w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz w 
Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i GW. 

Radny St. Stajer, który znów wrócił do te-
matu spółki „Hossa”, wyraził opinię, że jeżeli 
jej obiekty hotelowe i gastronomiczne można 
sprzedać dopiero za 5 lat, w międzyczasie 
trzeba będzie je znów remontować i ponownie 
wspierać spółkę finansowo. Poruszył też sprawę 
dodatkowego miliona zł na modernizacje RCK, 
stwierdzając, że wymienione zadania powinny 
się znaleźć w kosztorysie od początku. Zmiany 
w budżecie na rok 2005 uchwalono 15 głosami 
za, przy 3 wstrzymujących się i 3 przeciwnych.

Z węgla na gaz
Przy temacie finansów pozostał zastępca 

prezydenta Józef Cyran, przedstawiając rad-
nym projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW. Kwota w wysokości ponad 
1,3 mln zł ma zostać przeznaczona na zmianę 
ogrzewania z węglowego na gazowe Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku oraz jego 
termomodernizację. Spłata pożyczki miałaby 
nastąpić w latach 2007 – 2011. J. Cyran przeko-
nywał radnych, że preferencyjne oprocentowanie  
w wysokości 3% w skali roku i możliwość umo-
rzenia 50% pożyczonej kwoty, to wyjątkowo ko-
rzystne warunki. Zarówno pożyczka, jak i dotacja 
na tę samą inwestycję w wysokości nieco ponad 
800 tys. zł już zostały przyznane w lipcu ub. r., 
stąd pytanie radnej K. Stokłosy, dlaczego dopiero 
teraz zwrócono się do radnych o upoważnienie 
prezydenta do jej zaciągnięcia. J. Cyran wytłuma-
czył to długimi procedurami przetargowymi na 
roboty modernizacyjne. I choć wykonawca został 
już wyłoniony, procedury nie zostały zakończone 
(trwa ustawowy okres oczekiwania na protesty),  

a jeszcze przed upływem 2005 roku należało spo-
rządzić umowę z firmą, z możliwością późniejszego 
aneksu. Uchwałę przyjęto 19 głosami za, przy 3 
wstrzymujących się.

Budżet nie na wszystkie gusty
Mimo wielu na tej sesji słów o finansach, 

dyskusja o „prawdziwych” pieniądzach 
rozpoczęła się dopiero wraz z omówieniem 
projektu budżetu na 2006 rok.

Budżet jako dokument finansowy przedsta-
wił skarbnik B. Paszenda, przypominając, że 
radni mieli możliwość zapoznania się z nim 
już wcześniej, co powinno dyskusję nad jego 
założeniami ułatwić.  

Prezentację budżetu wraz z komentarzem 
do poszczególnych działań prezydent Adam 
Fudali rozpoczął od przedstawienia czterech 
priorytetów czy filarów, jak określił podstawy 
polityki finansowej władz miasta na rok 2006: 
zachowania (od 2003 r.) wysokości stawek lokal-
nych podatków (od nieruchomości, od środków 
transportowych, obniżenie opłaty targowej); 
kontynuację budowy kanalizacji; poprawę 
układu komunikacyjnego miasta i pozyskiwanie 
bezzwrotnych środków finansowych 

Wielkość tegorocznego budżetu, oscylująca 
wokół pół miliarda zł (dochody budżetowe – 
470.577.007,96 zł; wydatki – 587.737.824,96 
zł), wynika w głównej mierze z zawartych w nim 
środków finansowych już pozyskanych i planowa-
nych ze źródeł pozabudżetowych na inwestycje, do 
których doliczyć należy obligatoryjny wkład własny 
miasta. Na inwestycje miasto przeznaczyło prawie  
270,5 mln zł, to jest ponad 46% całego budże-
tu, co stanowi kolejny rekord. Źródła docho-
du budżetowego to: dochody własne i udział  
w podatkach (ponad 40%), środki ze źródeł 
pozabudżetowych (27%), subwencja ogólna 
i dotacje celowe (ponad 30%). Na inwestycje 
ze środków własnych miasta przeznaczonych 
zostanie nieco ponad 29%, reszta to środki 
pozabudżetowe – najwięcej z Funduszu Spój-
ności na kanalizację – 37,86%.). Kontynuacja 
jej budowy kosztować będzie w 2006 r. prawie 
164 mln zł (środki unijne – ponad 102 mln zł,  
z budżetu miasta ponad 32 mln zł, z WFOŚiGW 
– 26 mln zł i reszta wkład gmin Gaszowice  
i Jejkowice). Modernizacja drogi krajowej nr 78 
kosztować będzie ponad 36 mln zł (z budżetu 
ponad 6,5 mln zł, z Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Transport ponad 26,7 mln zł, 
ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego ponad 2,8 mln zł). 
Kontynuowana będzie budowa obwodnicy  
(II etap – ulica Budowlanych – Storczyków do 
Rudzkiej; IV etap Gliwicka – Wielopolska), 
co w sumie kosztować ma prawie 10,5 mln zł  
(z budżetu miasta ponad 5,7 mln zł, z Programu 
łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa 
ponad 3,6 mln zł i z Gminnego FOŚiGW ponad 
1 mln zł). Dokończona zostanie przebudowa 
układu komunikacyjnego w rejonie ulic Racibor-
skiej i Dworek oraz realizacja I etapu budowy  
ul. Zbiorczej. 

Spore są wydatki na inwestycje w sferze kul-
tury: kontynuowana będzie modernizacja RCK 
(ponad 9 mln zł, środki ze ZPORR – ponad 
6,6 mln zł), planowana jest przebudowa Domu 
Kultury w Boguszowicach (ponad 1,6 mln zł). 
W tejże dzielnicy rozpocznie się też budowa 
krytego basenu „na bazie” niedokończonej 
pływalni, a w budżecie przeznaczono na to 
zadanie ponad 1,2 mln zł. Inwestycje obejmą 
też sferę pomocy społecznej. Modernizacji 
doczeka się Miejski Dom Pomocy Społecz-
nej łącznie z wymianą systemu grzewczego  
– z budżetu miasta zostanie wydatkowane po-
nad 1mln zł, zaś reszta – do kwoty ponad 3,7 
mln zł to pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i GW. Dla po-
trzeb Domu Dziennego Pobytu dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Psychoterapii zaadapto-
wany zostanie budynek b. szkoły zawodowej 
przy ul. Karłowicza. Inwestycje czyli inaczej 
wydatki majątkowe, bo zwiększające majątek 
miasta, to jednak tylko część wydatków. Ponad 
50% budżetu przeznaczane jest na: wydatki 
bieżące, wynagrodzenia i pochodne od nich, 
dotacje dla placówek oświatowych, instytucji 
kultury, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
na obsługę długu itp. Wydatki w sferze oświaty 
wyniosą ponad 144 mln zł czyli miasto wyda ze 
środków własnych, oprócz otrzymywanej od 
państwa subwencji oświatowej (91,5 mln zł) 
prawie 50 mln zł, licząc inwestycje, remonty i 
in. koszty; na transport i łączność planuje się 
wydać ponad 83,5 mln zł, na opiekę społecz-
ną –  ponad 64,5 mln zł, na kulturę fizyczną 
– ponad 12 mln zł, na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska prawie 184 mln zł, do mi-
nimum 10 tys. zł zwiększono środki budżetowe 
na działalność każdej z rad dzielnic. Do zadań 
zleconych przez państwo dopłata z miejskiego 
budżetu wyniesie prawie 2,5 mln zł.

Zaplanowany deficyt wynosi ponad 117 mln zł, 
jednak z kilkuletnich doświadczeń można wnio-
skować, że w trakcie roku budżetowego ulegać 
on będzie zmianom. Wskaźniki ustawowe dają 
pewność, że budżet jest bezpieczny: przy mak-
symalnym wskaźniku zadłużenia 60%, w Ryb-
niku wynosi on 42,71%, zaś wskaźnik obsługi 
długu – 7,93% (maksymalnie dopuszczalny 
15%). Prosząc radnych o przyjęcie przedsta-
wionego budżetu, prezydent zapewnił, że daje 
on szansę na dalszy rozwój miasta. 

Wcześniej większość komisji branżowych opo-
wiedziała się za założeniami budżetu jednogłośnie, 
ale były również głosy wstrzymujące się. Również 
dyskusja na sali posiedzeń dowiodła, że część 
radnych miała do budżetu duże zastrzeżenia. 
Zabierający głos jako pierwszy i wyrażający dumę 
z faktu pracy w tej Radzie Miasta, radny BSR 
Henryk Ryszka zaopiniował budżet pozytywnie, 
szczególnie w kontekście dużych nakładów na 
inwestycje, co daje nadzieję na powstanie nowych 
miejsc pracy. Dobrze ocenił też zwiększenie puli 
środków dla rad dzielnic, zwrócił jednak uwagę 
na niedoinwestowanie dzielnic górniczych, szcze-
gólnie rodzimych Niedobczyc, przypominając 
wszystkie bolączki tej dzielnicy – od problemów  
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z realizacją kanalizacji w ub. roku, poprzez trud-
ności inwestorów na poprzemysłowych terenach 
aż do fatalnego stanu osiedla Andersa. 

Radny Kazimierz Zięba (SdPl), mimo dobrze 
ocenianych perspektyw rozwoju miasta, zaniepo-
koił się czy starczy środków na spłatę kredytów. 
Zwrócił uwagę na brak planów budowy mieszkań 
socjalnych dla najmniej zamożnych mieszkańców 
miasta, zbyt małe nakłady dla ZGM, czego kon-
sekwencją są zaniedbania komunalnych zasobów 
mieszkaniowych i ich otoczenia. Zabrakło też 
pieniędzy na rozwój infrastruktury osiedlowej 
i blokowej (chodniki, parkingi, remont dróg). 
Radny polemizował również z planami pewnych 
rozwiązań komunikacyjnych, jak budowa części 
obwodnicy północnej na odcinku od ul. Gliwic-
kiej do Wielopolskiej, co, jego zdaniem, nie rozła-
duje korków. Wyraził też rozczarowanie brakiem 
środków na inwestycje w dzielnicy Nowiny, jak 
modernizacja ul. Orzepowickiej czy budowa 
lodowiska. Radny zadeklarował wprawdzie po-
parcie budżetu, ale z dużymi zastrzeżeniami. 

Radny SLD Wiesław Zawadzki ocenił budżet 
jako bardzo trudny, w którym realizacja inwestycji 
jest zbyt mocno uzależniona od środków zewnętrz-
nych. Mimo to należałoby życzyć miastu, by udało 
się zrealizować jak najwięcej inwestycji. O wielko-
ści deficytu będzie można realnie mówić dopiero 
na końcu roku. Pytał też o przyszłość czynszów  
w lokalach komunalnych, bo opłaty te już zbliżają 
się do wysokości czynszów spółdzielczych, a nie ma 
w nich składki na fundusz remontowy. Ze względu 
na zbyt małe środki dla ZGM, mieszkańcy lokali 
komunalnych tej dotacji wcale nie odczuwają  
i zasoby są w bardzo złym stanie. 

Jako przedstawiciel grupy radnych PiS An-
drzej Wojaczek zapowiedział wstrzymanie się 
od głosu. Nadmiernie „rozdęty”, obciążony zbyt 
dużym deficytem budżet, ocenił jako chwyt pro-
pagandowy w roku wyborczym, mający stworzyć 
wizję dobrze zarządzanego miasta. Prezydent  
w odpowiedzi tłumaczył, że tak wyglądają pro-
cedury pozyskiwania środków unijnych – trzeba  
w budżecie umieścić wszystkie – i te pozyskane,  
i planowane oraz własny wkład miasta. Radny 
Wojaczek podkreślił jeszcze szczególnie niskie 
środki na remonty dróg, pozytywnie ocenił 
natomiast modernizację Rybnickiego Centrum 
Kultury.

Na wstępie swojej wypowiedzi St. Stajer pod-
ważył obiektywność głosowań nad budżetem na 
forum komisji branżowych, gdzie omawiane były 
tylko jego fragmenty. Potem zaś zadał wiele pytań 
związanych z omawianą uchwałą, szczególnie zaś 
z wieloletnimi planami inwestycyjnymi. Bardzo 
duża wydawała mu się suma zaplanowana na 
budowę sal gimnastycznych przy II LO i G12 
– od naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
i Inwestycji Doroty Bienek otrzymał odpowiedź, 
że w ramach tego zadania realizowana będzie 
szersza modernizacja obu placówek i ich otoczenia. 
Radny pytał również, dlaczego miasto nie ubiega 
się o środki zewnętrzne na budowę basenu w Bo-
guszowicach, na co otrzymał odpowiedź, że wśród 
unijnych programów brak jest odpowiedniego 
działania i taki wniosek nie miałby szans. Radnego  

interesowało też przeznaczenie po remoncie 
kamienicy pod adresem Rynek 1 – parter przezna-
czony zostanie na lokal gastronomiczny, reszta na 
lokale do wynajęcia. Zwrócił też uwagę na wysoki 
koszt budowy odcinka drogi od ul. Gliwickiej do 
Wielopolskiej – co wytłumaczono koniecznością 
przeprawy przez Rudę, pytał także o różnicę  
w kosztach wprowadzenia karty elektronicznej – jak 
się okazało, zostały one przeniesione do wydatków 
niewygasających. Następne pytanie dotyczyło spe-
cjalnej strefy ekonomicznej w pobliżu elektrowni, 
która wymaga wielkich nakładów na uzbrojenie. 
Radny sugerował, że przeniesienie tej strefy z 
Kłokocina było zbyt pochopną decyzją. Prezydent 
zaprzeczył, stwierdzając, że uzbrojenie tego terenu 
byłoby jeszcze droższe. Zapewnił też, że ze względu 
na brak w Rybniku terenów inwestycyjnych, bliskość 
autostrady A1 sprawi, że obszar w Kłokocinie 
zostanie również w przyszłości zaktywizowany. 
Następnie radny podniósł temat dróg, stwierdzając, 
że w tej dziedzinie zostało zmarnowanych wiele 
lat, czego konsekwencją jest ogromne zatłoczenie 
centrum miasta. Zwrócił uwagę, że mimo zapo-
wiedzi, nie zaczął się remont drogi krajowej nr 78, 
wciąż nie jest oddany do użytku ostatni odcinek 
remontowanej ul. Żorskiej itd. Uważa, że miasto 
powinno bardziej dyscyplinować wykonawców. 
Jeśli chodzi o kanalizację, radnego zaniepokoiły 
ostatnie problemy, dlatego trzeba robić wszystko, 
by kontrakty nie były zagrożone. St. Stajer uważa 
też, że zaplanowana kwota przeznaczona na bie-
żące remonty dróg jest zbyt mała. Mówił również  
o mizerii finansowej Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, dla którego zaplanowano o 50 tysięcy 
mniej niż w roku ub. Miasto nie wybudowało ani 
jednego mieszkania komunalnego czy socjalnego, 
a kolejki sięgają już 6 lat. Budżet na rok 2006 oce-
nił jako „nadęty” po stronie dochodów środkami 
unijnymi. Jak twierdzi radny Stajer, zadłużenie 
miasta jest w dużym stopniu generowane reali-
zacją nie swoich zadań, a długi trzeba spłacać  
z własnego budżetu, nie zaś ze środków unijnych. 
Tak więc, według radnego RIO, perspektywy dla 
miasta nie rysują się zbyt różowo. Radny podsu-
mował swoje długie wystąpienie stwierdzeniem, 
że prezydent powinien pozostać na swoim sta-
nowisku na kolejną kadencję, by „wyprowadzić 
miasto na prostą”. Kiedy to uczyni, radny Stajer 
uczciwie mu pogratuluje... W podobnym tonie 
wypowiedziała się radna K. Stokłosa, informując, 
że radni RIO budżetu nie poprą. Stwierdziła też, 
że zarówno prezydent, jak i radni BSR odrzucili 
wszystkie sugestie i zastrzeżenia zgłaszane przez 
radnych RIO na posiedzeniu Komisji Finansów 
RM. Wypowiedź radnej K. Stokłosy w trakcie sesji 
była nieco skróconą wersją opinii radnych RIO 
publikowanej na str. 8/9.

 Radny Zygmunt Gajda (BSR) zapowie-
dział poparcie dla budżetu, który jest według 
niego rozwojowy, choć zwrócił też uwagę na 
niedoinwestowanie dzielnic południowych, 
niszczonych górniczą eksploatacją. W budżecie 
nie zauważył też pieniędzy na modernizacje 
wspólnego z Popielowem boiska i jego za-
plecza. Roman Niewelt (BSR) prześledził 
budżety kilku poprzednich lat, w porównaniu 

z którymi ten ostatni jest wręcz rekordowy, od-
pierał też zarzut K. Stokłosy, że jest to „budżet 
wyborczy”. Miasto się rozwija i co do tego nikt 
nie może mieć wątpliwości. Polemizując z opo-
zycyjnymi radnymi, którzy stronę dochodową 
za sprawą środków zewnętrznych uważają za 
„nadętą”, radny R. Niewelt przypomniał, że 
te dochody nie są nam dane z góry, ale trzeba  
o nie zawalczyć. Władze zaś pozyskują je bar-
dzo sprawnie, co może tylko cieszyć, bo pewne 
inwestycje powstają za ułamek kosztów. Trzeba 
tylko zwrócić większą uwagę na wykonawców, 
by realizacja inwestycji nie była zagrożona. 
Radny zauważył też wyjątkowo trudny do roz-
wiązania, wymagający ogromnych pieniędzy 
problem komunalnej substancji mieszkaniowej, 
podkreślił wagę dużych nakładów finansowych 
na oświatę, zadłużenie zaś ocenił jako bezpiecz-
ne, zapowiadając, że BSR budżet poprze. 

Odpowiadając na pytania i sugestie radnych, pre-
zydent A. Fudali zapowiedział stworzenie opartego 
na bazie pobieranej od kopalń opłaty eksploatacyj-
nej funduszu, który byłby przeznaczony głównie na 
rewitalizację dzielnic górniczych i terenów poprze-
mysłowych. Poinformował, że firma Carrefour pod-
trzymała swoją deklarację sfinansowania budowy 
lodowiska na Nowinach. Wypowiedział się też co 
do zarzutów o zbyt małe nakłady dla ZGM, przy-
pominając o sukcesywnych remontach domów przy  
ul. Ogrodowskiego czy przygotowaniu 60 mieszkań 
socjalnych. Prezydent uważa, że mieszkania komu-
nalne nie powinny być budowane i remontowane  
w 100% z budżetu własnego miasta, bo to „beczka 
bez dna”. Do dyskusji na ten temat włączył się, 
również wiceprezydent Jerzy Frelich, mówiąc  
o czekającym miejskie służby zadaniu zewidencjo-
nowania wszystkich budynków komunalnych i zało-
żenie tzw. katastru, co też wymagać będzie środków 
finansowych W odpowiedzi A. Wojaczkowi, który 
budżet nazwał „chwytem propagandowym” prezy-
dent Fudali odpowiedział, że pozyskiwanie środków 
zewnętrznych jest obowiązkiem władz samorzą-
dowych, w Rybniku zaliczonym do priorytetów,  
a budżet sprzyja konsekwentnej realizacji przy-
jętej przez tę ekipę samorządową polityki. Rad-
nemu Stajerowi wyjaśnił przyczynę opóźnień  
w podjęciu robót remontowych drogi nr 78, które 
tkwią w procedurach przetargowych. Podjął też 
po raz kolejny na tej sesji próbę wytłumaczenia 
zaangażowania miasta w modernizację hoteli  
i lokali gastronomicznych spółki „Hossa”, przypo-
minając, że były one i dawniej utrzymywane przez 
miasto, ale za pośrednictwem MOSiR–u. Jeśli 
chodzi o zadłużenie, przytoczył wskaźniki (patrz 
wyżej) oraz ostatni rating czyli ocenę bezpieczeń-
stwa finansowego wystawioną przez niezależną 
instytucję na bardziej pozytywną czyli stabilną. 
Na zakończenie dyskusji prezydent jeszcze raz 
zaapelował o przyjęcie budżetu. W głosowaniu 
został on zaaprobowany przez 16 radnych,  
3 wstrzymało się od głosu, przeciw były 4 osoby. 
Na sugestie przewodniczącego Rady Miasta radni 
podarowali sobie wolne głosy i już o godz. 20.00, 
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, mogli 
myśleć o nadchodzących świętach.

(r)
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Blok Samorządowy Rybnik
W stałych komisjach RM i na posiedzeniu 

Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2005 r. prze-
dyskutowaliśmy założenia budżetu i sam bu-
dżet na rok 2006. Należy podkreślić, że jest to 
budżet wyjątkowy, takiego budżetu w historii 
Rybnika jeszcze nie było. Od czasu powstania 
samorządu lokalnego w 1990 roku, strona 
dochodowa budżetu miasta systematycznie 
rośnie. Jeżeli w latach 1991–1998 strona docho-
dowa kształtowała się w granicach 100–150 mln, 
a w latach 1999–2003 w graniach 200–290 mln, 
to w ubiegłym roku dochód wyniósł już 350 mln, 
a w budżecie 2006 już 470 mln zł. Z porównania 
tych liczb widać, że po stronie dochodowej budżet 
miasta rośnie dynamicznie. Prezydent i podległe 
mu służby wykazują szczególnie dużą aktywność 
w pozyskiwaniu funduszy ze środków UE, stano-
wiących o dynamicznym wzroście przychodów. 
O te fundusze trzeba walczyć, ubiegać się o nie 
w różnych konkursach i kwalifikacjach, trzeba 
przygotowywać odpowiednie projekty i doku-
mentacje – trzeba włożyć bardzo duży wysiłek 
administracyjny i intelektualny, aby je zdobyć.

Miasto weszło w korzystanie z tych funduszy 
zdecydowanie i sprawnie ku zadowoleniu miesz-
kańców. Jest to nowy sposób finansowania, który 
na długo musi się ugruntować w rzeczywistości 
naszych miast. W obecnym budżecie takich środ-
ków jest 121 mln. zł, tj. 27% całego dochodu. 

Po stronie wydatków w budżecie mamy 580 mln zł, 
w tym: wydatków na oświatę 144 mln zł, na opie-
kę społeczną 64 mln zł (również w tym zasiłki 
i świadczenia rodzinne), na administrację 
32 mnl zł, na kulturę fizyczną 12 mln zł. Razem 
na wydatki bieżące przewiduje się 54% budżetu, 
tj. 317 mln zł. Subwencje i dotacje, które otrzy-
mujemy z budżetu państwa nie wystarczają na 
wydatki, bardzo często miasto musi dopłacać, by 
utrzymać odpowiednie służby. I tak do oświaty 
dopłacamy 50 mln zł. Robimy to co roku, by po-
ziom usług oświatowych w zakresie wychowania 
dzieci i młodzieży (przedszkolnej, szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich) utrzymać na 
wysokim poziomie, wymaganym przez status 
stolicy regionu. Cieszymy się, że poziom oświaty 
stale rośnie, mamy jednak świadomość, że jest 
to kosztowne.

Pozostałe ok. 270 mln zł planuje się przezna-
czyć na inwestycje. Jest to 46% budżetu. W skali 
kraju będą to rekordowe wydatki. Kumulacja 
ta wynika z pewnych poślizgów, jakie wystąpiły 
w ostatnim roku w realizacji budowy kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach Rybnika, ale również 
z realizacji nowych zadań w budowie dróg 
i remontów budynków. I tak m. in. na kanalizację 
planuje się wydać 168 mln, na remont RCK – 9 mln, 
na modernizację drogi krajowej nr 78 – 36 mln 
zł, na remont MDPS 7 mln zł., na remont urzą-
dzeń sportowych 5 mln zł, na likwidację azbestu 
w budynkach 3 mln zł. Nasze miasto, przeznaczając 

ok. 25% swojego budżetu w ciągu 6 ostatnich 
lat, zajmuje czołowe miejsce w klasyfikacji na 
najbardziej proinwestycyjne miasto w Polsce. 
W planowanym budżecie ten wskaźnik wynosi 
46%, dlatego należy spodziewać się (przy wy-
konaniu tych zadań) że będziemy liderem tej 
klasyfikacji, ale przecież nie o konkurs chodzi, 
ale o stabilny i zrównoważony rozwój miasta. 
Będzie to widoczne dla wszystkich gołym okiem. 
Rybnik jest i będzie w tym roku wielkim placem 
budowy, gdyż oprócz miasta prywatni inwestorzy 
planują dodatkowo zainwestować ok. 460 mln zł. 
Będą korzyści z nowych miejsc pracy, ale będzie 
to się wiązało również z wielkimi utrudnieniami 
dla mieszkańców, gdyż życie „na budowie” jest 
trudne. Duże utrudnienia będą powodować 
objazdy przy remoncie drogi krajowej nr 78 
Gliwice – Rybnik – Wodzisław, przy remoncie 
Placu Wolności, przy robotach kanalizacyjnych 
w dzielnicach oraz wymianie sieci wodociągowej 
w centrum miasta. Mamy nadzieję, że mieszkańcy 
cierpliwie to przyjmą.

Wszystkie służby miasta muszą pracować 
z dużą odpowiedzialnością i na pełnych obro-
tach, by inwestycje realizowane były terminowo 
i na odpowiednim poziomie. Ten budżet to 
umożliwia. Życie i realizacja będzie przynosić 
zagrożenia, trzeba im sprostać. 

Niestety, przy dużych inwestycjach do 116 mln zł 
rośnie zadłużenie miasta a narastająco 
do 198 mln zł, po wyłączeniu prefinansowania 
daje to wskaźnik zadłużenia 35% (przy dopusz-
czalnym 60%). Przeprowadzony reting finansowy 
przez Frisch Polska S.A. w lipcu 2005 r. jest 
korzystny dla miasta. Rybnik posiada wysoką 
i  stabilną wiarygodność kredytową. Oczywiście, 
na wszystko pieniędzy nie starczy, jest jeszcze 
wiele potrzeb dlatego niektóre z nich muszą 
poczekać.

Blok Samorządowy Rybnik popiera rozwój 
miasta, dlatego radni BSR głosowali za przyję-
ciem tego budżetu. 

Przewodniczący Klubu Radnych BSR 
Romuald Niewelt

Platforma Obywatelska
Tegoroczny budżet miasta na pierwszy rzut oka 

jest naprawdę imponujący. Tegoroczny deficyt 
miasta wyniesie ok. 117 mln zł, co przy pełnej 
realizacji zadań zakładanych w tymże budżecie 
na koniec 2006 r powiększy dług publiczny miasta 
do niebotycznej kwoty ok. 240 mln zł, tj. ok. 52% 
tegorocznych dochodów budżetowych miasta 
(ustawowy wskaźnik max. 60% prognozowanych 
dochodów), które już i tak szacowane są na wyrost 
bez potrzebnego marginesu rezerw. W tym miej-
scu nie sposób nie przytoczyć zagrożenia, jakim 
dla tegoż budżetu są kontrowersje w sprawie opo-
datkowania niektórych gruntów i budowli (chodzi 
o podatek od ER), który może zburzyć tegoroczny 
budżet i rzucić cień na budżety lat następnych. 

Omawiając tegoroczny budżet nie sposób nie 
wspomnieć o wciąż malejącej dotacji dla ZGM 
na remonty budynków (1,75 mln zł na rok 2006 
przy 5 mln zł w 2003 r) komunalnych w mieście. 
W tym miejscu nadmieniam, iż opieka nad ludźmi 
niezamożnymi, którzy przecież w zdecydowanej 
większości zamieszkują zasoby ZGM–u, należy 
do obowiązków miasta. W ubiegłym roku miasto 
dofinansowało spółkę „Hossa” i jej podległe 
hotele kwotą wyższą aniżeli tegoroczne dotacje 
do ZGM. W tym wszystkim widać, iż sytuacja fi-
nansowa miasta jest coraz trudniejsza, co wynika z 
problemów, z jakimi boryka się polska gospodarka 
i rząd. Reasumując – budżet, który można nazwać 
radosną twórczością wyborczą (w 2006 r. wypadają 
wybory samorządowe), trzeba podkreślić, iż twórcy 
tegorocznego budżetu odzyskują już świadomość, 
iż coraz bardziej balansują nad skrajem przepaści 
(czytaj: na skraju zapaści finansowej miasta), do 
której pozostaje już tylko mały krok. Dlatego 
ja, jako radny i obywatel tegoż miasta, jestem 
przeciwny nie inwestycjom, lecz sposobem ich 
finansowania. Życie na kredyt prędzej czy później 
kończy się krachem finansowym. Dlatego w głoso-
waniu nad budżetem w dniu 21.12.2005 r. byłem 
przeciwny przyjęciu budżetu w tejże formie.

Radny PO Bronisław Drabiniok

Prawo i Sprawiedliwość 
Przedstawiony budżet na 2006 rok jest nadmu-

chany niczym balon z wykazanym deficytem ponad 
116 mln zł. Uważamy, że jest to przeszacowany 
rachunek i jak w ubiegłych latach pośrednio trak-
tujemy to jako chwyt propagandowy, który ma 
pokazać wizję oszczędnego i dobrze zarządzanego 
miasta. W naszej ocenie deficyt za 2006 rok będzie 
zdecydowanie niższy. Widzimy rażąco niedosza-
cowane wydatki związane z remontami obiektów 
podlegających Zakładowi Gospodarki Mieszka-
niowej oraz na remonty dróg realizowane przez 
Wydział Dróg. Uważamy, że za małe są środki na 
remonty placówek oświatowych i kulturalnych, 
przede wszystkim na wymianę okien. W budżecie 
na 2006 rok, jako szczególnie nieuzasadnione, są 
wydatki związane z dofinansowaniem spółki „Hos-
sa”. Natomiast cieszy nas inwestycja w Rybnickim 
Centrum Kultury, lecz czy w kontekście powstania 
Plazy i Focus Parku miasto ma pomysł na korzyst-
ne zagospodarowanie Teatru po remoncie? Czy 
deficyt tej głównej placówki kultury w mieście nie 
ulegnie drastycznemu zwiększeniu, zważywszy na 
potencjalnie niższe przychody. Wobec powyższego 
radni z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymują się 
od głosu

Radni PIS Andrzej Wojaczek, Tadeusz 
Gruszka i Tomasz Zejer

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska 
Radni RIO nie poparli budżetu miasta na 2006 

rok i głosowali przeciwko jego przyjęciu. Nasze 
sugestie i wątpliwości zgłaszane w komisjach 
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problemowych, a szczególnie podczas posiedze-
nia Komisji Finansów, nie uzyskały aprobaty tak 
prezydenta, jak i radnych z ugrupowania BSR, 
będących w zdecydowanej większości. Nasze 
zastrzeżenia dotyczą następujących spraw:

• malejącej z roku na rok dotacji na remonty 
budynków mieszkalnych będących w zarządzie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (z 5 mln zł 
w 2003 r. do 1,75 mln zł na 2006r.);

• braku nakładów na likwidację barier architek-
tonicznych dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo;

• założenia rezerwy ogólnej na poziomie 
3 mln zł, co odpowiada 3–krotnemu wzrostowi 
w porównaniu z rokiem 2005 (rok 2006 jest ro-
kiem wyborczym i trzeba widocznie zabezpieczyć 
środki na „kiełbasę wyborczą”);

• zaplanowania nakładów inwestycyjnych 
w wysokości nabożnych życzeń, a nie realnych 
możliwości ich wykonania, przy czym realizacja 
wielu zadań uzależniona jest od pozyskania 
środków zewnętrznych;

• zaplanowania na aktualizację planu prze-
strzennego zagospodarowania miasta 600 tys. zł, 
który to plan dopiero co Rada Miasta zatwier-
dziła w miesiącu czerwcu 2005 roku, a koszt jego 
opracowania wyniósł 1,8 mln zł;

• prognozowania dochodów na wysokim 
poziomie, mimo świadomości zagrożenia ich 
osiągnięcia ze względu na kontrowersje dotyczą-
ce opodatkowania niektórych gruntów i budowli 
– chodzi głównie o budowle występujące w ener-
getyce i grunty pod wodami przemysłowymi;

• założenia deficytu budżetowego w astro-
nomicznej kwocie 117 mln zł, co stanowi 337% 
dynamiki do deficytu przewidywanego na koniec 
2005 r. – stąd skumulowany niedobór na koniec 
2006 roku będzie oscylował w granicach 211mln 
zł, chociaż jak uczy doświadczenie lat ubiegłych, 
będzie on pewnie znacznie niższy.

Budżet miasta na 2006 r. określany przez 
jego twórców i zwolenników jako budżet proin-
westycyjny i prorozwojowy, w rzeczywistości po 
stronie dochodów jest mocno nadęty środkami 
pomocowymi Unii Europejskiej. Jeżeli środki te 
nie wpłyną do kasy miasta, wówczas wiele zadań 
nie będzie zrealizowanych, jak to miało miejsce już 
w poprzednich latach. Widząc piętrzące się kło-
poty i opóźnienia przy priorytetowym zadaniu, 
jakim jest budowa kanalizacji, jesteśmy pełni obaw 
o terminowe i bezpieczne ukończenie kontraktu. 
Ponadto zauważamy, że wieloletnie zaniedbania 
w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych 
w naszym mieście dają się we znaki kierowcom 
w coraz to większym stopniu. Brak gotowych 
obwodnic, planowany w 2006 roku w Rybniku 
remont drogi krajowej nr 78 (Gliwice – Wodzi-
sław) oraz zapowiadane uruchomienie centrów 
handlowo–rozrywkowych (Plaza i Fokus), a także 
otwarcie kilku supermarketów w centrum miasta 
i jego okolicy, doprowadzą niechybnie do paraliżu 
komunikacyjnego. 

Brak wyobraźni oraz roztrwonienie w prze-
szłości dziesiątków milionów złotych z miejskiej 
kasy na zadania, które nie były zadaniami 

własnymi gminy (takie jak kampus, szkoła mu-
zyczna, hotele...), negatywnie odbiją się na naszej 
egzystencji.

Drażliwym tematem są na pewno mieszkania 
komunalne, których utrzymanie należy do zadań 
gminy. Sprzedaż niektórych mieszkań niewiele 
zmieniła. Zbyt niskie nakłady na remonty do-
prowadzą do dramatycznej sytuacji. W Rybniku 
w chwili obecnej okres oczekiwania na mieszkania 
socjalne jest dłuższy niż 6 lat, co jest zjawiskiem 
skandalicznym. Pamiętać należy również, że ro-
snące gwałtownie zadłużenie miasta (zakładany 
niedobór skumulowany powyżej 200 mln zł) może 
na koniec 2006 roku przekroczyć dochody własne 
gminy. Spłacać zadłużenia trzeba będzie tylko 
z dochodów własnych, co potrwa wiele lat i na długo 
obniży chociażby zdolność inwestycyjną miasta. 

Mimo, iż ustawowe wskaźniki deficytu i zadłu-
żenia nie są obecnie przekraczane, to należy mieć 
świadomość, że przy ogromnym zadłużeniu państwa 
musi nastąpić czas kontroli wydatków budżetowych, 
co w prostej linii przełoży się na dyscyplinowanie 
wydatków budżetowych w samorządach. Wówczas 
ulegną zmianie wskaźniki, a nadmierne zadłużenie 
miasta będzie nie lada problemem. Wizja świetlanej 
przyszłości Rybnika może prysnąć. Czy rozpoczęte 
wiekopomne zadania będzie można szczęśliwie za-
kończyć? Obecny prezydent powinien więc znowu 
kandydować, aby pokazać, jak ukończyć to swoje 
dzieło. Najbliższa przyszłość  pokaże, a rok 2006 
zapowiada się już „ciekawie”. 

My, radni RIO nie widzimy budżetu miasta 
na 2006 r. tak różowo jak prezydent i jemu bez 
reszty oddani radni, którzy go popierają (i to nie 
tylko radni z BSR).

Radni RIO Krystyna Stokłosa, 
Longin Bednorz i Stanisław Stajer

Socjaldemokracja Polska
Uchwalenie przez Radę Miasta budżetu na rok 

2006 rodzi pytania: jaki ten budżet jest, czy mógł-
by być inny, czego w nim nie ma. W mojej ocenie 
przyjęty budżet jest budżetem proinwestycyjnym 
i rozwojowym, albowiem zakłada się, że ok. 270 
mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, które 
powinny procentować w przyszłości. 

Dobre kierunki budżetu to: budowa kanalizacji 
sanitarnej, realizacja kolejnego etapu drogi Ob-
wodnicy Północnej miasta Rybnika, usprawnienie 
ruchu tranzytowego dzięki przebudowie drogi kra-
jowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez nasze 
miasto, modernizacja ul. Gliwickiej i Rybnickiej. 
Pozytywnym kierunkiem określonym w budżecie 
są też zadania modernizacyjno–inwestycyjne 
służące ochronie środowiska, w tym utrzymania 
terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i 
parków, przedsięwzięć związanych z ochroną 
powietrza, gospodarką wodną, ochroną ppoż. 
i ochroną zdrowia. Porównując dochody (470 
mln zł) i wydatki (587 mln zł) występuje deficyt, 
który zakładany jest w budżecie na rok 2006 na 
poziomie 117 mln zł. Zachodzi zatem pytanie czy 
deficyt ten będzie w ciągu roku spłacony, a jeśli 

tak – to z czego. Zakłada się, ze deficyt będzie 
spłacony m.in. z następujących źródeł: z przychodu 
z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w wysokości 44 mln zł; z przychodów 
z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 
krajowym w wysokości 42 mln zł; z przychodów z 
tytułu innych rozliczeń krajowych 11 mln zł.

 Moim zdaniem, niewystarczające działania 
bądź ich brak w budżecie na rok 2006 istnieją 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Brak jest 
polityki pozyskiwania mieszkań socjalnych po-
przez adaptację budynków służących na ten cel, 
np. byłych hoteli robotniczych. Zabrakło również 
działań ZGM–u na rzecz poprawy warunków 
zamieszkiwania lokatorów, dotyczy to budynków 
jak i rozwoju infrastruktury, w tym parkingów, 
chodników, placów zabaw, zieleńców. Należa-
łoby rozbudować bazę sportową na potrzeby 
placówek dydaktycznych tj. sal gimnastycznych, 
boisk sportowych, basenów i lodowisk, tam gdzie 
ich nie ma lub są, ale nieadekwatne do potrzeb. 
Trzeba również przyspieszyć działania w zakresie 
monitoringu wizyjnego w poszczególnych dzielni-
cach naszego miasta z uwagi na skalę niszczenia 
budynków i infrastruktury, kradzieże, rozboje 
i temu podobne. Za niewystarczające uważam 
działania miasta w zakresie remontów dróg 
i chodników w poszczególnych dzielnicach oraz 
środki na likwidację azbestu z budynków uży-
teczności publicznej. Brak jest zrównoważonego 
rozwoju dzielnic naszego miasta.

Pomimo tych mankamentów budżetu miasta 
Rybnika na rok 2006 budżet ten poparłem, bo nie 
mogę blokować inwestycji potrzebnych miastu. 
Miasto Rybnik ma się rozwijać nadal, wykorzy-
stując w tym celu także środki pomocowe z Unii 
Europejskiej. Niech powstają nowe zakłady 
pracy, które zagwarantują nowe miejsca pracy, 
niech Rybnik nam pięknieje, a nam mieszkańcom 
żyje się lepiej.

Radny SdPl Kazimierz Zięba

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tegoroczny budżet jest bardzo trudny ze 

względu na zakładany bardzo duży deficyt, ale 
też bardzo ambitny, bo zakłada wielkie nakłady 
na inwestycje w naszym mieście. Większa część 
środków finansowych na te inwestycje, dzięki 
staraniom władz miasta, będzie pochodziła 
z funduszy unijnych. Jest to pozytywny czynnik, 
który usprawiedliwia i zmniejsza obawy związane 
z tak dużym deficytem.

Ponadto z doświadczeń z realizacji budżetów 
w poprzednich latach wynika, że w trakcie roku 
budżetowego deficyt jest znacznie ograniczony i 
zmniejszany. Dlatego budżet na rok 2006 trzeba 
przyjąć i życzyć, aby zostało zrealizowane jak naj-
więcej inwestycji uwzględnionych w tegorocznym 
budżecie naszego miasta. 

Radny SLD Wiesław Zawadzki
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Radni na finiszu
Pracowite były ostatnie dni 2005 roku dla rybnickich radnych. Na trzy 

dni przed Sylwestrem zebrali się na ostatniej w tym roku sesji zwyczajnej. 
Przebiegła ona wyjątkowo sprawnie...  
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Porządek do zmiany
Fakt, że radni spotkali się już tydzień 

po sesji budżetowej spowodował zmiany 
w porządku obrad. Przewodniczący Rady 
Miasta Michał Śmigielski zaproponował 
wykreślenie z obrad punktów dotyczących 
przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji i 
informacji prezydenta o pracach w mieście, 
z czym radni zgodzili się jednogłośnie.   

Pożyczki na projekty
Cztery kolejne uchwały omówił skarb-

nik miasta Bogusław Paszenda, a roz-
począł od projektu w sprawie pożyczek 
na prefinansowanie projektów Zinte-
growanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. W trakcie 2005 
roku miasto zaciągnęło pożyczki na łączną 
kwotę 5.761.712,15 zł na prefinansowanie 
modernizacji budynku Rybnickiego Centrum 
Kultury, przebudowę skrzyżowania na drodze 
wojewódzkiej nr 920 i przebudowę układu ko-
munikacyjnego w Rybniku, realizowanych ze 
środków Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Przyjmując 
jednogłośnie uchwałę, radni wyrazili zgodę, 
by pożyczki z budżetu państwa zaciągnięte 
w Banku Gospodarstwa Krajowego na pre-
finansowanie wspomnianych projektów stały 
się pożyczkami długoterminowymi, które 
będą podlegały spłacie w 2006 r., po otrzyma-
niu środków z budżetu Unii Europejskiej.   

Zmienili budżet
Radni dokonali zmian w budżecie 

miasta na 2005 rok. W uchwale czyta-
my o zwiększeniu dochodów i wydatków 
o 456.852,60 zł, co wynika m.in. z realizacji 
projektu „Wsparcie na modernizację oferty 
edukacyjnej” w ramach programu Phare 
i wprowadzenia do budżetu zaliczkowej 
transzy w kwocie 345.567,34 zł na projekty 
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodo-
wej, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu 
Szkół Ekonomiczno–Usługowych. Ponadto 
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem przekazało miastu 
3.000 zł, a ING Bank Śląski zadeklarowało 
2.000 zł na dofinansowanie zakupu samo-
chodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej. Do budżetu 
wprowadza się również 19.000 zł na pod-
stawie umowy z Górnośląskim Zakładem 

Elektroenergetycznym na uruchomienie 
Laboratorium Robotów Mobilnych w Zespo-
le Szkół Mechaniczno–Elektrycznych oraz 
kwotę 15.719,11 zł wynikającą z porozumień 
z powiatami w sprawie umieszczenia dzieci 
w Domu Dziecka (9.851,09 zł) i rodzinach 
zastępczych (5.868,02 zł). W projekcie 
mowa jest też o zmniejszeniach dochodów 
i wydatków o 183.544,93 zł, co wiąże się ze 
zmniejszeniem o 87.742,50 zł do wysokości 
rzeczywistych wydatków, dotacji dla RCEZ 
na realizację działania 1. w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL „Odziedzicz pracę”. 
Z kolei o kwotę 95.802,43 zł zmniejsza się 
dotacje z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i od Marszałka Województwa Śląskiego 
oraz wydatki na program stypendiów dla 
rybnickich uczniów. Natomiast zwiększenie 
dochodów o 2.055.900,00 zł jest podykto-
wane: wpłatą 200.000 zł na modernizację 
ul. Żorskiej, przekazaniem przez OBI 30.000 zł 
na dofinansowanie wykonania kanalizacji 
w tej ulicy oraz zwiększeniem dochodów 
z tytułu sprzedaży mienia o 954.516 zł i zwięk-
szeniem części oświatowej subwencji ogólnej 
o kwotę 871.384,00 zł. B. Paszenda wyjaśnił też, 
że zmniejszenie dochodów o 5.386.390,01 zł 
wynika z wykreślenia z planu dochodów 
kwoty 1.018.400 zł, której nie otrzymano 
ze środków Funduszu Dopłat na wsparcie 
remontu i rozbudowy 5 budynków mieszkal-
nych w dzielnicy Paruszowiec–Piaski oraz 
z wykreślenia kwoty 4.137.990,01 zł, której 
nie otrzymano z ZPORR na realizację kilku 
zadań, w tym drogowych. Ponadto zmniejsza 
się prognozowane dochody z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób prawnych 
o kwotę 230.000 zł. Uchwała mówi również 
o zmniejszeniu wydatków o 2.802.567,00 zł, 
m.in. z uwagi na fakt, że zmniejszono wydatki 
dotyczące elektronicznej karty miejskiej, 
gdyż wprowadzono je do budżetu na 2006, 
spodziewając się środków ZPORR. Nato-
miast zwiększenie wydatków o 881.500,00 zł 
dotyczy „Rozbudowy infrastruktury drogowej 
w Kłokocinie na potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw”, na którą prezydent prze-
znaczył również środki z rezerwy celowej 
w wysokości 2.518.500 zł. Jeżeli idzie o prze-
niesienia wydatków to zwiększono o kwotę 
1.079.653 zł wydatki na zadaniu „Rewitaliza-
cja budynku przy ul. Zamkowej 5” przezna-
czając na ten cel oszczędności wynagrodzeń 
i pochodnych w administracji. 

W związku ze zmianami wprowadzanymi 

proponowaną uchwałą zwiększa się deficyt 
budżetu miasta o 1.409.423,01 zł, tj. do kwoty 
35.789.605, 26 zł. W uchwale mowa jest rów-
nież o zmianach w planie przychodów i wy-
datków oświatowych zakładów budżetowych 
i wieloletnich programach inwestycyjnych. 
Propozycje zmian radni przyjęli jednogłośnie 
i bezdyskusyjnie, a to nie zdarza się często.

  

Jeszcze o wydatkach ...
Radni ustalili wykaz wydatków w budże-

cie miasta na 2005 r., które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. W wykazie 
wydatków niewygasających umieszczono 
ponad 60 pozycji wydatków majątkowych na 
zadania inwestycyjne i ponad 40 rzeczowych. 
Ponadto: zaliczki na podatek oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 
oraz za grudzień wypłaconych w styczniu, 
odprawy emerytalne dla pracowników UM 
i MOSiR-u oraz wynagrodzenia bezosobowe 
i ich pochodne. Zanim radni jednogłośnie 
przyjęli projekt uchwały włączyli się do 
dyskusji. Henryk Ryszka (BSR) zawrócił 
uwagę m.in. na ponad 2,8 mln zł na remont 
budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 
i 9, zastanawiając się czy wybudowanie no-
wego obiektu nie byłoby tańsze. — Na jeden 
budynek z czterema lokalami w Paruszowcu 
przeznacza się 567 tys. zł, a w Niedobczycach 
na remont dużego budynku z 12 lokalami na 
2006 – 49 tys. zł — mówił. Radny pytał też 
o remont obiektów sportowych w Niedo-
bczycach i Radziejowie oraz o przesunięcie 
kwoty 15 tys. zł na remont ul. Raciborskiej 
w kontekście budowy pasów objazdowych. 
Prezydent wyjaśniał, że w budynkach przy ul. 
Ogrodowskiego powstanie 60 mieszkań so-
cjalnych i z pewnością kwota, o której mowa 
nie wystarczyłaby na wybudowanie nowego 
budynku, a projekty dotyczące remontów 
boisk będą ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego. Z kolei Wiesław Zawadzki (SLD) 
zauważył, że ok. 25 pozycji do przesunięcia na 
2006 r. dotyczy wymiany okien w budynkach 
użyteczności publicznej, takich jak szkoły 
i przedszkola, dlatego pytał co spowodowało 
przełożenie tych prac. Jak wyjaśnił prezy-
dent, w tym roku okna będą wymieniane 
w 20 szkołach: — Okna wymieniamy stale, 
ale ciągle spływają nowe wnioski. Radny 
W. Zawadzki nawiązał też do zakupu usług 
zdrowotnych. Adam Fudali: — To ustawowe 
badania zdrowotne, którym muszą być pod-
dani nasi pracownicy. Krystyna Stokłosa 
(RIO) zwróciła uwagę na niedopatrzenie 
w załączniku, a Stanisław Stajer (RIO) 
pytał o przesunięcie 1,5 mln zł na dostawę 
elementów betonowych. Prezydent wyjaśnił, 
że w 2005 nie rozstrzygnięto przetargu na 
to zadanie, w związku z tym zaplanowano je 
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na 2006 r., podobnie jak płatności. Broni-
sław Drabiniok (PO) otrzymał pozytywną 
odpowiedź na pytanie, czy budowa budynku 
użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 
33 dotyczy sądu.

Prezydent zarządzi
Rada Miasta upoważniła prezydenta 

do zarządzania nadwyżkami czasowo 
wolnych środków pieniężnych. Jak wyjaśnił  
B. Paszenda, stosownie do sugestii Regional-
nej Izby Obrachunkowej, zapis ten przeniesio-
no z projektu uchwały budżetowej na 2006 r.  
do odrębnej: — Ten paragraf nie musi być  
w uchwale budżetowej — mówił B. Paszenda, 
a radni propozycję przyjęli jednogłośnie.  

Jednak dofinansują...
Kolejna uchwała mówiła o przyznaniu 

dofinansowania z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, a sprawa dotyczyła m.in. omawianego 
już na sesji wsparcia przez miasto mo-
dernizacji cieplnej w budynku Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. — Było to wspólne 
przedsięwzięcie wojska i ościennych gmin,  
w tym Rybnika. Nasz udział wynosił 125 tys. zł. 
Okazało się jednak, że zabrakło 13.500 zł, dla-
tego wojewódzki sztab wojskowy zwrócił się do 
miasta o uzupełnienie tej kwoty —  wyjaśniał 
Józef Cyran. W dyskusji K. Stokłosa zwró-
ciła uwagę na fakt, że w przyjętej w kwietniu 
uchwale zapisano, że kwota dotacji wyniesie 
nie więcej niż 125.000 zł, więc, jak mówiła, 
przy takim brzmieniu uchwały Komenda 
wiedziała, że więcej pieniędzy od miasta nie 
dostanie. — Nie stać ich na wysupłanie tych 
13.500 zł z własnych środków? — pytała. Jak 
tłumaczył J. Cyran, prośba WKU została 
podyktowana koniecznością – nieprzewi-
dzianymi, zaistniałymi w trakcie realizacji 
robotami dodatkowymi, bez których nie-
możliwe jest zakończenie termoizolacji. Do 
sprawy partnerów współfinansujących to 
zadanie nawiązał też A. Fudali: — Niestety 
nie doczekaliśmy się realizacji porozumienia 
ze strony Wodzisławia, który tłumaczy, że nie 
jest miastem grodzkim, więc nie może wydać 
tych środków z Powiatowego funduszu, stąd 
zaistniała konieczność podzielenia brakującej 
kwoty między trzech partnerów: Rybnik, Żory 
i Jastrzębie — mówił A. Fudali. — Tak więc 
w trójkę, za Wodzisław musieliśmy pokryć 
brakujące środki.    

Projekt uchwały, który trafił pod głosowa-
nie radnych, zakłada również upoważnienie 
prezydenta do zawarcia umowy na udzielenie 
dotacji dla parafii św. Józefa z Kłokocina 
na wymianę kotła centralnego ogrzewania  
w wysokości 2.000 zł. Uchwała została przy-
jęta przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Porozumienie przyjęte
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

zawarcie porozumienia komunalnego  
z Międzygminnym Związkiem Wodo-
ciągów i Kanalizacji z siedzibą w Wo-
dzisławiu Śląskim. Jak wyjaśnił J. Cyran,  
w związku z tym, że „Wodociągi–Esox” sp. z o.o.  
w Radlinie dostarczają wodę do 9 odbiorców 
indywidualnych przy ul. Niemcewicza w Po-
pielowie, musi zostać zawarte porozumienie 
z MZWiK z Wodzisławia. Dotyczy ono 
możliwości stosowania taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę przez wspomnianą spółkę 
na terenie części Rybnika, a zatwierdzanych 
przez MZWiK w Wodzisławiu. MZWiK ma 
inną cenę za wodę – 3,61 za m3 (Rybnik – 4,25 
za m3). — Tak więc mieszkańcy tych 9 domów 
zapłacą mniej — tłumaczył J. Cyran.  

Regulaminowa woda 
Uchwalono regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowią-
zujący na obszarze gminy. Ustawa z kwiet-
nia ub. roku zobligowała przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjne do dokonania 
zmian w dotychczas obowiązującym regula-
minie, dostosowując go tym samym do no-
welizowanych przepisów. Dlatego też PWiK, 
Hydroinstal i Best-Eko złożyły stosowane 
projekty regulaminów, a po ich analizie RM 
ma obowiązek uchwalić jeden, który określa 
prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego, jak i od-
biorców usług. W regulaminie znalazły się 
m.in.: warunki przyłączenia do sieci, sposób 
rozliczeń i szczegółowe zasady i tryb zawiera-
nia umów z odbiorcami. Nowością są zapisy 
dotyczące warunków dostarczania wody na 
cele przeciwpożarowe i sposobu dokonywania 
odbioru przez przedsiębiorstwa wodociągo-
wo–kanalizacyjne wykonanego przyłącza. 
— Każdy we własnym zakresie może wykonać 
sieć, ale przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
robót musi zawrzeć z przedsiębiorstwem stosow-
ną umowę w tej sprawie — wyjaśniał J. Cyran. 
Nowe zapisy w regulaminie wywołały pytania 
radnych. St. Stajer otrzymał potwierdzenie, 
że istnieje wykaz rozmieszczenia hydrantów 
w mieście i informację na temat sposobu 
rozliczania pobranej z nich wody (co miesiąc 
wodociągi przedstawiają wykaz zużytej wody 
z hydrantów, podobne informacje można 
znaleźć także w tzw. raporcie o zdarzeniu). 
W dalszej części dyskusji Romuald Niewelt 
(BSR) wyjaśnił wątpliwości związane z przy-
łączami, a Leszek Kuśka (BSR) zwrócił 
uwagę, że w regulaminie nie znalazł się zapis  
o możliwości sprawdzenia jakości dostarcza-
nej wody. Józef Cyran: — Woda jest ściśle 
badana przez Sanepid i co miesiąc dostaję 
wykaz, zawierający dokładne dane na ten temat. 
Nie było przypadku, by woda nie była zdatna 
do użytku. — Będę przeciw — zadeklarował  

W. Zawadzki, argumentując m.in., że po-
dobnych regulaminów nie uchwala się  
w kontekście dostaw gazu, prądu i ciepła, choć 
są równie ważne. Tak więc uchwałę przyjęto 
przy jednym głosie przeciwnym i 3 wstrzymu-
jących się. 

Ulice z tabliczkami
Zaliczenie ulic do kategorii dróg gmin-

nych i nadanie nazw ulicom  ożywiło nieco 
radnych. Nad drogami gminnymi miasto 
przejmuje bowiem „władanie” – ma obo-
wiązki ich utrzymania, remontowania czy 
też odśnieżania. Do kategorii dróg gminnych 
postanowiono zaliczyć następujące ulice: 
Maksymiliana Buhla – od drogi powiatowej 
ul. Buhla do ul. Rudzkiej, Energetyków – od 
ul. Żołędziowej do ul. Św. Józefa, łącznik 
ul. Św. Józefa – ul. Wawelska, ks. Henry-
ka Groborza – od ul. Przemysłowej do ul. 
Stawowej, Gzelska – od drogi powiatowej  
ul. Gzelska do granicy miasta, Jutrzenki 
– od ul. Szybowcowej do końca zabudowań, 
Łukowa – od ul. Rybnickiej do ul. Milenij-
nej, Osiedle Południe – od ul. Lompy do 
drogi bocznej od ul. Patriotów, Orzepowicka 
– od ul. Budowlanych do ul. Wawelskiej, Plac 
Kościelny – od ul. Skłodowskiej–Curie do  
ul. Kościelnej, Szybowcowa – od ul. Gotar-
towickiej do ul. Jutrzenki, Wawelska – od ul. 
Wierzbowej do ul. Orzepowickiej, Wrębowa 
– od ul. Górnośląskiej do SP nr 22, Zadumy – 
od ul. Kłokocińskiej do ul. Rajskiej, łącznik ul. 
Wiejska – ul. Młyńska, łącznik ul. Jankowicka 
– ul. 3 Maja. Tym dwóm ostatnim nadano 
też nowe nazwy, odpowiednio – ul. Targowa  
i ul. Za Komendą. Ponadto łącznik ul. Św. 
Józefa z Wawelską postanowiono nazwać 
Św. Józefa. — Ktoś zapyta dlaczego właśnie te 
drogi postanowiliśmy zaliczyć do gminnych? 
Po prostu działamy systematycznie — wyjaśnił 
J. Cyran uprzedzając pytania  radnych, choć 
i tak wielu nawiązywało do dróg w swoich 
dzielnicach – L. Kuśka pytał co z odcinkiem 
ul. Szybowcowej, który nie został uwzględnio-
ny, o czym mówił też St. Stajer. B. Drabiniok 
poruszył temat ul. Buhla i braku drogi łączącej 
Zebrzydowice z Orzepowicami, a Kazimierz 
Zięba (SdPl) zasygnalizował sprawę dróg 
osiedlowych. Ale nie tylko to frapowało rad-
nych. Stanisław Lenert zwrócił uwagę na 
niezbyt fortunną jego zdaniem, nazwę ul. „Za 
Komendą”, Jan Mura (BSR) zastanawiał się 
czy zmiany nazw ulic św. Józefa i Targowej,  
a w konsekwencji zmiany adresu, wymuszą na 
mieszkańcach wymianę dokumentów, nato-
miast L. Kuśka mówił o kwestii uregulowania 
własności dróg. Z kolei Zygmunt Gajda 
(BSR) pytał czy przedstawiciele rad dzielnic 
mogą zorientować się, które drogi są gminne. 
— Istnieje wykaz dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich. Wszystko można sprawdzić 
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— wyjaśniał J. Cyran. Uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie przeciwnym.   

Program przyjęty
Jak co roku radni uchwalili Miejski 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. — Jest on niezbędny, 
byśmy w roku 2006 mogli realizować zadania  
z funduszu przeciwalkoholowego, z wykorzysta-
niem środków, które są w budżecie miasta z tzw. 
korkowego — wyjaśniła referująca projekt Ewa 
Ryszka. Wiceprezydent omówiła cele i zadania 
programu, zwracając przy tym szczególną uwagę 
na nowe zapisy, a te dotyczą zwiększenia dostęp-
ności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 
m.in. poprzez: dofinansowanie dodatkowych 
zajęć terapeutycznych oraz doposażenie w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zajęć w placówkach 
statutowo zajmujących się profilaktyką i lecze-
niem uzależnień, w tym w publicznych i niepu-
blicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto: 
doposażenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz finansowanie 
zajęć dla pacjentów i ich rodzin oraz doposa-
żenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć 
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psycho-
terapii w Rybniku. Zmiany dotyczą też punktu 
w sprawie tworzenia i doskonalenia miejskiego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach,  
w których występują problemy alkoholowe, m.in. 
poprzez dofinansowywanie działalności miejsc 
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym 
Schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi. 

Odpowiadając na pytanie H. Ryszki, wice-
prezydent wyjaśniła, że w programie nie znalazł 
się punkt dotyczący dofinansowania budowy  
i modernizacji boisk, mimo iż byłaby to pewna 
alternatywa dla młodych ludzi, ale zabrania 
tego Polska Agencja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Wśród instytucji, które 
będą realizowały Program, znalazły się również 
MOSiR i Bushido, a kolejną nowością jest to, 
że po zrealizowaniu projektu, na który uzyska-
no dotację, jego realizatorzy mają obowiązek 
przedłożyć pisemne sprawozdanie merytorycz-
ne i finansowe Wydziałowi Polityki Społecznej. 
Znajdzie się ono w rocznym podsumowaniu 
realizacji Miejskiego Programu... i trafi do 
prezydenta oraz Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Zanim radni 
przystąpili do głosowania uchwały, B. Drabi-
niok uzyskał wyjaśnienia dotyczące sprzętu, 
w jaki ma być doposażona Miejska Komisja...,  
a L. Kuśka dowiedział się w jakim zakresie rady 
i zarządy dzielnic mogą realizować zadania 
programu. Z kolei St. Stajer sugerował, by po-
licja rozpoczęła walkę z plagą picia w sklepach,  
a Z. Gajda wskazał na konieczność ograni-
czenia ilości punktów sprzedaży alkoholu.  
W odpowiedzi usłyszał o kulturze picia, a Tomasz  
Zejer (PiS) przekonywał, że ograniczanie 

dostępu do sprzedaży alkoholu, jak pokazały 
liczne przykłady, nie przynosi żadnego efektu. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Nagrody za medale
Radni określili warunki i tryb przyzna-

wania oraz rodzaje i wysokości nagród  
i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym. Jak wyjaśniła E. Rysz-
ka, na wyróżnienia i nagrody mogą liczyć 
zawodnicy zrzeszeni w rybnickich klubach 
sportowych, medaliści Mistrzostw Polski, 
Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Para-
olimpijskich. Prawo zgłoszenia kandydatów 
do nagród i wyróżnień przysługuje osobom 
fizycznym i organizacjom oraz instytucjom 
z terenu miasta. Nagrody pieniężne i wy-
różnienia (plakietki, puchary, dyplomy  
i nagrody rzeczowe) przyznaje prezydent. 
Medalista Mistrzostw Polski może otrzymać, 
w zależności od zdobytej lokaty 2000 zł (za 
I miejsce), 1500 zł (za II miejsce), a 1000 zł 
(za III miejsce); medalista Mistrzostw Eu-
ropy odpowiednio 3000 zł, 2500 zł i 2000 zł,  
a Mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich 
4000 zł, 3500 zł i 3000 zł. Przyznawana będzie 
również Nagroda dla najlepszego sportowca 
roku miasta Rybnika, a kandydatów do na-
grody zaproponuje kapituła pod przewodnic-
twem prezydenta. Wyboru laureata dokonają 
mieszkańcy poprzez oddanie w plebiscycie 
głosu na jednego z kandydatów. Plebiscyt 
ogłasza prezydent poprzez wywieszenie listy 
kandydatów na tablicy ogłoszeń UM oraz 
zamieszczenie informacji na stronie www.
rybnik.pl. Nagroda dla najlepszego sportow-
ca wyniesie 4 tys. zł. I właśnie wysokość tej 
nagrody, podobnie zresztą jak pozostałych, 
wzbudziła uwagi radnych. W. Zawadzki 
stwierdził, że zdobycie medalu na mistrzo-
stwach świata lub olimpiadzie jest wydarze-
niem o wyjątkowym znaczeniu, więc powinno 
być rozpatrywane indywidualnie, dlatego, 
jego zdaniem, propozycja wysokości nagrody 
jest nieadekwatna do osiągniętego sukcesu.  
Z kolei K. Zięba przekonywał, że w plebi-
scycie na najlepszego sportowca roku wygrać 
może zawodnik, który nie osiągnął tytułu 
mistrzowskiego, dlatego zastanawiał się czy 
nagroda nie jest zbyt duża. Jak wyjaśniła  
E. Ryszka, proponując wysokość poszczegól-
nych nagród, które zaakceptowała Komisja 
oświaty, kultury i sportu, pod uwagę brano 
przede wszystkim możliwości finansowe 
miasta. Wiceprezydent wyjaśniła też B. 
Drabiniokowi, że sport kwalifikowany to 
współzawodnictwo sportowe, organizowane 
lub prowadzone w określonej dyscyplinie 
sportu przez polski związek sportowy lub 
podmioty działające z jego upoważnienia. 
Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzy-
mującym się. 

Mieszkają na swoim
Radni zajęli się uchwałą w sprawie 

organizacji, zasad ponoszenia odpłatno-
ści i częściowego lub całkowitego zwol-
nienia z tych opłat usamodzielnianych 
wychowanków za pobyt w mieszkaniach 
chronionych. Jak tłumaczyła E. Ryszka  
w mieszkaniach tych zazwyczaj przebywają 
wychowankowie placówek opiekuńczo–wy-
chowawczych, którzy osiągnęli 18 lat i są 
gotowi do tego, by się usamodzielnić. — Na 
terenie miasta mamy dwa mieszkania chronio-
ne – jedno dla dziewcząt, drugie dla chłopców. 
W obydwu przebywają nasi podopieczni. Otrzy-
mują środki finansowe z tytułu kontynuowania 
nauki albo podejmują zatrudnienie, dlatego 
sami prowadzą gospodarstwo. W mieszka-
niowym zasobie gminy wydziela się lokale 
przeznaczone na mieszkania chronione, 
zwolnione z opłat czynszowych. Dysponen-
tem mieszkań jest OPS na podstawie umowy 
z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, 
a umowa określa m.in. sposób pokrywania 
kosztów eksploatacji tych mieszkań – opłaty 
za zimną wodę, kanalizację, wywóz nieczy-
stości, światło w piwnicy, c.o. i inne. Usamo-
dzielniani wychowankowie ponoszący opłaty 
za pobyt w mieszkaniu chronionym mogą być 
częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat na 
ich wniosek, po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego. W dyskusji E. Ryszka wy-
jaśniła W. Zawadzkiemu, że sprawa dotyczy 
osób pełnoletnich, tak długo jak się uczą 
lub w sytuacji, kiedy specjaliści stwierdzą, 
że nie są zdolni do samodzielnego życia, 
K. Stokłosa pytała dlaczego całkowitego  
i częściowego zwolnienia z opłat udziela się 
jedynie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
— W ten sposób osoby te, które mają „rysę” 
na swoim charakterze są mobilizowane. One 
muszą być przystosowywane do życia, bo co 
będzie kiedy wyjdą z mieszkania chronio-
nego? — mówiła Ewa Ryszka. — Te osoby 
powinny mieć świadomość, że ta pomoc jest 
im udzielana, nie mniej jednak muszą nauczyć 
się umiejętnie gospodarować posiadanymi 
środkami. Oczywiście nie zdarzy się tak, że 
zostaną pozbawione środków do życia. Osoby 
te są stale pod nadzorem opiekuna. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. 

PUP w porozumieniu
Kolejna z uchwał dotyczyła wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Po-
wiatem Rybnickim na współfinansowanie 
kosztów funkcjonowania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku. Z dniem 1 stycz-
nia wchodzi w życie artykuł ustawy, mówiący 
o współfinansowaniu powiatowego urzędu 
pracy obejmującego obszarem swojego dzia-
łania kilka powiatów z budżetu tych powia-
tów. Powiat, którego jednostką organizacyjną 
jest powiatowy urząd pracy otrzymuje dotacje 
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celowe na wydatki bieżące z budżetów innych 
powiatów. W związku z powyższym, Rybnik 
jako powiat prowadzący, a powiat rybnicki 
jako powiat dotujący, z dniem 1 stycznia za-
wierają porozumienie określające wysokość, 
terminy oraz zasady przekazywania dotacji 
celowej na współfinansowanie kosztów 
funkcjonowania PUP w Rybniku. Uchwałę 
przyjęto przy 23 głosach poparcia.    

Nabycie, zbycie... 
Zwykle uchwała w sprawie nabycia, 

zbycia nieruchomości i ustanowienia słu-
żebności gruntowej nie budzi większych 
uwag, tym razem było inaczej. Jerzy 
Frelich zgłosił autoporawkę, która zmienia 
uchwałę z września 2004 r. Zmiana polega 
na tym, że zamiast dwóch działek, gmina 
nabędzie tylko jedną, przy jednoczesnym 
ustanowieniu służebności drogowej na rzecz 
drugiej działki, która pozostanie własnością 
osoby fizycznej. Nieruchomość nabywana jest 
pod budowę Obwodnicy Północnej na od-
cinku ul. Budowlanych, Storczyków, Rudzka  
w Orzepowicach, a obecny właściciel od 
ustanowienia służebności drogowej warun-
kuje zbycie działki na rzecz gminy. W trakcie 
dyskusji nad projektem, St. Lenert pytał o 
zapis dotyczący zbycia działki zabudowanej 
garażami przy ul. Kraszewskiego, a St. Stajer 
nawiązał do wyrażenia zgody na ustanowienie 
nieodpłatnej służebności gruntowej zapewnia-
jącej Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem właściwe korzystanie 
z części ciepłociągu doprowadzającego ciepło 
do ich spółki, a przebiegającego przez teren 
stanowiący własność gminy: — Ta uchwała 
wiąże się ściśle z podjętą przez nas w październi-
ku. Wtedy wyraziliśmy zgodę na zbycie bezprze-
targowo nieruchomości niezabudowanej, ale 
wówczas Rada została wprowadzona w błąd, 
bo ta działka jest zabudowana – stoi tam prawie 
trzypiętrowy budynek wymiennikowni ciepła. 
Dlaczego zatem nie jest zgłaszana poprawka do 
tej uchwały? — pytał Stajer i dodawał: — Jest 
nowy nabywca, który bezkarnie teren ogrodził 
i nie dopuszcza nawet służb miejskich, mimo 
że z tej wymiennikowni ciepła korzystają bloki 
przy ul. Poligonowej w Kłokocinie. Czekam, co 
miasto z tym zrobi? Albo nastąpi sprzedaż, albo 
miasto stanie się właścicielem całości gruntu, 
na którym stoi ta wymiennikownia, bo ona służy 
miastu, a nie temu, który bezprawnie na ten 
teren wszedł, nie będąc jeszcze w pełni właści-
cielem. Radny RIO mówił, że wciąż czeka na 
autopoprawkę w tej sprawie, a jej brak pod-
waża zaufanie do władz miasta. Jerzy Frelich: 
— Wymiennikowni kupować nie będziemy, bo 
kto kupuje browar kiedy chce napić się piwa? 
— mówił. Tłumaczył też, że uchwała to tylko 
„promesa” – prezydent może nieruchomość 
zbyć albo nie. St. Stajer dowodził, że radni 
zostali wprowadzeni w błąd i jego zdaniem nie 

jest to przypadek odosobniony. Jako przykład 
podał podjętą na listopadowej sesji uchwałę 
w sprawie limitu taksówek w mieście, kiedy to 
zdaniem radnego RIO błędnie podano infor-
mację o uzgodnieniach ze stowarzyszeniami 
taksówkowymi (do tematu powrócił w wolnych 
głosach J. Cyran). Wracając do przedmiotu 
dyskusji, J. Frelich zaproponował radnemu 
RIO: — Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan 
zgłosił autopoprawkę w tej sprawie. Jednak St. 
Stajer odpowiedział, że tego nie zrobi, bo to 
zadanie autora uchwały, a prezydent zapewnił, 
że kroki w tej sprawie zostaną podjęte. Projekt 
przyjęto przy 4 głosach wstrzymujących się.      

Skarga odrzucona
Radni rozpatrzyli skargę na dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zanim ją 
omówiono, przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej R. Niewelt zaproponował przepro-
wadzenie kontroli w Rybnickich Służbach 
Komunalnych i Biurze pełnomocnika ds. 
ISPA, a kontrolować będą dwa podzespoły 
Komisji Rewizyjnej. Propozycja nie spotkała 
się ze sprzeciwem radnych, a wiceprzewodni-
czący K. Zięba dokładnie zreferował skargę 
B. Grzesik (dotyczyła ona przedłużenia do 2 
miesięcy rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
usług pielęgnacyjnych na szkodę jej syna),  
a na podstawie przytoczonych informacji rad-
ni postanowili uznać ją za niezasadną, przy 
czterech głosach wstrzymujących się. 

Porady radnych
Ostatni punkt ostatniej w roku sesji 

czyli wnioski, oświadczenia, interpelacje 
i pytania radnych rozpoczął R. Niewelt 
opisując swoje sądowe doświadczenia, 
po to, by jak mówił, skorzystali z nich 
inni radni. — W kwietniu Fundacja Signum 
Magnum pozwała mnie do Sądu Rejonowego 
w Rybniku, wytaczając mi sprawę o pomówie-
nie — mówił radny. Było to konsekwencją 
dyskusji nad projektem uchwały dotyczącym 
wypowiedzenia umowy zawartej w 1993 r.  
z Fundacją Signum Magnum (na pod-
stawie której miasto przekazało fundacji 
budynek przy ul. Dworek w bezpłatne 
użytkowanie na okres 50 lat – czytaj GR, nr 
1/2005), dyskusji, w której głos zabrał również  
R. Niewelt. Zasygnalizował wówczas kwestię, 
której mimo nalegań radnej K. Stokłosy, nie 
chciał rozwinąć. Sprawa toczyła się w sądzie 
przez 4 miesiące, a 5 grudnia sąd wydał wy-
rok uniewinniający R. Niewelta. — Ważne by 
wiedzieć, jak władza sądownicza ocenia naszą 
pracę — mówił radny. — Jeżeli dany temat jest 
w porządku obrad, to obowiązkiem radnego nie 
jest milczenie, ale zabieranie merytorycznego 
głosu. Do sprawy powróciła również radna  
K. Stokłosa, która miała zastrzeżenia do wypo-
wiedzi radnego. Józef Ibrom (BSR) zwrócił 
uwagę na planowaną modernizację drogi 78  

i apelował, by próbować zmniejszyć natężenie 
ruchu, bo korki na podjazdach w Wielopolu 
i Golejowie są ogromne, szczególnie podczas 
opadów śniegu. Do tematu nawiązał też Hen-
ryk Frystacki mówiąc, że niemal niemożliwe 
stało się przejście przez drogę w Wielopolu. 
Dlatego pod rozwagę dał propozycję montażu 
sygnalizacji świetlnej lub budowę przejścia 
podziemnego. Z. Gajda mówił o „bublu” 
legislacyjnym, jak nazwał przepis prawa 
geologicznego i górniczego, który ma wejść  
w życie w marcu, a który powoduje, że każdy 
kto będzie sądził się z kopalnią o odszkodowa-
nie za zniszczony w wyniku szkód górniczych 
dom, będzie musiał zapłacić opłatę w wys. 5 
procent wartości sporu. — Przed rozprawą 
trzeba będzie wnieść 5 procentowy wkład 
kosztów sądowych w zależności od tego czego 
sprawa dotyczy. Jeżeli idzie o dom o wartości 
np. 300, 400 tys. zł, 5% oznacza 15 tys. zł,  
a nie jest to kwota, którą każdy bez problemu 
może wyciągnąć z kieszeni, a więc mieszkańcy 
są zaniepokojeni — mówił radny, pytając 
prezydenta czy w tej sprawie prowadzono 
już jakieś rozmowy z parlamentarzystami.  
A. Fudali wyjaśniał, że temat był już kilka-
krotnie omawiany m.in. podczas spotkania 
zorganizowanego przez Związek Gmin i Powia-
tów Subregionu Zachodniego, na którym obecni 
byli nowo wybrani posłowie i senatorzy (czytaj 
też w grudniowej „GR”), a poseł PiS Grzegorz 
Janik zapowiedział, że przekaże informacje  
w tej sprawie stosownej komisji. Temat nie jest 
obcy również Tadeuszowi Chrószczowi ze Sto-
warzyszenia Gmin Górniczych, a Śląski Związek 
Gmin i Powiatów także wypracował stanowisko 
w tej sprawie, które dotarło do rządu. A. Fudali 
wyraził nadzieję, że liczne działania podej-
mowane w związku z koniecznością zmiany 
niefortunnego przepisu okażą się skuteczne. 
Następnie z serią pytań wystąpił H. Ryszka,  
a zaczął od budynku nr 31 przy ul. Paderewskie-
go i kondycji firmy, która od trzech miesięcy 
zmienia pokrycie dachowe tego budynku, co 
przy obecnej aurze jest niedopuszczalne. Radny 
BSR mówił również o konieczności zorganizo-
wania spotkania z Zarządem Mienia przy Kom-
panii Węglowej i udrożnieniu ul. Jagodowej,  
a B. Drabiniok poinformował, że Straż Miejska  
w godzinach nocnych „przegania” z Rynku forma-
cje ochroniarskie, które mają umowy na ochronę 
mienia. — Nie wyobrażam sobie żeby te służby nie 
współpracowały — mówił prezydent, a J. Cyran 
wrócił do sprawy taksówek, podkreślając, że nie 
ma mowy o jakimkolwiek wprowadzeniu w błąd  
i ponownie, jak na listopadowej sesji, przedsta-
wił stanowiska korporacji taksówkowych. 

(S)



Niestety, nie można, bo „buldożerowanie” 
czyli zrównanie z ziemią i przygotowanie tere-
nów pod nowe inwestycje, podobnie jak rewi-
talizacja, też kosztowałoby masę pieniędzy. A 
nie mają ich na ten cel ani gminy, ani państwo, 
ani firmy. W Rybniku problemy te dotyczą 
głównie Niedobczyc, gdzie takiej rewitalizacji 
potrzebują tereny po zlikwidowanej kop. „Ry-
mer” czy Rybnickich Zakładach Naprawczych, 
których majątkiem w upadłości zarządza 
syndyk. Na objętym kiedyś Rybnicką Strefą 
Aktywności Gospodarczej (powołaną przez 
zlikwidowaną już spółkę miasta i Kompanii 
Węglowej), terenie kop. „Rymer” funkcjonuje 
14 firm. Na zawiadywanych przez syndyka masy 
upadłościowej terenach b. RZN–ów, działa 
20 firm, zapewniające w sumie ok 900 miejsc 
pracy. Wszystkie borykają się z podobnymi 
problemami, wynikającymi głównie z dewa-
stacji obiektów i infrastruktury oraz trudności 
w dostępie do mediów. — Tu gdziekolwiek 
kopnie się łopatę, trafia się na kabel, beton lub 
rurę — mówią. Ale dla miasta, a szczególnie 
dla dzielnicy, utrzymanie prawie tysiąca miejsc 
pracy, to sprawa bardzo ważna. Stąd wytrwałe 
zabiegi m.in. radnego Henryka Ryszki, by fir-
my na tym trudnym terenie pozostały (art. „Po 
pierwsze – nie szkodzić...”, „GR” nr12/2005). 
Sojuszników radny szuka w samorządzie, 
stąd kolejne spotkanie, tym razem w UM 
z udziałem prezydenta Adama Fudalego oraz 
bardzo oczekiwanej pani syndyk Katarzyny 
Pociechy–Walijewskiej. Reprezentuje ona 

interesy państwa i jej zadaniem jest jak najko-
rzystniejsza sprzedaż lub wynajem obiektów 
i działek będących pod jej zarządem. Zarów-
no dzielnicowi samorządowcy, jak i niektóre 
firmy nie zgadzają się z wieloma działaniami  
syndyka, uważając np. za wadliwy podział 
sprzedawanych gruntów. — Drogi powinny 
być ogólnodostępne, a nie sprzedawane razem 
z działkami, co powoduje, że dojazd do niektó-
rych firm jest utrudniony. Najlepiej, gdyby ciągi 
komunikacyjne przejęło miasto, tak jak na części 

po kopalni — uważa radny Ryszka. Największe 
problemy z „dogadaniem się” z panią syndyk 
miała firma „Remontex”, naprawiająca m.in. 
urządzenia górnicze i zatrudniająca w sumie 
dobrze ponad setkę ludzi. W efekcie, z powodu 
miesięcznych zaległości za dzierżawę jednej 
z hal, firma otrzymała wymówienie. Pod adre-
sem zarządzających majątkiem po RZN–ach 
padały też zarzuty utrzymywania zbyt wysokich 
cen za mocno zdekapitalizowane obiekty, mimo 
kilkakrotnego braku rozstrzygnięć przetargo-
wych. Jednak, zgodnie z przepisami, syndyk nie 
ma możliwości obniżenia ceny, która wynika 

z wyceny biegłe-
go. Każdą zmia-
nę, na wniosek 
zainteresowanej 
firmy, musi za-
aprobować sąd. 
Firma „Remon-
tex”, która była 
zainteresowana 
zakupem, do-
tąd dzierżawio-
nej, wielkopo-

wierzchniowej hali, nie zgadzała się z jej ceną, 
jednak nie wystąpiła formalnie do syndyka 
i sądu o jej obniżenie. Wydaje się jednak, że na 
spotkaniu w UM, na którym prezydent podjął 
się roli rozjemcy, doszło do porozumienia. 
W efekcie firma wystąpiła o zakup mniejszej 
hali, a decyzja o rozwiązaniu umowy została 
cofnięta. 

Problemy wynikają głównie z nieuporząd-
kowanej infrastruktury terenów poprzemy-
słowych i mogą się powtarzać. Z trudności 

tych zdają sobie sprawę władze samorządowe, 
a prezydent Rybnika uważa, że bez wsparcia 
przez miasto koordynacji pewnych działań, 
firmy sobie nie poradzą. Dlatego zaproponował 
przygotowanie przez gminę wniosku o dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych rewitalizacji 
omawianych terenów w Niedobczycach, pod 
warunkiem włączenia się w to przedsięwzięcie 
zainteresowanych firm w formie sfinansowania 
wkładu własnego. Rewitalizacja powinna objąć 
głównie uporządkowanie dróg, odpowiednie 
skanalizowanie, wymianę mediów i ułatwienie 
do nich dostępu. Firmy wstępnie wyraziły na 
to zgodę. Prezydent obiecał też, że miasto po-
może w doraźnej naprawie będącej w bardzo 
złym stanie głównej drogi prowadzącej przez 
teren b. RZN–ów. Problem zagospodarowania 
poprzemysłowych, zdegradowanych terenów 
prezydent podjął też przy okazji dyskusji nad 
budżetem na 2006 rok, deklarując utworzenie 
funduszu na rewitalizację dzielnic dotkniętych 
górniczą eksploatacją i terenów poprzemy-
słowych, którego podstawą byłaby opłata 
eksploatacyjna oraz wsparcie dużych zakładów 
przemysłowych.                                             (r)

Ten piękny neologizm używany przez znajomą Polkę z Wilna, 
jak w sam raz nadaje się do określenia działań, jakim najrozsądniej byłoby 
poddać wiele z poprzemysłowych terenów, gdzie ulokowały się nowe firmy 
i z wielkim trudem prowadzą tam działalność. 

Najlepiej „zbuldożerować”...

Jednym z efektów spotkania była rozmowa przedstawicieli „Remontexu” 
z panią syndyk.                                                                                Zdj.: r

Subregion Zachodni, którego stolicą jest Rybnik, jest jednym 
z dwóch najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie podregionów 
Polski – takie są wyniki opublikowanego w grudniu raportu 
„Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 
2005”, przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową.

Nasz podregion zajął w rankingu obejmującym wszystkie subregiony 
Polski drugie miejsce za podregionem centralnym śląskim ze stolicą 
w Katowicach. Autorzy raportu podkreślają, że Subregion Zachodni 
cechuje się bardzo dobrymi zasobami pracy dla działalności produk-
cyjnej, dobrą dostępnością transportową, bardzo dobrą infrastrukturą 

gospodarczą i dobrze rozwiniętym sektorem MSP. 
Prezydent Rybnika i przewodniczący Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Adam Fudali: — Cieszy tak dobra opinia 
ekspertów. Na tym przykładzie widać wyraźnie, że decyzja samorządów 
lokalnych o powołaniu do życia Związku, który będzie wspierał ich dzia-
łania, jak również inicjował nowe, okazała się trafiona. W 2002 roku był 
to jedyny związek subregionalny w Polsce. Dziś kolejne samorządy idą 
naszym śladem. Jednak nie spoczywamy na laurach, obecnie aktywnie 
uczestniczymy w negocjacjach Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007–2013, który zdecyduje o podziale prawie 3 mld euro 
w województwie śląskim. 

Raport powstał na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Subregion drugi w kraju
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O budżecie „Przy kawie”

R y b n i c c y 
przedsiębiorcy 
zapoznali się 
z założeniami 
budżetu miasta 
na 2006 rok.

Zdj.: r

Tradycyjne „Popołudnie z dzielnicami” 
c z y l i  s p o t k a n i e  w ł a d z  m i a s t a 
z samorządowcami z 27 rybnickich 
dzielnic, poświęcone było tym razem 
prezentacji przyjętego kilka dni wcześniej 
przez radnych budżetu na 2006 rok.

Uczestników spotkania najbardziej interesowało 
oczywiście jak się ma ogólnomiejski budżet do środ-
ków przeznaczonych na potrzeby poszczególnych 
dzielnic. By ułatwić poruszanie się w zawiłościach 
dość skomplikowanego finansowego dokumentu, 
miasto przygotowało dla wszystkich dzielnic opra-
cowanie pt. „Plan działań w dzielnicach miasta Ryb-
nika” w kontekście tegorocznego budżetu. Zawarto 

w nim informacje o planowanych na ten rok wydat-
kach i wydatkach mających charakter ogólnomiejski, 
a także zbiorcze zestawienie zawierające liczbę miesz-
kańców poszczególnych dzielnic i dochody własne 
dzielnic, skonfrontowane z wydatkami zaliczonymi 
do dzielnic, z i bez wydatków na kanalizację. Trzon 
opracowania to wyszczególnione wydatki na poszcze-
gólne dzielnice, zarówno w sferze inwestycji, kultury, 
sportu i rekreacji oraz opieki społecznej, a także 
bieżące utrzymanie. To niezwykle ciekawa lektura, 
dowodząca, że tylko jedna dzielnica – Rybnicka 
Kuźnia – na której terenie znajduje się elektrownia 
„Rybnik”, więcej wnosi do miejskiego budżetu niż 
z niego otrzymuje. W budżecie zapisano też korzystną 
zmianę, zwiększającą środki na bieżące funkcjono-
wanie rad dzielnic do minimum 10 tys. zł dla każdej 
z dzielnic. 

Na spotkaniu dyskusja toczyła się wokół najważ-
niejszych problemów miasta, w tym oczywiście jego 
dzielnic. Trzeba przyznać, że aktywność rybnickich 
rad dzielnic może zaimponować, a ich formalna 
nazwa, czyli jednostki pomocnicze samorządu te-
rytorialnego, w pełni oddaje rzeczywistą rolę, jaką 
spełniają w zarządzaniu miastem. Zebrania wyborcze 
gromadzą w większości dzielnic setki ludzi, podobnie 
jak spotkania sprawozdawcze, jak i te poświęcone 
konkretnym problemom, w ostatnim czasie – głównie 
budowie kanalizacji. Dzielnicowi działacze stanowią 
pozytywne lobby, mające spory wpływ na działania 
władz, stanowią też dla nich źródło informacji 
o problemach w dzielnicy, wspomagają jej działania 
w rozwiązywaniu różnych problemów, będąc niekiedy 
pierwszymi adresatami skarg i zarzutów wobec władz  
miasta. Godna podziwu jest umiejętność współpracy 
z miejscową parafią, organizacjami społecznymi 
i firmami, które często występują w roli sponsorów 
imprez charytatywnych, festynów, opłatkowych 
i noworocznych spotkań osób wiekowych i samot-
nych, dzieci z okazji św. Mikołaja, Dnia Dziecka itp. 
Powoli z działań tych rodzi się społeczeństwo obywa-
telskie, do którego idei dążymy oraz tak potrzebni do 
jej realizacji liderzy lokalnej społeczności.

(r)

Na kilkanaście dni po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu na 
2006 rok, jego założenia, rybnickim przedsiębiorcom przedstawił 
prezydent Adam Fudali. 

Na spotkaniu „Przy kawie”, zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo–Handlową, 
prezydent zaprezentował cztery priorytety polityki finansowej miasta, podkreślając 
zachowanie od kilku lat niezmienionych stawek podatków lokalnych od nieruchomości, 
środków transportu i opłaty targowej oraz proinwestycyjny charakter budżetu. Przy 
okazji zwrócił uwagę na dobre oceny Subregionu Zachodniego, jeśli idzie o atrakcyjność 
inwestowania, wystawione przez Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Wybiegając 
nieco w przyszłość, poinformował o swoich zabiegach, jako przewodniczącego Związku 
Subregionu Zachodniego, na najwyższych szczeblach władz państwa o zmianę zasad 
przyznawania środków unijnych na duże przedsięwzięcia, których formą weryfikacji 
był dotąd konkurs. Samo przystąpienie do konkursu było związane z wydatkowaniem 
poważnych środków m.in. na projekt czy kosztorys planowanej inwestycji, które, w razie 
nieuwzględnienia wniosku o dofinansowanie, przepadały. Wszystko wskazuje na to, 
że środki unijne z budżetu 2007–2013 będą przeznaczane na inwestycje wyłonione 
w ramach konsensusu przyjętego w regionie przez samorządowców. Według prezydenta 
Rybnika, taką właśnie inwestycją jest modernizacja drogi Pszczyna–Racibórz. Zachęcając 
rybnickie firmy do śledzenia postępowań przetargowych na inwestycje w mieście, zdradził, 
że w tym roku tylko firmy komercyjne chcą w Rybniku zainwestować ok. pół miliarda 
złotych. W dyskusji poruszono temat specjalnej strefy ekonomicznej w pobliżu elektrowni 
„Rybnik” i włączenia się w jej przygotowanie m. in. elektrowni „Rybnik”, co potwierdził 
obecny na spotkaniu prezes Jerzy Chachuła. Informacja o planach uzbrojenia tej strefy 
i możliwościach wykorzystania na cele inwestycyjne terenów w Kłokocinie, było niejako 
odpowiedzią na pytania z sali o pozyskiwanie miejsc pracy tzw. produkcyjnych, a nie tylko 
w obiektach handlowych. Samorządowcy uważają, że inwestycje produkcyjne pojawią się, 
kiedy strefy zostaną przygotowane. Prezydent dotknął też trudnego tematu rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych. (O problemie tym również na str. 14 oraz w wywiadzie na str. 3). 
Pytanie o losy dawno zapowiadanego monitoringu wizyjnego miasta, rozpoczęło dyskusję 
o problemach wynikających z konieczności przeprowadzania na wykonywanie miejskich 
inwestycji przetargów. To właśnie ustawa o zamówieniach publicznych jest często przy-
czyną opóźnień i innych kłopotów, jak w przypadku kanalizacji i monitoringu właśnie. 
Ze strony przedsiębiorców wyszła też sugestia, by remont Teatru Ziemi Rybnickiej 
poszerzyć o modernizację sceny. 

Z obecną polityką władz samorządowych polemizował obecny na spotakniu były 
prezydent Rybnika Józef Makosz, wyrażając negatywną opinię o budżecie i zadłużeniu 
miasta oraz zarzucając opinii społecznej „publiczne uśpienie”. Miał również krytyczne 
uwagi m.in. do polityki przyciągania przez miasto komercyjnych inwestorów handlowych, 
co zwiększa problemy komunikacyjne, zarzucił też brak rozwiązań, jeśli chodzi o miesz-
kalnictwo, a prezydenta oskarżył o tworzenie miastu i sobie image’u sukcesu. Generalnie 
przedstawił Rybnik jako miasto, w którym się nie da żyć, stojące u progu katastrofy. 
Prezydent A. Fudali przypomniał, że dotychczasowe czarne scenariusze kreślone przez 
J. Makosza, jakoś się nie sprawdzały, a pozytywna ocena miasta przez niezależne insty-
tucje i media nie jest wynikiem sztucznej kreacji i zabiegania o zaszczyty, ale wynikiem 
obiektywnego osądu. Na sugestie J. Makosza, że powinien pozostać prezydentem na 
trzecią kadencje, by wszystkie sprawy doprowadzić do końca, A. Fudali powiedział: 
— Mając tak wyraźne poparcie byłego prezydenta, deklaruję udział w wyborach...

(r)

Budżet 
dzielnicowy
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Grantobiorcy przedstawili efekty, jakie udało im się osiągnąć dzięki uzyskanym 
środkom.                                                                                             Zdjecia: s

Konkurs grantowy „Działaj lokalnie IV” podsumowali Anna Skiba i Arkadiusz 
Skowron. 

W roku 2005 w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Rybniku 
zarejestrowano 1578 noworod-
ków, mniej niż w 2004, kiedy to 
na świat przyszło 1596 młodych 
rybniczan. Czy „becikowe” 
zmieni te niezbyt radosne 
statystyki – pokaże rozpoczęty 
właśnie 2006 rok. Póki co, od 
kilku lat w mieście wciąż rodzi 
się mniej dzieci. Pocieszający 
może być fakt, że w minionym 

roku mniej było też zgonów 
– 1430, podczas gdy dwa lata 
temu odnotowano ich aż 1602. 
W przestępnym 2004 przysięgę 
małżeńską złożyło 881 par, 
a w roku ubiegłym już 951. 
Rybniczanie, którzy zmienili 
stan cywilny swoich partnerów 
znajdywali nie tylko w kraju. 
Jak wspomina kierownik USC 
Maria Cwenar wśród nowo-
żeńców byli również obywatele 

Niemiec, Chorwacji, Ukrainy, 
Algierii, Irlandii, Wielkiej Bry-
tanii oraz Szkocji, z której pan 
młody brał ślub w tradycyjnym 
szkockim kilcie. W roku ubie-
głym jubileusz Złotych Godów 
świętowały 144 pary, które  
w Urzędzie Miasta Rybnika 
odebrały Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

Tak więc oby nam się... 
(S) St
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Rok 2005 przeszedł 

do historii, a ta jak zwy-
kle znajduje swoje od-
zwierciedlenie w liczbach 
– mniej narodzin, ale  
i mniej zgonów, za to wię-
cej ślubów w porównaniu 
z przestępnym rokiem 
2004. Tak przedstawia się 
Rybnik w ubiegłorocznych 
statystykach...   
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W wyniku konkursu organizacje pozarządo-
we, grupy nieformalne, szkoły, domy kultury  
i biblioteki mogły otrzymać dotację na realizację 
dowolnego pomysłu pod warunkiem, że przynosił 
on wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. 
Priorytetowo traktowane były inicjatywy z małych 
miejscowości, a zakres tematyczny obejmował 
cztery dziedziny: kulturę, edukację, rozwój lokalny 
i sprawy społeczne. Wnioskodawcy musieli mieć 
siedzibę na terenie Subregionu i posiadać wkład 
własny w wysokości 10% wartości projektu. 

Na realizację akcji grantowej CRIS otrzyma-
ło środki z Akademii Rozwoju Filantropii,  
a dzięki lokalnym partnerom – Związkowi Sub-
regionu Zachodniego i Stowarzyszeniu Gmin 
Górniczych – pula na dotacje została zwiększo-
na. W ten sposób 46.850 zł zostało podzielone 
pomiędzy projekty, które napłynęły na konkurs.  
A było ich 36, opiewających na ponad 150 tys. zł.  
Z uwagi na ilość środków, dotacje otrzymało 
jedynie 10 projektów o charakterze edukacyjnym 
i spraw społecznych z Radlina, Rydułtów, Pszowa 
i Żor. Minimalna dotacja wyniosła prawie 3 tys. zł, 
maksymalna ponad 6 tys. zł. Koordynator progra-
mu Anna Skiba: — Kiedy beneficjenci będą sięgać 
po większe środki, będą mieli już doświadczenie, 
gdyż procedury ubiegania się o dotacje są takie same. 
Jeden z największych grantów w wys. 6. 245, 00 zł 
otrzymała SP nr 4 z Radlina na realizację zadania 
„Po nitce do kłębka wiedzy” przygotowanego  
z myślą o dzieciach uzdolnionych. O tym, na jakie 
projekty wykorzystano dotacje mówili też inni 

grantobiorcy podczas konferencji podsumowującej 
program. — Za te pieniądze udało nam się zrobić 
bardzo dużo. To sukces, który przełożył się również 
na zintegrowanie całego środowiska — mówią 

Iwona Witek i Iwona Kwiatoń, którym udało 
się wspólnie z dziećmi z SP z Czernicy powrócić 
do korzeni – uczniowie nauczyli się jak dawniej 
wykonywano ozdoby z siana, słomy i masy solnej, 
wyrabiano masło i wypiekano chleb. Uczestniczyli 
też w kiszeniu kapusty, szkubaniu pierza i andrzej-
kowych obrzędach oraz spotkali się z pszczelarzem. 
— Będziemy nadal ubiegać się o granty — przeko-
nuje Małgorzata Makulewicz, która omówiła 
projekt realizowany przez „Fundację na rzecz 
szpitala rejonowego w Raciborzu”. Prawie 5 tys. zł 
pozwoliło na wyprodukowanie filmu informacyjno 
– edukacyjnego promującego poród w wodzie oraz 
organizację konferencji mającej na celu przybliże-
nie nowych technik porodowych. Fundacja znów 

będzie ubiegać się o środki, bo i w tym roku rozdane 
zostaną kolejne granty. Tym razem ok. 40 tys. zł. 
— Schemat będzie taki sam jak w edycji ubiegłorocz-
nej – w marcu ogłoszony zostanie konkurs, w maju 

nastąpi ocena wnio-
sków, a projekty będą 
realizowane od czerw-
ca — mówi A. Skiba. 
— Do tej kwoty, którą 
otrzymujemy z Akade-
mii Rozwoju Filantropii 
pozyskaliśmy środki od 
sponsorów – Związku 
Subregionu Zachod-
niego i Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych, za 
co dziękujemy. Chcieli-

byśmy, aby włączyli się również drobni przedsiębiorcy. 
W ubiegłym roku mimo starań, CRIS–owi nie 
udało się ich przekonać do wsparcia programu, 
ale skoro akcja grantowa tak się udała, może tym 
razem będzie inaczej. 

Podczas podsumowania programu wspomniano 
również o Forum Organizacji Pozarządowych 
Subregionu Zachodniego i jego celach – budowie 
społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowania, 
wspierania i wypracowywania formuły współpracy 
organizacji pozarządowych z administracją rządową 
i samorządową, promocji znaczenia działalności 
organizacji pozarządowych oraz wspierania  
w pozyskiwaniu środków, a temat przybliżył prze-
wodniczący rady FOPSZ A. Skowron.               (S)

W 2005 roku Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  
w Rybniku, realizowało konkurs grantowy „Działaj lokalnie 
IV”. To pierwszy taki przypadek w regionie, by jedna  
z organizacji pozarządowych sama „rozdawała” pieniądze 
innym tego typu podmiotom. — To dobry przykład, że wspólne 
działanie może przynieść duże korzyści w realizacji wspólnych 
celów — podsumowuje Arkadiusz Skowron.

Rozdali ponad 46.000 zł

Pokazali, że warto



 Dzień przed Wigilią zakończyła się trwająca od 7 grudnia akcja 
charytatywna zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta 
Rybnika i Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego pod nazwą 
„Czapka św. Mikołaja”. 

Dzięki darom mieszkańców Rybnika i okolic zgromadzono ok. 1000 
paczek, które 23 grudnia zostały rozwiezione do najbardziej potrzebujących 
rodzin. W akcji wzięło udział ok. 50 wolontariuszy, radni MRM i członkowie 
ODUŚ. Dzięki przychylności kierowców skorzystano z 19 samochodów, w tym  
z rybnickich salonów „Auto Lux” Autosalon Citroën i Magro International 
sp. z o.o., dealer Volkswagen&Audi. Za naszym pośrednictwem Młodzieżowa 
Rada Miasta Rybnika chciałaby złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
wolontariuszom i kierowcom zaangażowanym w akcję „Czapka św. Mikołaja” 
oraz lokalnym mediom, dzięki którym udało się nagłośnić akcję. Oprócz naszej 
gazety były to Nowiny Rybnickie oraz portal rybnik.com.pl.  

Czapka na finiszu

Sylwester na Rynku

W rybnickim sztabie WOŚP, który mieścił 
się w SP nr 1, nerwowości nie widać – Piotr 
Kamiński, Agnieszka Wachowska, Barbara 
Chudek i Sylwia Knapczyk opróżniają puszki 
przyniesione przez wolontariuszy i na bieżąco 
sortują i liczą zebrane pieniądze. Ale jeszcze do 

niedawna emocje były duże, gdyż dotychczasowy 
sztab wycofał się z organizacji akcji, tłumacząc 
to „zgrzytami” na linii z miastem. Ostatecznie  
z pomocą przyszedł sztab WOŚP z Żor i Sto-
warzyszenie „Progres”. Dzięki temu na ulice 
Rybnika wyszło 100 wolontariuszy. Wśród nich 

Sylwia i Michał, którzy ok. 13.00 przyszli do 
rybnickiego sztabu, by opróżnić puszkę i rozgrzać 
się, gdyż podczas finału pogoda była wyjątkowo 
mroźna, a młodzi ludzie byli „w trasie” od 7.00 
rana: — Zbieramy datki w Boguszowicach, na 
„Pekinie”. Mieszkańcy są bardzo hojni — mówi 
Michał, który wolontariuszem WOŚP został 
po raz pierwszy. — ... ale w zeszłym roku byli 
hojniejsi... — dodaje Sylwia, dla której Orkiestra 
to nie pierwszyzna. Czy tego dnia będą jeszcze 
kwestować? — Pewnie! — deklarują.   

Podczas akcji udało się zebrać ponad 47.000 
zł, ale sponsorzy i mieszkańcy ofiarowywali nie 
tylko pieniądze. Pani Barbara pokazuje właśnie 
wyjęty z puszki pierścionek z perłą. 

Już po raz drugi w ramach finału w Rybniku 
odbył się kabareton  „Wielkie Larmo Świątecz-
nej Pomocy”, podczas którego licytowano m.in. 
plakaty z autografami kabaretów. W ten sposób 
„Larmo” wpłaciło na konto WOŚP 4.127,88 zł.  
W mieście odbył się też turniej darta oraz koncer-
ty, które już od piątku rozbrzmiewały w klubach  
i pubach, a muzyczny finał miał miejsce w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno–Usługowych.        (S)

Dzięki „Czapce św. Mikołaja” i darom mieszkańców Rybnika i okolic 
przygotowano ok. 1000 paczek.                                     Zdj.: arch. org. 

Zebrali 47.000 zł W tym roku 100 wolontariuszy WOŚP zbierało 
pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych 
w wypadkach. To zdecydowanie mniej niż zwykle, 
ale zawirowania organizacyjne nie wpłynęły na 
zaangażowanie wolontariuszy w akcję. 

Mała orkiestra 
wielkiej pomocy

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 17

Nieco mniej niż w ub. latach było amatorów 
powitania Nowego Roku na rybnickim Rynku, 
na co niewątpliwie wpływ miała aura. Obfite 
opady śniegu sprawiły, że w sylwestrowy ranek 
zebrał się miejski sztab kryzysowy, by podjąć osta-
teczną decyzję, czy imprezę organizować. W odróż-
nieniu od stolicy, problem rozstrzygnięto na „tak”,  
a służby miejskie musiały się uwijać, by przygotować 
płytę Rynku. Istniały oczywiście zagrożenia, jak 
potencjalne problemy z dojazdem służb ratow-
niczych, jednak całe przedsięwzięcie odbyło się 

bez incydentów. Około tysięczna grupa rybniczan 
bawiła się wspólnie z zespołem „New Angels” oraz 
przy muzyce mechanicznej, a po północy wysłucha-
ła życzeń prezydenta miasta i obejrzała wspaniały 
pokaz sztucznych ogni. — O ile  „duże” strzelanie 
jest  zazwyczaj absolutnie bezpieczne, bo pod okiem 
fachowców i służb ratunkowych, zagrożeniem są in-
dywidualne fajerwerki, wystrzeliwane przez nie zawsze 
odpowiedzialnych „balowiczów” — uważa Marek 
Krupa, dyrektor ds. technicznych Rybnickiego 
Centrum Kultury – organizatora plenerowego 

Sylwestra. Na takich imprezach odróżnić można 
dwie grupy uczestników zabawy: tych, którzy chcieli 
po prostu powitać Nowy Rok w większym gronie,  
a potem bawić się dalej „pod dachem”, oraz tych, dla 
których rynkowy Sylwester jest okazją do „zadymy”. 
W Rybniku w tym roku tych ostatnich było zdecydo-
wanie mniej, jednak niepokoić może ich młody wiek 
i spory „stan nieważkości”, w tym, niestety, również 
dziewcząt. Kiedy ok. godz. 1.00 umilkła muzyka 
mechaniczna, niewielkie już towarzystwo opuściło 
Rynek.                                                                       (r)

Wolontariusze wyruszają na zbiórkę,  
a sztabowcy sprawnie liczą datki... 

Zdjęcia: s i arch. WOŚP.



Bywa, że dla niektó-
rych osób – samotnych 
czy bezdomnych, taka 
nieco „zinstytucjonalizo-

wana” Wigilia jest najbardziej uroczystym posiłkiem w całym świątecz-
nym okresie. Szczególnie, że organizowana jest przez ludzi życzliwych, 
dbających o świąteczną atmosferę. W stołówce Rybnickiego Centrum 
Edukacji Zawodowej do stołów zasiadło ponad 120 osób korzystających 
ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 47 bezdomnych, również 
tych, którym dach nad głową zapewnia noclegowania przy ul. Hallera. 
Nie wszystkich można było zaprosić – uczestników wskazał OPS, któ-

rego pracownicy najlepiej wiedzą, kto jest najbardziej potrzebujący, kto 
z takiej formy wsparcia będzie chciał skorzystać i komu, oprócz pomocy 
materialnej, potrzebna jest więź z bliźnim. — Święta są dla wszystkich, 
również dla tych, którym w życiu się nie powiodło — powiedział prezydent 
Adam Fudali, składając obecnym świąteczne życzenia i zapraszając do 
wspólnego posiłku, a przedtem intonując modlitwę. W wigilijnym spotka-
niu wziął także udział przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski. 

Wśród biorących udział w Wigilii przeważają mężczyźni. Jedni starają 
się w tym dniu zapomnieć o trudnej sytuacji, inni, wprost przeciwnie, 
zwierzają się ze swych problemów sąsiadowi przy stole. I nam... Ale 

są i kobiety – jeszcze w zeszłym roku Ewa nie miała własnego dachu 
nad głową, przebywała w „przytulisku”. Dziś, dzięki pomocy OPS ma 
mieszkanie na Paruszowcu i bardzo sobie ceni tę, skromną wprawdzie, 
ale jednak prywatność. Pobiera bardzo niską rentę i korzysta z pomocy 
społecznej m.in. na wykup leków i podstawowe artykuły żywnościowe. 
Dorabiała trochę opiekując się chorą osobą, aktualnie poszukuje 
innego zajęcia. Na spotkanie zabrała siostrzeńca, jednak w Wigilię 
będzie sama... Andrzej, z powodów, których nie chce zdradzić, stracił 
mieszkanie. Jego „domem” jest noclegowania przy ul. Hallera. — Ale 
tylko na razie — zapewnia z optymizmem. Złożył wniosek na mieszkanie 
i czeka... Jerzy ma wprawdzie mieszkanie, ale niedawno stracił żonę. 
Czuje się bardzo samotny, cieszy się, że mógł tu przyjść, nawiązać roz-
mowę, zjeść gorący posiłek.

Na stołach nie brakuje niczego z tradycyjnej Wigilii. Potraw nie jest 
może 12, ale jest barszczyk z uszkami, smażony karp, kapusta z grzy-
bami, słodycze. I jest opłatek, którym wszyscy się przełamali, życząc 
sobie nawzajem, by święta minęły spokojnie, czy to pod własnym, czy 
jakimkolwiek dachem. I by po raz ostatni były samotne. 

Wigilie dla samotnych i bezdomnych Ośrodek Opieki Społecznej 
organizuje już od lat. Kiedyś w budynku przy ul. Żużlowej, a od dwóch 
lat w RCEZ. Szczególne podziękowania należą się uczniom tej placówki, 
szczególnie klasy II kierunku kucharskiego, którzy wszystkie potrawy w 
szkolnych warsztatach przyrządzili, podawali, a wcześniej przygotowali 
stoły. W tym roku odzew na apel miasta o finansowe wsparcie organiza-
cji spotkania odpowiedziało ponad 20 firm. Środków starczyło również 
na żywnościowe paczki, które otrzymali wszyscy uczestnicy Wigilii. Jeżeli 
nawet święta były samotne, nie musiały być głodne.

Wigilia na Nowinach...
Stało się tradycją, że tuż przed świętami dzielnicowe samo-

rządy zapraszają na opłatkowe spotkania starszych i samotnych 
mieszkańców. 

W stołówce Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w dzielnicy 
Maroko–Nowiny do Wigilii zasiadło ponad 100 osób. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, radni 

Krystyna Stokłosa i Kazimierz Zięba, wiceprezydent Józef Cyran 
oraz przedstawiciele dzielnicowych instytucji i placówek oświatowych, 
kulturalnych i społecznych. Mimo innych obowiązków, nie zawiódł też 
prezydent Adam Fudali, który pojawił się, by złożyć obecnym życzenia: 
— Niech ta serdeczność, która dzisiaj jest pomiędzy nami, pozostała na cały 

Bywa, że dla niektó- są i kobiety jeszcze w zeszłym roku Ewa nie miała własnego dachu 

Czas życzliwości

Opłatek podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z udziałem prezydenta miasta
Zdj.: r

Tradycja przedświątecznych 
spotkań w pracy, w gronie znajo-
mych czy grupie środowiskowej 
z opłatkiem, wigilijnymi potrawa-
mi i życzeniami, zadomowiła się 
u nas na dobre.

Wigilie, opłatki 2005/06
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Ważne dla bezdomnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku prowadzi:
• noclegownię dla mężczyzn – ul. Hallera 10a (w sąsiedz-

twie siedziby Straży Miejskiej) dla 30 osób (w sytuacjach 
awaryjnych – dla 40), czynna codziennie od godz. 19.00 do 
7.00 rano (możliwość skorzystania z kąpieli oraz zmiany 
bielizny i odzieży). W tym samym budynku funkcjonuje 
Zespół ds. Bezdomności OPS.

• jadłodajnia – świetlica dzienna – ul. Chrobrego 16, 
czynna od godz. 7.00 rano do 18.45. (również możliwość 
kąpieli i zmiany odzieży)

Miasto ma również umowę ze Schroniskiem Brata Alberta, 
gdzie z miejsc skorzystać mogą bezdomni z terenu Rybnika.
We wszystkich wymienionych placówkach obowiązuje re-
gulamin i rejestracja.
Kontakt: koordynator działań ds. bezdomności OPS – 032 
42 63 551; tel. całodobowy – 508 272 132.

Na dzielnicowym opłatku na Nowinach zebrało się ponad 100 osób.                Zdj.: r



przyszły rok... Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Lech Kuźniak odczytał 
też życzenia przysłane przez posła Grzegorza Janika, który do wyborów 
był dyrektorem ZSP nr 3 i dotąd w dzielnicowej Wigilii, której był poniekąd 
gospodarzem, uczestniczył. Parafię św. Jadwigi Śląskiej reprezentował ks. 
dr Franciszek Szulc, który zaintonował modlitwę i przekazał kilka słów: 
— Betlejem to my sami, to w nas musimy odnaleźć to święte miejsce... 

Rada Dzielnicy, za sprawą pozyskanych sponsorów, przygotowała, 
jak zawsze smaczny, tradycyjny poczęstunek: barszcz, smażonego karpia 
i kapustę z grzybami, a na deser kołocz i inne słodycze. Dodatkowo 
każdy uczestnik dzielnicowej Wigilii otrzymał świąteczną paczkę. Nim 
jednak obecni zasiedli do posiłku, z wiązanką kolęd i świątecznych 
piosenek wystąpiła grupa „Kaszuby” zespołu „Przygoda”.

Jedną z najbardziej zaangażowanych w organizację dzielnicowego opłat-
ka osób jest Maria Polanecka–Nabagło, która najlepiej orientuje się 
w sytuacji socjalnej mieszkańców i odwiedzając poszczególne mieszkania, 
osobiście wręczyła prawie setkę zaproszeń. — Taką ilość gości jesteśmy 
w stanie przyjąć, nie ukrywamy jednak, że chętnych jest o wiele więcej — mówi 
pani Maria. — Cieszymy się, że z zaproszonych nie przyszły tylko dwie oso-
by, co oznacza, że ta forma integracji mieszkańców, szczególnie starszych, 
samotnych i w trudnej sytuacji materialnej, im odpowiada. Staramy się, by 
na tych spotkaniach bywały ciągle nowe osoby – w tym roku stanowią one 
prawie połowę. Po raz pierwszy uczestniczy w dzielnicowej Wigilii 75–letnia 
Bronisława Surma. Straciła męża i od tego czasu mieszka sama. Najpierw 
na zajęcia do Klubu Seniora, a potem na to spotkanie namówiła ją sąsiadka 
Eugenia Suchanek, która już po raz kolejny w nim uczestniczy. Takie 
spotkania w większym gronie ludzi, przełamujące codzienna monotonię, 
obie panie bardzo sobie cenią. — Dzieci bardzo mnie namawiały, bym 
w końcu gdzieś wyszła — mówi pani Bronisława. Po raz drugi w opłatku 
bierze udział Henrietta Kostka. — To dla mnie duża radość — mówi 
i zamawia zdjęcie, które jej zrobiliśmy. — Na pamiątkę... Stałe miejsce 
przy stole mają Tereska Marszolik i jej ojciec, który od lat opiekuje się 
chorą na porażenie mózgowe córką. Tereska, choć przykuta, a właściwie 
przywiązana do wózka, jest radosna i chętnie przebywa wśród ludzi. Tego 
wieczora również...

Po posiłku, a przed deserem, rośnie gwar rozmów i wszyscy ruszają, 
by podzielić się opłatkiem z radnym, sąsiadem, znajomym. Być może 
w samą Wigilię nie będą mieli tej okazji...

...i w Paruszowcu–Piaskach
Opłatkowe spotkanie dla swoich najstarszych mieszkańców 

zorganizowała też Rada Dzielnicy Paruszowiec–Piaski. W liczącej 
niewiele ponad 4,5 tys. mieszkańców dzielnicy żyje ok. 250 seniorów 
w wieku od 75 do 100 lat. Wszyscy oni zostali zaproszeni do hotelu „Poli-
tański”, gdzie bogaty poczęstunek został poprzedzony słowem proboszcza 
parafii św. Sarkandra Rudolfa Gniździa, podzieleniem się opłatkiem 
i życzeniami. W trakcie spotkania śpiewano kolędy, swoje umiejętności 
zaprezentowali członkowie Klubu Tańca Towarzyskiego „Margo”, wystą-
pił też zespół „Nasi”. Wszyscy obecni zostali obdarowani świątecznymi 
paczkami. Dzielnicowi samorządowcy z  Paruszowca–Piasków z przewod-
niczącym Andrzejem Oświecimskim są mocno zaangażowani, m.in. 

poprzez pozyskiwanie sponsorów, w pomoc dla osób w słabszej kondycji 
finansowej, starszych i samotnych oraz dzieci z rodzin  potrzebujących 
wsparcia. W dzielnicy, gdzie nie brakuje patologii społecznej i problemów 
wynikających z bezrobocia, działa m.in. świetlica środowiskowa, nad którą 
RD sprawuje pieczę, a w planach miasta jest rozbudowa przedszkola, 
gdzie świetlica znajdzie lepsze warunki lokalowe.

Świąteczny, zimowy świat
Już po raz trzeci Tańcząca Gromada z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

Przygoda zorganizowała integracyjną wigilijkę. Obok gospodarzy przy 
wigilijnym stole zebrali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 

z Niedobczyc oraz maluszki z grupy tańca nowoczesnego. Wszystkie grupy 
prowadzi Ewa Barska, a każda z nich specjalnie na tę okazję przygotowała 
krótki program. Najmłodsze, uczestniczące po raz pierwszy w wigilijce 
dziewczyny z grupy tańca nowoczesnego, zaprezentowały najpopularniejsze 
kolędy, a grupa „Radość” z Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawiła 
spektakl muzyczno–taneczny „Świąteczny, zimowy świat”, którego autorką 
jest Anita Mokry–Kula. Jak na gospodarzy przystało, Tańcząca Gromada 
wystawiła jasełka przeplatane ludowymi kolędami i pastorałkami. Piękne 
utwory z solówkami i śpiewem na głosy przygotowała Marzena Czerwiń-
ska–Konsek, a na akordeonie grał Jerzy Kleczka. Wśród zaproszonych 
gości był kierownik WTZ Rafał Wajner, a życzenia przekazała również 
dyrektor „Przygody” Anita Geratowska. O to, by na wigilijnym stole ni-
czego nie zabrakło zadbali rodzice, a spotkanie zakończyło się łamaniem 
opłatka, życzeniami i kosztowaniem smakołyków.

Do malutkiego Jezusa...
Przed świętami Bożego Narodzenia w sali remizy OSP w Kłokoci-

nie odbyło się wielopokoleniowe spotkanie opłatkowe zorganizowane 

Czas życzliwości
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Główną atrakcją wielopokoleniowego spotkania opłatkowego były jasełka. Zdj.: arch. org. 

Tańcząca Gromada z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Przygoda zorganizowała integracyjną 
wigilijkę z udziałem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 z Niedobczyc.
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Wśród uczestników spotkania w Paruszowcu–Piaskach przeważały kobiety.



Każdy szanujący się zespół ma w swoim dorobku świąteczną płytę, tak jak „6 na 6”..
Zdj.: s. 

przez Przedszkole nr 21. Uczestniczyło w nim około 300 osób – dzieci,  
ich rodzice oraz babcie i dziadkowie. Wśród gości byli również prezy-
dent Adam Fudali, radny z tej dzielnicy Stanisław Stajer oraz księża 
Eugeniusz Mencel i Andrzej Gruszka. Spotkanie było okazją do 
podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń i śpiewania kolęd, ale również 
do obejrzenia bożonarodzeniowych jasełek w wykonaniu przedszkola-
ków. Do malutkiego Jezusa przybyli w pięknych strojach pastuszkowie, 
królowie, Ślązacy i Krakowiacy, śnieżynki, a nawet krasnoludki, a wszy-
scy wielbili nowo narodzonego tańcem, śpiewem i wierszami. W czasie 
spotkania rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszą betlejemską 
stajenkę, a dzieci otrzymały nagrody sponsorowane przez ks. E. Mencla. 
Sporym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, z której dochód 
przeznaczono na potrzeby przedszkola. 

Wyjątkowe prezenty
W Specjalnym Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Rybniku ostat-

ni dzień przed rozpoczęciem przerwy świątecznej jest obchodzony 
bardzo uroczyście. Każdego roku uczniowie wraz z nauczycielami i 
rodzicami uczestniczą w wigilijnym spotkaniu, podczas którego dzielą 
się opłatkiem i uczestniczą w tradycyjnym posiłku. Potem wystawiane są 
przygotowywane wspólnie przez uczniów i pedagogów jasełka, w tym roku 
pt.: Idziemy Panu oddać pokłon. Jasełka, jak co roku, z zainteresowaniem 

oglądali uczniowie, 
rodzice i inni pracow-
nicy szkoły.

P o  j a s e ł k a c h 
uczniów czekała nie-
spodzianka. Osadze-
ni w Areszcie Śled-
czym w Katowicach 
obdarowali uczniów 
140 własnoręcznie 
wykonanymi, z ma-
teriału powierzonego 
przez szkołę, drew-
nianymi zabawkami i 
pomocami dydaktycz-
nymi. Dyrektor szko-
ły Lucyna Ibrom 
i inni nauczyciele 
podziękowali za ten 
gest obecnym na uro-
czystości przedstawi-
cielom kierownictwa 
aresztu. Dzięki tym 
zabawkom i pomo-
com dydaktycznym, 
szkolne zajęcia będą 
na pewno bardziej 

atrakcyjne. Współpracę szkoły z katowickim aresztem zainicjowała 
nauczycielka szkoły Magdalena Malok.

Muzyczne podziękowanie
Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch wraz z Warsz-

tatami Terapii Zajęciowej w Niedobczycach i rybnickim kołem 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, już w połowie grudnia zaprosiło do Rybnickiego Centrum 
Kultury na koncert bożonarodzeniowy. Witając gości, wdzięczność 
wszystkim osobom i instytucjom, które finansowo, jak i w każdej innej 
formie, wsparli działalność tych placówek, wyrazili szefowa ŚCM Ilona 
Kargul oraz kierownik WTZ II Rafał Wajner, a potem popłynęła mu-
zyka... W pomysłowej, zimowej scenografii bożonarodzeniowe piosenki i 
kolędy zaprezentowali zarówno warsztatowicze, jaki i ich opiekunowie, a 

także uczniowie i instruk-
torzy Śląskiego Centrum. 
Na scence Sali Kameralnej RCK zapanowała pełna integracja, podobnie 
jak po chwili na widowni, w czasie łamania się opłatkiem i składania 
sobie życzeń świątecznych. Przyłączył się do nich prezydent miasta, któ-
rego słowa przekazała naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Joanna 
Hawel (na zdj.: z I. Kargul i R. Wajnerem).

Tradycyjne świąteczne spotkanie to jedna z wielu w ciągu całego roku 
okazji do pokazania efektów pracy z osobami niepełnosprawnymi, ich 
możliwości oraz zaangażowania opiekunów i instruktorów, a także 
współpracy różnych miejskich placówek. 

Muzyka pod choinkę
— Mamy nadzieję, że ta płyta zbliży was do świąt — mówił 

Michał Wojaczek z zespołu wokalnego „6 na 6” podczas 
przedświątecznego koncertu promującego ich nową płytę 
„Chrystus się narodził”.  

Z pewnością „zbliżyli do świąt” sporą grupę osób, która przyszła wy-
słuchać kolęd wyśpiewanych á capella przez zespół „6 na 6”. W Domu 
Kultury w Chwałowicach zabrzmiały najpiękniejsze polskie pastorałki i 
kolędy, wśród nich m.in.: „Jezus malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, „Anioł 
pasterzom mówił”, „Gdy śliczna panna” oraz piękna „Mizerna cicha”. „6 
na 6” wykonali również “Oh come, oh ye faithfull”, „Mary had a baby” i 
wyjątkowe „White Christmas”. Każdy z gości mógł też kupić płytę i zrobić 
idealny prezent pod choinkę swoim bliskim.                 

(S), (r), M.T.

Dla „warsztatowiczów” pu-
bliczne występy to duże wy-
zwanie...

 Zdj.: r
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Jasełka i...nowe zabawki.                       Zdj.: arch. org. 



O tym jak Miłość
przyszła na świat... 

Pod gołym niebem, na scenie, w szkolnej sali 
gimnastycznej, młodzi i starsi przypomnieli historię 
dobrze znaną, ale wciąż chętnie słuchaną i oglądaną. 
Również dlatego, że opowieść o narodzinach w dalekim 
Betlejem wciąż wzbogacana jest o nowe elementy  
i zaskakujące pomysły. 

Bez wątpienia najciekawsze jasełka, podobnie jak w latach poprzed-
nich, pokazali uczniowie Gimnazjum nr 3 z Chwałowic, a do ich obej-
rzenia zaprosili rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, kolegów, 

absolwentów oraz mieszkańców 
dzielnicy. Tym razem rymowaną 
historię narodzin Jezuska według 
scenariusza Ewy Tyl i w reżyserii 
ks. Cezariusza Wali opowiadał 
„Niołek” (Iwona Szymborska) 
„Bełkowi” (Karolina Olkow-
ska). Jak się okazało zrobił to na 
tyle przekonywująco, że diabełek 
wdział anielską szatę i pokłonił się 
narodzonemu Dzieciątku. A publiczność gorąco oklaskiwała bohaterów 
jasełkowego spektaklu z mówiącymi gwarą pasterzami, przerażającą 
Śmiercią, kolędującym chórkiem i flecistkami. Niebanalna była też 
scenografia począwszy od anielskiego nieba i buchającego parą kotła z 
piekła rodem, po rozwieszone w całej sali postacie „Niołka” i „Bełka”. 
Jak co roku jasełka zakończył się w wyjątkowej atmosferze wspólnym 
kolędowaniem... 

Jasełkowy spektakl przygotowała też inna chwałowicka szkoła – SP 
nr 35, której uczniowie swoją bożonarodzeniową historię wystawili 
na deskach Domu Kultury w Chwałowicach. Młodzi ludzie impono-
wali barwnymi strojami, śpiewem, a nawet tańcem i przekonywali, że 
„Betlejem nie jest daleko. Jest na wyciągnięcie ręki”, wystarczy, że spró-
bujemy zmienić siebie samych. Występ oglądali nie tylko nauczyciele  
i koledzy rozśpiewanych i roztańczonych uczniów, ale też rodzice, któ-
rzy z zapałem fotografowali swoje pociechy w tak nietypowych rolach,  
a do podtrzymywania świątecznej atmosfery zachęcał dyrektor SP nr 
35 Artur Mielczarek.

Nietypowe jasełka odbyły się w Przedszkolu nr 1. Wprawdzie 
kolędowanie rozpoczęły najmłodsze trzy– i czteroletnie „aniołki” pod 
okiem Ewy Todorowej, ale prawdziwą furorę zrobiły „starszaki” i to w 
dosłownym tego słowa znaczeniu, bo w role aktorów wcieli się rodzice 
przedszkolaków, które usiadły na widowni. ”W betlejemskiej dobra-
nocce” pojawiły się nie tylko postacie bajkowe, ale były i tradycyjne 
– Maryja, Józef i Dzieciątko oraz chór aniołów. Pomimo tremy, występ 
był bardzo udany, a dzieci były zachwycone widząc na scenie swoich ro-
dziców. Jasełka przygotowały Kornelia Kornuta i Anna Sykulska. Po 
raz pierwszy swoje jasełka wystawiła też grupa średniaków z P nr 1, a do 
debiutu przygotowały ją Natalia Szebesczyk i Monika Dziwisz. Każ-
de z jasełkowych spotkań zakończyło się „kołem przyjaźni”, w którym 
rodzice, dzieci i nauczyciele dzielili się opłatkiem, składali sobie życze-
nia i wspólnie ko-
lędowali.

W y j ą t k o w o , 
b o  p o d  g o ł y m 
niebem, kolędo-
w a n o  r ó w n i e ż 
w „Boguszowic-
kim Betlejem”, 
czyli przed DK 
Boguszowice ,  
gdzie mimo zim-
nej i deszczowej 
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W G nr 3 historię narodzin Jezuska 
opowiadał „Niołek” „Bełkowi”…, a pu-
bliczność gorąco oklaskiwała bohaterów 
jasełkowego spektaklu. 

W Przedszkolu nr 1 w jasełkowe role wcielili się nie tylko najmłodsi „aktorzy”.      Zdj.: arch. P1

Uczniowie SP nr 35 swoją bożonarodzeniową historię pokazali na 
deskach Domu Kultury w Chwałowicach. 

W Boguszowickim Betlejem 
kolędowano pod gołym 
niebem, a tego wieczora do 
żłóbka z Maryją, Józefem i 
Dzieciątkiem oraz żywymi 
zwierzętami przybyło nie 
trzech, ale wielu „królów”.

Zdjęcia: s
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Wszyscy kolędują
Kolędy śpiewamy nie tylko w gronie rodzinnym 

czy podczas nabożeństw kościelnych. Równie chętnie 
uczestniczymy w świątecznych koncertach i kolędowych 
spotkaniach, a wielu próbuje swych sił w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Z różnym skutkiem...

Młodzież z Tańczącej Gromady Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej Przygoda skorzystała z zaproszenia wystosowanego 
przez Krąg Instruktora Seniora Hufca Ziemi Rybnickiej do 
wspólnego kolędowania. „Przygoda” zaśpiewała kolędy i 
pastorałki z różnych regionów Polski, również w wersji gwa-
rowej. Kolędowanie przygotowali pedagodzy stale pracujący 
z „Tańczącą Gromadą”, a chór wspomagał Leon Ryszka. 
Wspólne spędzony czas pokazał, że wyjątkowa atmosfera 
świąt Bożego Narodzenia na wspólnym kolędowaniu łączy 
całe pokolenia. 

Podobnie jak koncert w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w 
Rybniku, gdzie kolędowali: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także 
Mieszany Chór „Dar”. Zespół ten wraz z chórem dziecięcym „An-
dantino” z Gimnazjum nr 1 w Rybniku pod dyrekcją Heleny Zaik, 

reprezentowali Rybnik w finale XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie. W eliminacjach do tego festiwalu w DK w 
Chwałowicach jurorzy Lidia Marszolik, Jadwiga Masny i Wacław 
Mickiewicz do koncertu finału zakwalifikowali jeszcze kilka zespołów 
z naszego regionu. 

O tym jak Miłość przyszła na świat...
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aury zebrały się tłumy mieszkańców. Przyszli po to, by pokłonić się Dzieciątku w żłóbku, 
nad którym czuwali Maryja i Józef „jak żywi”. Żywe były również zwierzęta, które szcze-
gólnie podobały się najmłodszym kolędnikom. Tak jak Trzej Królowie, każdy kto tego 
wieczora przyszedł do żłóbka, mógł złożyć dary Jezuskowi, a najczęściej były to występy 
– wierszyki i pastorałki. Przedświąteczny nastrój potęgowały kolędy zagrane przez ko-
palnianą orkiestrę, a kuchnia polowa serwowała małe co nieco, zagrzewające do walki 
z deszczem i przejmującym zimnem. Każdy kto zawitał do boguszowickiego „Betlejem” 
mógł też kupić nietypowe prezenty na jednym ze straganów, a jasełkowe spotkanie, które 
miało zintegrować całą społeczność Boguszowic Osiedla zorganizowały tamtejszy DK, 
przedszkola nr 19, 15, 20, 39, SP nr 18, UKS „18”–tka, G nr 5, parafia św. Barbary 
i Rada Dzielnicy Boguszowice–Osiedle. 

Wyjątkowe przedstawienia o tym jak Miłość przyszła na świat... pokazano również 
podczas VI Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych „A słowo ciałem się stało” w DK 
Chwałowice (więcej w następnym numerze). 

(S)

Praca Pawła Króla ze Szkoły Podstawowej nr 1.    

Pokoleniowe kolędowanie z Przygodą.                                                                    Zdj.: arch. org. 

Konkurs stajenek
Już po raz 4 w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku odbył się 

Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy na stajenkę betle-
jemską, na który nadesłano 35 prac autorstwa małych artystów z 
 8 szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Pomysłowość i wyobraźnia 
dzieci przy tworzeniu stajenek przeszła wyobrażenia jurorów, a w po-
szczególnych grupach wiekowych zwyciężyli: wśród przedszkolaków 
– praca zbiorowa Wiktora Zniszczoła, Wiktorii Barteczko i Wioletta 
Lenard z Przedszkola nr 19. W kategorii klas I –III najwyżej oceniono 
pracę Pawła Króla ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku,  zaś klas 
IV -–VI zwyciężyła Łucja Sobota z SP 7. 

Na uroczystym zakończeniu konkursu nagrodzonym i wyróżnionym 
wykonawcom prac wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pomy-
słodawczyniami  i organizatorkami konkursu były nauczycielki  Szkoły 
Podstawowej nr 34 w Rybniku Joanna Brzoza, Krystyna Henne, 
Monika Tomaś i Beata Niewelt.

 M.T. 

Zatrzymali 
Boże Narodzenie

W Domu Kultury  w Niewiadomiu 
podsumowano bożonarodzeniowy konkurs 
plastyczny na kartkę świąteczną z życzeniami 
i drzewko wigilijne. Na konkurs napłynęło 
300 prac. 

Przy ich ocenie pod uwagę brana była głów-
nie estetyka wykonania i samodzielność pracy,  
a w poszczególnych kategoriach zwyciężali: Julia 
Smyczek i Aleksandra Sęk z Żor, Ada Ryszka 
i Jakub Słomka ze SP nr 2 w Rybniku, Kinga 
Biel z Pszowa, Magdalena Durczok z Jejkowic 
oraz Judyta Ludwikowska z MDK w Rybniku. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, a prace zostały umieszczone na pokon-
kursowych wystawach – kartki w filii 22 Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a drzewka wigilijne 
w galerii Domu Kultury w Niewiadomiu.



Po śląskich gawędach, w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
zagościła śląska piosenka. „Zielony mosteczek” i wiele 
innych, znanych i mniej znanych pieśniczek wykonali 
uczestnicy VI już edycji Wojewódzkiego Konkursu Pio-
senki Śląskiej „Karolinka”.

Jurorzy Wacław Mickiewicz, Stefania Szyp, Zyglinda 
Lampert–Raszyńska i Anna Marosz najłatwiejsze zadanie 
mieli oceniając najmłodszych uczestników w kategorii szkół 
podstawowych, bo do finału zakwalifikowały się tylko trzy uczest-
niczki, a zwyciężyła Alicja Wystub. Bardziej wyrównany był 
poziom w kolejnej grupie wiekowej, dlatego przyznano aż dwa 
równorzędne pierwsze miejsca. Zdobył je duet Maria Olborska 
i Marta Porwoł, a także Bartosz Sobik, który z animuszem 
wyśpiewał „Już zachodzi czerwone słoneczko”. Piosenkę wybrał 
ze względu na powstańcze tradycje swojej rodziny. Natomiast w 
gronie gimnazjalistów bezkonkurencyjne okazały się dziewczy-
ny Paula Penkała i Tatiana Łochowicz oraz Hanna Stebel  
i Klaudia Kurowska. 

Na Śląsku niewiele osób nie słyszało o konkursie „Po naszymu 
czyli po śląsku” prowadzonym od kilkunastu lat przez redaktor 
Radia Katowice Marię Pańczyk, dzisiaj senator RP. Zwycięzcy tego 
konkursu tworzą z panią Marią „zgraną paczkę” i sami nazywają się Cze-
lodką. Grupa ta spotyka się kilka razy w roku na biesiadach. Jedna z nich, 
o charakterze opłatkowo–wigilijnym miała miejsce w Rybniku. Grudniowe 
spotkanie rozpoczęła msza św. w kościele św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni, 
a potem odbyła się biesiada w remizie strażackiej w Boguszowicach. Jej 
gospodarzem była „Ślązoczka Roku 2002” Betina Zimończyk z Rybnika, 
która całą imprezę zorganizowała i prowadziła. Zjechało się około dwu-

stu „Ślązoków”. Przede wszystkim jednak szefowa – Maria Pańczyk, zaś 
gościem honorowym był Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń, 
który odprawił wspomnianą mszę i złożył wszystkim świąteczne i nowo-
roczne życzenia. Wszyscy połamali się też opłatkiem. A potem do nocy 
były wspomnienia, pieśniczki, roztomajte śląskie godki, wice no i jodło: ryba 
z kartoflami i kapustą oraz kołocz.

Tekst i zdj.: szoł

Ks. abp Damian Zimoń łamie się opłatkiem z całą śląską Czelodką.

c.d. na stronie 23

Stajenka w prezencie
W ramach szkolnego spotkania opłatkowego uczniowie 

Społecznego Gimnazjum w Rybniku przygotowali wystawę 
świąteczną, na której znalazły się stajenki, bombki, stroiki 
oraz obrazy o tematyce świątecznej. Część z nich obejrzeli 
również mieszkańcy miasta.

Niektóre prace trafiły bowiem na wystawę ”Zajrzyj do Betle-
jem...”, którą w ramach serii „Kultura na górce” zaprezentowano  
w XV w. kościółku akademickim przy ul. Gliwickiej. Obok 
prac rybnickich gimnazjalistów znalazły się tam również inne, 
o tematyce bożonarodzeniowej, wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i członków rybnickiego Klubu 
Uniwersytetu III Wieku. Uczniowie Społecznego Gimnazjum nie 
tylko zaprezentowali swoje prace na okolicznościowej wystawie. 
23 grudnia gimnazjaliści z klasy Ic Oskar i Olek spotkali się  
z prezydentem Adamem Fudalim, któremu podarowali wyko-
naną przez siebie szopkę bożonarodzeniową. Praca była nietu-
zinkowa – z jednej strony przedstawiała stajenkę betlejemską,  
a z drugiej rybnicki Ratusz. Wnętrze stajenki było oświetlone. 
Prezent spodobał się prezydentowi, który życząc udanych Świąt 
Bożego Narodzenia, wręczył autorom pracy symboliczne upo-
minki.

(S)

Dwustronna szopka uczniów Społecznego Gimnazjum trafiła do 
prezydenta miasta.                                       Zdj.: arch. szkoły.  

Rozśpiewana Karolinka

Widzowie „Karolinki” to nie „sztywniacy”, więc ich aktywność została nagradzona. 
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Wyjątkowo obfite opady śniegu na prze-
łomie roku oraz początku stycznia stwo-
rzyły nadzwyczajną sytuację, wymagającą 
użycia nadzwyczajnych środków. 

W mieście powołano sztab kryzysowy mający 
podjąć decyzje  wzmacniające standardowe 
działania Rybnickich Służb Komunalnych. Obok 
pracujących w dzień i w nocy pracowników i sprzętu 
RSK, do wywożenia zwałów śniegu zatrudniono 
na umowy–zlecenia ponad 20 bezrobotnych. 
Osobom mającym zaległości w płatnościach 
czynszu za lokale komunalne, stworzono możliwość 
odpracowania części zadłużenia przy odśnieżaniu 
dróg oraz terenów wokół budynków komunalnych. 

W sumie skorzystało z niej ponad 70 mieszkańców 
w kilku dzielnicach miasta – najwięcej na osiedlu 
w Boguszowicach, nieco mniej w Paruszowcu oraz 
w Śródmieściu, Chwałowicach, Niedobczycach, 
Niewiadomiu, Kłokocinie i Orzepowicach. Osoby te 
pracują wg stawki 6 zł za godzinę, a administratorzy 
potwierdzają ich duże zaangażowanie. Na drogach 
pojawił się dodatkowy ciężki sprzęt, w tym wywrotki 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 
a akcję wspomagał też sprzęt firm budujących 
kanalizację, które przyłączyły się do odśnieżania 
bocznych dróg w kilku dzielnicach. Wielokrotnie 
interweniowała straż pożarna, zrzucając tony śniegu 
z dachów miejskich, i nie tylko, obiektów, w tym 

Urzędu Miasta. Na Rynku i w innych miejscach 
masowo obrywały się drabinki na dachach mające 
zapobiegać spadaniu śniegu, jednak jego nadmiar 
sprawiał, że nie spełniały one swego zadania.

Prezydent miasta podjął też decyzję o niepobie-
raniu opłat za korzystanie z parkingów miejskich, 
do czasu usunięcia zalegającego na nich śniegu. 

To co spędza sen z oczu dorosłym – czy to 
kierowcom, którzy mieli problemy z wyjazdem z 
własnych posesji, czy władzom gmin, by śnieg nie 
stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa, stanowi 
źródło zabawy dla dzieci. Nie brakuje bowiem 
budulca na bałwany i iglaa, a każda górka może 
się stać torem saneczkowym. 

Śniegu ci u nas dostatek... Zdjęcia 
na II stronie okładki

Moja dzielnica – tu żyję, tu mieszkam...
...to tytuł konkursu plastycznego, którego celem jest przyjazne 

spojrzenie na miejsce swojego zamieszkania, poznanie Małej 
Ojczyzny, kształcenie poczucia przynależności do „tej ziemi” oraz 
szeroko rozumiana integracja i prezentacja możliwości twórczych 
mieszkańców dzielnicy. 

W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, a ilość 
nadesłanych prac jest nieograniczona. Dowolny jest też format prac, 
które mogą być wykonane w różnych technikach, takich jak malarstwo, 
rysunek, grafika komputerowa, grafika oraz fotografia. Prace należy 
nadsyłać do 30 kwietnia 2006 roku na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23, 44–217 
Rybnik

Prace powinny być opisane (imię i nazwisko autora, wiek i adres 
oraz nazwa placówki i dane instruktora, jeśli praca powstała pod jego 
kierunkiem). Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja dzielnica – tu żyję, tu miesz-
kam” i Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny, a honorowy patronat objął 
prezydent miasta Adam Fudali. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Młodzieżowy 
Dom Kultury w Rybniku, tel. 42 24 088.

Świat w innym oświetleniu
V LO w Rybniku jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 

Literackiego „Zobaczyć nagle świat w innym oświetleniu”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych z województwa śląskiego, a jego celem jest zwrócenie 
uwagi na rolę marzeń w życiu młodego człowieka oraz zachęcenie 
uczniów do własnej twórczości. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest nadesłanie pracy (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputero-
wy) opatrzonej godłem, z zaznaczeniem kategorii wiekowej, do dnia 
17 lutego 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Orzepowicka 15 a, 44–217 Rybnik 
„Konkurs literacki”.

Forma pracy konkursowej jest dowolna (np. mini–esej, reportaż, 
opowiadanie, wywiad, kartka z pamiętnika, list, wiersz). Autor zobo-
wiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, 
swoje imię i nazwisko, dokładny adres, wiek i numer telefonu szkoły, do 
której uczęszcza, a także imię i nazwisko nauczyciela–opiekuna. Jury, 
w skład którego wchodzą poloniści szkół średnich, dokona oceny prac 
pod względem oryginalności treści i formy. Organizatorzy nie zwracają 
nadesłanych prac. Podsumowanie konkursu w kwietniu 2006 roku.

Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent miasta Adam 
Fudali.

W związku z koniecznością publikacji w tym numerze wyjątkowo 
obszernych materiałów związanych głównie z budżetem miasta na 
2006 rok, Kalendarium 2005 zamieścimy w lutym.   

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, te. 42 23 654
Program zajęć na luty
• 1.02., śr., godz. 11.30 – „Kardiochirurgia – szansą na życie” – dr Roman 

Mrozek, Śląski Ośrodek Kardiochirurgii w Katowicach–Ochojcu;
• 2.02., czw., godz. 11.00 – Piosenki biesiadne – wspólny śpiew pod 

kierunkiem Romy Kurowiec;
• 6.02., pon., godz. 11.00 – dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki; 
• 8.02., śr., godz. 11.30 – „Historia muzyki w odcinkach” – Bolesław 

Motyka;
• 9.02., czw., godz.11.00 – „Kto się boi czarnego kota. Kościół a zabobony” 

– ks Artur Stopka –„Gość Niedzielny”;
• 14.02., wt., godz. 11.00 – „Sztuka przekładu arcydzieł literatury świa-

towej”. Feliks Netz – dziennikarz, pisarz i tłumacz; występ młodzieży 
szkoły muzycznej im. Szafranków – w 4. rocznicę utworzenia RKUTW 
– aula U.Śl., ul. Rudzka 13;

• 16.02., czw., godz. 12.00 – „Motyw piekła w literaturze” – Alicja Go-
dlewska;

• 22.02., śr., godz. 12.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 23.02., czw., godz. 11.00 – „Konstrukcje mostowe” – Krystyna No-

ster;
• 23.02., czw., godz. 13.00 – „Pączkowanie tłustoczwartkowe” oraz występ 

zespołu młodzieżowego Szkoły Medycznej
• 28.02., wt., godz. 12.00 – spotkanie z posłem do parlamentu Europej-

skiego Janem Olbrychtem. 

Odkopali miasto?
Na terenie byłego browaru sporo pracy mają nie tylko 

budowlańcy, zaangażowani w powstanie centrum Focus–Park, 
ale też archeolodzy. Podczas budowy natrafiono bowiem na 
fragmenty średniowiecznych zabudowań. 

Zespół archeologów z katowickiego oddziału Stowarzyszenia Na-
ukowego Archeologów Polskich pod kierunkiem doktora Mirosława 
Furmanka znalazł m.in.: wiele fragmentów naczyń ceramicznych i 
glinianych, renesansowych kafli piecowych, ale przede wszystkim część 
budynku mieszkalnego z XV wieku, który poddawano przebudowie, 
kamienny fundament będący podstawą pod piec kaflowy, a także nie-
wielki fragment drogi drewnianej. Archeolodzy są w stałym kontakcie 
z rybnickim Muzeum, gdyż dla muzealników i historyków, a także dla 
zwykłych rybniczan odkrycie jest wyjątkowym wydarzeniem i stanowi 
cenne źródło informacji o mieście. Do tematu wrócimy... 
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Nagroda przyznawana jest osobom, organiza-
cjom pozarządowym i jednostkom samorządo-
wym, wnoszącym największy wkład w budowę 
lokalnej demokracji, a rybnickich kandydatów 
zgłosiło miasto. Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej swoje nagrody przyznała po raz drugi, 
a uroczystość odbyła się w redakcji tygodnika 
„Polityka”, który wspólnie z dziennikiem „Rzecz-
pospolita” oraz portalami internetowymi objął 
patronat nad imprezą. Ewa Sowa znalazła się 
w gronie 7 osób z całej Polski, nominowanych 
w kategorii indywidualnej. Tylko ona wróciła 
do domu z nagrodą – okazałą statuetką i dy-
plomem. — Byłam bardzo zaskoczona — mówi 
E. Sowa, która wahała się z wyjazdem do stolicy, 
nomen omen 13 grudnia, więc kiedy nie było jej 
w gronie wyróżnionych nie kryła rozczarowania.  
— I wtedy usłyszałam, że przyszła pora na nagro-
dzenie osoby najlepszej w Polsce i wyczytano: Ewa 
Sowa; o mało nie zemdlałam. Potem były flesze 
i wywiady... — mówi laureatka. Kapitułę nagrody, 
w której zasiadają m.in. Jerzy Regulski, Leon 
Kieres i Jan Olbrycht, ujęły „wielokierunkowe” 
działania, jakie podejmowała E. Sowa oraz fakt, 
iż jako osoba nieaktywna zawodowo potrafiła 
zaktywować lokalną społeczność. I rzeczywiście. 
Konferencja naukowa ,,U siebie – nad Odrą 
i Wisłą – w Europie” była jedną z ostatnich 
inicjatyw powstałego w 2002 r. Stowarzyszenia 
,,Aktywna Dzielnica”, a zaczęło się od programu 
„Bezpieczny sąsiad – bezpieczna dzielnica”, który 
radził jak nie paść ofiarą przestępstw. Potem 
była „Galeria pasjonatów”, ukazująca potencjał 
lokalnych twórców, realizowano też program 
„Ludzie trzeciego wieku bogactwem lokalnej spo-
łeczności”, który aktywizował seniorów z dzielnicy 
Boguszowice–Osiedle. Pozyskano też środki na 
promowanie zdrowia w ramach projektu „Różo-
wa, niebieska wstążka – kobieto, mężczyzno zadbaj 
o swoje zdrowie”. Za sprawą „Aktywnej dzielnicy” 
35 kobiet ukończyło kurs samoobrony, po latach 
w SP nr 18 spotkali się byli nauczyciele i pracow-
nicy tej placówki, a osiedlowa młodzież zagrała 
w siatkówkę z policją. Stowarzyszenie zaprosiło 
też na festyn integracyjny niepełnosprawne dzie-
ci, by wzięły udział w zajęciach rehabilitacyjnych 
z psami rasy syberian husky i alaskan malamut. 
Potem przyszła pora na wsparcie Boguszowickiej 
Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego Małych Oj-
czyzn, w której z inicjatywy Stowarzyszenia znalazł 
się sztandar przekazany przez boguszowickich 

kombatantów. Stowarzyszenie było jednym 
z prężniej działających w mieście. Było... — Rok 
2005 był dla mnie przełomowy – podjęłam pracę za-

wodową i musiałam do minimum ograniczyć pracę 
społeczną. Wówczas okazało się, że nikt nie chce 
przejąć prowadzenia stowarzyszenia – pisania pro-
jektów ubiegających się o dofinansowanie, szukania 
sponsorów, a jednocześnie prowadzenia działalności 
administracyjnej. Dlatego z dniem 31 grudnia 2005 
roku podjęliśmy decyzję o zamknięciu stowarzy-
szenia — mówi nie bez żalu E. Sowa. Tak więc 
nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
była ukoronowaniem jej pracy w stowarzyszeniu 
i 15–letniej działalności w Radzie Rodziców SP nr 18. 
E. Sowa nie zawiesiła jednak swojej społecznej 
działalności na kołku: — Pomysłów wciąż mam 
dużo, ale czasu nie wystarcza. Jestem chyba zbyt 
aktywna — żartuje pani Ewa, która wciąż zasia-
da w Radzie Rodziców G nr 8 i jest członkiem 
stowarzyszenia będącego niejako „spadkobier-
cą” „Aktywnej Dzielnicy”, któremu przewodzi 
Maria Stachowicz–Polak, pomysłodawczyni 
Boguszowickiej Skarbnicy... — Jak zaczynałam 
swoją działalność, chciałam żeby o Boguszowicach 
dowiedzieli się inni, aby media pokazały, że tutaj są 
wartościowi ludzie, że prężnie działa Dom Kultury 
i szkoły, że jest mnóstwo pomysłów. No i się udało! 
— mówi laureatka.

Obecnie pani Ewa pracuje w ING Nationale 
Nederlanden i znów ma kontakt z ludźmi, co daje 
jej ogromną satysfakcję. Ma trójkę dzieci, które 
są szczególnie dumne z osiągnięć swojej mamy, 
więc kiedy z Warszawy wróciła ze statuetką, syn 
powiedział: — Mam mamę z Oscarem. 

Jednak satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć 

ma nie tylko E. Sowa. 
W kategorii organizacje 
pozarządowe do nagro-
dy FRDL nominowane 
było również Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Rybniku, które działa na rzecz two-
rzenia jak najkorzystniejszych warunków do 
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi 
upośledzonych umysłowo oraz ich aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomocy 
ich rodzicom. Jak mówi prezes rybnickiego koła 
Jan Motyka, już sama nominacja do nagrody 
była sporym wyróżnieniem, bo w ścisłej czołówce 
znalazło się jedynie 5 organizacji z całej Polski, 
oprócz Rybnika również z Cieszyna, Grodziska 
Wielkopolskiego oraz województw pomorskiego 
i podkarpackiego. J. Motyka wrócił z Warszawy 
z okolicznościowym dyplomem i przeświad-
czeniem, że działalność prowadzona z myślą 
o osobach niepełnosprawnych jest doceniana przez 
innych, a co najważniejsze przynosi wymierne ko-
rzyści i nie spycha na margines życia osoby, które 
postrzegamy jako „inne”. Potwierdza to szereg 
imprez organizowanych przez Rybnickie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym – od bali integracyjnych 
i kiermaszy, przez obchodzony w mieście Dzień 
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną, po prowadzone wzorowo Warsztaty Terapii 
Zajęciowej nr 1 i nr 2, których uczestnicy nie prze-
stają nas zaskakiwać swoimi talentami rozwijanymi 
w pracowniach plastycznej, ekspresji artystycznej, 
ceramicznej, gospodarstwa domowego, krawiec-
kiej, komputerowej, witrażu, tkackiej... 

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszej... 
aktywności.                                                           (S)
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Od czasu kiedy Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” rozpoczęło działalność, 
już po krótkim czasie wiadomo było, że mieszkańcy Boguszowic–Osiedla, 
ani dziennikarze na nudę narzekać nie będą. Nie pozwoliła na to jego 
przewodnicząca Ewa Sowa – wulkan energii i pomysłów; nie zdziwiła nas zatem 
Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznana jej za wybitne 
osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej. W gronie nominowanych, co jest 
jednoznaczne z wyróżnieniem, znalazło się również rybnickie koło Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Ewa Sowa wróciła z War-
szawy z miłymi wspomnie-
niami i nagrodami. 

Jan Motyka odebrał nomi-
nację dla Rybnickiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym.

Zdjęcia: s i arch. pryw.

Rybniczanie wyróżnieni

Aktywność nagrodzona 



To historyczno–artystyczne wydarzenie 
było okazją do spotkania tych, dla których 
czas stanu wojennego są wciąż żywe i tych, 
którym należy o nich przypomnieć. „Lekcję” 
rozpoczął wykład dr. Adama Dziuroka z 

Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach o 
społecznych i politycznych uwarunkowaniach 
oraz przebiegu stanu wojennego. Artystycz-
nym dopełnieniem historycznych faktów był 
montaż słowno–muzyczny według scenariusza 
polonistki V LO Barbary Paduli, w wykonaniu 
licealnej młodzieży i uczniów Gimnazjum nr 6. 
W oryginalnej, dynamicznej scenografii autor-
stwa Doroty Szczepanek i oprawie muzycznej 
Mireli Szutki, młodzi ludzie przypomnieli 
wiersze i piosenki poświęcone „Solidarności” 
i wydarzeniom stanu wojennego. Były wśród 
nich sławne „Mury” Jacka Kaczmarskiego w 
interesującym wykonaniu Marka Wziętka, a 
także wiersze A. Kamieńskiej, T. Nowaka J. 
Okonia oraz poruszający, pisany na gorąco pod 
wpływem wydarzeń w kopalni,  wiersz Feliksa 
Netza „Śmierć jak kromka chleba”, dedykowa-
ny Kazimierzowi Kutzowi, który później tak 
zatytułował swój film o tragedii na „Wujku”. 
Były również wiersze pochodzące z odręcznie 
pisanego zbiorku powstałego w obozie dla 
internowanych w Uhercach w Bieszczadach, 
jak choćby popularne w tamtym czasie „Ostat-
nia szychta na KWK Piast” czy „Idą pancry na 
Wujek”. Wiersze, anegdoty i powiedzonka, 
okolicznościowe rysunki, projekty znaczków 
poczty obozowej i pieczęci zebrał w tej niewiel-
kiej książeczce internowany w Uhercach, dziś 

zastępca prezydenta Rybnika Jerzy Frelich. 
By ocalić od zapomnienia poetycką spuściznę 
tamtych czasów i panującą wtedy atmosferę, 
J. Frelich dołożył starań, by tomik, z pomocą 
pozyskanych sponsorów, wydrukować w formie 

reprintu. I pojawiła się, zachowująca wszelkie 
cechy oryginału, publikacja, wykonana z wielkim 
pietyzmem przez firmę „Infomax”. Książeczkę, 
będącą pamiątką tamtych dni, J. Frelich wręczył 
zaproszonym na spotkanie uczestnikom tamtych 
wydarzeń – internowanym i więzionym w stanie 
wojennym oraz członkom Biskupiego Komitetu 
Pomocy Internowanym i Uwięzionym, 
a także działaczom NSZZ „Solidar-
ność” i przedstawicielom środowisk 
kombatanckich. Wiceprezydent J. 
Frelich, moderator i spiritus movens 
spotkania w bibliotece, zachęcił gości 
do podzielenia się wspomnieniami. 

Ks. prałat Alojzy Klon, który przewodniczył 
powstałemu tuż po 13 grudnia 1981 roku przy 
parafii św. Antoniego Biskupiemu Komitetowi, 
wrócił pamięcią do tragicznego 16 grudnia, na 
który to dzień zaplanowana była na rybnickim 
Rynku msza w intencji ofiar Grudnia ‘70. Stan 
wojenny te plany zweryfikował i nabożeństwo te 
odbyło się w kościele św. Antoniego, a rybnicza-
nie, jako jedni z pierwszych w Polsce, modlili się 
także za zamordowanych tego dnia na „Wujku” 
górników. Ks. prałat przypomniał również 
pomoc, jaką rybniczanie otrzymywali m.in. od 
Francuzów. O swoich przeżyciach opowiedział 
też Antoni Małek, który na znak protestu 
przeciw ogłoszeniu stanu wojennego, zawiesił na 
kominie elektrowni „Rybnik” biało–czerwoną 
flagę, płacąc za związkową działalność również 
internowaniem. Obok wyżej wymienionych, na 
spotkaniu obecni byli internowani i więzieni 
oraz poszkodowani w innej formie w stanie 
wojennym rybniczanie Henryk Warakomski, 
Marian Madej, Ryszard Jaworski, Jan 
Łanoszka, Monika Nowrot, Stefan Czech 

oraz członek Komitetu Biskupiego Stanisław 
Tupaj. Oczywiście, w Rybniku jest takich osób 
więcej. W sali biblioteki, obok pedagogów, zasie-
dli też szkolni koledzy wykonawców programu 
artystycznego. Miejmy nadzieję, że dzięki tej 
lekcji, młodzi  rybniczanie nie będą mieli proble-
mu z umiejscowieniem w czasie nie tylko stanu 
wojennego, ale i innych wydarzeń budujących 
tożsamość narodu.

Przy okazji poruszenia tego tematu, mała 
dygresja: do wymienionych w relacji z obchodów 
25. rocznicy powstania „Solidarności” („GR” nr 

9/2005) osób zaangażowanych w 
działania Biskupiego Komitetu 
Pomocy Internowanym i Uwię-
zionym osób chcielibyśmy dodać 
pominiętych wtedy Marię i 
Leszka Papieżów, Małgorzatę 
i Mariana Gruczelaków oraz 
Barbarę Dyrbuś.

(r) 

Okładka i jedna ze stron reprintu obo-
zowej twórczości.

Młodzież V LO na tle „dynamicznej dekoracji”.

Wiceprezydent Jerzy Frelich, spiritus movens 
spotkania i Stefan Czech.

Dokładnie w 24. rocznicę spacyfikowania kop. „Wujek” i śmierci 
9 górników, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce 
„otwarta lekcja języka polskiego”, której temat brzmiał „Poezja i pieśń 
stanu wojennego”. 

Rocznica stanu wojennego
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Młodzież chce pamiętać



Rybnicka biblioteka przygotowała projekt 
„Mały czy duży ekonomia mu służy”, mający na 
celu upowszechnienie wiedzy na temat roli, zadań 
oraz działalności NBP, banków i innych instytucji 
finansowych w środowisku młodzieży. Był on 
skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z Rybnika i powiatu rybnickiego 
i realizowany w sierpniu i wrześniu 2005 r.

Komisja oceniająca wyłoniła 32 najlepsze pro-
jekty i przyznała im dofinansowanie. Na drugim 
etapie oceniono poziom merytoryczny i organi-
zacyjny realizowanych projektów i wyłoniono 
najlepsze. Komisja przyznała pięć nagród głów-
nych po 10 tys. zł przeznaczonych na rozszerzenie 
księgozbioru ekonomicznego oraz zakup sprzętu 
komputerowego do biblioteki. 

W grudniu ub. roku na uroczystości z 
udziałem prezesa Narodowego Banku 

Polskiego Leszka Bal-
cerowicza i dyrektora 
Biblioteki Narodowej 
Michała Jagiełło, na-
grodę odebrały koor-
dynatorki rybnickiego 

projektu Stanisława 
Adamek i Małgorza-
ta Wojaczek.

W ramach projektu biblioteka była organi-
zatorem wycieczek do banków połączonych z 
prelekcjami na temat podstawowych funkcji 
i zasad działania banków, wycieczki do Rud 
połączonej z zajęciami edukacyjnymi i do 
Muzeum w Rybniku. Uczestnicy projektu 
wzięli również udział w konkursach i zaba-
wach symulacyjnych w Czytelni dla Dzieci 
i Młodzieży, otwartym 
konkursie plastycznym 
na projekt polskiej wa-

luty w Unii Europejskiej, prelekcjach na 
temat historii i współczesnych instytucji 
finansowych w Rybniku oraz wykorzystania 
przez młodzież środków oferowanych przez 
instytucje europejskie. Zorganizowano też 
cykl spotkań przybliżających oferty banko-
we dla młodzieży, konkurs na prezentację 
komputerową „Narodowy Bank Polski – rola 
i zadania”oraz na pracę zespołową „Złoty 
biznes” – opracowanie biznes–planu i założeń 
własnej działalności gospodarczej. 

Koordynatorzy projektu „Mały czy duży 
– ekonomia mu służy” dziękują wszystkim 
instytucjom i szkołom biorącym udział w 
projekcie za pomoc w realizacji zamie-
rzenia.

Ekonomia im służy

Pamiątką z uroczystości jest brykiet profesjonalnie 
zniszczonych zużytych i wadliwych banknotów 
wartości 55 tys. zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 
otrzymała jedną z pięciu głównych nagród w IV edycji konkursu  
„Z ekonomią na ty”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski 
we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie, a adresowanego 
do bibliotek powiatowych na terenie całego kraju. 

Stanisława Adamek i Małgo-
rzata Wojaczek w towarzystwie 
Leszka Balcerowicza i Michała 
Jagiełły.   Zdj.: arch. PiMBP

Był również wydarzeniem artystycznym, w którym, obok obrazu, ważnym 
elementem było słowo. Słowo zawarte w dwu tomikach „Samogłoski” i „13 
wierszy” Stanisława Krawczyka, uznanego poety z Czerwionki–Leszczyn, 
członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i laureata Złotej Honorowej 
Lampki Górniczej w 1995 roku. Autor w swoich wierszach również 
„maluje” portrety kobiet – w czerwieni, błękicie i wielu jeszcze barwach, 

opisując ich wnętrze słowami tak, jak Maria maluje farbami również ich 
zewnętrzność. Artystkę fascynuje twórczość poety, on zaś odwzajemnia tę 
fascynację, określając jej twórczość plastyczną jako pobudzającą zmysły. 
Nieprzypadkowo tych dwoje artystów znalazło się w jednym miejscu... 

Niewielka przestrzeń galerii podzielona została zwisającymi z sufitu 
wydrukami komputerowymi „nieobecnych” na wystawie prac na jeszcze 

mniejsze subprzestrzenie. Taka aranżacja wystawy uczyniła ekspozycję 
zdecydowanie bardziej nowoczesną, sprzyjającą ponadto intymnemu 
odbiorowi dzieł. Obecność wśród nich dwojga młodych ludzi z teatru  
„Z Nazwą” prowadzonego przez Jadwigę Bronowską przy Klubie Ener-
getyka, wyłaniających się zza prac i prezentujących wiersze współbohatera 
wernisażu, służyła niewątpliwie integracji obrazu i słowa.

Nim jednak galeria stanęła przed przybyłymi otworem, sylwetkę 
M. Malczewskiej przybliżył krótki film – impresja, w którym ona 
sama tworząc przy sztalugach, mówi o swoim pojmowaniu sztuki, 
o idealizacji kobiety w swojej twórczości, o pejzażu, który jest dla 
niej czystą sekwencją piękna, o swoich mistrzach, jak Zdzisław 
Beksiński, którego ceni za warsztat i klimat, jakże odległy od 
własnej, twórczości, a także wyraża fascynacje innymi artysta-
mi – Picassem, Klimtem, Goyą, Leonardem da Vinci i innymi, 
niekoniecznie będącymi źródłami jej inspiracji. Bo jej inspiracją 

pozostaje kobieta... 
Maria Budny–Malczewska nie zapomniała też podziękować wszystkim 

mającym udział w organizacji wystawy oraz tym będącym dla artystki wspar-
ciem pomiędzy wernisażami – od ojca poprzez niezawodnych przyjaciół i 
kierownictwo PiMBP do pracowników technicznych. A mówi się, że artyści 
to osoby myślące głównie o sobie. Nie w przypadku Marii...

Ekspozycję będzie można oglądać do końca lutego br.        (r)

Rybnicka plastyczka Maria Budny–Malczewska nie 
zdradza „swoich” kobiet. Na wystawie zatytułowanej „Ona 
i Ona” w galerii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
znów pokazała różne odcienie kobiecości, ale wernisaż  
z licznym udziałem zaproszonych twórców i przyjaciół był 
nie tylko zwykłym otwarciem ekspozycji. 

Maria Budny–Malczewska – obraz i Stanisław Krawczyk – słowa...                           Zdj.: r

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 27
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Zdjęcia panoramiczne
Na stronie internetowej www.rybnik.pl oglądać można nową 

serię 30 zdjęć panoramicznych i dzięki nim „zwiedzić” wnętrza 
najciekawszych obiektów w mieście: Kościółek Akademicki, kościół 
Matki Boskiej Bolesnej, kilka wystaw w rybnickim Muzeum, Zespół Szkół 
Wyższych, Hotel „Olimpia”, pływalnię MOSiR, Urząd Miasta oraz Szkołę 
Muzyczną, a także salę Rady Miasta w trakcie obrad radnych.

W tej chwili oglądać można 43 panoramy. W przyszłym roku pla-
nowane jest zwiększenie liczby fotografowanych miejsc. Na stronie 
internetowej uruchomiona zostanie wirtualna ścieżka po mieście, 
utworzona w oparciu o zdjęcia panoramiczne. Dzięki temu klikając 
np. na fotkę Ratusza, będzie można przenieść się na kolejną panoramę 
prezentującą jego wnętrze.
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W programie wzięło udział prawie 9 tys. 
uczniów. Uczestniczyli oni w specjalnych lek-
cjach, dyskusjach i debatach, dzięki którym 
poznawali siebie samych i sposoby radzenia 
sobie z uzależnieniami i zagrożeniami współ-
czesnego świata. Obejrzeli też kilka spektakli 
profilaktycznych w wykonaniu profesjonalnych 
i amatorskich grup teatralnych. Oklaskiwali 
m.in. „Dom” licealistów z I LO z Rybnika, 
„Obok” Małego Teatru Tańca i „Po równi po-
chyłej” Studia Teatralnego TZR. Doskonalili 
też swoje umiejętności, bo sposobem na to, by 
...nie dać mocy uzależnieniom, ma być odkry-
wanie własnych talentów. Realizując program 
główny nacisk położono na rolę wartości: 
— Fundamentalną wartością jest człowiek. 
Szanując siebie nie będziemy sięgać po alkohol 
i narkotyki, bo to fałszywi przyjaciele — mówiła 
przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych Anna Na-
ruszewicz–Studnik podczas podsumowania 
programu. — To nie narkotyki są groźne, ale 
braki... – brak miłości, przyjaźni i satysfakcji z 
życia. Program miał pomóc wypełnić te braki. 

Młodzi ludzie wzięli również udział w kon-
kursach plastycznym, literackim i na prezenta-
cję multimedialną, a rozstrzygnięto je podczas 
uroczystego podsumowania w TZR. Autorem 
najlepszego plakatu w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych został Bartosz Bogacz z I LO, 
w kategorii gimnazjalnej – Paulina Hetman z 
Gimnazjum Dwujęzycznego, a w gronie szkół 
podstawowych zwyciężyła praca zbiorowa 
uczennic z SP nr 34 – Justyny Sobik, Justyny 
Zielonki, Anny Balarin, Magdaleny Zielon-
ki, Magdaleny Kossakowskiej i Zuzanny 
Wolny. Pamiętnik „Dziwny jest ten świat” 
autorstwa Anny Chwołki i Moniki Knesz z 

ZSM-E okazał się najlepszą pracą literacką, 
a w konkursie na prezentację multimedialną 
równorzędne wyróżnienia przyznano Kindze 
Kasta i Aleksandrowi Ilińskiemu (oboje z 
ZSM–E). Laureaci otrzymali nagrody, ale nie 
tylko. Podczas podsumowania programu Za-
kopiański Teatr Promocji Zdrowia pokazał 
przedstawienie „Przez czerwone wierchy”, na-
wiązujące do dramatycznych zdarzeń z 2001 r. 
kiedy lawina zasypała turystów i dwóch ratow-
ników TOPR-u. (Tradycją stało się układanie 
na ich grobie kamieni zbliżonych kształtem 
do serca). Na kanwie tych wydarzeń pokazana 
została historia młodych ludzi i zagrożeń, jakim 
mogą ulec. Spektakl był pretekstem do rozmo-
wy z młodymi ludźmi na temat wartości, jakimi 
należy się kierować w życiu i uzależnień, które 
mogą zniszczyć niejedno marzenie... 

— „Owoce” tego programu będziemy zbierać 
jeszcze długo — ma nadzieję A. Naruszewicz 
Studnik. — Profilaktyka to uzależnienie się od 
dobrego.

Współorganizatorami programu „Szacunek 
to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależ-
nieniom” były Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna i Rybnickie 
Centrum Kultury.                                  (S)

W Teatrze Ziemi Rybnickiej podsumowano miejski program profilaktyczny 
„Szacunek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom”, który 
prawie przez rok realizowały wszystkie rybnickie szkoły i placówki 
opiekuńczo–wychowawcze.

Uzależnieni od... wartości

Autorki najlepszego plakatu – uczennice SP nr 34. 

Spektakl był pretekstem do rozmowy z młodymi ludźmi na temat wartości i 
uzależnień, które mogą zniszczyć niejedno marzenie.

Zdjęcia: s



Była to już dziewiąta edycja konkursu, a 
zarazem druga o zasięgu ogólnopolskim. 
Tym razem jurorki Maria Budny – Mal-
czewska i Bogumiła Karaś – Lapczyk 

musiały ocenić aż 454 prace nadesłane 
przez wychowanków 45 placówek oświa-
towych i kulturalnych z całego kraju, 
m.in. z Krakowa, Szczecina, Bydgoszczy 
i Częstochowy. Ostatecznie nagrodzono 
22 prace, wyróżniono 19, a 28 zakwalifi-
kowano do wystawy. Pierwsze miejsca w 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
zdobyły dziewczyny: Magdalena Maria 
Musioł z OPP „Przygoda”, Julia Aksamit 
z Krakowa, Gabriela Skupień ze Świer-
klan, Marta Szkop z Częstochowy oraz 
Ewelina Kalinowska, Agnieszka Wy-
ciszczok i Agata Dworaczek – wszystkie z 
Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku. 
Natomiast nagrodę dyrektora OPP „Przy-
goda” otrzymała Zuzanna Palińska. 

Podczas podsumowania konkursu 
licznie zebrani goście, laureaci, ich opie-
kunowie i rodzice wysłuchali kolęd i na-
strojowych piosenek w wykonaniu grupy 

wokalnej „Bez nazwy” działającej przy 
OPP „Przygoda”, prowadzonej przez 
Joannę Rzymanek.

Pomysłodawcą i organizatorem konkur-
su jest Krystyna Kapusta, OPP „Przy-
goda” przy współudziale Stowarzyszenia 
Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” 
i Urzędu Miasta. Prace nadesłane na 
konkurs można oglądać w PiMBP do 10 
lutego.

454 prace trafiły na Ogólnopolski Konkurs Plastycz-
ny „Moje spotkania z folklorem”, a jedną z nagród 
otrzymała Zuzanna Palińska z OPP Przygoda. 

Zdj.: arch. org.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku podsumowano 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkania z folklorem”. 

Z folklorem za pan brat

Do „Olimpii” Janusz Rzymanek zaprosił współpracowników i przyjaciół.

Wśród 20 uczestników Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Śląskiej „Karolinka” znaleźli się nie tylko mło-
dzi wykonawcy z Rybnika, ale również Łazisk Górnych 

i Gostynia, a swoją lau-
reatkę wybrała też fe-
stiwalowa publiczność, 
wskazując na Jagodę 
Klimek. Widzowie byli 
aktywni nie tylko w mo-
mencie przyznawania 
nagród. Dzięki pyta-
niom pomysłodawczyni 
konkursu Anity Ge-
ratowskiej zgadywali 
nazwy tańców, które w 
przerwach wykonywała 
„Przygoda”, rozpozna-
wali różnice w ludowych 
strojach i dopingowali 
swoich kolegów, nie 
tylko wymyślając hasła 
w stylu „SP 2 wygrać 
ma!”, ale wykorzystując 

również rekwizyty – barwne balony, pompony i wstąż-
ki. Ich aktywność była oceniana, a zwyciężył Zespół 
Szkolno Przedszkolny nr 4 z Golejowa. Głównym 
organizatorem „Karolinki” była OPP „Przygoda”. 

Tekst i zdj.: (S)

Rozśpiewana.. .

Jeden z laureatów Bartosz Sobik 
wyśpiewał „Już zachodzi czerwone 
słoneczko”.

c.d. ze strony 23
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. . .przekonuje  Janusz 
Rzymenek w multimedialnej 
prezentacji przygotowanej  
z okazji 10–lecia swojego 
studia filmowego Wideo 
Art, realizatora Miejskiego 
Programu Informacyjnego, 
emitowanego w Śląskiej 
Telewizji Kablowej.

Ze współpracownikami lub bez, 
z kamerą na ramieniu, bywa Janusz 
w odpowiednim czasie w odpowied-
nich miejscach. Dzięki temu kilka 
razy w tygodniu rybniczanie dowia-
dują się na bieżąco „co w mieście 
piszczy” we wszystkich dziedzinach 
życia lokalnej społeczności. Jak 
wykazują statystyki, program ogląda jedna trzecia rybniczan i im właśnie oraz pozostałym „... mieszkań-
com tej ziemi (...) by mogli być dumni ze swojego miasta”, Wideo Art krążek z okazji jubileuszu dedykuje.  
Ale prezentacja, sięgająca zarówno do historycznych źródeł miasta, jego tradycji oraz współczesności, może 
się również stać ważnym elementem promocji Rybnika. Zawiera ona informacje o pochodzeniu nazwy  
i herbu, przypomina górnicze tradycje, przybliża najcenniejsze zabytki i miejsca, które warto odwiedzić, po-
kazuje zmiany kulturowe, a także współczesne oblicze miasta: inwestycje, wydarzenia kulturalne i społeczne 
i wszystko to, dzięki czemu warto tu żyć. 

Premiera mającej kilka wersji językowych prezentacji miała miejsce na spotkaniu jubileuszowym w kamień-
skiej „Olimpii”, gdzie Janusz Rzymanek zaprosił współpracowników, przyjaciół i wszystkich, dzięki którym 
ta płytka mogła powstać. Były życzenia i podziękowania, do których dołącza się „GR”, która nie jeden raz 
korzystała z materiałów przygotowanych przez Wideo Art.                                                                          (r)

W Rybniku chce się żyć...

Janusz Rzymanek, rocznik 
1961, pochodzi z Mysłowic, 
jest absolwentem Wydziału 
Pedagogiczno–Artystycznego 
cieszyńskiej filii UŚl. Z pracą 
w mediach zetknął się już 
w szkole średniej. Od 1986 
roku związany z Rybnikiem 
–  był fotografem w rybnickim 
Muzeum, od początku lat 90. 
pracował w lokalnej telewizji 
kablowej oraz radiu. Od 
1995 roku jest właścicielem 
studia filmowego Wideo Art 
realizującego filmy, reklamy 
i materiały promocyjne oraz 
p rogramy  i n fo rmacy jne 
emitowane w TV kablowej. 



Na koncert zaprosił prezydent Rybnika, który 
obchody te objął swoim patronatem. Rocznica 
była okazją do całorocznej prezentacji osiągnięć 
szkoły i jej uczniów oraz zaproszonych gości na 
własnej scenie, ale też do występów w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej, gdzie miało miejsce zakończenie 
całorocznych obchodów. Główne uroczystości od-
były się w grudniu 2004 r. Wtedy to szkoła gościła 
najwybitniejszych uczniów Karola Szafranka, m.in. 
znakomitego pianistę Piotra Palecznego, który 
wspominał swego pedagoga. Lecz to nie on dał 
koncert, ale jego utalentowani uczniowie.

Końcowy akord obchodów miał miejsce 14 
grudnia ub. roku, dokładnie w 101 rocznicę 
urodzin Karola Szafranka. P. Paleczny był rów-
nież gościem tego wydarzenia muzycznego, tym 
jednak razem sam zasiadł do fortepianu. Nim 
jednak to uczynił, Symfonię Koncertującą Es 
– dur W.A. Mozarta wykonały pięknie uczennice 
roku dyplomowego szkoły: Barbara Kuczera 
(skrzypce) z klasy Adama Mokrysa – ubiegło-
roczna stypendystka prezesa Rady Ministrów, 
laureatka regionalnych przesłuchań zespołów 
kameralnych i koncertmistrz szkolnej orkiestry 

symfonicznej oraz Aleksandra Urbańska 
(altówka) z klasy Olgi Rumpel – uczestniczka 
kursów mistrzowskich na AM w Katowicach  
i w Krakowie, koncertmistrz altówek szkolnej 
orkiestry. Obie dalsze plany życiowe wiążą ze 
studiami muzycznymi. Rybnickie uczennice 
przygotowały publiczność do jeszcze większych 
artystycznych wrażeń. A zapewnił je gość wieczo-
ru, wykonując z towarzyszeniem Orkiestry Sym-
fonicznej PSM I i II st. pod dyrekcją rybniczanina, 
dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira 
Chrzanowskiego, V Koncert Fortepianowy 
Es–dur L. van Beethovena. Zagrał wspaniale, 
wkładając w wykonanie utworu wiele serca, a 
otrzymane kwiaty złożył przed portretem swego 
mistrza i nauczyciela – Karola Szafranka.

Koncert zakończyło wykonanie przez szkolną 
orkiestrę pod dyr. S. Chrzanowskiego znanej 
i lubianej suity Edwarda Griega „Peer Gynt”, 
przyjętej znakomicie przez wypełnioną po brzegi 
salę Teatru Ziemi Rybnickiej. 

W rozmowie po koncercie Piotr Paleczny po-
wiedział: — Jest mi niezwykle miło, że zostałem 
zaproszony do udziału w koncercie dokładnie  

w dzień urodzin mojego profesora, któremu za-
wdzięczam chyba najwięcej, jeśli chodzi o mój 
rozwój artystyczny i pianistyczny. Jestem pod 
wrażeniem poziomu szkolnej orkiestry, której 
największym atutem jest pasja, z jaką młodzi 
muzycy grają. Są pełni zaangażowania w to co 
robią i to wróży dobrze na przyszłość. Słuchałem 
ich z pełnym podziwem i wielką przyjemnością. 
Mamy więc w Rybniku dwie dobre orkiestry... 
P. Paleczny jest również pedagogiem, którego 
uczniowie osiągają świetne rezultaty (m.in. IV 
miejsce Japończyka Takashi Yamamoto w Kon-
kursie Chopinowskim), zapytaliśmy więc o tę 
sferę jego działalności: — W ciągu ostatnich 5 lat 
moja grupa studentów zdobyła kilkanaście nagród 
na międzynarodowych konkursach i to oczywiście 
bardzo cieszy. Kiedy daję moim uczniom jakieś 
wskazówki, łapię się na tym, że podobne słowa już 
gdzieś słyszałem, a po chwili orientuję się, że wypo-
wiedział je kiedyś prof. Szafranek. Staram się jego 
najcenniejsze uwagi przekazywać moim studentom 
i, jak widać, z dobrym skutkiem. Uczniem roku 
dyplomowego w 5–osobowej  klasie P. Palecznego 
jest też absolwent rybnickiej szkoły Artur Hes. 
— Jeszcze  w grudniu Artur będzie grał, w ramach 
dyplomu, bardzo trudny III koncert Rachmanino-
wa i dobrze sobie z nim radzi. Jest osobą bardzo 
zorganizowaną i zdyscyplinowaną, mam zatem na-
dzieję, że mimo ogromnej konkurencji, jego dalsza 
kariera artystyczna potoczy się pomyślnie. 

(r)

Wspaniałym koncertem z udziałem Piotra Palecznego, Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. Antoniego i Karola Szafranków zakończyła obchody 
100–lecia urodzin jednego ze swoich patronów – Karola. 

Koncert z mistrzem...

Z towarzyszeniem szkolnej orkiestry pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego zagrały Barbara Kuczera 
i Aleksandra Urbańska.

Otrzymane kwiaty Piotr Paleczny złożył pod portretem Karola 
Szafranka.

Koncert „Melodie świata” w Rybnickim Centrum Kultury, 
wprowadził rybnickich melomanów w 2006 rok.

Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mirosława 
Jacka Błaszczyka wykonała tradycyjne melodie bułgarskie, greckie, 
mołdawskie, rumuńskie i żydowskie. Rybnickim muzykom towarzyszyli 
soliści Wojciech Mrozek, grający na klarnecie b, klarnecie tureckim 
i klarnecie basowym oraz ukraiński cymbalista Ihor Lomaha. 
Zgromadzona publiczność przyjęła koncert bardzo gorąco.

Melodie świata
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Zdj.: J. Rzymanek



Zaprosili nas 

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza
13 lutego, godz. 19.00 – Cholonek 

w wyk. Teatru Korez – powtórzenie

8 marca, godz. 19.00 – koncert 

Krzysztofa Kiljańskiego

Luty w DKF
6 lutego – Moja droga Wendy, prod. dania/fr./niem./

angl. Kolejny strzał duńskiego twórcy Larsa von Triera w 
mit Ameryki. 

13 lutego – Ukryte, prod. fr./austria,/niem./wł.
Majstersztyk reżyserski trzymający w napięciu do końca 

i jeszcze dłużej. wyk. Daniel Auteuil, Juliette Binoche.
20 lutego – Pusty dom, prod. Korea Płd. Buddyjska przypowieść 

miłosna, trochę kryminalna i metafizyczna. Przejmująca. 
27 lutego – Hotel Ruanda, prod. angl./RPA,/wł. Film oparty na 

faktach. Rzeź Tutsich w wojnie domowej w Ruandzie. Wstrząsający.
Wszystkie seanse w Kinie Premierowym RCK rozpoczynają się 

o godz. 19.30. 
Mała Akademia Filmowa (dla młodzieży) 17 lutego – Bogowie mu-

szą być szaleni. Film z cyklu „Nieznany mistrz śmiechu – Jamie Uys”.

•   •   •
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Balet Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” 
wystawiony przez Gliwicki Teatr Muzyczny, okazał się 
wspaniałym, przedświątecznym prezentem Rybnickiego 
Centrum Kultury nie tylko dla dzieci. 

Mimo, że to właśnie one wypełniły w większości salę Teatru Ziemi 
Rybnickiej, z równym zachwytem perypetie we śnie, jak i na jawie Kla-
ry, która otrzymała w prezencie pod choinkę Dziadka do Orzechów, 

przemieniającego się w pięknego księcia, śledzili dorośli. Libretto na pod-
stawie bajki E.T.A. Hoffmana przystosowano nieco do dzisiejszych czasów i 
w pokoju, obok choinki, stanął wielki telewizor, z którego nocą wyskakiwały 
niecne myszy. Nie walczyły zaś z nimi, jak to w dawniejszych inscenizacjach 
bywało, ołowiane żołnierzyki, ale grupa dobrze uzbrojonych komandosów... 
Cóż: o tempora! o mores! Wspaniały, kolorowy finał z udziałem dzieci 
– słodyczy i dzieci – owoców porwał wszystkich...                                    (r)  

Dziadek do orzechów

• Fundacja Elektrowni Rybnik na inaugurację nowopowstałej Grupy 
Plastycznej „Żywioły” (28 grudnia).

• Muzeum w Rybniku na koncert noworoczny (4 stycznia).
• DK Chwałowice na spektakl „Magic show” (7 stycznia), na przegląd 

widowisk bożonarodzeniowych (11–12 stycznia, więcej w następnym 
numerze) oraz Wieczór Sztuk, na który złożą się wernisaż wystawy 
grafiki Beaty Tomas pt.: „Jam Session” i koncert zespołu Tres Jazz 
(27 stycznia).

• DK Niewiadom na wernisaż wystawy fotografii Arkadiusza Szcze-
siaka „Przyroda Polski” (11 stycznia). 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na I Integracyjny 
Przegląd Widowisk Jasełkowych (18 stycznia).  

• Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny na spotkanie z mieszkańcami 
(19 stycznia).

• Rada Dzielnicy Boguszowice Stare na spotkanie z przedstawicielami 
miasta i firmy Hydroinstal w sprawie złej jakości wody na ulicach Błękit-
nej i Kolberga (17 stycznia – więcej o problemie w najbliższej „GR”). 

• Rada Rodziców i dyrekcja SP 19 na „Niedzielę po śląsku” (22 
stycznia).



Centra informacji
W bibliotece Gimnazjum Nr 10 w Rybniku zainstalowano 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Z podobnego 
będą korzystać czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej. 

Centrum w G nr 10 tworzą przeznaczone dla czytelników cztery no-
woczesne komputery i urządzenie wielofunkcyjne – skaner, drukarka 
i kopiarka. Biblioteka otrzymała również bardzo przydatne edukacyjne 
programy multimedialne: encyklopedię PWN, atlas świata i zestaw 
słowników języka polskiego. Wartość centrum wynosi blisko 14.000 zł, a 
powstało ono dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, w ra-
mach realizacji projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorem przedsięwzięcia 
jest dyrektor G nr 10 i nauczyciel informatyki Mariola Kostecka. 

Podobne centrum rusza też w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódz-
kiej, Filii w Rybniku: — Jest ono przeznaczone dla naszych czytelni-
ków, aby mieli łatwiejszy dostęp do informacji — zapowiada kierownik 
Biblioteki Pedagogicznej w Rybniku Justyna Jankowska. Dokładny 
termin uruchomienia centrum podany zostanie na stronie internetowej 
www.rybnik.pl/bisp. Zachęcamy więc do poszerzania informacji...

(S)
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XI GIEŁDA 
BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA

materiały i usługi budowlane – technika grzewcza i sanitarna
wyposażenie wnętrz i ogrodów – projekty gotowe domów jednorodzinnych

sprzęt budowlany – materiały wykończeniowe

31 marca – 2 kwietnia
zapraszamy zwiedzających w godzinach 10.00 – 18.00

Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 
Budynek Główny, Hala Sportowa, Ekspozycja Zewnętrzna

Organizatorzy: UM Rybnika, IPH ROP 
Biuro organizacyjne giełdy: Izba Przemysłowo–Handlowa Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowego, ul. Rynek 12, 44–200 Rybnik, 
tel./fax (032) 42 211 68, 42 37 566, 42 37 615.

23 lutego, godz. 18.00, Klub Energetyka, 
• Finałowy koncert konkursowy I etapu 

• „I tak warto żyć” – koncert jubileuszowy, w którym 
wystąpią laureaci 9 poprzednich edycji: Wojciech Brzeziński, Cecylia 
Sadowska, Jarosław Chojnacki,  Dzidka Muzolf , Dorota Osińska 
,Iwona Loranc, Katarzyna Danek, Margita Ślizowska, Joanna 
Liszowska, Joanna Lewandowska, Mariusz Orzechowski i Magda 
Lepiarczyk.  Solistom towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod kie-
runkiem Marcina Partyki. Reżyseria i prowadzenie: Jan Poprawa; 
Produkcja i prowadzenie: Wojciech Bronowski (koncert rejestrowany 
przez TVP 3 Katowice)

24 lutego, godz. 18.00, Klub Energetyka 
• Recital Magdy Lepiarczyk, laureatki IX OFPA Rybnik 2005 r.
• Koncert Finałowy konkursu II etapu Festiwalu

• Koncert Janusza Radka
prowadzenie: Jan Kondrak

25 lutego, godz. 17.00, Klub Energetyka
• II Koncert Finałowy Konkursu II etapu Festiwalu

• „Jacek Kaczmarski – kolega z pracy”   
– koncert w wykonaniu Małgorzaty Czajki, Krystyny Świąteckiej, 
Zbigniewa Łapińskiego, Mateusza Nagórskiego, Grzegorza Tom-
czaka, Tomasza Wachnowskiego, Elsnera Załuskiego.
Prowadzenie: Grażyna Torbicka

26 lutego, godz. 17.00, Teatr Ziemi Rybnickiej
• Koncert Galowy – ogłoszenie wyników i występ laureatów 
X OFPA

• Koncert zespołu M a a n a m 
 Prowadzenie: Jan Poprawa

W konkursie II etapu Festiwalu udział biorą laureaci podobnych festi-
wali imiennie zaproszeni przez Radę Artystyczną. Rywalizują o nagrodę 
sezonu 2005 r. dla najlepszego wokalisty

Bilety do nabycia w: 
kasie EMPiK–u, Teatrze Ziemi Rybnickiej, Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik oraz w Dziale Socjalnym Elektrowni „Rybnik” 

Sponsorzy: 
Elektrownia Rybnik S.A., UTEX, PZU, ERBUD, Izba Przemysłowo–Handlowa. Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu 

Urządu Miasta Rybnik, Urządu Marszałkowskiego w Katowicach i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jesteśmy przekonani, że zima nie będzie w stanie zaszkodzić 
„gorącym klimatom” X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej.

 Organizatorzy z Fundacji Elektrowni Rybnik zadbali, by jubileusz 
wypadł imponująco i stał się przełomem w percepcji tej imprezy na 
ogólnopolskim forum. Udało się pozyskać patronat honorowy ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego oraz 
patronat muzyczny rektora katowickiej Akademii Muzycznej prof. 
Eugeniusza Knapika. Ale to nie jedyne znane nazwiska wokół tegorocznej 
OFPY – powołano Radę Festiwalu, w której zasiadają osobistości życia 
gospodarczego, kulturalnego i politycznego kraju, regionu i miasta: Jerzy 
Biskup, Krystyna Bochenek, Jerzy Buzek, Jerzy Chachuła, Adam 
Fudali, Czesław Freund, Michał Czarski, Tadeusz Kijonka, Roman 
Kołakowski, Kazimierz Kutz, Maria Meyer, Damian Mrowiec, Jan 

Olbrycht, Piotr Paleczny, Maciej Szczawiński, Andrzej Szołtysek, 
Witold Widenka i Andrzej Żylak.

Koncertami zainteresowano ogólnopolskie media, do spisania 
wspomnień nakłoniono związanego z OFPĄ od jej początków Jana 
Poprawę. Rybnik będzie też miejscem spotkania dyrektorów festiwali 
piosenki artystycznej i poetyckiej z całej Polski, którego celem jest wy-
pracowanie wspólnej polityki, m.in. w kwestii promocji i premiowania 
najbardziej utalentowanych wykonawców. 

Radę Artystyczną tworzą Jan Poprawa, Czesław Gawlik, Jacek Glenc 
i Kazimierz Niedziela, którzy zasiadają również w jury oraz  Stanisław 
Wójtowicz (dyrektor OFPY), Wojciech Bronowski (dyrektor artystyczny), 
a także Adam Świerczyna i Jadwiga Bronowska; pozostali członkowie 
jury to Janusz Grzywacz, Włodzimierz Korcz i Roman Kołakowski. 

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się program imprezy:

J u b i l e u s z o w a  O F PA
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Wpis ten ma kluczowe znaczenie dla dalszych 
losów kopalni. Najważniejszym skutkiem decy-
zji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
jest prawne zabezpieczenie obiektów. Od tej 
chwili nie można prowadzić żadnych prac li-
kwidacyjnych, a nawet budowlanych bez zgody 
konserwatora. Nie można także zdemontować 
i wywieźć cennych maszyn parowych. 

Nie są to jedyne efekty wpisu do rejestru. 
Dzięki niemu istnieje możliwość wnioskowania 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego o udzielenie dotacji na zabezpieczenie 
obiektów, a także do Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy, które, jako jednostka nadrzędna Kom-
panii Węglowej, powinno włączyć się w ochronę 
dziedzictwa kulturowego znajdującego się 
w posiadaniu kopalń. 

Objęcie zabudowy kopalnianej prawną 
ochroną jest również istotnym argumentem 
we wnioskowaniu o środki unijne. Projekty 
dotyczące obiektów zabytkowych są często 
wyżej punktowane niż inne, a tym samym mają 
większe szanse na dofinansowanie. 

Mamy nadzieję, iż równie dobre wiadomości 
dotrą z Urzędu Marszałkowskiego, gdyż miasto 
złożyło wniosek o dofinansowanie adaptacji 
wieży ciśnień z kopalni „Ignacy” na punkt 
widokowy ze środków Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Byłby to pierwszy, widoczny i jakże istotny, krok 
w kierunku ocalenia i adaptacji do nowych, 
społecznie użytecznych funkcji, obiektów ko-
palni „Ignacy”. 

W ub. roku kopalnię zwiedziło ponad 1200 
osób. Wśród zwiedzających przeważali miesz-
kańcy regionu, jednak popularność kopalni 
„Ignacy” rozszerza się na całe województwo. 
Dzieje się tak za sprawą aktywnej współpracy 
Stowarzyszenia z Wydziałem Promocji Regionu, 
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach, której efektem jest m.in. umiesz-
czenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na mapie 
atrakcji turystycznych województwa, a także 
promocja kopalni w internetowym informato-
rze turystycznym. Mapka dotarła do szerokiego 
grona za sprawą „Gazety Wyborczej”, która 
zaoferowała swym czytelnikom ten ciekawy 
dodatek. Elementem promocji kopalni było 
też wyprodukowanie płyty DVD zawierającej 
film o kopalni. Realizację tego zadania umoż-
liwiło Stowarzyszeniu dofinansowanie uzyskane 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz od miasta.

Ewa Mackiewicz
wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia 

Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

W związku z częstymi pytaniami, interwen-
cjami i artykułami prasowymi dotyczącymi 
powstawania tak zwanych „ognisk pożarowych” 
na zrekultywowanym składowisku skały wydoby-
wanej wraz z węglem na powierzchnię przez byłą 
kopalnię „Rymer” w dzielnicy Niedobczyce, pre-
zydent miasta zwrócił się do Zarządu Kompanii 
Węglowej w Katowicach z prośbą o niezwłoczne 
zabezpieczenie terenu przed przebywaniem 
osób postronnych oraz wygaszenie ognisk.

Kompania Węglowa S.A. zleciła Instytutowi 
Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie opracowanie pracy naukowo – ba-
dawczej pt.: „Ocena stanu zagrożenia powstałego 
na zwałowisku stożkowym po byłej kopalni „Ry-
mer” spowodowanego ogniskami pożarowymi”. 
Oceniono w niej stan zagrożenia oraz jego 
wpływ na środowisko naturalne, a jednocze-
śnie przedstawiono sposoby jego likwidacji. 
W opracowaniu stwierdzono, że niebezpieczny 
poziom gazów będących produktami palenia 
występuje do 20 cm od powierzchni zwałowi-
ska i w związku z tym nie stanowi zagrożenia 

dla życia ludzi przebywających w otoczeniu 
obiektu. Jednak bezpośrednie przebywanie 
w miejscach, w których powstają najintensywniej-
sze ogniska pożarowe może być niebezpieczne, 
stąd też należy je zagrodzić barierkami linowymi 
i zakazać wejścia na teren całego obiektu. 

Korzystając z okresu zimowego przystąpiono 
do zdjęcia górnej warstwy materiału (ok. 0,8 
– 1,0 m) na skarpie zachodniej i południowej 
w miejscach intensywnej aktywności termicznej. 
Z uwagi na opady deszczu i śniegu w czasie pro-
wadzenia robót, kurz nie unosi się w nadmier-
nym stopniu. Zdjęty materiał będzie przetrans-
portowany na wschodnią część wierzchowiny 
obiektu, gdzie zostanie rozprowadzony cienką 
warstwą (max do 0,5 m) oraz wychłodzony. Wio-
sną 2006 roku planuje się realizowanie gaszenia 
otworowego (iniekcje pulpy popiołowo–wodnej) 
w dolnych strefach skarpy zachodniej.

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę 
likwidacji podobnych zjawisk występujących na 
terenie województwa śląskiego, całkowita likwi-
dacja ognisk pożarowych i wychłodzenie obiektu 

będzie procesem niezwykle trudnym i drogim, 
wymagającym długotrwałych działań.

Prezydent Miasta Rybnika stale interweniuje 
w Kompanii Węglowej S.A., żądając wygasze-
nia ognisk pożarowych, będących źródłami 
uciążliwości zapachowej dla mieszkańców 
pobliskich osiedli mieszkaniowych i domów 
indywidualnych.

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach 
polecił swoim oddziałom, to jest kop. „Chwałowi-
ce” oraz Zakładowi Zagospodarowania Mienia 
w Bieruniu niezwłoczne rozpoczęcie robót. 

Kompania Węglowa S.A. informując o swoich 
zamierzeniach mających doprowadzić do jak 
najszybszego wyeliminowania tego zjawiska, 
przeprasza mieszkańców Niedobczyc i Popielo-
wa za wszystkie niedogodności z tym związane. 
Jednocześnie prosi o cierpliwość i wyrozumia-
łość, gdyż problem ten – zdaniem ekspertów, 
jest niezwykle trudny do wyeliminowania, 
a w związku z tym należy się liczyć z przedłuża-
niem się czasu występowania uciążliwości. 

 Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Górnictwa

Jacek Herok 

Wyłania się realna szansa ocalenia zabytkowych obiektów kopalni Ignacy –  po licznych spotkaniach, 
konsultacjach służb konserwatorskich z kop. „Rydułtowy–Anna”, Urzędem Miasta oraz Stowarzyszeniem 
Zabytkowej Kopalni Ignacy, w ostatnich dniach ub. roku zapadła decyzja wpisania kopalni do rejestru 
zabytków. Postępowanie administracyjne dotyczące tej sprawy trwało całe 4 lata!

„Ignacy” w rejestrze

Pożarowe ogniska na hałdzie
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— W takiej chwili człowiek czuje się 
wyjątkowo — mówi jeden z jubilatów. 
Jaka to chwila? Uroczystość Złotych 
Godów, w której wzięły udział aż 
32 pary z 50–letnim małżeńskim 
stażem. 

Jedna z najbardziej pogodnych par, mał-
żonkowie Aniela i Jan Rojkowie poznali się 
dzięki PCK, gdzie pracowali społecznie jako 
wolontariusze. Wspólnie jeździli na wycieczki 
i szkolenia oraz dyżurowali podczas zawodów 
żużlowych, choć pani Aniela zwykle obawiała 
się nieszczęśliwych wypadków na torze. Ta 
praca ich zbliżyła: — Mąż garnął się do mnie, 
a ja do niego i tak zostało — mówi rezolutnie 
pani Aniela, a obdarzony sporym poczuciem hu-
moru pan Jan dodaje, że aby zdobyć wybrankę 
swojego serca musiał najpierw „kupić przyszłą 
teściową”, a przychylne mu rodzeństwo pani 
Anieli skutecznie „przeganiało” innych zalot-
ników. Pani Aniela była nauczycielką, jej mąż 
pracował w handlu. Obecnie bardzo cenią sobie 
opiekę, jaką roztacza nad nimi jedyna córka, 
 a powodów do dumy dostarczają wnuczka  
i wnuk. — Mamy udaną rodzinę. Jesteśmy 
szczęśliwi... — mówią zgodnie, jak na złotych 
jubilatów przystało. Wspólnie z innymi parami 
spotkali się z prezydentem miasta Adamem Fu-
dalim i kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Marią Cwenar, by odebrać Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. A zrewanżowali 
się życzeniami – rymowanymi i wyśpiewanymi 
również przez panią Anielę Rojek. 

50 lat temu przysięgę małżeńską złożyli 
sobie: Magdalena i Wiktor Harazimowie, 
Genowefa i Leon Jakubiakowie, Helena 
i Kazimierz Janoszowie, Eulalia i Jan 
Kaczmarkowie, Aniela i Jan Kapustowie, 
Antonina i Józef Krupowie, Renata i Gerard 
Kupczykowie, Róża i Jan Magierowie, 
Magdalena i Józef Paprotni, Róża i Józef 
Penkalowie, Cecylia i Bogdan Spodniewscy, 
Amalia i  Ernest Stablowie,  Helena  
i Zygmunt Stachowscy, Leokadia i Franciszek 
Sycha, Maria i Roman Śliżowie, Urszula  
i Wirgiliusz Świerczyńscy, Maria i Józef 
Dyrczowie, Czesława i Ludwik Gorazdowscy, 
Maria i Maksymilian Hytrek, Bronisława  
i Herbert Laskowie, Zofia i Konrad 
Mierowie, Gertruda i Alfred Mikowie, 
Aniela i Franciszek Polnikowie, Stefania  
i Rudolf Skrabel, Róża i Zygfryd Słaninowie, 
Zofia i Ludwik Słomkowie, Bronisława  
i  Rudolf Smołkowie,  Anna i  Alojzy 
Szulikowie, Helena i Jan Warchołowie, 
Maria i Wiktor Wróblowie, Anna i Henryk 
Zatorscy. 

Jubilaci spotkali się w Urzędzie Miasta jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem, więc prezydent 
złożył im najgorętsze życzenia świąteczne  
i noworoczne, „św. Mikołaj” dorzucił prezenty, 
a zespół „Gama” wspólnie z małżonkami 
„kolędował małemu”. 

Tekst i zdjęcia: (S)    

Pary na lata 



60 lat w „trenerskim” duecie 

Diamentowi jubilaci Łucja i Jan Szwedowie.                                 Zdj.: s.

Łucja i Jan Szwedowie z rybnickiej dzielnicy Meksyk na 
ślubnym kobiercu stanęli przed 60. laty. Tamten pamiętny 
grudniowy dzień rozpoczął ich wspólną drogę wypełnioną 
wieloma przeżyciami. Dziś, jak żartuje rodzina jubilatów, 
mogliby zostać trenerami piłki nożnej.

Na kilka godzin ryb-
nicki Cech zmienił się 
w... piekarnię. Zdj.: s

W rybnickim Cechu Rzemiosł oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
podsumowano finał Wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Piekarz – Cukiernik. 

Wypiekli finał

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 35

 A to dlatego, że rodzina państwa 
Szwedów jest tak liczna, że śmiało 
mogłaby stworzyć dwie drużyny 
piłkarskie: — Rodzice wychowali 
czterech synów, mają cztery syno-

we, pięć wnuczek 
– Bożenę, Mire-
lę, Kasię, Magdę  
i Sabinę, dwóch 

wnuków – Grzegorza  
i Bartka, dwie prawnuczki 
Darię i Wiktorię oraz dwo-
je prawnucząt Mateusza  
i trzymiesięcznego Kubę. 
Jest też dwóch trenerów 
– mama i tata — wylicza 
syn Kazimierz. 

Diamentowy jubileusz 
państwa Łucji i Jana Szwe-
dów był okazją do wielu 
życzeń złożonych również 
przez prezydenta miasta 
Adama Fudalego i szefa 
Rady Dzielnicy Meksyk 
Romana Widerskiego 

oraz do wspomnień. Jubilaci poznali 
się na zabawie w restauracji na Smol-
nej i jak mówi pan Jan: — Jeden na 
drugiego my spojrzeli i ... — ... zaiskrzy-
ło — dodaje pani Łucja. I tak się to 
zaczęło.  — Ślub odbył się w drugim 
dniu Świąt Bożego Narodzenia w sta-
rym kościele. Pogoda była przepiękna, 
było uroczyście — wspomina pani 
Łucja. — Przed furtką domu nastroili 
nam piękne świerki, oświetlone i wyso-
kie na 10 metrów. Z orkiestrą szliśmy 
pieszo na zabawę na Kuczerowym 
we Chwałowicach. Potem była już 
rzeczywistość, choć nie zawsze szara. 
Pani Łucja nie pracowała, zajmo-
wała się domem, a jej mąż przez 35 
lat pracował na kopalni. W domu  
w dzielnicy Meksyk mieszkają teraz 
sami, bo synowie z rodzinami prze-
nieśli się „na swoje”. 

Redakcja przyłącza się do wszyst-
kich życzeń, jakie z okazji Dia-
mentowych Godów małżonkowie  
odebrali.                                      (S) 

Zdrowie bez granic
W marcu ubiegłego roku Regionalne Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej w Rybniku i Polskie 
Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej 
podpisało umowę o współpracy. Porozumienie 
zapoczątkowało wymianę wiedzy i myśli medycznej 
oraz sposobów rozpowszechniania profilaktyki 
prozdrowotnej po obydwu stronach granicy. 

— Wspólnie przystąpiliśmy do pisania projektu lustrzanego 
„Zdrowie bez granic” w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Inicjatyw Wspólnoto-
wych INTERREG IIIA Czechy–Polska. Efektem tej pracy 
są przyznane środki z funduszy unijnych, które otrzymało 
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku 
— mówi przewodnicząca RTOZ Mariola Kujańska. 
Mimo, iż strona czeska takich środków nie otrzymała, 
konsekwentnie realizuje swój program. W październiku 
w Trzyńcu miała miejsce międzynarodowa konferencja  
z okazji XXX–lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego 
w Republice Czeskiej, a 27 grudnia odbyło się robocze 
spotkanie w Petrowcach i spotkanie noworoczne w Ostra-
wie. To ostatnie miało miejsce w Konsulacie Generalnym 
Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Konsula Generalnego 
RP Antoniego Sadowskiego, wicewojewody śląskiego 
Andrzeja Waliszewskiego oraz przedstawicieli Polskiego 
Towarzystwa Medycznego w Czechach z przewodniczącym 
Janem Karczmarczykiem i Józefem Słowikiem, Stowa-
rzyszenia Trianon z przewodniczącym Viliamem Sunalem, 
a także Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej  
z Mariolą Kujanską i Małgorzatą Grabowską. — W miłej 
i świątecznej atmosferze podsumowaliśmy naszą dotychcza-
sową działalność i życzyliśmy sobie dalszej dobrej współpracy 
— mówi przewodnicząca RTOZ. Kolejne partnerskie 
seminarium odbyło się 13 stycznia w Rybniku. 

Była to już 11 edycja konkursu,  
a uczestniczyło w nim ponad 10 szkół 
zawodowych z Bytomia, Tych, Gliwic, 
Ornontowic, Rydułtów, Sosnowca, 
Zabrza, Czechowic–Dziedzic, Rybnika, 
Pszczyny i Tarnowskich Gór. Wśród 
gości biorących udział w finale znaleźli 
się przedstawiciele miasta, kuratorium 

oświaty, izby rzemieślniczej z Katowic, 
stowarzyszenia cukierników i Cechu 
Rzemiosł, a podczas uroczystego podsu-
mowania imprezy prym wiodły nie tylko 
wymyślne wypieki i ich autorzy, ale też ... 
pokaz mody, tańce, śląskie przyśpiewki 
oraz występy kolędowe, akordeonowe, 
organowe, a nawet 
teatralne. 

— Pokazaliście, 
że jesteście mistrza-
mi — mówiła przy-
szłym ciastkarzom 
i piekarzom Gra-
żyna Adamczyk, 
dyrektor Zespołu 

Szkół Zawodowych Specjalnych  
w Rybniku, placówki, która współorga-
nizowała finał. — Jestem przekonana, że 
laureaci będą godnie reprezentować nie 
tylko swoje szkoły, ale nasze województwo 
na etapie ogólnopolskim. To trudne zada-
nie czeka ciastkarzy – Łukasza Dudę, 
Wojciecha Jajko, Patrycję Twardzik 

i Izabelę Szulc, piekarzy – Łu-
kasza Górskiego i Krzysztofa 
Hurasa oraz zdobywców pierw-
szych miejsc w turnieju: Justynę 
Kutkę z Tychów i Damiana 
Janusza z Zabrza. Niestety, 
w gronie laureatów zabrakło 
rybniczan. Uczestnicy turnieju 
rywalizowali w części prak-

tycznej i teoretycznej. Organizatorami 
oprócz ZSZS było Kuratorium Oświaty 
i Izba Rzemieślnicza w Katowicach,  
a impreza udała się dzięki zaangażowa-
niu wielu osób. 

(S)
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka 
i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma 
swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję-
ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. 

Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do 
przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. 
Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do 
druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

(cz. 39)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Pani Bogumiła Adamczyk udostępniła nam repertuar niedobczyckiego kina 
„Wrzos” z 1974 roku. Zobaczmy na jakie hity filmowe chodzili rybniczanie 32 
lata temu.

Pani Krystyna Kowalska przyniosła nam zdjęcie z zabawy karnawałowej. Jest 
to zabawa sylwestrowa 1938 roku albo jakiś inny bal ze stycznia 1939 roku. Na 
zdjęciu z prawej strony u dołu widzimy młodego kelnera Oswalda Matułę (1923-
-1993). Może jeszcze ktoś ma zdjęcia z tego samego balu? Gdzie on się odbył: nad 
kinem „Apollo”,  w „Świerklańcu” albo w „Hotelu Polskim”?

39/2
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Pokonali wicelidera
Siatkarze TS Volley Rybnik w ostatnim meczu rundy zasadniczej 

III ligi pokonali wicelidera – MMKS Dąbrowę Górniczą.
Teoretycznie powinien to być mecz „na szczycie”, ale TS Volley już 

przed tym spotkaniem miał pięć punktów przewagi i wynik tej potyczki 
nie miał już żadnego znaczenia dla układu tabeli. Oba zespoły stworzyły 
pasjonujące widowisko, a górą byli rybniczanie, którzy pokonali po pię-
ciosetowej walce gospodarzy, w trzecim i czwartym secie wygrywając do 
12 punktów. Drużyna TS Volley Rybnik zagrała w składzie: Sławomir 
Kowalczyk – kapitan, Daniel Danielewicz, Arkadiusz Woźniak, 
Wawrzyniec Bonk, Michał Łata, Michał Potera – libero i Mateusz 
Blic. Trenerem zespołu jest Wojciech Kasperski. Na trzecim miejscu 
w lidze uplasował się AZS Katowice, a na czwartym MCKiS Jaworzno 
II. Te cztery zespoły będą walczyć w dwóch turniejach finałowych o dwa 
pierwsze miejsca premiowane dopuszczeniem do dalszych gier o awans 
do II ligi. Jeden z tych turniejów finałowych odbędzie się w Rybniku 
w hali sportowej MOSiR–u w Rybniku–Boruszowicach, gdzie 27 
stycznia (piątek) o godz. 16.00 TS Volley zmierzy się z Jaworznem. 
Dzień później o godz. 12.30 zagra z AZS–em Katowice, a w niedzielę 
29 stycznia również o godz. 12.30, rywalem rybniczan będzie drużyna  
z Dąbrowy Górniczej.  

Pobiegaj na bieżni
Studio kulturystyki i rekreacji 

„SE–BI” jest organizatorem pierw-
szej edycji biegu godzinnego na 
bieżni mechanicznej „SE–BI 2006”. 
Eliminacje już trwają, a finał z udziałem 
najlepszych 12 osób zaplanowano na 7 
marca. W fazie eliminacji każdy uczestnik 
musi obowiązkowo dwukrotnie poddać 
się testowi i lepszy wynik będzie zaliczany 
do rankingu. Nagroda główna to 14 calo-
wy telewizor. Zdaniem właściciela studia 
i pomysłodawcy Sebastiana Michal-
skiego, tego typu bieżnie mechaniczne to 
doskonały sposób na aktywne spędzanie 
jesienno–zimowych wieczorów. W ciągu 
60 min. biegu na bieżni, na której sam 
uczestnik reguluje sobie tempo biegu 
oraz kąt nachylenia, amatorzy powinni 
„przebiec” ok. 15 km, a bardziej zapra-
wieni w biegu o 2–3 kilometry więcej. 
Więcej na stronie internetowej: www.
sebi.republika.pl . 

Z koszykarskich parkietów.
Zarówno pierwszoligowe koszykarki RMKS–u Rybnik jak i dru-

goligowi zawodnicy MKKS–u Rybnik mają już za sobą pierwsze 
pojedynki rundy rewanżowej. Rybniczanki plasujące się na 3. miejscu 
w ligowej tabeli rundę rewanżową rozpoczęły od mocnego uderzenia. 
Jeszcze w ub. roku we własnej hali rozgromiły UKS Krynicę 126:32. W 
spotkaniu tym najwięcej punktów dla RMKS–u zdobyły Anna Sękowska 
– 21 i Joanna Czajkowska – 20. Nowy 2006 rok podopieczne trenera 
Mirosława Orczyka rozpoczęły od meczu wyjazdowego do wicelidera 
Filara Sosnowiec. Na to spotkanie rybniczanki wyjeżdżały z 16 punktową 
zaliczką z pierwszego meczu w Rybniku i pokonały Filar 77:61. W rewanżu 
jednak lepszy okazał się Filar, który po zaciętym i emocjonującym poje-
dynku pokonał RMKS 79:70. Najlepsze na Śląsku zespoły podzieliły się 
zatem punktami, ale dzięki lepszemu bilansowi małych punktów z dwu-

meczu zwycięsko wyszedł RMKS. W pierwszym tegorocznym spotkaniu 
rozegranym w Rybniku koszykarki RMKS bez większych problemów 
pokonały MLKS Rzeszów 72:43. Było to już 12 zwycięstwo rybniczanek w 
tegorocznych rozgrywkach. Równie udanie rundę rewanżową rozpoczęli 
występujący na drugoligowych parkietach koszykarze MMKS–u Rybnik. 
Podopieczni Adama Kubaszczyka we własnej hali po dogrywce pokonali 
Resowię Rzeszów 112:101, a najwięcej punktów zdobył w tym spotkaniu 
dla MKKS–u Stanisław Grabiec – 39, siedmiokrotnie trafiając za „trzy” 
punkty. Pod koniec I rundy rozgrywek rybniccy koszykarze zanotowali 
na swoim koncie zwycięstwo nad Pogonią Prudnik 81:77, we własnej 
hali pokonali aktualnego wówczas lidera MOSiR Krosno 100:82, a z 
najsłabszym zespołem ligi Mickiewiczem Katowice wygrali zaledwie 1 
punktem 73:72. W ligowej tabeli MKKS Rybnik z dorobkiem 24 punktów 
(9 zwycięstw i 6 porażek) plasuje się na 7 miejscu. 

V Memoriał
Już po raz piąty rybnicki Nauczycielski Klub Szachowy był 

organizatorem Memoriału Władysława Leciejewskiego, twór-
cy „szachów śląskich”. W turnieju udział wzięło 33 zawodników,  
a oprócz osób dorosłych, na liście startowej znaleźli się także uczniowie 
i przedszkolacy. Ton rozgrywkom nadawali zawodnicy z najwyższymi 
kategoriami: kandydaci – Piotr Bobrowski, Eugeniusz Broża, Ha-
lina Fojcik; posiadacze I kategorii: Marek Bitman, Henryk Sybila, 
Maksymilian Piecowski czy Lucjan Pawłowski. W ostatnich rundach 
czołowi zawodnicy turnieju grali między sobą. P. Bobrowski wygrał  
z M. Bitmanem oraz M. Piecowskim i pewnie zwyciężył w turnieju osią-
gając 7 pkt., o półtora punktu więcej niż zdobywca 2. miejsca Michał 
Chmieliński. Trzeci w turnieju był zdobywca 5 punktów Henryk Sibila.  
5 punktów na swoim koncie zgromadzili również Mateusz Macierzyński, 
Eugeniusz Broża i Janusz Kowalski. Wśród kobiet zwyciężyła Marta 
Bitman, a najlepszymi przedstawicielami młodszego pokolenia byli 
Wojtek Bieńkowski (Przedszkole nr 42), Krzysztof Miłkowski (SP 18),  
Szymon Gatnar (Gimnazjum Dwujęzyczne w Rybniku), Adam Gadom-
ski (I LO Rybnik). Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach 
otrzymali okazałe puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Rybnic-
kiego Damiana Mrowca i płk. Zbigniewa Leciejewskiego. Oprócz tego 
wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. 

Strzelnica, pistolety i tarcze
— Strzelanie kształtuje wasz charakter, a także wspomaga koncentrację, która z całą pewnością przydatna jest  

w życiu i nauce — te właśnie słowa Bogdan Chudzik, pedagog IV LO skierował do zwycięzców ligi strzelectwa 
sportowego, którzy spotkali się w rybnickim LO im. Kopernika na uroczystym podsumowaniu zawodów.

Rybnickie szkoły średnie po raz pierwszy wzięły udział w zawodach strzelectwa sportowego zorgani-
zowanych przez Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju oraz pedagoga szkolnego IV LO, a zarazem 
instruktora strzelectwa LOK–u. Zawody to część ogólnopolskiej ligi strzeleckiej. Uczestnicy brali udział 
w dwuboju, który obejmował strzelanie z pistoletu pneumatycznego, a także karabinu KBKS.

Konkurencję drużynową wygrało I LO im. Powstańców Śląskich, kolejne miejsce zajęła drużyna z 
II LO im A. Frycza–Modrzewskiego, trzecie miejsce należało do drugiej drużyny I LO, IV LO zajęło zaś 
miejsce czwarte. — Miejsca rozłożyły się dosyć symbolicznie, są zgodni z numerem szkoły, a jako że nie mamy 
ogólniaka z numerem trzecim, więc może dlatego I LO zajęło dwa miejsca — śmieje się Bogdan Chudzik. Pu-
chary i dyplomy wręczone zostały opiekunom grup, którzy pomagali uczniom przygotować się do zawodów. 
— Myślę że puchar zmobilizuje nas do dalszego działania — powiedział opiekun zwycięskiej drużyny Irene-

usz Lisiecki. Uroczystości towarzyszyła pogadanka 
o strzelectwie, podczas której prezes LOK–u Adolf 
Siemaszkiewicz powiedział: — Kontynuujcie swoje 
talenty strzeleckie, nie zaprzepaśćcie ich. Z pewnością 
w ich rozwijaniu pomoże wam LOK, który wspiera 
młodzieżowe inicjatywy.
Zwycięska drużyna z I LO, od prawej stoją: Jarosław Pachuta, 
Michał Kwiecień, opiekun Jarosław Lisiecki, Adrian Dudek  
i Krzysztof Rduch.                                        Zdj.: arch. org.
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Hity na styczeń
Klub Międzynarodowej Prasy i Książ ki, 
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

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

Rozwiązania na kartkach pocz to-
wych pro si my przysyłać do re dak cji 
na adres: „Ga ze ta Ryb nic ka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 20 lutego br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżów-
ki dwa bony towarowe wartości 
50 zł każ dy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Krzyżówka

Krystyna Sienkiewicz, 
...zgadnij, z kim leżę? Wyd. 
Baobab, Warszawa 2005.

Miła niespodzianka dla wiel-
bicieli przebogatej, artystycznej 
osobowości autorki – wykształco-
nej plastyczki, ale znanej przede 
wszystkim ze sceny, kabaretu, 
i filmu. K. Sienkiewicz pisze o so-
bie, o umiłowanych nade wszystko 

zwierzętach oraz ludziach, nie omijając trudnych 
tematów, jak powolna utrata wzroku. Ale pisze 
z humorem, dystansem, bez żalu do życia... Trochę 
autobiografia, trochę osobisty sztambuch...   

•   •   •
Marek Oziewicz, Magiczny 

urok Narnii. Poetyka i filozofia 
„Opowieści z Narnii C.S. Lewisa”. 
Wyd. Universitas, Kraków 2005.

Opracowanie krytyczne septologii 
Lewisa, której popularność zwięk-
szył jeszcze film, będący aktualnie 
na naszych ekranach. Z książki tej 
zadowoleni będą zarówno zwykli 
czytelnicy, którzy chcą wiedzieć nieco 
więcej o swoim ulubionym cyklu, jak 
i parający się lieraturoznawstwem zawodowo, dla 
których „Opowieści z Narnii” są ucieleśnieniem 
poetyki i filozofii literatury fantasy. Obok tej pozycji, 
w Empiku pełny zestaw książek cyklu.

•   •   •
Twoje 9 miesięcy. Miesięcznik. 

Grudzień 2005, styczeń 2006. 
Jedyny magazyn o kobietach 

i dla kobiet oczekujących dziecka, 
a w nim artykuły dotyczące za-
równo problemów zdrowotnych, 
jak i społecznych, a także porady 

pielęgnacyjne oraz ciążowa 
moda. Razem z poniższą bajką 
tworzą nasz „pakiet proro-
dzinny”, którego zakup ułatwi 
„becikowe”...  

Tomcio Paluch – opo-
wiedziany przez Jarosława 
Mikołajewskiego na pod-

stawie klasycznych baśni, z ilustracjami Pawła 
Pawlaka. Wyd. Agora S.A., Warszawa 2005.

Kolejna „najpiękniejsza bajka świata” z „mięk-
kiej” Kolekcji Dziecka miesięcznika „Dziecko” 
z płytą, na której bajkę czyta Wojciech Mann. Dotąd 
w cyklu tym ukazało się 20 przepięknych bajek dla 
najmłodszych do czytania lub słuchania.

•   •   •
CD Katie Melua, Piece by Piece. 

Wyd. Dramatico Entertainment 
Limited 2005.

Okazuje się, że bluesowe klimaty 
nie są zarezerwowane wyłącznie dla 
czarnych, amerykańskich wokalistów. 
Bluesy Katie, angielskiej piosenkarki 
z gruzińskim pochodzeniem, również gitarzystki, 
która pnie się ostro w górę na listach przebojów, są 
delikatniejsze, ale równie mocno przemawiają do 
wyobraźni. Do posłuchania w zimowe wieczory, dla 
panów ze zdjęciem ślicznej Katie przed oczyma.          
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Pomysł i wykonanie konkursu 
Kazimiera Drewniok

Co najmniej kilka rybnickich obiektów, w tym kominy, przestało pełnić swoją pierwotną 
rolę. Zadaniem naszych Czytelników jest odgadnięcie ich zwyczajowych nazw. Litery 

w diagramach oznaczone numerkami utworzą hasło, które jest rozwiązaniem konkursu. 
Na rozwiązanie na kartkach pocztowych czekamy do 20 lutego 2006 r.

Wśród osób, które przysłały poprawne odpowiedzi rozlosujemy
nagrody ufundowane przez sponsorów.

Ze względu na chochlika, który poprzestawiał nam diagramy 
w świątecznym konkursie, całość powtarzamy. 

Rozwiązanie w lutym. 
Mimo błędu otrzymaliśmy wiele poprawnych odpowiedzi od bardziej wytrwałych 

Czytelników, które również weźmiemy pod uwagę w lutowym losowaniu.
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•   •   •

Spróbuj raz jeszcze!



styczeń 2006

Budżet miasta Rybnika na 2006 rok opracowany został w oparciu o obo-
wiązujące drugi rok priorytety, które określają kierunki rozwoju Rybnika, 
uwzględniające zarówno możliwości finansowe, jak i potrzeby inwestycyjne. 
W budżecie dominują trzy najważniejsze dla miasta sprawy:
• kontynuacja budowy sieci kanalizacji w dzielnicach miasta, współfi-

nansowanej środkami Funduszu Spójności,
• budowa dróg i poprawa układu komunikacyjnego miasta – moder-

nizacja drogi krajowej 78 – współfinansowanie środkami unijnymi 
(SPO–T) oraz obwodnicy miejskiej,

• finansowanie wkładu własnego w realizacji innych, kontynuowa-
nych oraz przyszłych, projektów w ramach funduszy zewnętrznych, 
w szczególności Unii Europejskiej.
Rozmach inwestycyjny ma na celu nie tylko poprawienie  komfortu 

życia mieszkańców miasta, ale również przyciągnięcie nowych inwesto-
rów, a zarazem przyszłych podatników. Służą temu inicjatywy w polityce 
podatkowej samorządu Rybnika.

Rok 2006 jest 4 rokiem utrzymania na niezmienionym (od 2003 
roku) poziomie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości 
i od środków transportowych. Zachętą do inwestowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w 4 strefach pogórniczych (poprzemysłowych) 
będą nadal obowiązujące zwolnienia w podatku od  nieruchomości. 
Wprowadzono zwolnienia w tym podatku dla inkubatorów technologicz-
nych. Zachętą dla bezrobotnych do podejmowania działalności gospo-
darczej ma być nadal zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji.

Wsparciem dla drobnych kupców będzie nie tylko utrzymanie 
(obowiązujących od 1999 roku) stawek opłaty targowej, lecz także 
ich obniżenie w 2006 roku o około 16%.

Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą 470.577.007,96 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

– dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa 
na zadania własne 298.986.107 zł  (63,54%),  w tym:
•podatki lokalne: 55.483.000 zł

podatek od nieruchomości (50 mln zł), od środków transportowych 
(2.200 tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (2 mln zł), od spadków i 
darowizn (700 tys. zł), rolny (238 tys. zł), od działalności gospodarczej 
opłacany w formie karty podatkowej (175 tys. zł), pozostałe dochody 
(170 tys. zł),

• opłaty lokalne 1.600.000 zł
opłata targowa (1.550 tys. zł), opłata administracyjna (50 tys. zł),

• pozostałe opłaty 14.025.000 zł
eksploatacyjna (6.200 tys. zł), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy antyal-
koholowej (2.700 tys. zł), rejestracyjna i za wydanie praw jazdy (3.125 tys. zł), 
opłata skarbowa (2 mln zł),

• wpływy ze sprzedaży mienia 6.500.000 zł,
• dochody jednostek budżetowych 23.147.716 zł

Zarząd Transportu Zbiorowego (11.383 tys. zł), Rybnickie Służby Ko-
munalne (4.412 tys. zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.132 tys. zł), 
Zarząd Zieleni Miejskiej (799 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (700 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHI-
DO” (281 tys. zł), Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny (256 tys. zł), 
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (550 tys. zł), czynsze dzierżaw-
ne (650 tys. zł ), opłaty drogowe (2.100 tys. zł), prowizja 25% dochodów 
z mienia Skarbu Państwa (330 tys. zł), wpływy administracyjne (350 tys. zł) 
oraz pozostałe dochody (204 tys. zł),  

• inne dochody  3.450.300  zł
odsetki od lokat oraz inwestowania środków w fundusze (1.500 tys. zł), 
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (1.770 tys. zł), wpływy 

za czynności egzekucyjne (72 tys. zł), opłata prolongacyjna (40 tys. zł), 
opłata produktowa (35 tys. zł) oraz pozostałe dochody (33 tys. zł), 

• subwencja ogólna  z budżetu państwa 95.896.077 zł
w tym na prowadzenie szkół (część oświatowa) – 91.570.140 zł ,

• udziały w podatku dochodowym od osób  fizycznych 89.300.000 zł, 
• udziały w podatku dochodowym od osób  prawnych 6.293.000 zł, 
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 3.291.014 zł

zasiłki okresowe (403.140 zł), posiłek dla potrzebujących (213.356 zł), 
zadania realizowane przez pracowników socjalnych OPS (929.406 zł), 
dofinansowanie z budżetu państwa zadań inwestycyjnych realizowa-
nych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (1.715.112 zł) oraz zadań realizowanych w ramach 
programu EQUAL ,,Odziedzicz pracę” (30.000 zł). 
– dotacje z krajowych funduszy celowych 1.153.972 zł (0,25%)  

• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na modernizację Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 807.885 zł,

• środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia , łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej 346.087 zł.
– dotacje z funduszu Unii Europejskiej 122.121.505,20 zł (25,95 %)

• Fundusz Spójności – na kanalizację 102.397.504 zł,
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 19.500.000 zł,
 – ZPORR – różne zadania 10.562.450 zł,
 – SPO–T – drogi  8.937.550 zł, 
• Europejski Fundusz Społeczny – stypendia dla uczniów,
 program EQUAL 224.001,20 zł. 

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakre-
su administracji rządowej i zleconych 35.553.812 zł  (7,55%)

administracja publiczna (733.780 zł), pomoc społeczna (1.106.694 zł), 
świadczenia rodzinne (25.511.548 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla Osób Chorych Psychicznie (499.356 zł), prace geodezyjno–kartogra-
ficzne (76.798 zł), nadzór budowlany (257.920 zł), Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej (4.658.000 zł), składki na ubezpieczenia 
zdrowotne (1.824.903 zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(737.000 zł), inne zadania (127.813 zł). 

– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego: 12.761.611,76 zł (2,71%)

Lokalny transport zbiorowy (504.700 zł), rodziny zastępcze (101.960 zł), 
Powiatowy Urząd Pracy (400.000 zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności (172.180 zł), Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (10.296 zł), 
Biblioteka Publiczna (68.675 zł), Dom Dziecka i Rodzinny Dom Dziecka 
nr 1 (576.524 zł), Miejsko–Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(30.000 zł), kanalizacja sanitarna (Gaszowice i Jejkowice – 3.332.851 zł), 
funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu (50.000 zł), stypendia dla 
uczniów (62.915,76 zł) oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ra-
mach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (7.451.510 zł).

Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 587.737.824,96 zł, 
z czego na realizację inwestycji przeznacza się 270.456.534 zł (tj. 46% 
budżetu). Najważniejszymi dziedzinami są:
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 183.928.815,00 zł (31%)
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 144.118.697,96 zł (25%)
• transport i łączność 83.608.643,00 zł (14%)
• opieka społeczna 64.639.956,00 zł (11%)
• kultura i kultura fizyczna 32.339.946,00 zł (6%)
• administracja  publiczna 32.867.059,00 zł (6%)
• gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 8.226.067,00 zł (1%)
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 7.859.736,00 zł (1%)
• ochrona zdrowia 6.987.252,00 zł (1%)

Budżet na 2006 rok
(omówienie)

c. d. na stronie 40
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 

173.381.069 zł, z czego 163.855.768 zł stanowią wydatki związane z rozbudową 
kanalizacji sanitarnej, najważniejszej inwestycji miejskiej w tym stuleciu.

W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na utrzy-
manie zieleni w mieście (4.725 tys. zł), oświetlenie ulic, placów  
i dróg (3.861 tys. zł), na oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami  
(1.324 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (220 tys. zł) oraz 
dekorację świąteczną miasta (123 tys. zł). 

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję w wydatkach bieżących 

budżetu miasta i obejmuje głównie dotacje dla oświatowych zakładów bu-
dżetowych, które w 2006 roku wynoszą łącznie 126.807.134 zł, w tym dla:
• szkół podstawowych 36.332.368 zł
• zespołów szkolno–przedszkolnych 5.341.530 zł
• gimnazjów 20.485.641 zł
• zespołów szkół ponadpodstawowych 12.944.455 zł
• liceów ogólnokształcących 5.144.980 zł
• zespołów szkół zawodowych 20.018.335 zł
• OPP ,,Przygoda” w dz. Smolna 580.277 zł
• Młodzieżowego Dom Kultury w dz. Maroko–Nowiny 952.429 zł
• szkół specjalnych 9.295.424 zł
• przedszkoli 14.472.261 zł
• Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 1.239.434 zł.

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na: 
dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne (łącznie 4.723 tys. zł)  
oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (646 tys. zł). 

Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 
8.027.801 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących  zadań:
• Adaptacja Domu Nauczyciela przy SP nr 29 na przedszkole trzyod-

działowe w dz. Golejów – (400 tys. zł), 
• Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek eduka-

cyjnych (2.434 tys. zł),
• Likwidacja azbestu w budynkach oświatowych (1.921 tys. zł): SP 22 

w dz. Niedobczyce oraz ZSP 3 w dz. Maroko–Nowiny,
• Częściowe wykonanie elewacji Gimnazjum nr 1 w dz. Śródmieście 

oraz remont dachu sali gimnastycznej (400 tys. zł)
Ponadto zaplanowano wydatki na kontynuację wymiany okien i drzwi w szko-

łach i przedszkolach (1.288 tys. zł), modernizację instalacji c.o. (1.280 tys. zł),  
termomodernizacje (200 tys. zł) i inne zadania (105 tys. zł).

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 2.747.000 zł, 
w tym: szkoły podstawowe 792 tys. zł, przedszkola 500 tys. zł, gimnazja 
600 tys. zł, licea ogólnokształcące 550 tys. zł, szkoły zawodowe 150 tys. zł,  
szkoły specjalne 130.000 zł, pozostałe 25 tys. zł). 

Ponadto w wydatkach Zarządu Transportu Zbiorowego ujęto 725 tys. zł  
na dowożenie uczniów do szkół.

Administracja  publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 20.665.471 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:

• funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic 1.118.360 zł
• składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 110.000 zł
• tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 2.580.000 zł
• wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych 

punktów dostępu do Internetu w ramach Rybnickiej Platformy 
Informacji Cyfrowej 4.466.279 zł

    w tym 3.934.854 zł stanowią środki z EFRR (ZPORR)
• budynek użyteczności publicznej, ul. Miejska 1.000.000 zł
• monitoring systemu wizyjnego miasta 937.000 zł
• wspólny projekt regionalny – System Elektronicznej Komunikacji 

Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 229.831 zł 
    w tym 167.373 zł stanowią środki EFRR (ZPORR)
• działalność Biura Promocji i Informacji 650.000 zł

• realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej  
i Integracj Europejskiej 335.000 zł

• koszty związane z obsługą finansową miasta 300.000 zł 
Transport i łączność
Na inwestycje drogowe przewidziano kwotę 47.064.293 zł, z czego 

30.725.782 zł stanowią środki zaplanowane do pozyskania z EFRR (ZPORR 
i SPO–T) oraz 3.681.897 zł z Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokal-
nej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (program ,,łagodzenia”). 

Na remonty dróg oraz ich utrzymanie i oczyszczanie przeznacza się kwotę 
w wysokości 12.322.026 zł.

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na wydatki związane z funk-
cjonowaniem autobusowej komunikacji miejskiej, przewidziano środki 
w kwocie 22.004.500 zł. Ponadto na budowę wiat przystankowych i kasy 
biletowej na Placu Wolności zaplanowano wydatki w kwocie 770 tys. zł.  

Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.: 

• świadczenia rodzinne 25.511.548 zł
• dodatki mieszkaniowe 6.500.000 zł
• Ośrodek Pomocy Społecznej 4.439.510 zł
• Miejski Dom Pomocy Społecznej 3.751.583 zł
• zasiłki i pomoc w naturze 3.225.548 zł
• pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 2.276.524 zł
• Zespół Ognisk Wychowawczych 1.859.957 zł
• Dom Dziecka 1.410.400 zł
• żłobki 720.000 zł
• Powiatowy Urząd Pracy 1.604.787 zł
• usługi opiekuńcze 680.000 zł
• Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 zł
• Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 628.645 zł
• posiłek dla potrzebujących 613.356 zł
• usamodzielnienie wychowanków plac. opiekuńczo–wychowawczych 351.000 zł
• Rodzinne Domy Dziecka 444.295 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 6.950.929 zł, w tym: na modernizację 
budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul Żużlowej – 3.204.068 zł 
(z czego 2.189.402 zł stanowią środki z WFOŚiGW),  adaptację budynku ZSZ 
nr 5 przy ul. Karłowicza dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – 1.496.000 zł, 
rozbudowę infrastruktury społecznej dla potrzeb dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
– 2.225.861 zł, w tym środki do pozyskania EFRR (ZPORR) – 1.663.147 zł.  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3.533.000 zł
• Rybnickie Centrum Kultury 1.896.000 zł
• Domy Kultury w dzielnicach miasta 2.015.000 zł
• Muzeum 1.069.000 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki  
w wysokości 353.300 zł.

Na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 11.091.719 zł, czego 
7.876.126 zł stanowią środki z EFRR (ZPORR). Przy współudziale tych 
środków planuje się  kontynuację kompleksowej modernizacji budynku 
Rybnickiego Centrum Kultury (6.646 tys. zł) oraz przebudowę Domu 
Kultury w dz. Boguszowie–Osiedle (1.230 tys. zł).

Ponadto na remonty w tym dziale przewidziano kwotę 213.400 zł.
Kultura fizyczna i sport 
W ramach tego działu ujęto środki na:  

• funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  4.172.540 zł
• Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 724.600 zł
• pozostałe zadania w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej  1.556.400 zł

Na realizację następujących zadań inwestycyjnych przeznaczono 
5.578.312 zł: modernizacja boiska sportowego przy Stadionie Miejskim 
(1.732 tys. zł), basen kryty w dz. Boguszowie Osiedle (1.240 tys. zł) oraz  
zagospodarowanie terenu wokół budynku hotelu Olimpia (2.606.312 zł).

Ochrona zdrowia
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana 

c.d. ze strony 39
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Pawła II zaplanowano środki w kwocie 1.421.900 zł. Na zadania zwią-
zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  i zwalczaniem narkomanii 
przewidziano 2.700 tys. zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się 
będzie zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta programami. Na remonty 
przychodni lekarskich w bieżącym roku zaplanowano kwotę 300.000 zł. 

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa
W ramach tego działu mieszczą się m.in.: 

• dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty budynków
  1.750.000 zł
• środki na wykup gruntów i budynków 1.500.000 zł
•środki na opracowanie zmiany planów ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz koncepcje urbanistyczne 600.000 zł
• funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
  285.048 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie:

• Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.708.000 zł
• Straży Miejskiej 2.056.693 zł
• ochotniczych straży pożarnych 723.143 zł,

w tym 225.000 zł na zakup samochodu bojowego dla OSP. 
Planowany na 2005 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy docho-

dami a wydatkami) wynosi 117.160.817 zł. Maksymalny, ustawowo 
dopuszczalny limit deficytu JST w 2006 rok wynosi 20% dochodów. 
Limit ten nie dotyczy deficytu prefinansowanego środkami unijnymi. 
Stosunek deficytu skorygowanego o prefinansowanie do planowanych 

dochodów ogółem wynosi 17,69% i mieści się w ustawowych granicach.
Część deficytu zostanie sfinansowana emisją obligacji komunalnych (40,5 

mln zł) oraz przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW (27,4 mln zł).  
Na 47,6 mln zł oceniono zapotrzebowanie na prefinansowanie środ-
ków z Funduszy Unijnych, co będzie realizowane poprzez zaciąganie 
pożyczek z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Miasto w 2006 r. wykupi serię B I transzy obligacji 
komunalnych w kwocie 5,5 mln zł, a także spłaci resztę pożyczki  
z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 4. 

Rada Miasta  przyjęła również plany przychodów i wydatków Gmin-
nego i Powiatowego  Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym. 

Środki GiPFOŚiGW w łącznej kwocie 16.700 tys. zł będą przezna-
czone między innymi na :
– realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej 6.886 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 2.438 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 2.596 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
 i ochroną powierzchni ziemi 4.518 tys. zł.

Środki PFGZGiK w kwocie 834.000 zł przeznaczone zostaną na 
finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia do 
prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podatki 2006
Stawki podatków lokalnych w Rybniku  

w 2006 roku nie wzrosły i generalnie pozostają na 
tym samym poziomie już czwarty rok z rzędu.

Informacje o stawkach podatkowych dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz 
w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, I piętro, 
sala 151). Opublikowane zostały także w grudnio-
wym (2005 rok) wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Przypominamy o terminach płatności 
podatków lokalnych w 2006 roku:
– od nieruchomości i rolnego: 15 marca,  

15 maja, 15 września i 15 listopada
– od środków transportowych: 15 lutego  

i 15 września
– od posiadania psów: 4 maja oraz 15. dnia po 

wejściu w posiadanie psa.
Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc 

dodatkowych opłat:
– w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miej-

skiej, I piętro, sala 151) w godzinach pracy Urzędu, 
a w dniu 15 marca (środa) od 7.30 do 17.00,

– u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydo-
wice, Rybnicka Kuźnia i Orzepowice).

Wpłaty podatkowe mogą być również do-
konywane na rachunek Urzędu Miasta 
Rybnika: Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik  
nr 95150012141212100526440000.

W każde ostatnie dni terminu płatności 
podatków mieszkańcy będą mieli możliwość 
bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na 
dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miej-
skiej) na czas zapłaty podatków.

Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę 
w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą 
(poczta obecnie minimum 2,50 zł).

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach 
oraz w urzędach pocztowych powinny być do-
konywane na blankietach wpłat (zgodnych ze 
wzorem ustalonym przez Ministra Finansów), 
dostępnych w bankach i urzędach pocztowych.

Podatek od nieruchomości
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 

podatku są grunty, oznaczone w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują 
się one w posiadaniu przedsiębiorców.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych od podatku zwolnione są między 
innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrze-
wione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia 
gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące 
znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji grun-
tów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, 
np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani 
faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

– posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne 
o pow. ponad 1 ha),

– posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji 
gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są m.in.:
– użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione 

i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
– użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od po-
datku są grunty zdegradowane wskutek działalności 
górniczej, o ile nie są związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej (po przedstawieniu zaświadczenia  

z kopalni o trwałej degradacji gruntów).
Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani  

są do złożenia w terminie do 15 lutego 2006 r. 
deklaracji podatkowej na podatek od środków 
transportowych o wysokości podatku (DT-1) 
i posiadanych pojazdach (DT–1A) na drukach 
według wzoru ustalonego rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 15.11.2004 r. (Dz.U. 
Nr 252, poz. 2523 z późniejszą zmianą – Dz. U. 
z 2005, Nr 232, poz. 1969). Na rok 2006 wprowa-
dzono nowe wzory deklaracji podatkowych.

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Można je także pobrać w Wydziale 
Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151).

Podatek od posiadania psów
Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do 

zapłaty podatku od ich posiadania. W 2006 roku 
stawka podatku wynosi 40 zł od każdego psa.

Zwolnienie z tego podatku dotyczy:
– psów będących pomocą dla osób niepełno-

sprawnych (niewidomych, głuchoniemych, 
niedołężnych),

– psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 
65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo 
domowe - zwolnienie dotyczy jednego psa,

– psów utrzymywanych w celu pilnowania 
gospodarstw rolnych (w rozumieniu ustawy 
o podatku rolnym) – zwolnienie obejmuje po 
dwa psy na każde gospodarstwo.
Od 1 stycznia 2006 r. podstawy opodatko-

wania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, 
że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gro-
szy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50  
i więcej groszy podwyższa się do pełnych zło-
tych (art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa).

41Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piąt ku 
w godz. 9.00 – 17.00 Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku 

z siedzibą na Placu Wolności, tel. 42–29–400, 
e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub ryb nik@um.ryb nik.pl

Kalendarz Imprez MiejskichKalendarz Imprez Miejskich
luty 2006

Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. 12.2005 –
04.2006

Konkurs plastyczny „Moja dziel-
nica – tu żyję, tu mieszkam”

Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny; 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzielnicy Maroko–Nowiny

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

44-217 Rybnik

Termin nadsyłania prac – do 30.04.2006 r. Uczestnicy 
– wszyscy chętni, format pracy – dowolny, technika 
– malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, 
fotografia i in. tech. płaskie, miejsce nadsyłania prac: 

Młodzieżowy Dom Kultury.

2. składanie prac do 
31.03.06.

VI Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny z cyklu „Wielcy zna-
ni i nieznani”: „Rembrandt 

– czarodziej światła”

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

Szczegóły regulaminu konkursu zamieszczone są na 
stronie internetowej www.mdk.hg.pl

3. 30.01. – 12.02. Ferie 2006 w Bibliotece 
– „Ferie z muzyką”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7; 
filie biblioteczne

Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 11.00. 
Szczegółowy harmonogram na stronie 

www.biblioteka.rybnik.pl

4. 30.01. – 10.02. „Małe Formy Zima 2006” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 
i Klub „Olimp”

Półkolonie płatne dla dzieci szkoły podstawowej. 
W programie m.in. baseny, wycieczka w góry, dyskoteka. 

Szczegóły u organizatora.

5. 30.01. – 10.02. Akcja „Zima na Nowinach”
MDK Rybnik, Rada Dzielnicy 

Maroko–Nowiny, 
Rada Osiedla Nowiny

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie przewidziano: codzienne wyjazdy na basen 
MOSiR w Rybniku, wyjścia do kina, oglądanie filmów na 
video, gry i zabawy sportowe, konkursy plastyczne itp. 

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

6. 30.01. – 10.02. Ferie w Harcówce Klub Harcówka tel. 42 22 544 Klub Harcówka
ul. Zakątek 19

Ferie rozpoczynają się codziennie od godz. 11.00. 
W programie zajęcia plastyczne, taneczne, turnieje 
tenisa stołowego, rozgrywki szachowe. Wstęp wolny. 
W ramach ferii 09.02. o godz. 16.00 odbędzie się bal 

maskowy – wstęp 2 zł. Szczegóły na afiszach. 

7. 30.01. – 10.02. Ferie z Domem Kultury DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK  Chwałowice
ul. 1 Maja 93

W programie m.in. pracownia ceramiczna, wycieczka na 
lodowisko do Pszowa, zwiedzanie zabytkowej kopalni 
„Ignacy”, warsztaty wokalne, kino zimowe, wycieczka do 
aqua parku w Tarnowskich Górach, pogotowie gitarowe 

i balik karnawałowy.

8. 30.01. – 10.02. Akcja „Zima w Mieście 2006” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

9. luty

„Rybnik nasze miasto”
„Cechy rzemieślnicze w mia-
stach Górnego Śląska do 1939 r.” 

„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

10. luty „Ona i ona” – rysunek i malarstwo 
Marii Malczewskiej

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7 Poezja:  Stanisław Krawczyk. 

11. luty „Bajki małego bajarza” – wystawa 
Cezarego Mistewicza

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 49 409 Filia Nr 6 ul. Reymonta 69 Wystawa czasowa.

12. luty Otwarcie wystawy 
Zygmunta Łacioka DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wstęp wolny. Wystawa rzeźby, malarstwa i grafiki czynna 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

13. luty Wystawa grafiki Beaty Thomas 
pt. „Jam Session” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK 

ul. 1 Maja 93 Wstęp wolny, wystawa czynna do 10 marca. 

14. luty Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Hol górny: Alek Osada „Północ – Południe” w malar-
stwie; hol dolny: Franiciszek Stabla – malarstwo.

15. 01. – 10.02. „Moje spotkanie z folklorem”
Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna tel. 42 23 541; 
OPP„Przygoda”

Hol PiMBP – parter
ul. Szafranka 7 Wystawa pokonkursowa.

16. 01. – 10.02. Szkic do obrazu Ryszarda 
Kalamarza „Sarmacka biesiada”

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

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

17. 01.02.
Ogłoszenie konkursu 

fotograficznego dla dorosłych 
„Rybnik – Europa”

DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

18. 02 i 03.02. Kurs Tańca Towarzyskiego Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala kameralna RCK
ul. Saint Vallier 1

02.02. – 18.00-19.30 – II stopień; 19.30 –21.00 – III 
stopień, 03.02. - 18.00-19.30 – I stopień, 19.30 – 21.00 
– IV stopień. Kurs obejmuje 10 zajęć półtoragodzinnych. 

Koszt całego kursu 70 zł od osoby. 
Obowiązuje obuwie zamienne.

19. 03.02. 
godz. 14.00

„Księżniczka na ziarnku 
grochu”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Spektakl oparty na motywach baśni J. Ch. Andersena. 
Wykonanie: Teatr Bajki i Baśni ERIS z Tarnowa. 

Wstęp wolny.

20. 03.02. 
godz. 19.00 LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Impreza kabaretowa. Wstęp 5 zł.

21. 04.02. 
godz. 18.00

Biesiada Muzyczna 
„Dla każdego coś miłego” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

22. od  06.02. „Słomkowe impresje” Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca „obrazy” wykonane 
ze słomy.

23. 09.02. 
godz. 14.00 „Brzydkie kaczątko” Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

Spektakl oparty na motywach baśni J. Ch. Andersena. 
Wykonanie: Teatr Bajki i Baśni ERIS z Tarnowa. 

Wstęp wolny.

24. 10.02. 
godz. 18.00 DWA TEATRY Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

W programie: 1. „Staropolskie Frywolności Plebejskie” 
w oparciu o teksty z okresu renesansu i baroku; 2. 
„Publiczność” na kanwie eseju Petera Handke. Re-
żyseria: Bartłomiej Piotrowski, wystąpi aktor Teatru 
Psychodeli Absolutnej z Krakowa, Wojciech Michno. 

Wstęp wolny. 
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25. 11.02. „Biesiada karnawałowa” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

W programie: czeski zespół, posiłek; 
impreza płatna: 30 zł.  Szczegóły u organizatora.

26. 11.02. 
godz. 18.00 Zabawa karnawałowa DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Impreza karnawałowa członków wspierających chór

im. A. Mickiewicza.

27.
11. – 12.02.

sobota: 17.00 nie-
dziela:  14.00

Warsztaty Tanga Argentino Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98; 0692634308

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Instruktorzy: Janusz Grygierczyk i Dana Coey. 
Cena: 15 zł osoba/lekcja, 25 zł para/lekcja. 

Szczegóły na afiszach.

28. 12.02. 
godz. 17.00 „Karnawał w Rio” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Karnawałowe szaleństwo rytmów i kolorów w wykonaniu 
zespołu „Brasil Tropical”. 

Program wyłącznie dla widzów dorosłych. 
Cena biletu I miejsca – 100 zł, II miejsca – 80 zł.

29. 12.02. 
godz. 18.00

Koncert walentynkowy 
„Konsonanse Serc” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK 

ul. 1 Maja 93

Koncert w wykonaniu Jadwigi Wrońskiej – śpiewającej 
aktorki Teatru Słowackiego z Krakowa oraz Jarosława 

Hanika – fortepian.  Wstęp 5 zł 
(w tym walentynkowy poczęstunek).

30. 13.02. 
godz. 19.00 „Cholonek” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Spektakl wg kultowej powieści Janoscha „Cholonek, 
czyli dobry Pan Bóg z gliny” w wykonaniu Teatru Korez 
z Katowic – zdobywca Złotej Maski jako spektakl roku. 

Cena biletu: 30 zł, młodzież 20 zł. 

31. 14.02. „Walentynki” w klubie Olimp DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży, wstęp: 1 zł.

32. 15.02. godz. 9.30

„Rok z Bajką – Cały Rybnik Czyta 
Dzieciom” – spotkanie czytelnicze 
1. „Opowieści z Rzaholeckiego 

lasu” – bajki V. Ctvrtka  

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Impreza w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Bajki czytają członkowie Bractwa Kurkowego 

w Rybniku – spotkanie dla dzieci z rybnickich placówek 
przedszkolnych.

33. 16.02. 
godz. 15.30

Mała Akademia Dziennikarstwa 
– spotkanie z Maciejem Szcza-

wińskim

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Spotkanie z redaktorem Polskiego Radia Katowice, 
literatem i publicystą telewizyjnym. Wstęp wolny.

34. 17. – 25.02. IX Rybnicki Konkurs 
Modeli Kartonowych

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

17.-18.02. – przyjmowanie modeli; 19.-25.02. wystawa 
pokonkursowa (wstęp wolny); 25.02. rozdanie nagród. 

Regulamin na stronie internetowej: www.mdk.hg.pl

35. 17.02. godz. 8.15 
i 11.15 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Temat: „W poszukiwaniu granic narracji”. 

Andrzej Munk. Program edukacyjny dla młodzieży.

36. 17.02. 
godz. 18.00 Akademickie Koło Filmowe Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363 Centrum DA ul. Brudnioka 5 Projekcja filmu „Forrest Gump” (USA, 1994) reż. Ro-
bert Zemeckis oraz następująca po niej dyskusja. 

37. 17.02. 
godz. 19.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
W programie Teresa Kaban i Henryk Błażej „Echa 

Dalekiego Wschodu”.

38. 18.02. 
godz. 19.00

Bal charytatywny 
Akcji Katolickiej DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

39. 22.02.
Koncert z cyklu „Muzyka na 
Ratuszu”: Muzyka salonów carów 

rosyjskich XIX wieku

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423, Rybnickie Centrum 

Kultury tel. 42 22 132

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystąpią: Siergiej Gabszyj-domra, Dymitr Andronatyj-
-fortepian. W programie utwory M. Glinki, A. Borodina, 
L. Smiełkowskiego, B. Michiejewa, P. Czajkowskiego 
oraz wariacje na temat rosyjskich melodii ludowych. 

Wstęp wolny.

40. 22. – 24.02. „Laboratorium miłości” Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Kampus rybnickiego Zespołu 
Akademickich Szkół 

Wyższych; Centrum DA 

W programie spotkania, wykłady (m.in. Anna Bałchan, 
ks. prof. Jerzy Szymik), występ kabaretu „Chwilowo 

Kaloryfer”, koncert Magdy Anioł. 
Szczegóły na plakatach i na www.dar.rybnik.net.pl

41. 23.02.
godz. 18.00

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

W programie: finałowy koncert konkursowy I etapu 
Festiwalu, „I tak warto żyć” Koncert Jubileuszowy X 
OFPA, wystąpią laureaci 9 edycji Festiwalu (1996-2005), 
zespół muzyczny pod kierunkiem Marcina Partyki. 
Reżyseria i prowadzenie: Jan Poprawa (koncert rejestro-
wany przez TVP 3 Katowice), produkcja i prowadzenie: 

Wojciech Bronowski. Wstęp 15 zł.

42. 24.02. godz. 9.00 Potyczki z ortografią DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

43. 24.02. 
godz. 18.00 CINEMA OFF DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK  Chwałowice

ul. 1 Maja 93
Ogólnopolska akcja kina niezależnego. W programie: 

„Ugór” reż. Dominik Matwiejczyk. Wstęp 2 zł.

44. 24.02. X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Godz. 12.00 – Konferencja Dyrektorów Festiwali Pio-
senki Artystycznej cz. 1, godz. 18.00 – recital 

Magdy Lepiarczyk, koncert finałowy konkursu II etapu 
Festiwalu, koncert Janusza Radka. 

Prowadzenie: Jan Kondrak. Wstęp: 20 zł.

45. 24.02. Dyskoteka karnawałowa DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży, wstęp: 1 zł.

46. 25.02. 
godz. 19.00

„Karnawałowe Ostatki –
 z pogrzebem kontrabasu” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK

ul. 1 Maja 93

Zabawa karnawałowa  przy muzyce 2 zespołów: „Takie 
Trio” oraz „Bon-Ton”, tradycyjny „pogrzeb kontrabasu” 

oraz bogate menu. Cena 50 zł od osoby. Rezerwacje 
pod nr tel. 433 18 52.

47. 25.02. X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Godz. 13.00 – Konferencja Dyrektorów Festiwali Piosen-
ki Artystycznej cz. 2, godz. 17.00 – II Koncert Finałowy II 
etapu Festiwalu, koncert -  „Jacek Kaczmarski – Kolega z 
pracy”. Prowadzenie: Grażyna Torbicka. Wstęp 20 zł.

48. 26.02. 
godz. 17.00

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej – Koncert Galowy

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98, 

RCK tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Ogłoszenie wyników i występ laureatów X OFPA; 
koncert MAANAM. Prowadzenie: Jan Poprawa. 

Wstęp 35 zł.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

49. 30.01. – 12.02. Ferie zimowe dla dzieci 
i młodzieży MOSiR tel. 42 27 839

Pływalnia Kryta  przy ul. Po-
wstańców Śl. 40 oraz Hala 
Sportowa  w Boguszowicach

Szczegółowe informacje na plakatach.

50. 30.01. – 10.02. Akcja Zima w „Bushido” CRiR „Bushido” tel. 42 28 201 CRiR „Bushido”
ul. Floriańska 1

Zajęcia odbywać się będą od godziny 9.00 – 13.00. 
Wszystkie dodatkowe informacje na plakatach.

51. luty Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
Rybnik 2005–2006 Tadeusz Bonk tel. 603 770 779 Zgodnie z terminarzem 

dostępnym w internecie
Więcej na stronie internetowej 

www.efekt-projekty.pl/als
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52. 11.02. 
godz. 17.00

Mecz koszykówki MKKS 
– II Liga MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE–U Rybnik

ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Pogoń Ruda Śląska.

53. 11.02. 
godz. 17.00 I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17

(G. Wistuba)
Hala MOSiR Boguszowice

ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik – Gimball Tarnawa. 

Wstęp wolny.

54. 12.02.
Grand Prix Amatorów w Tenisie 

Stołowym o Indywidualne 
Mistrzostwo Rybnika 2005/2006

MOSiR tel. 42 27 839; CRiR 
„Bushido” tel. 42 28 201

Hala MOSiR Boguszowice
ul. Jastrzębska Szczegóły u organizatorów.

55.
14.02.
28.02.

godz. 16.30

Śląska Liga Młodziczek Młod-
szych w koszykówce

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

Sala sportowa
ul. Różańskiego (SP nr 5)

Mecz: RMKS Rybnik – UKS Piekary
Mecz: RMKS Rybnik –MOSM Bytom II. 

Wstęp wolny.

56.
15.02.
22.02.

godz. 16.30

Śląska Liga Juniorek 
w koszykówce

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

Hala MOSiR Boguszowice
ul. Jastrzębska

Mecz: RMKS Rybnik – Zryw Dębieńsko
Mecz: RMKS Rybnik – MOSM Bytom. 

Wstęp wolny.

57. 18.02. 
godz. 17.00

Mecz koszykówki MKKS 
– II Liga MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE-U Rybnik

ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – MKKS Dąbrowa Górnicza.

58. 23.02. 
godz. 17.30

Finały strefowe kadetek 
w koszykówce

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

Sala sportowa
ul. Różańskiego (SP nr 5)

Mecz: RMKS Rybnik – Chrobry Głuchołazy. 
Wstęp wolny.

59. 25.02. Grand Prix Rybnika w Szachach 
Szybkich P–15’ 2006

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

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

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

60. 27.02. 
godz. 16.30

Śląska Liga Młodziczek Starszych 
w koszykówce

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

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


