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Zajęcia w pracowni ceramicznej w DK w Chwałowicach to był 
„feryjny” strzał w dziesiątkę, a kubeczki, miseczki i pudełka 
dawały młodym ludziom powód do dumy.                    Zdj.: S

O śląskich obyczajach i samorządzie młodzi ludzie usłyszeli w Boguszowickiej Skarbnicy  
Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn.                          Zdj.: arch. Skarbnicy.

Sara, Żaneta, Robert, Zuzia, Ania, Agnieszka i Iga prezentują wykonane podczas zajęć  
w PiMBP kolorowe „marakasy”.                                                                              Zdj.: s

Po zwycięskich bojach harcerzy-giermków pasowano na rycerzy i wręczono im 
dyplomy ukończenia kursu zastępowych.                                       Zdj.: arch. org.

O feriach w mieście piszemy na stronie 18–19.

Dom Kultury w Niewiadomiu zadbał 
o śnieżne...

Zima w mieście...

...i wodne atrakcje.                                                                      Zdj.: arch. org.



Drodzy Rybniczanie!
Przygotowanie miasta do wykorzystania pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej 

jest sprawą trudną i czasochłonną. Dlatego już rozpocząłem konkretne prace, 
mające przysposobić Rybnik do czerpania ze wspólnotowej kasy w przyszłej per-
spektywie budżetowej UE lat 2007-2013. 

Poszczególne wydziały Urzędu Miasta, poprzez moich zastępców, już sporządzają bazę 
konkretnych zadań inwestycyjnych, które chcielibyśmy wykonać w latach 2007–2013. 
Znamy też wynik negocjacji pomiędzy Polską i Unią, który jest dla nas bardzo korzystny. 
Zmieniły się zasady współfinansowania inwestycji i nie musimy już zabezpieczać 25% 
tzw. wkładu własnego, tylko 15%. 

Największym jednak problemem i obciążeniem finansowym nie jest sporządzenie samego wniosku, lecz 
przygotowanie jego dokumentacji technicznej (projekty techniczne, studia wykonalności, raporty oddziaływania 
na środowisko itp.). Jest to koszt, który ponosi miasto, nie mając pewności, że zgłaszane do dofinansowania 
zadanie zostanie zrealizowane. Stąd moja propozycja, jako przewodniczącego Związku Subregionu Zachod-
niego oraz prezydenta Rybnika, aby można było uzyskać dofinansowanie do inwestycji priorytetowych dla 
poszczególnych czterech śląskich subregionów. Moja korespondencja z minister rozwoju regionalnego, panią 
Grażyną Gęsicką oraz uporczywe starania poprzez stosowne wystąpienia ze strony Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów, którego jestem wiceprzewodniczącym, sprawiły, że ministerstwo przyjęło nasze propozycje  
i potwierdziło, że w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej duże projekty infrastrukturalne będą 
mogły być realizowane w oparciu o proponowane przez nas zasady – w wyniku tzw. konsensusu, czyli uzgod-
nień pomiędzy poszczególnymi gminami, na terenie których wspólne zadania mogłyby być realizowane. 

Dla naszego miasta oraz całego subregionu sprawą niezwykle istotną jest poprawa układu drogowego. 
Stąd też ciągłe próby pozyskania pieniędzy na budowę drogi Racibórz–Pszczyna, której koszty szacowane 
są na prawie 800 mln zł, a zwłaszcza jej pierwszego i najbardziej potrzebnego etapu Rybnik–Żory. Według 
wstępnego szacunku, koszt budowy tego etapu wyniósłby około 100 mln zł. Nie siedzimy jednak z założo-
nymi rękami i nie czekamy aż dostaniemy pieniądze na to zadanie. To, co jesteśmy w stanie zrobić sami, już 
robimy. Wykonaliśmy wstępną koncepcję planowanej drogi i jej projekt techniczny na odcinku od Gotartowic 
do granic miasta z Żorami za prawie pół miliona złotych. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy kolejne 
600 tys. zł – za te pieniądze wykonane zostało studium techniczno-ekonomiczne drogi i powstaje koncepcja 
programowo–przestrzenna budowy sieci dróg głównych w subregionie, czyli tzw. studia wykonalności, raporty 
oddziaływania na środowisko i podział na etapy. Zrobiliśmy już bardzo dużo, a teraz czas na decyzje wyłącznie 
polityczne. Droga ta powinna się znaleźć w Narodowym Planie Rozwoju, aby w konsekwencji mogła zostać 
uwzględniona w budżecie państwa. Nie bez znaczenia pozostają więc moje prośby kierowane ostatnio do 
premiera Kazimierza Marcinkiewicza oraz ministra transportu i budownictwa Jerzego Polaczka. 

Nasze zaangażowanie nie gwarantuje jeszcze pewności przyznania europejskich pieniędzy, lecz biorąc pod 
uwagę dotychczasowe bardzo pozytywne doświadczenia Rybnika związane z pozyskiwaniem unijnych dotacji 
oraz sprawność poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, jestem przekonany, że wzorem wcześniejszych lat, 
również w perspektywie 2007–2013 uda się Rybnikowi zdobywać kolejne dotacje tak, żebyśmy nadal byli 
świadkami dynamicznego rozwoju miasta. Jest on gwarancją nowych miejsc pracy oraz podnosi atrakcyjność 
miasta wśród mieszkańców i naszych gości. A z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny 
wynika, że Rybnik znalazł się w ścisłej czołówce dużych polskich miast z najwyższym współczynnikiem uro-
dzeń w ostatnich kilku latach, co bardzo cieszy i jest istotnym wyzwaniem. Przede wszystkim jednak może to 
świadczyć o optymizmie rybniczan i pozwala twierdzić, że w Rybniku coraz lepiej się żyje, a sporo młodych 
rodzin swą przyszłość chce wiązać właśnie z naszym miastem. 

Nieustanny rozwój Rybnika z korzyścią dla mieszkańców dzielnic, to motto wszelkich moich działań. Aby 
jednak miasto rozwijało się z pożytkiem dla jego mieszkańców, najważniejsze decyzje inwestycyjne muszą 
być podejmowane wspólnie. Dlatego też zachęcam, abyście Państwo wypowiadali się co do zadań inwe-
stycyjnych planowanych na lata 2007–2013, a możliwych do współfinansowania przez Unię Europejską.  
O tych sprawach chcę rozmawiać z Państwem na naszych tradycyjnych wiosennych spotkaniach w dzielnicach, 
na które już teraz serdecznie zapraszam. Zachęcam też do wspólnego tworzenia swoistej listy rankingowej 
proponowanych zadań, która znajdzie się na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl. Wierzę, że Państwa 
udział we współdecydowaniu o losach Rybnika jest konieczny i pozwoli osiągnąć sukces.

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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O mieście i bezpieczeństwie
Tradycyjnie już prezydent przedstawił 

radnym cykliczną informację o mieście 
i, jak co roku, sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego. Rozpoczął jednak od żużlowego „Oskara 
2005” – nagrody, jaką otrzymał zmodernizowany 
rybnicki stadion w plebiscycie, którego organi-
zatorem jest znana m.in. z transmisji żużlowych 
I ligi Intermedia Group. Głosowanie na najlep-
szych zawodników, trenerów, sędziów, działaczy 
i obiekty żużlowe odbywało się za pośrednictwem 
internetu i sms–ów. Ostatecznie rybnicki obiekt 
otrzymał tytuł stadionu roku i statuetkę (na zdj.), 
którą radni obejrzeli podczas posiedzenia. 

P r e z y d e n t 
w s p o m n i a ł 
również o inwe-
stycjach prowa-
dzonych w mie-
ście – wymianie 
okien w jedenastu 
placówkach oświa-
towych, remontach 
sanitariatów w SP 
nr 13 i SP nr 1 oraz 
o rozpoczęciu mo-
dernizacji Miejskie-
go Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. 

Żużlowej, a także o przetargach – na dostawę 
betonitów, na opracowanie dokumentacji dla 
basenu w Boguszowicach oraz sal gimnastycznych 
przy II LO i G nr 2. Prowadzone są również po-
stępowania przetargowe na zagospodarowanie 
terenu wokół hotelu „Olimpia” w Kamieniu, 
budowę estrady na terenie Zespołu Szkół 
Wyższych i adaptację budynku przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Karłowicza dla 
potrzeb Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i hostelu. Po-
nadto zaistniała konieczność przeprowadzenia 
drugiego przetargu na opracowanie dokumen-
tacji modernizacji targowiska przy ul. Hallera 
i trzeciego – na wykonanie monitoringu wizyj-
nego w Śródmieściu. Trwają też procedury prze-
targowe na wycenę nieruchomości, przez które 
prowadzić będzie Obwodnica Północna III etap. 
A. Fudali mówił również radnym o zaintere-
sowaniu mieszkańców dofinansowaniem przez 
miasto budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, modernizacji systemów grzewczych 

w budynkach mieszkalnych i likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Nawiązał też do tematu 
kanalizacji: — W sumie mamy do wybudowania 
563,93 km kanalizacji. Wykonaliśmy 197,98 km 
— mówił, informując też o zakończonym w lipcu 
ub. roku opracowaniu projektu budowlano – wy-
konawczego dla Chwałowic, Meksyku, Rybnic-
kiej Kuźni, Ochojca, Buzowic oraz dla Gaszowic 
i Jejkowic. — Teraz specyfikacja przetargowa czeka 
na zatwierdzenie w Narodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace chcie-
libyśmy rozpocząć w drugiej połowie tego roku, 
a ich zakończenie planujemy na koniec 2007 roku 
— mówił A. Fudali. Prezydent wspomniał rów-
nież o zapowiadanym wówczas spotkaniu z przed-
stawicielami poznańskiej „Hydrobudowy 9”, 
odpowiedzialnej za realizację kontraktu w dziel-
nicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec–
Piaski. — Będę dbał o interes miasta — zapewniał 
radnych prezydent. (Spotkanie się odbyło, ale 
do porozumienia nie doszło i miasto odstąpiło 
od kontraktu – więcej na stronie 14). Prezydent 
mówił również, że Biuro Realizacji Projektu 
przygotowuje wniosek o zmianę memorandum 
finansowego dla relizacji kanalizacji, w oparciu 
o uzgodnienia w Narodowym Funduszu OŚ 
i GW, Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. Zmiany dotyczą zakresu 
zadania, a w szczególności zmniejszenia długości 
kanalizacji i zwiększenia ilości przepompowni 
(z planowanych 57 do 68) oraz zmiany czasu 
realizacji projektu: — Wnioskujemy o zmianę 
daty z 31.12.2006 r. na koniec grudnia 2009 r., 
aby zabezpieczyć projekt na ewentualność nowych 
procedur przetargowych, mając na uwadze sytuację 
na przykład w Niedobczycach, czy opóźnień 
związanych z upadłością firmy wykonawczej, jak 
w przypadku PRInż–u. To ważne również z punktu 
widzenia końcowego rozliczenia projektu. (...) 
Warto skorzystać z takiej możliwości — mówił 
A. Fudali, wyjaśniając, że przewidywany termin 
zakończenia prac kanalizacyjnych zgodnie 
z memorandum to nadal koniec roku 2007 lub 
połowa 2008, ale wnioskowana data 31.12.2009 r. 
daje możliwość uwzględnienia nieprzewidzianych 
sytuacji. — Oby ich nie było... 

Prezydent wspomniał też o podatkach od 
nieruchomości, które płacą już nowe obiekty han-
dlowe takie jak „Tesco”, „Neste”, „Leader Price” 
i „Agata”: — W sumie spowoduje to zwiększenie 
dochodów o kwotę 777 tys. 606 zł. rocznie. 
A. Fudali  zapowiedział  również dwie 
wizyty w miastach partnerskich Rybnika 

– w kwietniu w Liévin, gdzie będą miały 
miejsce obchody piątej rocznicy podpisania 
umowy partnerskiej, a w maju w Saint Vallier, 
w którym zaplanowano międzynarodowe święto 
miast partnerskich. 

Następnie zgodnie z ustawowym wymogiem, 
prezydent przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Miasta Rybnika za 2005 r, której 
przewodniczy. W minionym roku Komisja nie 
próżnowała – m.in. zapoznała się ze stanem 
zaawansowania prac nad ankietą dotyczącą po-
czucia stanu bezpieczeństwa, prowadzoną wśród 
mieszkańców. Pozytywnie zaopiniowała propozy-
cje zakupu przez Urząd Miasta „fotoradaru” oraz 
maskotki policyjnej „Sznupek”, co szczególnie 
ucieszy dzieci. Ponadto Komisja, zaniepokojona 
opóźniającym się wdrożeniem systemu monito-
ringu wizyjnego, zainteresowała się postępem 
prac – ostatecznie przetarg ma odbyć się w mar-
cu, a realizacja – do końca III kwartału 2006 r.
 W ubiegłym roku Komisja zajęła się również 
nową ustawą o walce z narkomanią, a naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych został zobowiązany 
do sporządzenia najpóźniej do końca I kw. 2006 r.
programu współdziałania z instytucjami poza-
rządowymi naszego miasta, w celu efektywnego 
zwalczania narkomanii. Po opracowaniu program 
zostanie przedstawiony do zaopiniowania Radzie 
Miasta. Temat walki z narkomanią powrócił 
w dalszej części sesji.

Protestują – czy skutecznie?
Radni wystąpili do Stowarzyszenia Gmin 

Górniczych oraz Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów o podjęcie działań w sprawie 
uchylenia zapisu w Prawie geologicznym 
i górniczym, dotyczącego kosztów sądowych 
w sprawach cywilnych. Nowelizacja ustawy 
spotkała się z bardzo negatywnym oddźwiękiem 
społecznym, szczególnie wśród mieszkańców 
i właścicieli nieruchomości na terenach szkód 
górniczych. I trudno się dziwić – przepis 
mający wejść w życie w marcu tego roku 
spowoduje, że każdy kto będzie sądził się 
z kopalnią o odszkodowanie za zniszczony 
w wyniku szkód górniczych dom, będzie musiał 
zapłacić opłatę wpisową w wys. 5% wartości 
sporu. — Jesteśmy to winni mieszkańcom, aby 
również poprzez uchwałę RM zaprotestować 
— powiedział prezydent, informując jednocze-
śnie o wcześniejszych inicjatywach mających 
wpłynąć na zmianę zapisu, a podejmowa-
nych m.in. przez Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego (czytaj grudniowa 
„GR”), Stowarzyszenie Gmin Górniczych, 
Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz posłów. 
— Jeżeli będzie wola parlamentu, to przepis 
o konieczności wpłacenia opłaty wpisowej 
w wysokości 5% wnioskowanych kosztów napra-
wy szkody górniczej, zostanie uchylony — mówił 
A. Fudali, a radni przyjęli uchwałę jednogło-
śnie. 

Rybnik z patronem
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Na pierwszym posiedzeniu w 2006 roku radni przyjęli bardzo ważną dla 
miasta uchwałę – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Rybnika. Rozpoczęto też procedury związane z oficjalnym ogłoszeniem 
św. Antoniego Padewskiego patronem naszej ziemi. 

Sesja Rady Miasta 25 stycznia



c.d. na stronie 6

Prezydent z upoważnieniem
Radni upoważnili prezydenta do loko-

wania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank 
wybrany do obsługi budżetu miasta. Uchwała 
została podjęta na grudniowej sesji w oparciu  
o obwiązującą wówczas ustawę o finansach pu-
blicznych, która zmieniła się wraz z rozpoczęciem 
nowego roku. Treść zaproponowanej obecnie jest 
zgodna z zapisami nowej ustawy i radni przyjęli 
ją jednogłośnie.     

Pod patronatem świętego
Propozycja, by św. Antoni Padewski 

został patronem Rybnika zyskała zdecy-
dowane poparcie radnych. Sekretarz miasta 
Daniela Lampert: — W 2007 roku przypada 
setna rocznica poświęcenia kościoła św. Antoniego  
i chcielibyśmy ją powiązać z oficjalnym ogło-
szeniem św. Antoniego patronem naszej ziemi. 
Referująca projekt sekretarz miasta mówiła, 
że od wieków mieszkańcy utożsamiają Rybnik  
z opieką i patronatem świętego, ale droga oficjal-
na wymaga spełnienia kilku wymogów, bowiem 
ostatecznego zatwierdzenia dokonuje Watykan. 

Wszystko zaczęło się w XVI w., kiedy to po-
żar zniszczył miasto, a wierni wybrali na swego 
opiekuna Św. Antoniego. W wybudowanym na 
początku XIX w. kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej jeden z bocznych ołtarzy przed-
stawiał św. Antoniego jako opiekuna miasta, 
który płaszczem ochrania domostwa; cześć odda-
wano też figurce Św. Antoniego z dzieciątkiem.  
W roku 1828 u zbiegu ulic Mikołowskiej i Żor-
skiej powstała kaplica św. Antoniego Padewskie-
go, którą rozebrano, gdy wybudowano kościół 
pod jego wezwaniem. 29 sierpnia 1907 roku 
w dniu poświęcenia świątyni, figurkę świętego 
umieszczono w centralnej wnęce w ołtarzu głów-
nym. W latach 90. Jan Paweł II nadał kościołowi 
tytuł bazyliki mniejszej, a w 1995 r. do Rybnika 
przybył kustosz sanktuarium św. Antoniego  
w Padwie, aby przekazać parafii i miastu relikwie 
świętego. Zbliżająca się rocznica poświęcenia 
kościoła zainspirowała do oficjalnego ogłoszenia 
św. Antoniego patronem miasta. Nastąpi to po 
uznaniu patrona przez Kongregację ds. kultu 
bożego i dyscypliny sakramentów w Watykanie. 
— Mamy nadzieję, że zdążymy do przyszłego roku 
— mówiła D. Lampert, a radny BSR Romuald 
Niewelt zaproponował, by uchwałę przyjąć przez 
aklamację. Jednak zdaniem przewodniczącego 
Rady Michała Śmigielskiego „(...) głosowanie 
ma większą moc”, więc przystąpiono do proce-
dury – za przyjęciem uchwały opowiedziało się 
22 radnych.  

Regulamin zatwierdzony 
Po długiej dyskusji radni przyjęli regula-

min utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Miasta Rybnika. — Solidna praca — mówił 
wiceprezydent Józef Cyran o regulaminie, który 

powstał m.in. po konsultacjach w Urzędzie Woje-
wódzkim, Sanepidzie i miejskich komisjach oraz 
po zapoznaniu się z opiniami przedsiębiorstw, 
eksperta, a także z regulaminami obowiązującymi 
w innych miastach. Rybnicki regulamin zmienił 
się w porównaniu z obowiązującym od 2002 
r., a szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku zawarto w VII rozdziałach (regulamin 
publikujemy na str. 34, zaś rozmowę z wicepre-
zydentem J. Cyranem na ten temat na str. 9).  
W myśl nowych zapisów, których nieprzestrze-
ganie podlega karze grzywny, właściciel nieru-
chomości jest zobowiązany m.in. do usuwania 
plakatów, ogłoszeń, napisów, rysunków i afiszy 
umieszczonych w miejscach publicznych, które 
do tego celu nie są wyznaczone. Kilka przepisów 
wzbudziło uwagi radnych, najwięcej dotyczyło 
wymagań związanych z usuwaniem nieczystości 
ciekłych. Szczególnie kontrowersyjny okazał się 
zapis, który mówi, że „częstotliwość opróżnia-
nia zbiornika bezodpływowego musi zapewnić 
usunięcie z niego ilości nieczystości ciekłych 
nie mniejszej niż 70% ilości wody pobranej  
z sieci wodociągowej w danym okresie”. Zdaniem  
Kazimierza Salamona (BSR), mając na uwadze 
budowę kanalizacji sanitarnej i potrzebę osiągnię-
cia efektu ekologicznego, to dobry zapis. Podob-
nego zdania był referujący projekt: — Zgodnie  
z ustawą, żaden ściek nie może wydostać się poza 
zbiornik – do gruntu, rzeki itp., ale wiadomo jakie 
jest życie (...). Te 70% to dobry sygnał — mówił 
J. Cyran podkreślając nadrzędny cel, jakim jest 
poprawa środowiska. — Każdy kto ma szambo, 
musi mieć podpisaną z przewoźnikiem umowę  
i będziemy to kontrolować. Jednak radni nie byli 
w tej kwestii jednomyślni. Stanisław Stajer 
(RIO): — Właściciele zbiorników bezodpływowych 
mieli obowiązek opróżniać je przynajmniej dwa razy  
w roku, a Straż Miejska kontrolowała rachunki. 
W chwili obecnej trzeba wypompować minimum 
70%, a koszt wywozu beczkowozem ze zbiornika 
bezodpływowego waha się na granicy 5 zł od m3, 
a więc więcej niż kosztują ścieki odprowadzane 
do kanalizacji. (...) Może więc dla terenów, które 
są przewidziane do skanalizowania za kilka lat  
i tam gdzie nie ma zgody na budowę oczyszczalni 
domowych, zastosowana zostanie „taryfa ulgowa”. 
J. Cyran wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, do regula-
minu nie można wprowadzić ulgi i zwrócił uwagę, 
że wspomniane 70% nie dotyczy pojemności zbior-
nika, ale pobranej wody, a więc sytuacja wygląda 
inaczej w przypadku osób, które mają studnie lub 
podlewają ogródek z wykorzystaniem drugiego 
licznika. Do zmiany w regulaminie nawiązał też 
wiceprzewodniczący RM Jan Mura (BSR), 
który również nie negował konieczności dbania 
o środowisko, jednak nie krył obaw: — 70% 
oznacza spory wzrost kosztów dla mieszkańców  
i obawiam się o realizację tego przepisu. Do tej pory 
wywóz nieczystości odbywał się raz na pół roku  
i załóżmy, że w przypadku Boguszowic było to  
ok. 50 zł, teraz trzeba będzie wywozić powiedzmy 
dwa razy w miesiącu, więc wzrost kosztów dla 
konkretnej posesji jest dziesięciokrotnie wyższy  

i zastanawiam się czy wszystkich będzie na to stać, 
pewnie nie... J. Cyran podkreślił, że taki zapis za-
chęci do przyłączania się do kanalizacji. Ponadto 
zwrócił uwagę na postępowanie mieszkańców: 
— Gdyby zbiornik był szczelny, jak przewiduje 
prawo, należałoby go częściej opróżniać, a tak nie-
czystości wypuszczane są sąsiadowi albo do rowu. 
A. Fudali również podkreślił znaczenie budowy 
sieci kanalizacyjnej i wskazał na obowiązki, jakie 
mamy w dostosowaniu do prawa europejskiego: 
— Musimy żyć w czystym środowisku, bo taki jest 
cel budowy sieci. Zdaniem St. Stajera wzrost do 
70% jest niewspółmiernie wysoki, dlatego pro-
ponował wprowadzenie podziału – „(...) tam gdzie 
jest budowana kanalizacja zostawmy te 70%, ale 
tam gdzie jej nie ma, wprowadźmy do regulaminu 
zapis o 50%. R. Niewelt, podobnie jak St. Stajer, 
zauważył, że należałoby inaczej traktować miesz-
kańców tych dzielnic, w których nie ma jeszcze 
kanalizacji tj.  Kłokocin, Grabownia, Chwałęcice, 
Stodoły: — Skoro nie można, nie zapisujmy tego w 
regulaminie, ale w praktyce zastosujemy jakieś ulgi, 
bo to nie z winy mieszkańców jest taka sytuacja.  
A. Fudali: — Czeka nas ustawa o podatku 
katastralnym, który będzie określał wartość nie-
ruchomości. Podatek na tych terenach, gdzie nie 
ma kanalizacji będzie niższy niż na tych terenach 
atrakcyjnych. To dobrze napisany regulamin, 
uwzględnia to co nas czeka. Nie obawiajmy się 
tego. — Nie jest to miażdżący parametr — dodawał  
J. Cyran. Z kolei radna RIO Krystyna Stokłosa 
pytała czy istnieją kłopoty z uzyskaniem zgody 
na wybudowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a po zapewnieniach, że nie, podsu-
mowała: — Nie widzę więc problemu, żeby ktoś 
kto zużywa określoną liczbę kubików, nie miał 
wywozić beczkowozami 70% zużytej wody, prze-
cież jeżeli robi to tylko dwa razy w roku oznacza 
to, że zbiornik ma nieszczelne dno i dochodzi do 
skażenia terenu. Radny St. Stajer dopytywał czy 
zgodę na budowę oczyszczalni przydomowych 
otrzymają też mieszkańcy Kłokocina. — Tak 
— odpowiadał wiceprezydent, zwrócił jednak 
uwagę na plany budowy kanalizacji i zasady 
przyznawania dotacji z miasta na budowę 
przydomowych oczyszczalni, do której nawią-
zała również radna K. Stokłosa. Właściciel 
nieruchomości może wybudować oczyszczalnię 
przydomową również w dzielnicy, w której za-
planowana jest budowa kanalizacji do 2008 r., 
 ale wówczas nie otrzyma na ten cel dotacji  
z miasta. Radna RIO pytała o koszt budowy 
przydomowej oczyszczalni (od 5 do 7 tys. zł),  
wysokość dotacji udzielanej przez miasto (2.300 zł)  
oraz o wnioski złożone przez mieszkańców na 
ten cel. Podsumowując, A. Fudali stwierdził,  
że dyskusja dowodzi, że radni chcą podejmować 
decyzje ekonomiczne i finansowe za mieszkańców: 
— Oni sami zdecydują czy warto im zainwestować 
w przydomową oczyszczalnię ścieków czy czekać 
na kanalizację. Nie można zmuszać mieszkańców 
Kłokocina żeby budowali przydomowe oczysz-
czalnie, bo za parę lat będą mieć o to pretensje.  

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



c.d. ze strony 5

Nie rozwiązujcie problemów za mieszkańców Ryb-
nika. Oni sami potrafią liczyć.

Kolejnym zagadnieniem, któremu rad-
ni poświęcili sporo uwagi był temat śniegu. 
Zygmunt Gajda (BSR) mówił o możliwości 
wystąpienia kolejnych obfitych opadów, dlatego 
zastanawiał się czy nie należałoby wystosować 
apelu do mieszkańców, by zmobilizować ich 
do uprzątania śniegu, a przede wszystkim lodu, 
bo śliskość nawierzchni sprawia, że lekarze 
codziennie przyjmują pacjentów ze złamania-
mi. Zdaniem prezydenta J. Cyrana, mróz oraz 
intensywne opady śniegu należałoby oceniać 
w kategoriach klęski żywiołowej, a wyjątkowe 
sytuacje wymagają podejmowania wyjątkowych 
kroków; pozwalają nawet, mimo zakazu, na 
sypanie popiołem. — Trzeba robić wszystko, aby 
ratować się w czasie takich mrozów — mówił  
J. Cyran. — Miasto się obroniło, ale ludzie też; 
sami złapali za łopaty. (...) Nasze służby robiły 
sporo roboty. Wiesław Zawadzki (SLD) zwrócił 
uwagę, że w poprzednim regulaminie nie było 
słowa „niezwłocznie”, a pojawił się teraz dla zapi-
su, który mówi, że „właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do uprzątania błota, śniegu i lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionych do użytku publicznego oraz  
z chodników przylegających bezpośrednio do nie-
ruchomości”. Radny stwierdził, że może to rodzić 
pewną wątpliwość, gdyż spotkał się już z interpre-
tacją, w myśl której słowo „niezwłocznie” może 
oznaczać... do dwóch tygodni. Wątpliwości starała 
się rozwiać radczyni prawna Łucja Pierchała,  
tłumacząc, że w tym konkretnym przypadku 
„niezwłocznie” oznacza „bez zbędnej zwłoki”, 
a podany przez radnego przykład miał zastoso-
wanie w kodeksie postępowania cywilnego. Do 
tematu uprzątania śniegu, błota i lodu nawiązał 
też R. Niewelt, który stwierdził, że regulamin 
powinien być napisany w sposób zrozumiały, 
dlatego podkreślał, że konieczne jest wprowa-
dzenie zapisu nakazującego nie tylko usuwanie 
lodu, ale przede wszystkim niwelowanie śliskości 
chodników. Nawiązał też do przywołanego przez 
W. Zawadzkiego czasu odśnieżania, który jego 
zdaniem, udaje się zdefiniować, a jako przykład 
podał standardy zimowego utrzymania dróg  
(w I klasie – po 4 godzinach od chwili zaprzesta-
nia opadów, a w II klasie – po 6 godzinach). Wąt-
pliwości starał się rozwiać J. Cyran argumentując, 
że język użyty w regulaminie jest zrozumiały i był 
przedmiotem konsultacji.

Radni dyskutowali również na inne tematy. 
Leszek Kuśka (BSR) nie doszukał się w regu-
laminie zapisów dotyczących zasad należytego 
utrzymania nieużytków rolnych (wysokie trawy, 
samosiejki i chwasty w kontekście zagrożenia 
pożarowego) i proponował, by regulamin wydać 
w formie broszury, która byłaby dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. Wiceprezydent po-
twierdził, że w regulaminie zapis o trawach istnie-
je; nie wykluczył też możliwości opracowania bro-
szury, choć podkreślił, że oprócz rozplakatowania  

w miejscach publicznych, regulamin zostanie 
opublikowany również w „GR” („Monitor 
Miejski” strona 34). K. Salamon nawiązał do te-
matu selektywnej zbiórki odpadów na osiedlach,  
a Henryk Ryszka (BSR) do obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe i „akcesoriów” 
służących do sprzątania psich zanieczyszczeń. 
Radny radził, by wziąć przykład z Czech, gdzie 
te kwestie regulują odpowiednie przepisy  
i zastanawiał się czy Straż Miejska, która może 
kontrolować czy pies ma kaganiec, nie mogłaby 
również sprawdzać czy właściciel czworonoga jest 
zaopatrzony w odpowiedni „sprzęt” do sprząta-
nia po swoim pupilu. Radny proponował też, by 
wzorem innych miast wprowadzić chipy dla psów, 
które ułatwią ich rejestrację. — Chipami nikt się 
nie zainteresował, nawet weterynarze, dlatego nie 
przewidujemy ich wprowadzenia — odpowiadał 
J. Cyran. H. Ryszka, podobnie jak Z. Gajda, 
nawiązał też do zasad utrzymywania zwierząt 
gospodarskich i ograniczenia uciążliwości takich 
jak hałas i odory. Zdaniem J. Cyrana konieczna 
jest „...świadomość, by nie przeszkadzać sąsiado-
wi”. Przywołany temat zainteresował radnego  
Tadeusza Gruszkę (PiS), który dociekał czy za-
pis mówiący o tym, że zabrania się utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na nieruchomościach  
w promieniu 50 m od budynków wielorodzin-
nych, urzędów, szkół, przedszkoli itp. będzie 
działał wstecz: — Czy w dniu wprowadzenia 
regulaminu osoby, które już mają zwierzęta go-
spodarskie będą zmuszone hodowlę zlikwidować?  
Z wyjaśnieniami pospieszyła naczelnik Wydzia-
łu Ekologii Irena Kułach tłumacząc, że już 
w dotychczas obowiązującym regulaminie był 
taki zapis, a J. Cyran ponownie zwrócił uwagę, 
że kluczową rolę odgrywa kwestia uciążliwości 
hodowli dla sąsiadów. Wiceprezydent wskazywał 
też na świadomość społeczeństwa, która powinna 
rosnąć, a wówczas niepotrzebne będą przepisy 
regulaminu, jednak póki co istnieją i należy je 
egzekwować. Wyjaśniono również wątpliwości 
W. Zawadzkiego w sprawie zapisu na temat 
obowiązku osoby utrzymującej czworonoga, 
który polega na zgłoszeniu do UM zaginięcia, 
uśpienia, zgonu psa rasy uznawanej za agresywną 
lub zmiany jego właściciela.  

Regulamin przyjęto przy jednym głosie wstrzy-
mującym się. 

Plan zmieniony 
Radni wprowadzili zmianę w Planie 

Rozwoju Lokalnego Miasta Rybnika na 
lata 2004–2006. Plan przyjęty w czerwcu 2004 
r. zawiera szczegółowe informacje na temat 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 
terenie Rybnika w latach 2004–2006 i koncepcje 
zadań na lata 2007–2013, przy współfinanso-
waniu funduszy strukturalnych UE. W związku  
z przystąpieniem do prac mających na celu kom-
pleksowe uzbrojenie terenu strefy przemysłowej 
przy ul. Podmiejskiej (pow. 53,63 ha) i możliwość 
pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, 

radni przy jednym głosie wstrzymującym się, 
wpisali do planu to zadanie. Projekt będzie 
realizowany przez kilku partnerów – miasto, 
elektrownię „Rybnik”, Fundację Ekologiczną 
Ekoterm Silesia, a także Górnośląskie Zakłady 
Elektroenergetyczne. Wartość inwestycji wynosi 
13,8 mln zł. Zanim radni przystąpili do głosowa-
nia, K. Salamon zwrócił uwagę na zmianę nazwy 
GZE na „Vattenfall”, ale jak wyjaśniła referująca 
projekt wiceprezydent Ewa Ryszka, obie nazwy 
wciąż są obowiązujące.   

Nie narkomanii
Po raz pierwszy radni przyjęli Program 

przeciwdziałania narkomanii dla Miasta 
Rybnika na 2006 rok. W lipcu ub. roku weszła 
w życie ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 
która nakłada na gminy obowiązek przyjęcia 
programu, a tym samym zalicza zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii do zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego. Na ten cel 
zabezpieczono w tegorocznym budżecie środki 
w wysokości 550 tys. zł. Odbiorcami programu 
są m.in. dzieci i młodzież, rodziny osób uzależ-
nionych, osoby zajmujące się profilaktyką i spo-
łeczność lokalna, a będzie go realizować Urząd 
Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, 
Komenda Miejska Policji, placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe i in. Zadania ujęte  
w programie skoncentrowane są przede wszystkim 
na rozwijaniu i wspieraniu działalności profilak-
tycznej, bo, jak mówiła, E. Ryszka, najważniejsze 
jest uświadomienie, głownie dzieciom i młodzieży 
skutków narkomanii. Mając na uwadze narastają-
ce zjawisko uzależnień narkotykowych, program 
pozytywnie ocenił L. Kuśka, a H. Ryszka mówił 
o znalezieniu na boisku 30 butelek po rozpusz-
czalniku: — Młodzież odurzała się nim, bo ma do 
niego łatwy dostęp do. To spory problem. — Środki 
odurzające nie są zaliczane do grupy narkotyków. 
To niepokojące zjawisko, ale proszę tego nie utoż-
samiać z narkotykiem — odpowiadała E. Ryszka, 
a uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Prace społecznie użyteczne
Radni przyjęli plan potrzeb gminy Rybnik 

w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na rok 2006. 

Wprowadzone ustawowo w ub. roku pojęcie 
„prace społecznie użyteczne” oznacza prace 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na rzecz 
lokalnej społeczności, organizowane przez 
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub instytucjach statu-
towo zajmujących się pomocą charytatywną. Są 
one dla gmin nowym instrumentem służącym 
m.in. do aktywizacji bezrobotnych, ograniczenia 
zatrudnienia w „szarej strefie”, jak również racjo-
nalizacji wydatków gminy na pomoc społeczną. 
Wyjaśniając to pojęcie radnym, wiceprezydent 
E. Ryszka przedstawiła uchwałę w sprawie planu 
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potrzeb miasta w zakresie wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych na rok 2006. W Rybniku do 
prac tych może zostać skierowanych 1290 osób, 
korzystających ze świadczeń opieki społecznej. 
Z planu potrzeb wynika, że w naszym mieście 
prace społecznie użyteczne to głównie prace 
porządkowe i porządkowo – pielęgnacyjne m.in. 
na terenach zieleni miejskiej, kąpieliskach, na 
stadionie, cmentarzu komunalnym oraz wokół 
jednostek miejskich i gminnych zasobów komu-
nalnych. Plan zawiera też wykaz podmiotów, 
w których prace będą prowadzone oraz liczbę 
przewidzianych na prace społecznie użyteczne 
godzin.  Osobom skierowanym do prac społecz-
nie użytecznych przysługuje wynagrodzenie w wy-
sokości nie niższej niż 6 zł za godzinę pracy, przy 
czym jej czas nie będzie przekraczał 10 godzin 
tygodniowo. Koszty prac pokrywają jednostki,  
w których będą one organizowane, przy czym 
60% świadczeń refundowanych jest ze środ-
ków Funduszu Pracy. Wprawdzie organizacja 
przez gminę prac społecznie użytecznych nie 
jest obligatoryjna, jednak władze miasta widzą  
w nich szansę na zaktywizowanie bezrobotnych, 
wyrobienie w nich nawyku pracy i chęci jej po-
szukiwania. Poza tym miasto, jeśli chodzi o prace 
porządkowe, ma sporo potrzeb i wykonujący je 
bezrobotni mogą się poczuć zdecydowanie przy-
datni. Prezydent zasugerował, by organizację prac 
społecznie użytecznych potraktować pilotażowo. 
O ile większość radnych zgodziła się co do idei, 
sporo uwag krytycznych padło co do szczegółów 
ustawowych zapisów. Radny Tomasz Zejer 
(PiS) uważa, że ustawa jest bublem legislacyjnym,  
bo biorąc nawet pod uwagę podkreślany przez 
E. Ryszkę wymiar psychoterapeutyczny przed-
sięwzięcia, zaledwie 10 godzin pracy tygodniowo 
daje minimalny efekt ekonomiczny i małe szanse 
na wyciągnięcie z bezrobocia. Wiceprezydent  
E. Ryszka przekonywała, że każda własnoręcz-
nie zarobiona złotówka ma dla większości osób 
bezrobotnych inne znaczenie niż otrzymana  
z opieki społecznej. Radny W. Zawadzki pytał  
o ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników 
prac (każdy zarejestrowany w Urzędzie Pracy 
takie ubezpieczenie posiada) oraz o koszty pracy  
i ewidencjonowanie jej czasu, co będzie należeć 
do jednostek, w których praca będzie świadczona. 
Radny St. Stajer wniósł o dopisanie do miejsc,  
w których byłaby świadczona przez bezrobotnych 
praca lokali komunalnych w Kłokocinie. Radni 
uchwałę przyjęli 20 głosami za, przy jednym 
przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

Przekształcenia w szpitalu 
E. Ryszka przedstawiła radnym do za-

opiniowania projekt uchwały Sejmiku 
Woj. Śląskiego w sprawie przekształceń 
organizacyjnych w Państwowym Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Chodzi 
o zakończenie działalności Oddziału I Neurologii 
Ogólnej i utworzenie na jego bazie Oddziału X 
– Psychiatrycznego – Sądowego o Podstawowym 

Zabezpieczeniu, co związane jest z utworzeniem 
Oddziału Neurologicznego w rybnickim szpitalu. 
W drugim przypadku chodziło o zakończenie 
działalności Oddziału XVI – Psychiatrycznego 
dla Przewlekle Chorych i utworzenie zgodnie 
z potrzebami Oddziału Leczenia Zaburzeń 
Osobowości. Chorych z likwidowanego oddziału 
przyjmą funkcjonujące w szpitalu jeszcze cztery 
oddziały o tej samej specyfice. Radni zaopinio-
wali projekt jednogłośnie.

W kręgu oświaty
Wiceprezydent Jerzy Frelich przedstawił 

radnym projekt uchwały umożliwiający przy-
stąpienie miasta do studenckiego programu 
stypendialnego.     

Dzięki tzw. realokacji środków na stypendia 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, miasto 
otrzymało możliwość wystąpienia o dofinanso-
wanie stypendiów dla studentów – mieszkańców 
Rybnika, studiujących na dowolnej uczelni. 
Szacuje się, że program ten obejmie ok. 180 
studentów, a maksymalna wysokość stypendium 
wyniosłaby 750 zł na semestr. Przystąpienie do 
tego programu w wymaga udziału własnego 
miasta w wysokości 5,97% wartości dofinanso-
wania. Jednak część samorządów z innych gmin 
zakwestionowało udział własny w tym programie, 
sprawa się toczy i póki co, pieniądze są wirtualne. 
Kiedy jednak sytuacja będzie jasna, Rybnik bę-
dzie mógł do programu przystąpić. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie.

Zaakceptowali również zmiany w regula-
minie przyznawania stypendiów dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą. Chodzi głównie o wprowadzenie 
zapisu o możliwości zaliczkowego rozliczania 
stypendiów bez konieczności przedstawiania 
faktur za wydatki osoby otrzymującej stypen-
dium. Pozostałe zmiany wynikały z konieczności 
dostosowania regulaminu do zatwierdzonego 
przez Urząd Marszałkowski harmonogramu 
wydatków na 2006 r. Stypendia te wynoszą 
maksymalnie 1.700 zł, rozłożone na 10 miesięcy. 
Przedstawiający projekt uchwały J. Frelich pod-
kreślił, że pieniądze wpływają do miejskiej kasy 
bardzo niesystematycznie.

Wiceprezydent przedstawił również corocz-
nie prezentowany radnym projekt uchwały  
w sprawie podziału środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, jego form oraz zasad 
i trybu przyznawania tych środków.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, 1% rocznego 
funduszu płac nauczycieli przeznaczony jest na 
ich zawodowe doskonalenie. Z tej kwoty finanso-
wana jest organizacja warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych oraz szkoleń i konferencji dy-
rektorów (15%), a także inne formy kształcenia, 
w tym – czesne w szkołach wyższych, w tym studia 
podyplomowe i licencjackie, opłaty za kursy, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych, udział 

w konferencjach, szkolenie rad pedagogicznych 
(85%) itp. Wiceprezydent podkreślił szczególną 
potrzebę podnoszenia kwalifikacji dziś, w dobie 
niżu demograficznego, kiedy nauczycielom przyj-
dzie uczyć dwóch czy trzech przedmiotów. Każda 
szkoła opracowuje własny regulamin rozdziału 
tych środków, a całość jest monitorowana przez 
Wydział Edukacji UM. Po kilku wyjaśnieniach 
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Kolejna „uchwała oświatowa” dotyczyła 
zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 
2006 r. Policealnego Studium Zawodowego, 
funkcjonującego w obiekcie Zespołu Szkół 
im. Powstańców Śl. przy ul. Kościuszki.  
I była to tylko formalność, gdyż od 1997 roku do 
tej szkoły „starego typu” nie prowadzono naboru,  
a cykl kształcenia wygasł, co radni przypieczęto-
wali jednogłośnie.

Market w „Ryfamie”?
Tym razem, by wyjaśnić radnym projekt 

uchwały, wiceprezydent J. Frelich posłużył 
się mapką. A chodzi o zmianę uchwały z paź-
dziernika ub. roku, dotyczącej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Rybnika dla 
części terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn z dołą-
czoną mapką, na której nie uwzględniono wszyst-
kich terenów objętych treścią uchwały. Nowa 
uchwała ma ten błąd skorygować, co potwierdził 
radny Kazimierz Zięba (SdPl). Nie to jednak 
było przedmiotem dyskusji, ale informacja, że 
„Ryfama” zamierza sprzedać część swojego 
terenu pod budowę wielkopowierzchniowgo 
obiektu handlowego. Radna K. Stokłosa podnio-
sła problem braku rozwiązań komunikacyjnych 
tego terenu, co może dodatkowo skomplikować 
i tak trudną sytuację w centrum miasta. Jak po-
wiedział prezydent A. Fudali, istnieje koncepcja 
poprowadzenia ruchu ul. Chrobrego, przez teren 
„Ryfamy” do ul. Żorskiej. Radny Bronisław 
Drabiniok (PO) pytał o sens istnienia w tym 
miejscu dużej placówki handlowej, gdyż teren 
ten, z dostępem do kolejowej bocznicy, byłby 
dobrym obszarem dla inwestycji produkcyjnej. 
Niestety, póki co, jak powiedział J. Frelich, „Ry-
fama” myśli o inwestorze handlowym. Uchwałę 
podjęto 20 głosami za, przy jednym przeciwnym 
i jednym wstrzymującym się.

Kolejowe wiano   
W tradycyjnym punkcie o zbywaniu, na-

bywaniu czy dzierżawieniu nieruchomości, 
wiceprezydent J. Frelich jeszcze raz odniósł 
się do ustawy zezwalającej Polskim Kolejom 
Państwowym na pozbycie się zbędnego, 
najczęściej mocno zdekapitalizowanego, 
majątku na rzecz gminy. Tym razem, na mocy 
tejże specjalnej ustawy, PKP przekazało miastu 
ponad 40 lokali mieszkalnych, których nie uda-
ło się sprzedać – oczywiście wraz z lokatorami  
i kilkudziesięciotysięcznym zadłużeniem. Jak 
na ironię, co zauważył radny Drabiniok, miasto 
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prowadzące od dawna sprzedaż własnych lo-
kali komunalnych, otrzymuje wątpliwy prezent  
w postaci kilkudziesięciu mieszkań nie najwyższej 
klasy, których nigdy by nie przyjęło, gdyby nie 
osławiona ustawa. Projekt uchwały zawierał także 
propozycje wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
zbycie nieruchomości w Kamieniu, oddanie 
gruntów w wieczyste użytkowanie i ustanowie-
nie nieodpłatnej służebności dróg. Pozytywny 
finał znalazł też przedstawiony na poprzedniej 
sesji wniosek radnego Stajera o określenie jako 
zabudowanej gminnej działki zajętej częściowo 
przez budynek rozdzielni ciepła w Kłokocinie. 
Całą uchwałę radni przyjęli 19 głosami za, przy 
4 wstrzymujących się.

Skargi...
Dzięki mediacjom Komisji Rewizyjnej 

RM, wycofana została skarga na działania 
wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wniesiona przez K. Jurczyk. Chodziło o opi-
nię dotyczącą sytuacji niepełnosprawnego syna  
K. Jurczyk, jaką dyrektor OPS przekazała woje-
wodzie. Po rozmowach obie strony doszły do kon-
sensusu, pozostała jednak do załatwienia sprawa 
przyjęcia syna K. Jurczyk do klasy integracyjnej 
gimnazjum w Boguszowicach, o co Komisja 
Rewizyjna wnioskuje do władz miasta. 

Za bezzasadną natomiast KR uznała skargę 
St. Kęski na „bezczynność” prezydenta miasta 
w sprawie odwołań dotyczących zapłaty za par-
kowanie przy ul. Chrobrego. Skarżący przedłużył 
czas parkowania i nie uiścił odpowiedniej opłaty, 
argumentując to m. in. „transportowaniem oso-
by niepełnosprawnej”. — Nie może być mowy 
o „bezczynności” prezydenta, bo wymiana pism 
między skarżącym, a UM trwa już kilka miesię-
cy — uważa przewodniczący KR R. Niewelt.  
W odpowiedzi na pytanie radnego Drabinioka 
na czym polegał błąd UM w jednym z pism,  
R. Niewelt poinformował, że pismo wysłano bez 
podpisu. Radni uchwałę przyjęli 22 głosami przy 
1 wstrzymującym się.

Radni pytają i wnioskują
Dyskusję w „wolnych głosach” rozpoczął 

radny H. Ryszka, kolejny raz podnosząc 
problem niedokończonych robót odtwo-
rzeniowych dróg po przeprowadzonej ka-
nalizacji w Niedobczycach. Zaapelował też  
o podjęcie inicjatywy przekazywania 1% od podatku  
na cele organizacji pożytku publicznego, kryty-
kując równocześnie zbyt skomplikowane tego 
procedury i sugerując pomoc służb miejskich przy 
wypełnianiu PIT–u. — Na Węgrzech wystarczy  
w rozliczeniu podatkowym wpisać nazwę obdaro-
wywanej organizacji... W odpowiedzi na pierwszy 
z poruszonych tematów prezydent zapowiedział 
podjęcie ostrych kroków w stosunku do niewywią-
zującej się z zadań zawartych w kontrakcie firmy 
Hydrobudowa 9 (szerzej na str. 14). Powiedział 
też, że UM nie może wziąć odpowiedzialności  

za indywidualne rozliczenie podatkowe obywateli, 
ale miasto służy informacją na temat organizacji 
pożytku publicznego. W. Zawadzki przedstawił 
pismo od mieszkańców ulic Jastrzębskiej i Wę-
glowej w Boguszowicach oburzonych brakiem 
reakcji na ich sygnały o braku drożności studzie-
nek kanalizacji deszczowej na tych ulicach, co 
grozi rozległymi rozlewiskami. Radny mówił też 
o konieczności uporządkowania drzewostanu na 
drodze biegnącej od hali sportowej do osiedla, 
bo łamiące się gałęzie są niebezpieczne zarówno 
dla przechodniów, jak i samochodów. Prezydent 
zapowiedział roboty porządkowe na wiosnę, tym 
bardziej, że w budżecie przeznaczono na ten cel 
zdecydowanie więcej środków niż w roku ub. Rad-
ny Zawadzki podzielił się też swoimi niedobrymi 
doświadczeniami związanymi z przekazywaniem 
1% z podatku na rzecz organizacji użyteczno-
ści publicznej i radził uważać, by prawidłowo 
tę operację przeprowadzić. K. Zięba wystąpił  
w imieniu mieszkańców lokali komunalnych przy 
ul. Zebrzydowickiej 31, którzy zwrócili się do 
ZGM o usunięcie przyczyn wilgoci w ich mieszka-
niach i remont elewacji budynku. Miał też uwagi 
co do pracy Rybnickich Służb Komunalnych, 
szczególnie jeśli chodzi o „likwidację śliskości”. 
W odpowiedzi prezydent podjął temat wyjątkowo 
trudnej zimy i nadzwyczajnych środków, jakie 
miejskie służby podejmują, by zapewnić w miarę 
normalne funkcjonowanie miasta. Tegoroczna 
„akcja zima” już kosztowała 300 tys. zł więcej niż 
w latach ubiegłych. (O problemach z zimą piszemy 
też na str. 10–11). Ale wszystkie sygnały będą brane 
pod uwagę. Radny K. Salamon przedstawił trudną 
sytuację jednej z rodzin z dzielnicy Smolna, która 
bezskutecznie czeka na wypłacenie stypendium 
socjalnego dla dzieci, którymi po śmierci matki 
opiekuje się babcia. Okazało się, że środki na 
stypendia socjalne z budżetu wojewody już się 
skończyły, ale istnieją inne formy pomocy i miasto 
je rozważy po zapoznaniu się z sytuacją. Radny  
B. Drabiniok podkreślił zbyt wysokie koszty 
wyjazdu na basen uczniów III klas, mających 
w programie naukę pływania, zaś prezydent 
przypomniał, że owe wyjazdy już są przez miasto 
dotowane. Radny Jan Kruk (BSR) podjął też 
problem odśnieżania głównej drogi biegnącej 
przez boguszowickie osiedle, z czego nie wywią-
zuje się wyłoniona w przetargu firma Rajgras 
i jej podwykonawcy. — W środku zimy firma, 
która wygrała przetarg na odśnieżanie nie może się 
tłumaczyć, że „siadł jej sprzęt”. Poinformował też, 
że teren, za odśnieżanie którego odpowiedzialne 
są RSK i ZGM, wygląda zdecydowanie lepiej. 
Wiceprezydent J. Cyran zapewnił, że sprawa 
zostanie rozwiązana, ale trzeba brać pod uwagę 
warunki, jakie dyktuje tegoroczna zima, będąca 
prawdziwym kataklizmem. Radny wrócił też do 
sprawy złej jakości wody, głównie paskudnego 
zapachu, na obszarze zaopatrywanym przez firmę 
Hydroinstal w dzielnicy Boguszowice, a temat 
ten podjął również radny J. Mura, zdając relację 
ze spotkania zainteresowanych mieszkańców  
z przedstawicielami firmy i miasta. Odpowiedzi 

na temat aktualnej sytuacji udzielił wiceprezydent 
J. Cyran, zapewniając, że miasto, mimo że nie 
jest właścicielem tej sieci, aktywnie uczestniczy  
w działaniach, by ten problem rozwiązać. (Sprawa 
doczekała się już pozytywnego końca). Radny 
R. Niewelt wyszedł z propozycją, by z dniem  
2 kwietnia, rocznicą śmierci papieża – Polaka, plac 
przed bazyliką, na którym stanął pomnik, nazwać 
imieniem Jana Pawła II. Nawiązując do sprawy 
wyróżnienia rybnickiego stadionu, radny zapropo-
nował, by miasto wykorzystało możliwość wejścia 
rybnickich żużlowców do ekstraligi, dla promocji 
Rybnika. Radnego St. Stajera zaniepokoiła 
zapowiedź zmiany memorandum finansowego 
na budowę kanalizacji w części dotyczącej gmin 
Jejkowice i Gaszowice, rozumiejąc, że skrócona 
zostanie również sieć w Rybniku. Prezydent 
zapewnił, że realizacja zadania na terenie miasta 
będzie przebiegała zgodnie z projektem, zarówno 
jeśli chodzi o zakres robót , jak i czas ich wyko-
nania. Z. Gajda zaproponował powrót do po-
mysłu powołania „ciała społecznego” złożonego  
np. z proboszcza, dyrektora szkoły i innych peda-
gogów oraz działaczy rad dzielnic, które w dziel-
nicach czuwałoby nad porządkiem publicznym, 
w tym nadzorowałoby zachowanie młodzieży np. 
w barach i pubach, a pomysł ten radni przyjęli co 
najmniej z konsternacją... Radny B. Drabiniok py-
tał czy nie zostały zachwiane terminy rozpoczęcie 
modernizacji wiaduktu na u. Wodzisławskiej, a to 
w związku z powziętą przez radnego informacją 
o ograniczeniu środków zewnętrznych na ten cel. 
Prezydent taką informację zdementował, wyja-
śniając, że wspólnie z jednym z posłów PO starał 
się o pozyskanie środków w wysokości 11 mln zł 
na remont drugiego wiaduktu, przy ul. Gliwickiej 
i wątpliwość radnego dotyczy prawdopodobnie 
tej sprawy. Nawiązując do zimowego utrzymania 
dróg, radny T. Gruszka nieco bardziej krytycznie 
podszedł do pracy RSK, konstatując, że większość 
dróg, poza głównymi i tranzytowymi, z powodu 
zwężenia związanego z zalegającym śniegiem, to 
praktycznie drogi jednokierunkowe. Pytał również  
o środki finansowe „zarobione” przez zakupiony 
przez miasto fotoradar, mające pokryć koszty jego 
zakupy. A. Fudali odpowiedział: — W połowie grud-
nia było to 18 tys. zł, ale obecnie ta suma może wynosić  
25 tys. zł. Prezydent zaznaczył, że w sezonie zimowym 
mandatów jest mniej, bo kierowcy jeżdżą wolniej. Na 
razie nie potwierdziły się też pogłoski o interpretacji 
przepisów, która nie zezwalałaby na używanie foto-
radaru przez Straż Miejską i pobieranie przez tę for-
mację kar finansowych za przekroczenie szybkości. 
Sesję zakończyła propozycja radnego J. Kruka, by, 
biorąc pod uwagę sugestie radnych, zwiększyć liczbę 
punktów pomiaru prędkości za pomocą fotoradaru.  
I tak zapewne się stanie...                             (S), (r)
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Następna, przyśpieszona o tydzień sesja RM  
miała miejsce 22 lutego,

relację z której opublikujemy w marcu.
 

Kolejna sesja RM odbędzie się
19 kwietnia.



— Do tej pory minimalna często-
tliwość wywozu nieczystości ciekłych 
z budynków jednorodzinnych wyno-
siła co najmniej raz na sześć miesię-
cy. W nowym regulaminie czytamy, 
że musi się to odbywać na tyle często, by 
zapewnić usunięcie ze zbiornika bezod-

pływowego ilości nieczystości ciekłych nie mniejszej 
niż 70% ilości wody pobranej z sieci wodociągowej 
w danym okresie. Zmiana wzbudziła spore kontro-
wersje, czym więc była podyktowana?

 — Kierowaliśmy się zapisami ustawy, które 
wyraźnie mówią, że nie wolno zanieczyszczać 
powierzchni ziemi oraz wód gruntowych. 
Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych 
na tereny ogrodów przydomowych, do rowów 
przydrożnych, zbiorników wodnych i kanalizacji 
deszczowej. Dlatego zapis powinien mówić 
o usunięciu z szamba 100% ścieków w stosunku 
do pobranej wody, ale postanowiliśmy w pierw-
szym roku obowiązywania przepisu wprowadzić 
30% ulgi. W przyszłości chcemy żeby ulga się 
zmniejszała do 20%, a następnie 10%. Nie bez 
znaczenia jest oczywiście budowa sieci kanaliza-
cyjnej. Pamiętajmy, że przyłączenie nierucho-
mości do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest 
obowiązkowe. Musimy cały czas uświadamiać 
to mieszkańcom, bo tylko wówczas zostanie 
osiągnięty efekt ekologiczny. Jeżeli istnieje 
kanalizacja, istnieje też obowiązek, aby się do 
niej podłączyć. Zapis, o którym mowa dotyczy 
tych, którzy kanalizacji jeszcze nie mają.     

— Czy w związku z tym w regulaminie nie 
można było zawrzeć większych ulg dla tych 
dzielnic, które nie są objęte kanalizacją?

— Do regulaminu nie można wprowadzić 
ulgi, ale też nie ma ku temu podstaw. Już 70%, 
o których mowa, to pewne odstępstwo, bo dla 
przykładu, jeżeli ktoś pobrał 1000 litrów wody, 

powinien mieć 1000 litrów ścieków, a zgodnie 
z regulaminem ma do wywiezienia 700 litrów, 
czyli 30% mniej. Co roku chcemy zmniejszać 
ten procentowy wskaźnik, docelowo do zera. 
Problem opróżniania szamba przestanie istnieć 
w momencie podłączenia się do kanalizacji. 

— Mieszkańcy decydują się również na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, jak zatem 
wygląda sprawa dotacji z miasta na ten cel? 

— Jeżeli na wybudowanie przydomo-
wej oczyszczalni zdecyduje się mieszkaniec 
dzielnicy, która do 2008 roku ma być objęta 
kanalizacją, wówczas nie otrzyma dotacji na 
ten cel. W mieście mamy jednak takie dzielnice 
jak Stodoły, Grabownia czy Chwałęcice, gdzie 
o kanalizacji jeszcze nie mówimy. Tam bez 
przeszkód można budować takie oczyszczalnie, 
wsparte miejską dotacją.

— Czy nie obawia się pan o przestrzeganie 
zapisów regulaminu?

— Ostatni punkt mówi o tym, że kto nie wy-
konuje obowiązków określonych w regulaminie 
podlega karze grzywny na podstawie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Jednak liczymy na świadomość miesz-
kańców. Mamy nadzieję, że będzie ona tak duża, 
że nie trzeba będzie tych kar stosować. Już teraz na 
podstawie kanalizacji widzimy, że jest to możliwe. 
Niektóre osoby, które już podłączyły się do sieci, 
starają się zmobilizować innych, by zrobili to samo. 
I oto chodzi...    

Regulamin stanie się aktem prawa miejscowe-
go po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, co jeszcze 
nie nastąpiło. Póki co publikujemy go w formie 
przyjętej przez radnych w „Monitorze Miejskim” 
na str. 34. Temat był też omawiany podczas sesji 
Rady Miasta – relacja na str. 4-8.   

(S)

Świadomość najważniejsza!
Regulamin dosyć znacznie różni się od tego, który obowiązywał na terenie miasta od 2002 r. 

Wprowadzono do niego zapisy dotyczące obowiązku prowadzenia przez miasto ewidencji 
umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Ponadto właściciele nieruchomości zobowią-
zani są m.in. do usuwania plakatów, ogłoszeń, napisów, rysunków i afiszy umieszczonych 
w miejscach publicznych nie wyznaczonych do tego celu oraz do wymiany, co najmniej raz 
w roku, piasku w piaskownicach na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Obo-
wiązki właścicieli nieruchomości obejmują też szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych i oddzielne 
gromadzenie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Pojemniki do selektywnego 
zbierania odpadów np. worki plastikowe zobowiązany jest dostarczyć przedsiębiorca, z którym 
właściciel nieruchomości zawarł umowę. Poza tym na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną właściciel musi uzyskać zezwolenie; ma też obowiązek zgłosić do Urzędu Miasta 
zaginięcie, uśpienie i zgon czworonoga lub zmianę właściciela psa tej rasy. Ule z pszczołami 
muszą być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości; jednak spośród 
nowych zasad najwięcej wątpliwości wzbudził zapis dotyczący usuwania nieczystości ciekłych, 
o który zapytaliśmy wiceprezydenta miasta Rybnika Józefa Cyrana.    
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Związek liczniejszy
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Za-

chodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku przyjął w poczet swoich członków Kuź-
nię Raciborską. W związku z tym liczba członków 
wzrosła do 24 zrzeszonych podmiotów. Na posiedze-
niu Zgromadzenia Ogólnego Związku, jakie odbyło się 
w Raciborzu, omówiono kierunki polityki regionalnej Polski 
w kontekście nowego okresu programowania finansowego 
Unii Europejskiej. Przypomniano, że w latach 2004–2005 
najwięcej środków pomocowych w województwie śląskim 
w przeliczeniu na jedną osobę pozyskały właśnie samo-
rządy Subregionu Zachodniego. Zebrani zapoznali się 
z nowymi propozycjami wsparcia ze strony Unii Europej-
skiej, jakim mają być programy Jaspers i Jeremie. Obydwa 
dotyczą wsparcia technicznego – pierwszy przeznaczony 
jest dla władz lokalnych i regionalnych, drugi – dla sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dalsze propozycje Ko-
misji Europejskiej dotyczą rozwoju obszarów miejskich 
z wyraźnym podkreśleniem roli miast w procesie rozwoju 
gospodarczego. Proponuje się także zmniejszenie liczby 
funduszy na rzecz zwiększenia poziomu dofinansowania 
projektów. Takie zmiany pozwoliłyby na zwiększenie 
szans realizacji budowy w subregionie bardzo potrzebnej 
sieci głównych dróg.

Wodny serial
Zakończyły się problemy ze złej jakości wodą, jakie 

w ostatnich kilku tygodniach mieli mieszkańcy ulic 
Węglowej, Jastrzębskiej, Błękitnej, Kolberga i Braci 
Nalazków w Boguszowicach. Woda na tym obszarze, 
z sieci zawiadywanej przez firmę Hydroinstal, pochodziła 
dotąd z ujęcia kopalni „Jankowice”, poprzez kopalnianą 
stację uzdatniania wody. Do jej jakości mieszkańcy mieli 
zastrzeżenia od dawna. W styczniu, z powodu odoru 
wody, jaki się pojawił, doszło do głośnych protestów. Po 
negatywnych wynikach badań, Sanepid uznał wodę za 
niezdatną do spożycia, a mieszkańcy skazani zostali  na 
beczkowozy. Zabiegi firmy czyli przełączenie na zasila-
nie przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociagowe 
i kilkakrotne przepłukiwanie sieci sytuację poprawiły, 
a Sanepid pismem do firmy Hydroinstal z 8 lutego br. 
ocenił wodę jako „przydatną do spożycia”. Poinfor-
mowano też o wynikach badań wskazujących, że woda 
w sieci jest wodą „goczałkowicką”. W wyjaśnienie sytuacji 
zaangażowało się miasto, a samorządowcy uważają, że nie 
może być powrotu do wody z ujęcia kopalnianego. 

Mister Camping
Camping nr 200 „Parkrow” w Rybniku–Kamie-

niu został wyróżniony w konkursie na najlepszy 
polski camping „Mister Camping 2005”. Konkurs na 
najlepszy polski camping organizowany jest co roku od 
40 lat przez Polską Federację Campingu i Caravaningu 
przy współudziale Departamentu Turystyki Ministerstwa 
Gospodarki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Ce-
lem konkursu jest podnoszenie jakości usług i standardu 
bazy campingowej oraz promocja polskich campingów 
w kraju i za granicą. Ocenie konkursowej podlega 
m.in. standard campingu, jego wygląd, stan techniczny, 
a także fachowość i jakość obsługi. Laureaci konkur-
su umieszczani są na „Polskiej Mapie Campingów”, 
w publikowanym w kilku językach wydawnictwie „Cam-
pingi rekomendowane” oraz w zagranicznych wydawnic-
twach campingowych i na stronie internetowej PFCC. 

W styczniu uchwalony został nowy regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta. Od jego przestrzegania zależy jakość 
naszego życia, ale to, czy i jak będzie przestrzegany, zależy od naszej 
świadomości ekologicznej... 

Skrótem...



Śnieg jako przyczyna katastrofy był wskazywany już po kilku godzinach 
akcji ratowniczej, nic więc dziwnego, że w poniedziałek po tragicznym 
weekendzie, na dachach w całym kraju, szczególnie tych płaskich o dużych 
powierzchniach, pojawiło się więcej osób uprzątających śnieg. 

Wielki śnieg spadł już na przełomie roku, zatem zdrowy rozsądek 
wskazywał, by dachy oczyścić o wiele wcześniej. W Rybniku pierwsze, 
związane z dużymi opadami śniegu, doraźne zebranie Miejskiego Ze-
społu Reagowania Kryzysowego zostało zwołane przez prezydenta na 
30 grudnia ub. roku, a to za sprawą zablokowania przez tiry ronda na 
skrzyżowaniu ulic Kotucza – Dworek – Budowlanych. Dalsze opady śnie-
gu już na kilkanaście dni przed katowicką tragedią spowodowały skiero-
wanie pisemnych wystąpień prezydenta m.in. do administracji domów 
mieszkalnych, ważniejszych zakładów pracy i placówek oświatowych, 
zobowiązujących je do realizacji obowiązków w zakresie utrzymania 
zimowego, m.in. usunięcia śniegu z płaskich dachów sal gimnastycznych  
i innych miejskich obiektów. Chodziło także o zagrażające przechod-
niom lodowe sople i nawisy śnieżne. Kiedy zaleganie śniegu zagroziło ka-
tastrofami budowlanymi, prezydent wezwał do działań zapobiegawczych 
dyrekcje placówek handlowych na terenie miasta. Do akcji uprzątania 
śniegu z ciągów komunikacyjnych zatrudniono dodatkowo bezrobot-
nych oraz osoby zalegające z czynszem, dając im możliwość częściowego 
odpracowania zadłużenia poprzez odśnieżanie terenu wokół budynków 
komunalnych. Pod nadzorem Rybnickich Służb Komunalnych, drogi 
lokalne i gminne odśnieża wyłoniona w przetargu firma „Rajgras” wraz 
ze swoimi podwykonawcami. Niestety, jakość ich prac jest oceniana 
bardzo krytycznie, m.in. w dzielnicy Boguszowice i Niedobczyce. W 
sumie RSK w tych skrajnie trudnych warunkach musi zadbać o ponad  
500 km dróg, „rzucając” do akcji cały sprzęt. Na terenie miasta rozsta-
wiono ok. 1000 mb. tzw. płotków odśnieżnych, na głównych skrzyżowa-

niach i podjazdach 
r o z s t a w i o n o 

po jemnik i 
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skiem. 

Były jednak dni, kiedy ludzie z naturą przegrywali...
Tragiczne wydarzenia w sobotę 28 stycznia jeszcze bardziej zmo-

bilizowały służby miejskie i porządkowe – przez kilka dni policjanci, 
strażacy i miejscy strażnicy dokonywali przeglądów obiektów publicz-
nych szczególnie narażonych na budowlane katastrofy. Na przełomie 
stycznia i lutego służby miejskie przeprowadziły kontrole 33 obiektów 
szkolnych, z czego 10 zobowiązano do pilnego odśnieżenia. Dokonano 
też przeglądu 28 innych obiektów, a 9 z nich zakwalifikowano do usu-
nięcia śniegu z dachów bez zakazu użytkowania. Kolejne 63 kontrole 
i rekontrole przeprowadziły grupy złożone z policjantów, strażaków, 
inspektorów budowlanych i miejskich strażników. W ich wyniku wyda-
no 13 decyzji o usunięcie śniegu, a 5 o zamknięciu obiektów do czasu 
odśnieżenia dachów. Kontrole są kontynuowane, a śnieg wciąż pada... 

Jak mówi naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności UM Janusz Abrahamowicz, wielu właścicieli i użytkowników 
różnych obiektów wyciągnęło z katowickiej tragedii wnioski i skrupulat-
nie odśnieża dachy. Uczuleni są również klienci, szczególnie płaskich 
marketów, którzy z niepokojem patrzą w sufit, a nawet telefonicznie 
upewniają się przed zakupami czy dach w danym obiekcie handlowym 
jest odśnieżony. Firmy powinny jednak pamiętać, by prace na dachach 
odbywały się zgodnie z przepisami BHP,  z wyłącznym udziałem pra-
cowników dopuszczonych do prac na wysokościach. W związku z tym 
miasto nawiązało współpracę z odpowiednimi firmami.         

Po połowie lutego w ciągu dnia temperatura zaczęła rosnąć i pojawiły 
się obawy czy tak wielkie ilości śniegu i lodu nie stworzą zagrożenia 
powodziowego. W związku z tym przeprowadzane były i są nadal suk-
cesywne kontrole miejsc zagrożonych powodzią oraz elementów urzą-
dzeń wodnych, mogących być przyczyną spiętrzeń wody. Sprawdzano 
też miejsca oblodzone, wymagające udrożnienia. Monitoring prowadzi 
Straż Miejska, miejskie służby komunalne i administratorzy urządzeń 

hydrotechnicznych. Niedawno dokonano też kontroli magazynu prze-
ciwpowodziowego, w którym znajdują się worki, narzędzia, odzież 
ochronna i inne akcesoria niezbędne w akcji przeciwpowodziowej. 
Wysokość zapasów oceniono jako normatywną. Jak twierdzą 
przedstawiciele służb miejskich, jeśli utrzymają się chłodne noce 
i topnienie śniegu nie będzie gwałtowne, zagrożenia nie ma. 

Tragiczna katastrofa w Katowicach

Cykliczne spotkanie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego po 28 stycznia poświęcono 
katowickiej tragedii i wycignięciu wniosków z tego wydarzenia.                              Zdj.: r

Groźne oblicze zimy... 
Katastrofa budowlana na terenie Międzynarodowych 

Targów Katowickich wstrząsnęła całą Polską. Zawalenie się 
dachu hali o powierzchni ponad 1 ha, w której odbywała się 
międzynarodowa wystawa gołębi, spowodowało śmierć 65 
osób, ponad 140 było rannych. Wszystko wskazuje na to, że 
głównym, choć nie jedynym, powodem tragedii był zalegający 
na dachu śnieg... Zima pokazała swoje groźne oblicze...  
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Po katowickiej tragedii na da-
chach pojawiło się więcej osób 

uprzątających śnieg. 



Ratownicy 
W akcji ratowniczej w zawalonej hali targowej wzięli udział również 

strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Jak 
powiedział komendant Erwin Jaworudzki, zgodnie z dyspozycją Komen-
dy Wojewódzkiej, do akcji wieczorem w sobotę 28 stycznia wyjechało 12 
strażaków, a także dwa wozy gaśnicze i jeden wóz ciężkiego ratownictwa 
technicznego. Dowódcą plutonu był kapitan Filip Korus: — Pod zawa-
loną halę dotarliśmy około godz. 20.00. Wielkość obiektu i wiadomość, 
że w chwili katastrofy mogło w nim być kilkaset osób, uświadomiły nam jej 
rozmiary. Ale szok po wejściu do hali trwał krótko, minął wraz z podjęciem 
konkretnych działań. Pyta pani o strach... Można co najwyżej mówić o od-
powiedzialności. Odpowiedzialności za wykonanie powierzonego działania 
i ludzi, którym niesie się pomoc. W sumie wydobyliśmy 3 żywe osoby i zwłoki 
jednej. Powtórzę za gen. Skulichem: każda wydobyta żywa osoba to nasz 
sukces, każde zwłoki – to porażka. Tak to odczuwaliśmy. Przeszukiwaliśmy 
zawaloną halę do 3.30 nad ranem, potem zmieniło nas następnych 12 kole-
gów. Rybniccy strażacy na miejscu katastrofy byli jeszcze całą niedzielę. Nie 
mogę się zgodzić z negatywnymi ocenami akcji ratowniczej, jakie pojawiły się 
w niektórych zagranicznych mediach. Każda przybywająca ekipa ratowników 
zgłaszała się do „punktu przyjęcia sił i środków”, a następnie udawała się 
do przydzielonego sektora rumowiska, prowadzona przez funkcjonariusza 
znającego sytuacje we wnętrzu hali. Jak na rozmiar tej katastrofy, wszystko 
szło sprawnie i szybko ...

Na hasło „potrzebna pomoc” odpowiedzieli również rybniccy harcerze. 
Na prośbę władz chorągwianych ZHP, na miejsce tragedii 28 stycznia 
pojechało kilkoro harcerzy z 4.,9.i 20. Drużyny Harcerskiej oraz 6. Dru-
żyny Żeglarskiej Hufca Ziemi Rybnickiej. Pełnili tam służbę pomocniczą: 
nosili koce, gorącą herbatę itp. W akcji wzięli również udział drużynowy 
13 Ratowniczej Drużyny Harcerskiej z Gotartowic Łukasz Trzebunia 
i dwoje członków tej drużyny – Kamila Tomalska i Sławomir Torbicki. 
— Do akacji  włączyli się spontanicznie, bez zgłoszenia tego faktu i bez mojej 
zgody —  mówi o harcerzach z 13 DH komendantka hufca Teresa Knura. 
— Ponieważ mieli czerwone kurtki ratownicze, dostali się do strefy „0”, naj-
bliżej trudnej akcji, mając bezpośredni kontakt z poszkodowanymi. Z jednej 
strony jestem z nich dumna i pełna podziwu dla ich odwagi, jednak z drugiej 
uważam, że taka sytuacja nie powinna się była zdarzyć bez wiedzy i zgody 
przełożonych, na co uczulam na przyszłość. Rybniccy harcerze i instruk-
torzy wzięli również udział w akcji oddawania krwi, a także w pogrzebie 
związanego ze środowiskiem harcerskim Tomasza Kani – ofiary tragedii 
z Rybnika. — Wszystkim harcerzom i instruktorom, którzy w jakiejkolwiek 
formie służyli pomocą związaną z tragedią na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickiej, składam serdeczne podziękowania — mówi T. Knura.
Wśród ratowników było także również pięcioro członków Rejonowego 
Sztabu Ratownictwa w Rybniku.

Kir na opuszczonych do połowy masztu 
flagach na budynku Urzędu Miasta.
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Pomoc bezdomnym
— Jeszcze żaden bezdomny nie został ani nie zostanie odesłany sprzed 

naszych drzwi — powiedziała Edyta Wąsowicz, kierownik rybnickiej 
noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hallera 10 a. Przypo-
minamy: noclegownia jest czynna od godz. 19.00 do 7.00 rano. Istnieje 
w niej możliwość kąpieli i zmiany odzieży, podobnie jak w budynku przy 
ul. Chrobrego 16, gdzie funkcjonuje jadłodajnia i świetlica dzienna. 
W czasie mrozów funkcjonariusze Straży Miejskiej, często wspólnie 
z pracownikami OPS, przeszukiwali miejsca, gdzie mogli znajdować się 
bezdomni i przewozili do noclegowni osoby, które wyraziły na to zgodę. 
Do miejsc takich należą m.in. okolice parkingu na Wiśniowcu, opusz-
czony dom przy rondzie „Kamyczek”, ruiny zabudowań przy obwodnicy 
przed rondem Chwałowickim, przy rurach w okolicy hotelu „Rondo” i in. 
Takie działania są wciąż prowadzone. Dotąd tą drogą trafiło do nocle-
gowni kilkadziesiąt osób. Straż Miejska odwoziła do noclegowni również 
osoby, którym wcześniej udzieliło pomocy Pogotowie Ratunkowe.

Kontakt: koordynator działań ds. bezdomności OPS – 032 42 63 551; 
tel. całodobowy – 508 272 132.                                                     (r)

Ofiary
Wśród 65 ofiar katastrofy budowlanej w Katowicach jest jeden 

rybniczanin – 35–letni Tomasz Kania, mieszkaniec Boguszo-
wic. Rodzina ta poniosła jeszcze jedną bolesną stratę – zginął także 
mieszkający w Bielsku–Białej szwagier T. Kani. Pod gruzami znalazł 
się również ich teść oraz żona Tomasza Kani – Magdalena, którą 
wyciągnięto po trzech godzinach. Wspólnie z mężem oraz szwagrem 
prowadziła ona hurtownię z artykułami dla hodowców gołębi.  Jeszcze 
przed pogrzebem najbliższą rodzinę Tomasza Kani – żonę oraz synów 
Pawła i Witka oraz ich dziadka odwiedziła wiceprezydent Ewa Ryszka, 
by w imieniu władz miasta i wszystkich rybniczan przekazać wyrazy 
współczucia oraz zorientować się w najpilniejszych potrzebach, zarów-
no finansowych, jak i dotyczących wsparcia psychicznego. Po rozmowie 
z wiceprezydent E. Ryszką, w której uczestniczył również ojciec pani 
Magdaleny, miasto przyznało rodzinie T. Kani pomoc finansową.

W nabożeństwie żałobnym w kościele pod wezwaniem NSPJ w Boguszo-
wicach–Starych oraz w pogrzebie 
Tomasza Kani wzięli udział pre-
zydent Rybnika Adam Fudali, 
przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski, radni z Bogu-
szowic i dzielnic ościennych Jan 
Mura, Jan Kruk i Leszek Kuśka 
oraz członkowie Rady Dziel-
nicy. Pogrzeb miał wyjątkowy 
charakter, bo kondukt przeszedł 
główną ulicą Boguszowic, czego 
ze względów bezpieczeństwa już 
się nie praktykuje. 

Prezydent zaapelował, 
by w czasie żałoby narodowej, 
jednocząc się z bliskimi ofiar 
i poszkodowanych, wstrzymać 
się od organizowania imprez 

rozrywkowych i hucznych uroczystości. Wszystkie imprezy rozrywkowe 
organizowane przez jednostki miejskie zostały w Rybniku odwołane.

Rodzinom i bliskim ofiar tej strasznej katastrofy prezydent złożył wyrazy 
szczerego i głębokiego współczucia. —  Myślę, iż winni jesteśmy wsparcie 
i pomoc wszystkim tym, którzy ucierpieli w trakcie wydarzeń w Katowicach 
— powiedział. — Jako prezydent miasta podjąłem decyzję o utworzeniu 
konta, na które rybniczanie mogą dokonywać wpłat. (…) Jednocześnie 
chciałbym zapewnić, iż wszystkie środki zgromadzone na tym rachunku prze-
kazane zostaną poszkodowanym i rodzinom ofiar. W imieniu własnym oraz 
wszystkich, których dotknęła ta tragedia, już dziś dziękuję za wszelką pomoc. 
A oto numer konta: 51 1500 1214 1212 1005 2732 0000 z dopiskiem: 
„Pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy na Śląsku”. 

Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w trudnych dla 
nas chwilach oraz za udział w pogrzebie tragicznie zmarłego

śp.Tomasza Kani
Urzędowi Miasta Rybnika, a szczególnie prezydentowi 

Rybnika Adamowi Fudalemu oraz jego zastępcy pani Ewie 
Ryszce, a także radnemu Janowi Murze i członkom Rady 
Dzielnicy Boguszowice, duchowieństwu parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Boguszowicach, pracownikom Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w Rybniku, 
firmie Zower Sp. z o.o. z Czerwionki–Leszczyn, harcerzom 
z 17 Męskiej Drużyny Harcerskiej z Boguszowic, hodowcom 
gołębi z Rybnika i całego regionu, wszystkim przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom 

             składa Magdalena Kania z rodziną



W styczniu minęła 61. rocznica Marszu Śmierci, 
bezsensownej ewakuacji więźniów obozu w Oświęcimiu, która 
pochłonęła tysiące ofiar tuż przed kapitulacją hitlerowskich 
Niemiec. Tragiczny pochód przebiegał również przez Rybnik, 
znacząc szlak blisko 500. ofiarami, które zginęły lub zmarły 
z zimna w Kamieniu i w okolicach Rudy. 

W miejscach kaźni stanęły pomniki, pod którymi w kolejne rocznice tego 
wydarzenia przedstawiciele władz miasta i miejskich placówek oraz  harcerze 
i młodzież kamieńskich szkół składają kwiaty. Pierwsze miejsce znajduje 
się bezpośrednio za stadionem przy ul. Gliwickiej, gdzie w 20–stopniowym 
mrozie udręczeni ludzie spędzili noc w dawnej restauracji i pobliskich 
szopach; drugi – niespełna kilometr dalej, w lasku, gdzie pochowano  
w zbiorowej mogile ponad 450 osób; trzeci na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kamieniu. W lesie w pobliżu Kamienia uciekło kilku-
set więźniów, z których część zastrzelono, a resztę złapano. W 1995 roku  
w Kamieniu odsłonięto tablice w języku polskim i hebrajskim, upamiętniające 
50. rocznice dramatycznych wydarzeń. W uroczystościach wzięli udział ocaleli 
z pogromu, w tym małżeństwo Maorów z Izraela oraz ci, którzy udzielali 
zbiegłym pomocy i przechowywali ich we własnych obejściach.

W styczniu br. w imieniu rybnickiej społeczności kwiaty pod pomnikami 
złożyli wiceprezydent Ewa Ryszka, przewodniczący Rady Miasta Michał 
Śmigielski oraz dyrektor Muzeum Bogdan Kloch, a honorowe warty 
zaciągnęli harcerze z rybnickiego hufca ZHP. Mroźna i śnieżna aura  
w dniu złożenia hołdu ofiarom Marszu Śmierci w szczególny sposób 
skłoniła obecnych do powrotu w myślach do tych wydarzeń i ogromu 

cierpienia ludzi, którzy tę gehennę przechodzili w znacznie gorszych 
warunkach. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać...   

(r)

Pani Emilii Rzadek
Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają Dyrekcja i pracownicy 

OPS w Rybniku

Pamięci ofiar

Ruszyły szkolenia

Miejska delegacja oraz harcerze pod pomnikiem w Kamieniu.                         Zdj.: r
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Rozpoczyna się nabór do udziału w nieod-
płatnym projekcie finansowanym ze środków 
Unii Europejskiej i Ochotniczych Hufców 
Pracy „Twoja Wiedza – Twój Sukces” – edy-
cja 2006 „Nauka–Wiedza–Praca”.

Beneficjentami są osoby w wieku od 18 do 
24 lat, bezrobotne, nie posiadające kwalifikacji 
zawodowych, absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych i liceów ogólnokształcących – pro-
filowanych oraz te, które nie złożyły egzaminu 
dojrzałości i nie dostały się na uczelnie wyższe.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty 
następującymi działaniami: warsztaty tera-
peutyczne, treningi psychologiczne, warsztaty 
aktywnych metod poszukiwania pracy, poradnic-
two i doradztwo zawodowe, warsztaty z zakresu 
przedsiębiorczości, kurs obsługi komputera, kurs 
języka obcego (angielski), kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, konsultacje ze specjalistami: 
psychoterapeuta, lekarz, prawnik, specjalista ds. 
uzależnień, pośrednictwo pracy.

Ponadto każdy z beneficjentów uzyska pełne 
kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu: magazy-
nier–hurtownik, sprzedawca, kierowca wózka widło-
wego, obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne.

Nabór do projektu zaczyna się 20 lutego – 
kończy 17 marca, wszystkich zainteresowanych, 
ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsc, 
prosimy o jak najszybszy kontakt: Hufiec Pracy 
w Rybniku ul. Klasztorna 14, 44–200 Rybnik, 
tel. 42 37 495, komendant Hufca Magdalena 
Szrek–Moroń, tel. 501 503 645.

W trakcie trwania projektu każdy uczestnik 
będzie mógł korzystać z dofinansowania do 
żywienia i przejazdów autobusowych.

Dziesięciu pierwszych bezrobotnych 
rozpoczęło szkolenia zawodowe w ra-
mach programu „Odziedzicz pracę”. 
Na początek uczestnicy szkolenia w zawodzie 
„spawacz”, wyjeżdżają na dwudniowy kurs ak-
tywizująco–motywujący. Celem szkolenia jest 
pomoc bezrobotnym uczestnikom programu  
w wyzwoleniu się z bierności i samodzielnym 
radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi  
z pozostawania bez pracy. 

Jego uczestnicy wybrani zostali przez partnerów 
projektu „Odziedzicz pracę”: ośrodki pomocy 
społecznej w Rybniku i Czerwionce–Leszczynach 
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

Cały program szkoleniowo–motywujący 
trwać będzie blisko 4 miesiące. Obejmuje on:

• Szkolenie IT – umożliwiające nabycie oraz 
rozwój umiejętności obsługi komputera.

• Grupa Wsparcia – warsztaty motywacyjne 
opierające się na zasadach uczestnictwa, part-
nerstwa, współpracy i oparcia na innych.

• Szkolenia zawodowe – z zakresu spawania 
metodą MAG.

• Szkolenie praktyczne – praktyka zawodowa.

• Szkolenie z zakresu poruszania się po 
rynku pracy.

Programem objęte są również rodziny 
uczestniczących w szkoleniach osób bezrobot-
nych. Dla członków rodzin przewidziano udział 
w zajęciach aktywizujących. Zaplanowano 
m.in. zajęcia z florystyki, wizażu czy plastyki. 

Głównym celem projektu „Odziedzicz 
pracę”, realizowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach projektu EQUAL, jest 
wypracowanie metod hamujących proces dzie-
dziczenia bezrobocia w rodzinach długotrwale 
borykających się z tym problemem. Beneficjen-
tami programu są rodziny dwupokoleniowe, 
dotknięte długotrwałym bezrobociem, a celem 
– zaktywizowanie rodziców na rynku pracy  
i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia.

Realizacji założonych celów służyć będzie 
partnerstwo zawiązane przez instytucje: Urząd 
Miasta Rybnika, Urząd Gminy i Miasta Czer-
wionka–Leszczyny, Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Warszawa), 
Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna  
w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy (Rybnik), 
Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybnik), Ośrodek 
Pomocy Społecznej (Czerwionka–Leszczyny), 
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA 
(Gliwice), Fundacja Ekologiczna „Ekoterm 
Silesia” (Rybnik), Cech Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiebiorczości w Rybniku oraz 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 
w Rybniku, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
– KPK „PRACA” w parafii p. w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (Czerwionka–Leszczyny), Po-
radnia Psychologiczno–Pedagogiczna (Rybnik).

Nauka, wiedza, praca



Rozpoczął się ostatni rok bieżącej kadencji władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej w październiku 
2002 roku Rady Miasta. Czas więc na podsumowania.

Zgodnie ze statutem miasta, RM do realizacji konkretnych działań 
w poszczególnych dziedzinach powołuje złożone z radnych komisje, 
będące dyskusyjnym forum nad projektami uchwał i ich pierwszym 
recenzentem, zanim zostaną one przedstawione na sesji. To w ko-
misjach radni wyrabiają sobie pogląd w danej sprawie i wyrażają go 
poprzez głosowanie, najpierw w komisji, a następnie na posiedzeniu 
RM. W stosunku do kadencji 1998–2002 r., podobnie jak liczbę rad-

nych z 46 do 25 osób, z 15 do 8 zmniejszono liczbę komisji. 
W każdym numerze „GR”, aż do jesiennych wyborów samorzą-

dowych, w rozmowach z przewodniczącymi komisji chcielibyśmy 
przedstawić najbardziej istotne zagadnienia z zakresu ich działań, mające 
później, w formie uchwał, odzwierciedlenie w polityce miasta. 

Na początek najliczniejsza, 14–osobowa Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu, której przewodniczącym jest radny Henryk Frystacki. 

Komisje mają głos

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 13

— Panie radny, 
czy połączenie pro-
blematyki oświaty, 
kul tury  i  sportu 
w jednej komisji było 
słusznym pociągnię-
ciem?

— Uważam że tak, 
bo wiele z nich bar-
dzo ściśle się ze sobą 
wiąże. Zwłaszcza 
edukacja oraz sport 
i rekreacja dzieci 
i młodzieży, będące 
ważnym zadaniem 

samorządu. Budowa kilkunastu szkolnych sal 
gimnastycznych dotyczy w równym stopniu 
edukacji, jak i sportu. Jeśli idzie o sferę kultury, 
miejskie instytucje kulturalne mają szeroką au-
tonomię programową, ale mieszczącą się w ra-
mach środków finansowych przyznanych przez 
Radę Miasta. Rada przyjmuje również zapisy 
regulaminów organizacyjnych tych instytucji. 
Ostatnia najważniejsza decyzja, poparta przez 
wszystkie ugrupowania, to modernizacja Rybnic-
kiego Centrum Kultury. Nietrudno też znaleźć 
kwestie na styku oświaty i kultury, jak choćby 
decyzja, tak przez opozycję oprotestowana, 
o finansowaniu przez miasto adaptacji poszpi-
talnego budynku na szkołę muzyczną. Gdyby nie 
to posunięcie, szkoła po prostu nowej siedziby 
by nie miała. Do wyłącznej właściwości Rady 
Miasta należy nadawanie miana Honorowego 
Obywatela Miasta Rybnika i z tego przywileju 
skorzystaliśmy w 2003 r., przyznając tytuł wybit-
nemu kompozytorowi Henrykowi Mikołajowi 
Góreckiemu. Kultury i sportu w dużym stopniu 
dotyczy również przyjęcie Karty współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi z terenu 
Rybnika oraz uchwały o współpracy partnerskiej 
z miastami europejskimi. Za słuszne uważam też 
decyzje dające prezydentowi „zielone światło” 
dla pozyskiwania środków unijnych, szczególnie 
na zadania w sferze sportu i kultury. W sumie 
w bieżącej kadencji w dziedzinie oświaty, kultury 
i sportu podjęliśmy ok. 140 uchwał, z których 
90 dotyczyło edukacji. Jak widać, zgodnie 
z proporcjami potrzeb i środków przyznawanych 
na składowe komisji, w centrum naszej uwagi 

jest oświata. Stwarzanie warunków do rozwoju 
edukacji jest też jednym z priorytetów władz 
miasta. 

— Jakie zatem  decyzje komisji i Rady Miasta 
w tej sferze uważa pan za szczególnie ważne?

— Nasza działalność przypadła na trudny 
okres reformy oświatowej, trzeba więc było 
podejmować decyzje, niekiedy niepopularne, 
wynikające z ustaw. Wiele naszych uchwał 
przyczyniło się do budowy w mieście ścieżki 
edukacyjnej od przedszkola do szkoły wyż-
szej, mającej być odpowiedzią na przemiany 
społeczno–gospodarcze naszego regionu 
i zapotrzebowanie rynku pracy. Za szczególnie 
ważne uważam uporządkowanie szkolnictwa 
zawodowego w postaci stworzenia Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej. Placówka ta 
umożliwia szybką zmianę kwalifikacji, co zdaje się 
być potrzebą naszych czasów. Dzięki umiejętno-
ści pozyskiwania przez RCEZ różnych środków 
zewnętrznych, w tym na nowoczesne wyposa-
żenie warsztatów m.in. w obrabiarki sterowane 
numerycznie, dziś, wśród podobnych placówek, 
znajduje się ono w krajowej czołówce. Ostatni 
sukces to powierzenie rybnickiemu Centrum 
przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych. 
Problemem RCEZ, którego rozwiązanie przed 
nami stoi, to brak własnej siedziby. 

Wielokrotnie w czasie aktualnej, jak i po-
przedniej kadencji podejmowaliśmy decyzje 
o przekazywaniu środków na trwające sukce-
sywnie remonty placówek oświatowych i były to 
kwoty niebagatelne. A dodać trzeba inwestycje 
w postaci wspomnianych już sal gimnastycz-
nych. Miasto wciąż dopłaca do subwencji 
oświatowej, w tym roku to ogromna kwota 
ok. 50 mln zł, ale potrzeby są jeszcze większe. 
I w tej sferze borykamy się z dotykającą wiele 
dziedzin praktyką państwa cedowania na sa-
morządy zadań bez zabezpieczenia środków 
na ich realizację. Dlatego nieco intencyjne, 
choć bardzo ważne, są uchwały o przystąpie-
niu miasta do programów stypendialnych, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ale za pośrednictwem państwa. 
Środki te się skończyły lub przychodzą bardzo 
nieregularnie. Ważnym posunięciem było 
stworzenie przejrzystego, jasnego układu po-

woływania dyrektorów placówek oświatowych 
w drodze konkursów.

Duże kontrowersje i dyskusje, również na 
forum komisji, wzbudzały projekty uchwał 
likwidujących niektóre placówki oświatowe, 
bądź to z powodów demograficznych, a więc 
i finansowych, bądź ustawowych. Tak było np. 
przy rozdziale szkół podstawowych i gimnazjów, 
co łączyło się dodatkowo z koniecznością dowo-
żenia uczniów do szkół. Często przeciwna temu 
była zarówno opozycja, jak i opinia publiczna, 
a i środowisko oświaty. Jednak z perspektywy cza-
su te zmiany okazały się korzystne. Mogę podać 
przykład Wielopola, gdzie długo trwały protesty 
przeciwko likwidacji przedszkola. Powstał tam 
pierwszy w Rybniku zespół szkolno–przed-
szkolny, dzięki czemu rację bytu zapewniono 
niewielkiej szkole. Ale radni powinni widzieć 
problemy w szerszym, miejskim kontekście i brać 
odpowiedzialność również za decyzje niepopular-
ne, stąd też mój udział w zespole ds. reorganizacji 
placówek oświatowych, wypracowującej kierunki 
polityki edukacyjnej miasta.

— Jak wiemy, osobiście najbliższą panu dzie-
dziną jest sport i kultura fizyczna...

— Tak. I w tej sferze za najważniejszą uchwałę 
w bieżącej kadencji uważam przyjęcie „Strategii 
rozwoju sportu w Rybniku na lata 2004–2010”. 
Ustalono w niej priorytet dla sportu dzieci 
i młodzieży, zgodnie z zasadą piramidy, w której 
najszersza, a więc najliczniejsza jest podstawa, 
z której można się piąć w górę aż do sportu 
kwalifikowanego. Postawiono też na rozwój 
dyscyplin wiodących jak żużel, koszykówka 
i siatkówka męska, judo i szachy piłka nożna. 
Wszystkie kolejne uchwały dotyczące sportu 
są konsekwencją tej strategii. Narzędziem 
realizacji strategii jest m.in. rozbudowa bazy 
– modernizacja stadionu, budowa sal i boisk 
szkolnych – ostatnio ze sztuczną nawierzchnią. 
Nie udało się skutecznie rozwiązać problemu 
rewitalizacji ośrodka w Kamieniu, ale wierzę, 
że dla tego miejsca nadejdą jeszcze dobre dni. 
Ale to już temat na podsumowanie kolejnej, 
nadchodzącej kadencji samorządu.

— Dziękujemy za rozmowę.
(r)



W opinii inwestora, jakim jest miasto,  
a także neutralnego przedstawiciela przedsię-
biorstwa pełniącego rolę inżyniera kontraktu, 
Hydrobudowa 9 prowadziła działania niezgodne  
z kontraktem i wypełniła przesłanki wystar-
czające do podjęcia przez miasto decyzji  
o odstąpieniu od umowy. Nim ją ostatecznie 
podjęto, kierownictwo firmy było wielokrotnie 
informowane, że istnieją podstawy do zerwania 
kontraktu. Mimo interwencji inwestora, kolejno 
uzgadniane harmonogramy nie były przestrze-
gane, podobnie jak program naprawczy. — Na 
dzień przed ostatecznym podjęciem decyzji, pró-
bując ratować kontrakt, przeprowadziliśmy z kie-
rownictwem Hydrobudowy 9 rozmowę „ostatniej 
szansy”, by znaleźć kompromis. Do porozumienia 
jednak nie doszło — mówi prezydent Adam 
Fudali. Wyglądało na to, że wykonawca nie 
jest zainteresowany dalszym prowadzeniem 
kontraktu. Ze względu na niekorzystną zmianę 
kursu euro na złotówki, Hydrobudowa 9 po-
nosiła straty, czego efektem było wycofywanie 
się z placu budowy. Jak pamiętamy z relacji ze 
spotkania wszystkich zainteresowanych stron 
w Niedobczycach jesienią ub. roku, w dzielnicy 
doszło do sporego zamieszania z groźbą zablo-
kowania przez zdesperowanych mieszkańców 
rozgrzebanych dróg włącznie. Postęp robót na 
koniec ub. roku potwierdza opóźnienie w sto-
sunku do planu, w zależności od dzielnicy, od 5 
do 8 miesięcy. Na planowane prawie 103,5 km 
kanalizacji wybudowano 29,7 km, co stanowi 
29% całości przy 49 – procentowym upływie 
czasu. Jeszcze gorzej wygląda tzw. wykonanie 
finansowe wynoszące 16 %, bo część robót nie 
zostało przez nadzór techniczny odebranych, 
a co za tym idzie – niezapłaconych. Oburzenie 
opinii publicznej wzbudzał przede wszystkim 
brak realizacji robót drogowych, co utrudniało 
funkcjonowanie dzielnic. — Zależy nam, by 
mieszkańcy Rybnika, a szczególnie dzielnic, 
których dotkną konsekwencje odstąpienia od 
kontraktu, zrozumieli przyczyny problemów, 
dlatego mówimy o nich głośno — mówił prezy-
dent. — One występują również w innych mia-
stach, które są beneficjentami środków unijnych  
i wyłaniały wykonawców w międzynarodowych 
przetargach. Firmy, zabiegając o zapełnienie 
portfeli zamówień, wygrywały przetargi dzięki 
niskim cenom. Potem okazało się, że euro zamiast 
wzrastać, na co liczyli wykonawcy, poszło w dół 
i kalkulacje się nie sprawdziły. W takiej sytuacji 
firmy decydują się kontynuować tylko intratne 
kontrakty, resztę zostawiając. A przecież od wahań 
kursu można się ubezpieczyć, ale to już problem 
firmy i, mimo wszystko, nasz kłopot. 

Również Hydrobudowa 9 wykazała inicjatywę 
i powiadomiła miasto o zejściu z budowy, powo-
łując się na ustawę o gwarancjach płatności ze 
strony inwestora, co zarówno Biuro Realizacji 
Projektu, pełnomocnik prezydenta ds. tego pro-
jektu, jak i nadzór prawny Urzędu Miasta kwe-
stionują. Miasto uważa, że podane przez firmę 
przyczyny zejścia z placu budowy są niezgodne 
z prawem, ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i umową. Zbulwersowany postawą 
firmy jest przedstawiciel inżyniera kontraktu 
Tadeusz Okulicz–Kozaryn. — W całej mojej 
długiej karierze nadzorowania firm prowadzących 
wielkie kontrakty, 
nie zdarzyło się, 
by jakakolwiek 
przedłożyła profity 
finansowe nad za-
chowanie dobrego 
imienia. By zostać 
na rynku firmy go-
towe są pracować 
bez zysku, a nawet 
dokładać do in-
teresu. Zgodnie 
z moją wiedzą, 
doświadczeniem 
i kwalifikacja-
mi, stwierdzam,  
że Hydrobudowa 
9 zeszła z placu 
budowy, używając 
kruczków prawnych nie mających odniesienia do 
tego kontraktu — uważa. Nie można wykluczyć, 
że sprawą tą będzie musiał zająć się sąd.

Niezależnie jednak od jego ewentualnych 
decyzji, pozostaje faktem, że odstąpienie od 
kontraktu przyniesie zdecydowane wydłuże-
nie czasu budowy kanalizacji w trzech wyżej 
wymienionych dzielnicach. Miasto wystąpiło 
do  zarządzających – dawniej projektem ISPA,  
a teraz Funduszem Spójności – instytucji: Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i odpo-
wiednich  ministerstw, o przesunięcie terminu 
zakończenia realizacji całego projektu do końca 
2009 roku. — Wniosek został wykonany zgodnie  
z wytycznymi instytucji zarządzających oraz 
Komisji Europejskiej, liczymy więc, że zostanie 
w Brukseli rozpatrzony pozytywnie — uwa-
ża pełnomocnik prezydenta ds. realizacji 
projektu Janusz Koper. — Trzeba zinwen-
taryzować i rozliczyć roboty już zrealizowa-
ne, zaktualizować projekt, opracować nową 
dokumentację przetargową, ogłosić przetarg 
i wyłonić nowego wykonawcę, który określi 
nowe, pewnie wyższe stawki, nie dając nam  

100–procentowej gwarancji bezkonfliktowej 
realizacji zadania. Prace przygotowawcze mogą 
potrwać od 12 do 18 miesięcy. Koszty powiększy 
również dłuższe funkcjonowanie Biura Reali-
zacji Projektu itp. koszty. Kto je będzie zatem 
ponosił? — Istnieją gwarancje należytego wy-
konania umowy przez wykonawcę w wysokości 
10% wartości całego kontraktu tj. kwota 1,3 
mln euro, która powinna pokryć znaczną część 
dodatkowych kosztów. Jeśli to nie wystarczy, bę-
dziemy dochodzić swoich racji na drodze sądowej 
— mówi J. Koper.  — Wystąpiliśmy też o zwrot 
zaliczki, również w wysokości ponad 1,3 mln 
euro, która z powodu niewielkiego wykonania 
finansowego kontraktu, nie została w robotach 
rozliczona. Miasto ma również oszczędności, bo 
pakiet środków pomocowych nie został do końca 
wykorzystany.  

Jak mówi prezydent A. Fudali, miasto po-
zostało z problemem przerwy w realizacji bu-
dowy, a w związku z tym – z niezadowoleniem 

mieszkańców. — To, że otrzymamy zgodę na 
przedłużenie realizacji projektu do 2009 roku, 
nie znaczy, że prace będą trwały tak długo. Ale 
dzięki temu terminowi mamy bezpieczny margi-
nes na nieprzewidziane wydarzenia. Tematem, 
który w pewnym momencie stanie się zbieżny 
z problemem odtwarzania dróg w Niedobczy-
cach, jest bliska już modernizacja wiaduktu na 
ul. Wodzisławskiej. Władze miasta rozważają 
więc najpierw przeprowadzenie „mniejszego” 
przetargu na roboty drogowe w Niedobczycach 
i uporządkowanie tam sieci komunikacyjnej, by 
ruch mógł być częściowo, w miarę bezkolizyjnie, 
kierowany przez tę dzielnicę. — Przy realizacji 
tak wielkiego zadania istnieje wiele uwarunkowań 
zewnętrznych, na które, jako miasto, nie mamy 
wpływu. Nasza sytuacja nie jest precedensowa 
– we Wrocławiu ta sama firma jest przyczyną 
podobnych problemów. Działamy trochę jak 
saperzy, poruszając się w gąszczu ustaw, rozporzą-
dzeń i wytycznych UE. Jestem jednak optymistą 
i nie wyobrażam sobie, by to zadanie pozostało 
niedokończone — mówi A. Fudali.   

(r)

Stało się to, czego obserwujący „postępy” budowy kanalizacji  
w Niedobczycach spodziewali się od wielu miesięcy. Miasto odstąpiło  
od kontraktu z firmą Hydrobudowa 9 z Poznania, obejmującego, oprócz 
robót w Niedobczycach, budowę sieci i odtwarzanie dróg również  
w Niewiadomiu i Paruszowcu–Piaskach.

K o n t r a k t  z e r w a n y

Prezydent Adam Fudali, pełnomocnik Janusz Koper i przedstawiciel inżyniera kontraktu 
Tadeusz Okulicz–Kozaryn informują o odejściu od kontraktu.                                    Zdj.: r
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O tym jak zachować się w przypadku pożaru 
Wiktor dowiedział się na lekcjach w Szkole Podsta-
wowej nr 2, ale jak mówi, również tata nauczył go 
jak radzić sobie z gaśnicą i używać mokrych koców, 
by uratować się od dławiących płomieni. Niestety, 
okazało się, że zdobytą wiedzę Wiktor będzie 
musiał sprawdzić szybciej niż ktokolwiek mógł przy-
puszczać. Chłopiec zauważył pożar, który wybuchł 

w rynkowej kamie-
nicy wieczorem 24 
stycznia, kiedy wy-
szedł na korytarz, aby 
się pobawić. Próby 
gaszenia nie przynio-
sły rezultatu. — Był 
straszny dym i mama 
kazała mi pootwierać 

okna, ale nie dałem rady, bo się dusiłem  — wspo-
mina bohaterski 10-latek. — Z kuchni, gdzie było 
najmniej tego dymu, zadzwoniłem pod numer 998, 
wtedy strażak mi nie uwierzył, myślał, że żartuję, ale 
mama potwierdziła wszystko. Zszedłem na dół i cze-
kałem na pomoc, a potem opowiedziałem dokładnie, 
gdzie jest mama. Wiktor, wspólnie z mamą trafili do 
szpitala z podejrzeniami zatrucia tlenkiem węgla. 

— Jesteś wzorem dla innych 
dzieci, jak należy się zachować 
 w kryzysowych sytuacjach — 
mówił prezydent Adam Fudali, 
który zaprosił chłopca i jego 
mamę Annę Lazar do Urzędu 
Miasta, aby wyrazić uznanie dla 
odważnej i przytomnej postawy 

Wiktora. Prezydent wręczył chłopcu plecak, upo-
minki związane z miastem, czapkę z autografem 
Jerzego Dudka oraz ufundowany przez siebie 
całoroczny karnet na zawody żużlowe z numerem 
00001. Wiktor interesuje się sportem – uprawia 
koszykówkę, ale tamte wydarzenia sprawiły, że 
być może zostanie strażakiem, bo jak mówi, to 
zawód, który ratuje życie innych. — Bałem się, ale 
wiedziałem, że kiedyś pewien chłopczyk–bohater też 
zadzwonił na straż pożarną i uratował innych, ale 
sam umarł. On mi zaimponował... — mówi Wiktor 
o sześcioletnim Brajanie z Łodzi, który uratował 
swojego ojca i mieszkańców kamienicy. 

Straty wynikające z pożaru w rynkowej kamienicy 
oszacowano wstępnie na 9 tys. zł. — To piękne 
miejsce, ale chciałabym inne mieszkanie... Tam jest 
niebezpiecznie – mieszkamy sami, a latem młodzież 
urządza tu sobie szalet miejski — mówi mama 
chłopca A. Lazar. Adam Fudali: — Rozmawiałem 
już z odpowiednimi służbami i zostanie pani z dziećmi 
zaproponowany inny lokal. 

Nie była to ostatnia wizyta władz u małego 
bohatera – Wiktora i jego mamę odwiedził w ich 
mieszkaniu również wojewoda śląski Tomasz 
Pietrzykowski, któremu towarzyszył prezydent 
A. Fudali. 

(S)  
Prezydent wręczył Wiktorowi 
ufundowany przez siebie całorocz-
ny karnet na zawody żużlowe.

Zdj.: s.

— Pisali w gazetach, że jak dorosnę, to strażacy chcą, żebym 
znalazł się w ich załodze — mówi 10–letni Wiktor Lazar. Nic 
dziwnego – chłopiec bohatersko zachował się w trakcie 
pożaru mieszkania – nie dopuścił do zapalenia się całej 
kamienicy i uratował swoją mamę.   

Pamiętał Brajana...

Tego, że również w Chwałowicach budowa 
kanalizacji łatwa nie będzie, nie kryli uczestnicy 
spotkania, które odbyło się w Domu Kultury 
w Chwałowicach. — Problemów nie zabraknie, bo to 
trudny teren, związany ze szkodami górniczymi — pod-
kreślał prezydent Adam Fudali, zwracając uwagę na 
skalę inwestycji oraz przypominając sytuację Hydro-
budowy 9 i bankructwo PRiNŻ-u na innych zadaniach 
kanalizacyjnych w mieście. — Ale mamy też dobre do-
świadczenia – w Radziejowie i Popielowie firma z Kielc 
wyprzedza harmonogram już o 2 miesiące. Liczymy, 

że w Chwałowicach, mimo trudności, budowa pójdzie 
równie sprawnie... Życzymy wam dobrego wykonaw-
cy... Prezydent mówił też o konieczności współpracy 
Rady Dzielnicy z firmami wykonującymi to zadanie, 
a nawet o mediacyjnej roli proboszcza...  

W Chwałowicach wybudowanych zostanie 30 
km kanalizacji za kwotę 50 mln zł. Jak wyjaśniał 
penomocnik ds. realizacji projektu Janusz 
Koper, otwarcie przetargu nastąpi 13 kwietnia, 
a wybór firmy odpowiedzialnej za budowę kana-
lizacji w Chwałowicach nie powinien trwać dłużej 
niż miesiąc. Podpisanie umowy przewiduje się na 
czerwiec i jeżeli wszystko pójdzie bez większych 
problemów (czyli nie będzie odwołań od rozstrzy-
gnięć przetargowych), prace ruszą w sierpniu, 
gdyż około miesiąca zajmuje firmie sprowa-
dzenie ludzi i sprzętu, zorganizowanie bazy 
i zaplecza oraz przedstawienie miastu gwarancji 

i zabezpieczeń bankowych. — Zakoń-
czenie budowy kanalizacji w Chwało-
wicach przewidujemy na 2007 r. 
Jeżeli jednak nastąpią problemy prze-
targowe, które spowodują opóźnienie 
rozpoczęcia prac, termin może się 
przesunąć na połowę roku 2008.

W spotkaniu, w którym uczest-
niczył też wiceprezydent Jerzy 
Frelich, a gospodarzem była Rada 
Dzielnicy Chwałowice z przewodni-
czącym Andrzejem Wojaczkiem, 

wzięło udział wielu mieszkańców. Pytali o spe-
cyfikę prac budowlanych i odtwarzanie dróg po 
robotach kanalizacyjnych oraz chcieli wiedzieć 
czy przebudowa wiaduktu w Niedobczycach, 
a w konsekwencji ruch samochodowy, jaki 
zostanie przeprowadzony ul. Śląską, nie będzie 
kolidował z budową kanalizacji. — Nie, bo prace 
będą tak prowadzone, by na ul. Śląskiej kanali-
zację rozpocząć dopiero po zakończeniu objazdu 
— wyjaśniał J. Koper. Mieszkańcy pytali też 
o przepompownie i kanalizację deszczową. Jak 
wyjaśniali przedstawiciele miasta, przepompow-
nie są ciche i z pewnością nie będą uciążliwe, a ich 
rozmieszczenie jest zgodne z przepisami, z kolei 
środki unijne są przeznaczone tylko i wyłącznie 
na budowę kanalizacji sanitarnej: — Kanalizacja 
ogólnospławna będzie później służyła jako kanali-
zacja deszczowa. Uczestnicy spotkania nawiązali 
też do bezpieczeństwa środków unijnych na bu-
dowę kanalizacji oraz kosztów przyłączenia się 
do studzienki. Jak mówił J. Koper, właściciele 
posesji, które nie są obecnie podłączone do ka-
nalizacji sanitarnej, poniosą koszt przyłączenia 
od studzienki przyłączeniowej do budynku, ale 
zaznaczył, że zmieniły się przepisy: — Nie trzeba 
już wykonywać projektu, potaniały też pomiary geo-
dezyjne, więc koszty wykonania przyłącza zdecydo-
wanie spadły — mówił J. Koper, który zapewnił, 
że w odpowiednim czasie dojdzie do spotkania 
mieszkańców z przedstawicielami wodociągów, 
którzy zaproponują jak w najtańszy sposób 
przyłączyć się do sieci. — Proszę sobie wyobrazić, 

c.d. na stronie 16

Pora na ChwałowiceO d  p e w n e g o  c z a s u  s ł o w o 
kanalizacja robi w Rybniku zawrotną 
karierę. Teraz przez wszystkie 
przypadki odmieniać je będą 
mieszkańcy Chwałowic. Oby mieli 
tyle szczęścia co Radziejów i Popielów 
i  uniknęli  złych doświadczeń 
N i e d o b c z y c ,  N i e w i a d o m i a 
i Paruszowca–Piasków. 

Dla mieszkańców Chwałowic budowa ka-
nalizacji to już nieodległa przyszłość.                                          

Zdj.: s
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— Belgowie chcą kontaktów z młodzieżą polską — mówiła 
dyrektor BIJ Laurence Hermand podczas spotkania 
w rybnickim Alliance Française. Przedstawiciele belgijskiego 
Biura Współpracy z Młodzieżą (BIJ), wspólnie z delegatem 
Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii Danielem 
Menschaertem przyjechali na Śląsk, by nawiązać kontakty, 
które mają zaowocować współpracą młodych ludzi.

Głównym celem wizyty belgijskiej delegacji była chęć spotkania z oso-
bami, które już pracowały lub są zainteresowane współpracą w ramach 
europejskiego programu „Młodzież”. Jest on skierowany do młodych 
ludzi oraz osób pracujących z młodzieżą w zakresie edukacji pozaszkolnej. 
BIJ chce skontaktować belgijskie środowiska młodzieżowe z polskimi, 
dlatego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowego Domu 
Kultury, OPP „Przygoda”, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, nauczyciele języka francuskiego oraz 
młodzież. Jak mówiła L. Hermand, biuro nakierowane jest na kontakty 

z młodymi ludźmi z 70 krajów świata, co jej zdaniem przynosi ogromne 
korzyści i doprowadza do zbliżenia z innymi kulturami: — Młodzi ludzie 
wymieniają doświadczenia, uczą się odpowiedzialności i kreatywności, 
a dorośli jedynie ich wspierają — mówiła. Dyrektor Biura Współpracy 
z Młodzieżą wyjaśniła, że projekty wymian dotyczą osób w wieku od 15 do 
25 lat, a w przypadku wymian dwustronnych – od 18 do 30 lat. Tłumaczyła 
też, że temat wzajemnych kontaktów zależy wyłącznie od młodzieży i ich 
wyobraźni: — Muszą mieć cele i temat oraz opracować projekt, tak by wszyscy 
byli w niego zaangażowani. Przygotowanie wniosku jest bardzo łatwe, trzeba 

„Młodzież” z Belgami

c.d. na stronie 37

Noworoczne spotkanie w Muzeum, 
organizowane tradycyjnie przez Izbę 
Przemysłowo–Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, było kolejną 
okazją do uhonorowania firm 
obchodzących „okrągłe” rocznice 
działalności i wręczenia innych 
wyróżnień. 

Z rąk prezesa Izby Andrzeja Żylaka, 
wicewojewody Andrzeja Waliszewskiego 
oraz prezydenta Adam Fudalego kilkana-
ście osób, wśród nich przewodniczący Rady 
Miasta Michał Śmigielski, otrzymało 
odznaczenia państwowe. Wręczono także 
Śląskie Gołębie Przyjaźni, które odebrały 
sekretarz miasta Daniela Lampert oraz 
redaktor naczelna „GR”. Jesteśmy prze-
konani, że wyróżnienie trafiło do nas nie 
dzięki bliskiemu sąsiedztwu Izby i redakcji, 
ale faktowi, że działania Izby znajdują od-
zwierciedlenie na naszych łamach. 

Z okazji jubileuszu 50–lecia działalności 
Honorowe Medale Izby odebrali przedsta-
wiciele Powszechnej Kasy Oszczędności 
– Bank Państwowy Oddział w Rybniku 
oraz Przedsiębiorstwa Spedycyjno–Trans-
portowe „Transgór” S.A.; z okazji jubi-
leuszu 15–lecia firmy: Aksel Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe 
AP Żory Sp. z o.o., Zakład Usługowo–Pro-
dukcyjno–Handlowy „Cekol”, Classen–Pol 
S.A., „Domel” R. Zielonka, J. Fritz, 
W. Krajewska Spółka Jawna, „Gros” Sp. z o.o.,
O ś r o d e k  I n f o r m a t y k i  H A B A R 
mgr inż. Zbigniew Buchalski, Hydrotech 
S.A., Kredyt Bank S.A., „Lasel” Sp. z o.o., 
Sadex Sp. z o.o.; z okazji jubileuszu 10–le-
cia: Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlo-
we „Ertel” Sp. z o.o., firma „Rewon” s.c., 
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. 
oraz kawiarnia na „Na Poddaszu” s.c. 

Z Izbą w nowy rok
że w dzielnicy Kamień na 900 budynków, które mają być 
objęte kanalizacją, 840 właścicieli zgłosiło się do podłą-
czenia w zaproponowany przez nas sposób grupowy. J. 
Koper tłumaczył też, że wszyscy ci, którzy są obecnie 
podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej, nie będą po-
nosić żadnych kosztów, bo przepięcie ze starej kanaliza-
cji do nowej nastąpi na koszt wodociągów. Przedstawi-
ciele miasta mówili również o finansowych korzyściach 
z podłączenia do kanalizacji, dowodząc, że w przypadku 
4–osobowej rodziny, opłaty, które będą obowiązywały 
za odbiór ścieków w stosunku do opłat za wywóz szczel-
nego szamba, pozwolą na zaoszczędzenie w ciągu roku 
kilkuset złotych. Jednak w Chwałowicach nie trzeba 
szczególnie namawiać do podłączenia się do sieci, bo 
są tacy, którzy chcieliby to zrobić, a nie mogą, gdyż 
ze względu na szkody górnicze, dzielnica nie zostanie 
w pełni skanalizowana. Dotyczy to m.in. mieszkańców 
ulic Zwycięstwa, Kołłątaja i Tkoczów, którzy sugerowali, 
by mimo wszystko rozpatrzyć możliwość objęcia projek-
tem tych obszarów. Wyjaśniano też szczegóły otrzymania 
z miasta dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla tych, których kanalizacja nie obejmie. 

— Będziemy robić wszystko, abyście mogli w Chwało-
wicach w miarę „normalnie żyć”, bo z pewnością będą 
uciążliwości i utrudnienia w postaci rozkopanych równo-
cześnie kilku ulic, ale będziemy się starali tak pracować, 
by te uciążliwości były jak najmniejsze — podsumował 
J. Koper, tłumacząc, że na tym etapie za wcześnie mówić 
o szczegółach. Kiedy zostanie wyłoniony wykonawca 
robót, w Chwałowicach dojdzie do następnego spo-
tkania z mieszkańcami, gdzie zostanie przedstawiony 
harmonogram robót. Póki co, wszelkie informacje na 
temat kanalizacji uzyskać można w pokoju nr 9 UM  
w Punkcie Informacji o Kanalizacji lub na stronach 
internetowych miasta.

Tak więc dla mieszkańców Chwałowic serial z kana-
lizacją w roli głównej dopiero się zacznie. Czy będzie 
„happy end” czas pokaże.                                           (S)

c.d. ze strony 15

Pora na Chwałowice

Podczas prowadzonego przez Elżbietę Paniczek spotkania w AF rozmawiano o możliwościach 
współpracy młodych Belgów z rybnicką młodzieżą.                                            Zdj.: s 
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Nie ma praktycznie placówki oświatowej czy kul-
turalnej, w której nie pojawiłaby się „święta rodzi-
na” i „trzej królowie”. Możemy zatem być spokojni, 
że ta piękna tradycja nie zaginie, a nawet więcej 
– wzbogacana jest elementami współczesnymi..  

Jasełka doczekały się swoich przeglądów, na 
których widowiska są oceniane i nagradzane. W tym 
roku dołączył do nich I Integracyjny Przegląd 
Widowisk Jasełkowych, zorganizowany wspólnie 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowaw-
czy i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w jej gościnnych progach. W dwudniowym prze-
glądzie w dwu kategoriach: szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, wzięło udział 20 grup teatralnych 
ze szkół, ośrodków wychowawczych i warsztatów te-
rapii zajęciowej z terenu Rybnika i całego powiatu. 
W kategorii „młodszej” najwyżej oceniono widowi-
sko przedstawione przez grupę dziecięcą Żywego 
Słowa z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 4 – Szkołę Podstawową w Golejowie, a dwa 
kolejne miejsca zajęły „Śpiewające gwiazdeczki” 
z SP nr 34 i Gromada Zuchowa „Rybnickie  Skrza-
ty” (klasa integracyjna) z tejże szkoły, wyróżniono 
zaś Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej – grupę 
teatralną „Kuku” w Świerklanach. W tej kategorii 
wyróżnienia za kreacje aktorskie otrzymali: Klau-
dia Machalica (SP 34), Karmena Jarecka (SP 
34; klasa inegr.) i Justyna Hajduk (ZSP nr 4).

Wśród szkół gimnazjalnych najlepsze okazało się 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza z pobliskich Jej-
kowic. Dwa kolejne miejsca zajęły grupa teatralna 
„Baj” Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Rybniku i Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 
w Rybniku. Wyróżnienia za grę aktorską otrzymali 
Hanna Tarabura (WTZ nr 1), Marzena Kieł-
kowska („Baj”), Mateusz Piecowski (Gimna-
zjum w Piecach) i Adam Szpanka z Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Czerwion-
ce–Leszczynach. W przypadku zwycięzców „star-

szej” kategorii, 
jury, w którego 

skład wchodzili animatorka kul-
tury Krystyna Pysz, Aniela 
Marosz z Muzeum, metodyk na-
uczania katechezy Janusz Tum 
oraz księża Jacek Kołodziej 
i Alfred Smajdor z parafii św. 
Antoniego, doceniło nowatorską 
formę przedstawienia, nawiązu-
jącą do problemów współczesnej 
młodzieży. — Formę widowiska 
bożonarodzeniowego wykorzysta-
liśmy w ramach realizacji w naszej 
szkole programu profilaktycznego 
„Drugi elementarz czyli program 
siedmiu kroków” — mówi au-
torka scenariusza, katechetka 
w jejkowickim gimnazjum 
Daniela Mizera. — Na kanwie be-
tlejemskich wydarzeń stworzyliśmy 
widowisko, w którym treści biblijne 
płynnie przechodzą w opowieść 
o człowieku, który dążąc do Be-
tlejem spotyka po drodze współczesnych ludzi 
żyjących w niedostatku i młodzież mającą problemy 
z alkoholizmem, narkomanią i agresją. Jednocze-
śnie przedstawienie mówi o ludziach niosących 
w takich przypadkach pomoc, a kończy się słowami 
Chrystusa ukrzyżowanego: „...coście jednemu z tych 
najmniejszych uczynili, mnieście uczynili”. Również 
w innych widowiskach jasełkowych, a gimnazjaliści 
z Jejkowic przygotowali kilka ich wariantów, pojawia 
się temat uzależnień i ich profilaktyki, aborcji, braku 
wzorców i autorytetów, a także uświadomienia 
młodzieży złego postępowania i różnych możliwości 
naprawienia wyrządzonego zła. — Wszystkie jasełka 
mają oczywiście również na celu zachęcanie do 
uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bo-
żonarodzeniowych, pogłębiania wiary i kształtowanie 
chrześcijańskich postaw — dodaje D. Mizera.

Oprócz przekazania chrześcijańskiej tradycji 
i wartości, zadaniem przeglądu była również 

integracja młodych 

wykonawców i publiczności, składającej się zarówno 
z dzieci zdrowych, jak i tych potrzebujących spe-
cjalnego wsparcia. Zainteresowanie szkół tą formą 
„artystycznej terapii” było bardzo duże, można się 
zatem spodziewać, że w przyszłym roku przegląd 
znów się odbędzie.

Jasełka zaprezentowano też w wypełnio-
nej po brzegi sali Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gotartowicach, a przygotowały je dzieci wspólnie 
z nauczycielkami Przedszkola nr 22. W zapre-
zentowanych jasełkach, przeplatanych kolędami, 
pastorałkami oraz tańcami, można było dostrzec 
akcenty regionalne i europejskie. Po przedstawieniu 
ogłoszono wyniki przedszkolnego konkursu na 
„Najpiękniejszą Szopkę Betlejemską”, laureatom 
wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Spotkanie z udziałem rodziców i zaprzyjaźnionych 
gości było okazją do wspólnego kolędowania i zin-
tegrowania całego środowiska. Dyrekcja i personel 

Wystawiane tradycyjnie w okołoświątecznym 
i noworocznym okresie widowiska jasełkowe stały 
się w ostatnich kilku latach zjawiskiem niezwykle 
w naszym mieście popularnym. 

Jedna z laureatek nagrody aktor-
skiej Karmena Jarecka.

Z rąk wiceprezydent Ewy Ryszki nagrodę dla ZSP nr 4 w Golejowie odebrała 
Zuzanna Gruchot.                                                                      Zdjęcia: r

W zwycięskich 
j a s e ł k a c h 
g i m n a z j u m 
w Jejkowicach 
po jawi ły  s i ę 
elementy współ-
czesności.

c.d. na stronie 22

Teatr Ruchu „Domino” z Młodzieżowego Domu Kultury pokazał widowisko 
„W wigilijną noc”.                                                                        Zdj.: arch. MDK

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków 
z P nr 22 zaprezentowano w wypeł-
nionej po brzegi sali OSP. 

Zdjęcia: arch. org.



Takich tłumów na pre-
mierze mogliby im pozaz-
drościć aktorzy niejednego 
zawodowego teatru w Pol-
sce – sala pękała w szwach 
i trzeba było dostawiać 
krzesła. Jednak tak duże 
zainteresowanie nie po-
winno dziwić – możliwość 
zobaczenia w nietypowej 
roli znajomej czy sąsiadki 
działa jak magnes, a przy 
tym daje dzieciom rozryw-
kę i powód do dumy z uta-
lentowanych rodziców. 

W Boguszowicach ama-
torski teatr ma się tak dobrze nie tylko za sprawą 
przychylności pracowników i dyrekcji domu kultury 
oraz Izabeli Karwot, która reżyseruje i sprawuje 
pieczę nad wszystkimi teatralnymi przedsięwzięcia-
mi, ale przede wszystkim dzięki osobom, które chcą 
stawić czoło aktorskim wyzwaniom. — Na zebraniu 
rodziców klasy I d powiedziałam o teatralnym pomyśle, 
a już na następnym spotkaniu pojawiła się grupka 

rodziców gotowych do występu na scenie — mówi 
nauczycielka SP nr 18, liderka akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” Anna Rycombel, która w spekta-
klu „Królowa śniegu” wcieliła się w rolę narratora. 
Obok niej na scenie wystąpili Ewa Mrula (Gerda), 
Marzena Dulniok (Kai, Książę), Agnieszka 
Stoszko (Królowa śniegu), Aleksandra Kupka 
(Kwiatowa Pani, Rozbójniczka), Irena Wala (Ren, 

Babunia, Kwiat), Wio-
letta Czyżewska (Kwiat, 
Laponka, Księżniczka), 
Agnieszka Mnich (Finka, 
Wrona, Gołąb i Lokaj), 
Małgorzata Nachlik 
(Rozbójnik) i jedyny tata 
w tym gronie Henryk Cie-
mięga (Kruk, Rozbójnik).  
Przygotowania trwały od 
listopada, a premiera była 
zaplanowana na 29 stycz-
nia, jednak z uwagi na 
żałobę narodową występ 

przełożono. Ale „co się odwlecze, to nie uciecze” 
... i „Królowa śniegu” odniosła sukces w lokalnym 
wydaniu, ale przecież nie o oskarowe splendory tutaj 
chodzi. Znaczenie mają zawarte przyjaźnie, inte-
gracja środowiska, nowe doświadczenia oraz walka 
z własną nieśmiałością i obawami, o to „co powiedzą 
inni”. Ponadto rodzice-aktorzy zyskują uznanie 
w oczach najbliższych, a co najważniejsze świetnie 
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Placówki kulturalno-oświatowe idą z duchem czasu i stają się coraz 
bardziej kreatywne, bo tylko dobre pomysły są w stanie zainteresować 
młodych ludzi i konkurować z rzeczywistością, często szarą. Ta sztuka 
udała się, a nawet przeszła oczekiwania pracowników Domu Kultury 
w Chwałowicach. — Zainteresowanych było tak dużo, że musieliśmy podzielić 
ich na grupy, a i tak  niewiele to pomogło, bo wciąż dołączali następni chętni 
— mówi Kornelia Pior, która w gronie 40, 50 dzieci prowadziła zajęcia 
w pracowni ceramicznej. To, że własnymi rękami można wykonać najróż-
niejsze naczynia, poznać techniki odpowiedniego wygniatania i zdobienia 
angobami, podziałał na wyobraźnię młodych ludzi, a pomysł zajęć okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Nawet dla chłopców, którzy od uznawanych 
za „damskie” prac manualnych wolą ponoć sport. Nic bardziej mylnego. 
Michał zabrał się za robienie ceramicznego pudełka w kształcie trójką-
ta. Jak mówi, te zajęcia bardzo go interesują, mimo iż „lepienie nie jest 
łatwe”. Potwierdzają to Martyna, Wioleta i Kamila, które nie zrażają 
się trudnościami, bo jak mówią, bardzo podoba im się to, że samodzielnie 
można zrobić pudełka, kubki, a nawet... popielniczkę dla taty. Kasia: 
— Tutaj można się wiele nauczyć – na przykład, że jak się robi kubki, to glinę 
trzeba długo... — wygniatać — dodaje Dorota. — ...wygniatać i być bardzo 

ostrożnym żeby nie zepsuć swojej pracy — kończy Kasia, która wspólnie 
z Dorotą, Magdą i innymi dziećmi podczas tygodniowych zajęć robiły 
kubeczki, miseczki, wazoniki i pudełka. Oprócz zajęć w pracowni cera-
micznej młodzi ludzie, którzy w liczbie ponad 60 odwiedzali chwałowicki 
DK, uczestniczyli też w zajęciach integracyjnych, oglądali filmy, stawiali nie 
tylko pierwsze kroki na lodowisku w Pszowie i zwiedzili zabytkową kopal-
nię „Ignacy”, pojechali też na „kąpiele” do „Aqua Parku” w Tarnowskich 
Górach. Ponadto miłośnicy śpiewu brali udział w warsztatach wokalnych, 
w czasie których celnych porad udzielali Justyna Gwardecka i Jarosław 
Hanik, a gitarzyści zaglądali do „pogotowia gitarowego” prowadzonego 
przez Andrzeja Trefona. Młodzi ludzie grali również w ping–ponga i gry 
planszowe oraz poznawali tajniki fotografii i filmu, które przybliżali im 
Krystian Szuła i Mirosław Ropiak, a dwutygodniowe ferie zakończył 
bal karnawałowy z konkursem na najbardziej pomysłowy strój. Dodatko-
wo dzieci korzystały bezpłatnie z pływalni w Zespole Szkół Budowlanych 
w Rybniku, a organizatorami feryjnego wypoczynku byli Rada Dzielnicy 
Chwałowice i Dom Kultury.

Jak zwykle sporo młodych ludzi zawitało w czasie ferii do DK w Nie-
wiadomiu, i jak zwykle czekały na nich wyjątkowe atrakcje. W ramach 
„przygody z filmem” młodzi ludzie pojechali do Bielska-Białej do kinoplexu 
i Wytwórni Filmów Animowanych. Sporym przeżyciem był dla nich rów-
nież wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie, które dzieci nie tylko 
zwiedziły, ale miały też możliwość własnoręcznie uformować pieczywo 
i je upiec. Nauczyły się „...szacunku dla kromki, od czego już tylko krok do 
szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego i otaczającego nas świata” 
– jak zapewniają muzealnicy. Poza tym młodzi ludzie, którzy ferie spędzili 
w Niewiadomiu uczestniczyli w zajęciach świetlicowych i śnieżnych szaleń-
stwach na świeżym powietrzu oraz dyskotece, jeździli też na basen oraz 
zwiedzili zabytkową kopalnię „Ignacy”.  

„Ferie z muzyką” – pod takim hasłem odbywały się zajęcia w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, która zaprosiła najmłodszych 

Czy ferie można wykorzystać na naukę? Oczywiście! 
Za sprawą pomysłowych zajęć młodzi ludzie, którzy dwa 
tygodnie spędzili w mieście, dowiedzieli się na czym polega 
technika zdobienia angobami, jak kształtować głos, upiec 
pieczywo, zrobić marakasy, szkolić się w średniowiecznych 
tańcach, poznać szczegóły „babskiego combru”, a nawet 
jak „ugryźć” budżet miasta...  

Przyjemne z pożytecznym
Zima w mieście

... bo aktorką wnet zostanie – mogłyby śpiewać dzieci z SP nr 18, 
których rodzice przełamali własną nieśmiałość i wystąpili na scenie 
Domu Kultury Boguszowice w spektaklu „Królowa śniegu”.

A ja wolę moją mamę...

Boguszowicką wersję „Królowej śniegu” oklaskiwały prawdziwe tłumy.                                                Zdj.: s
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 Członkowie bractwa odświeżyli zapomnianą 
nieco historię o Rumcajsie, Hance i Cypisku w 
ramach akcji „Cały Rybnik czyta dzieciom”, którą 
zainaugurowano w PiMBP „Opowieściami z Ża-
holeckiego lasu”. Bajki V. Ctvrtka czytali ubrani 
w tradycyjne stroje Lech Gęborski, Marek Har-
czuk, Krzysztof Urbańczyk i Marek Uszacki, 
a w barwne historie z udziałem Księcia Pana 
z Jiczyńskiego zamku, wsłuchiwali się przedszkolacy 
z rybnickich placówek nr 9, 1, 10, 33. Bajki prze-
platane były utworami muzycznymi wykonanymi 
przez Kamilę Miłowską i Aleksandrę Lubińską, 

a spotkanie było również okazją do rozmów 
o bractwie kurkowym i broni, która jak przystało na 
kurkowe bractwo wypaliła, i to dwukrotnie.  

Akcja jest pokłosiem ogólnopolskiej, zatytułowa-
nej „Cała Polska czyta dzieciom”, a fakt, że zaanga-
żowała się w nią biblioteka nie jest zaskoczeniem 
– gdzie najlepiej czytać książki, jak nie w miejscu 
wypełnionym nimi po brzegi, choć bajek najlepiej słu-
chać w kameralnej atmosferze babcinego pokoju. 

Czyta Polska, czyta też i Rybnik, a w rolę kolejnych 
opowiadających wcielą się m.in. pracownicy Nadle-
śnictwa oraz mediów.                                              (S) 

spędzających ferie w mieście do rozwiązywania muzycznej krzyżówki i kon-
kursów „Muzyka z ekranu”, „Taneczne rytmy”, „Muzyczna zgaduj zgadula” 
i „Jaka to melodia?”. Młodzi ludzie poznawali instrumenty i wybrali się 
na wycieczkę do szkoły muzycznej; odbywali też „Muzyczne wędrówki po 
świecie” i uczestniczyli w bibliotecznym przeglądzie piosenki. 

— To są takie przedmioty, w których jest balon, a w nich ryż — mówi Sara 
o wykonanych w czasie zajęć kolorowych „marakasach”, wzorowanych 
na egzotycznych instrumentach wydających przy potrząsaniu charakte-
rystyczny szelest. Żaneta, Robert, Zuzia, Ania, Agnieszka i Iga już 
żałują, że ferie trwają tak krótko, bo zajęcia w bibliotece bardzo im się 
podobały, szczególnie „(...) jak słuchaliśmy muzyki na słuchawkach”, jak 
mówi Agnieszka, która już zapowiada, że od dziadka pożyczy akordeon, 
a Iga ma nadzieję, że na pierwszą komunię dostanie skrzypce. Złapały 
muzycznego bakcyla...

W pierwszym tygodniu ferii szkoła podstawowa w Jejkowicach zmie-
niła się w królewski gród. A wszystko za sprawą harcerzy z rybnickiego 
hufca ZHP – członków drużyn harcerskich 4, 34, 23, 15, 27 i próbnej DH 
z Chwałowic, którzy brali udział w kursie zastępowych zorganizowanym 
w iście rycerskiej scenerii, na pomysł której wpadła komendant kursu phm. 
Kazia Musiolik. — Zafundowała wszystkim niezapomniane wrażenia 
i oczywiście całą masę wiedzy, jak przystało na porządny kurs — podsumo-
wuje Magdalena Koch. Uczestnicy brali udział w zajęciach z musztry, 
historii, terenoznawstwa, a nawet rycerskich tańców. Codzienne apele 
miały charakter średniowiecznych zjazdów giermków, którzy wiernie słu-
żyli swojej królowej Kazi. Zwieńczeniem kursu był turniej rycerski, który 
jednocześnie sprawdzał wiadomości zdobyte podczas zajęć. Po zwycięskich 
bojach giermków pasowano na rycerzy i wręczono im dyplomy ukończenia 
kursu zastępowych. W SP w Jejkowicach odbyła się również Nieobozowa 
Akcja Zimowa organizowana przez Dyrekcję SP Jejkowice, Urząd Gminy 
Jejkowice i Komendę Hufca Ziemi Rybnickiej.

Ciekawy pomysł spędzenia wolnego czasu zaproponowała Boguszowicka 

Skarbnica Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn, w której odbyły 
się  warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży „Klubu 17–tka” oraz 
półkolonistów z DK Boguszowice, a poprowadzili je Anna Stronczek 
i radny RM Rybnika Leszek Kuśka. Ślązaczka Roku 1995 opowiadała 
o tradycjach i zwyczajach w okresie karnawału, zw. mięsopustem oraz 
o „ostatkach”, a dzieci z zaciekawieniem słuchały o ludowych zabawach, ko-
jarzeniu małżeństw i „babskim comberze”, w czasie którego tańczono m.in. 
„mietlorza” i „trojaka”. Dziewczynom spodobało się „szkubanie pierza”, 
któremu zwykle towarzyszyły „klachy” i „gościna”, a chłopcom – opowieści 
o utopcach i zmorach. Największą radość sprawiła wszystkim opowiastka o 
żonie górnika, która diabła oszukała… Scenki z „godki” pani Ani znalazły 
się na rysunkach, jakie wykonały dzieci, które tego dnia dowiedziały się 
nie tylko jak to „downij na Śląsku bywało”, ale też jak w mieście żyje się 
współcześnie. O strukturze samorządu i budżecie miasta przedstawionego 
w formie „kolorowego tortu” mówił radny L. Kuśka, a temat, choć trudny, 
okazał się ciekawy. Dzieci zwiedziły również „Skarbnicę” i poznały ekspo-
naty w niej zebrane: — Dzieci z uwagą słuchały i zasypywały mnie mnóstwem 
pytań — mówi pomysłodawczyni i założycielka Boguszowickiej Skarbnicy 
Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn, prezes Stowarzyszenia Ko-
rzenie.pl Maria Stachowicz–Polak, która podkreśla, że każdy moment 
warto wykorzystać do poszerzania wiedzy: — Uczmy dzieci szacunku do 
przeszłości, żyjąc teraźniejszością i przyszłością. Kształtujemy ich postawy 
patriotyczne, przygotowujemy do życia w duchu dziedzictwa kulturowego. 
W trakcie warsztatów pamiętano o słodkim poczęstunku i upominkach, 
a pomoc zaoferowały Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, rybnickie 
starostwo powiatowe, piekarnia „Król”, 5 Drużyna Harcerska „Młode 
Wilki” oraz Bożena Sobik i Anna Lapczyk. 

Platon mówił, że „wszelkie nauczanie jest najlepiej osiągane w formie rozrywki”. 
I jak się okazuje, ta metoda sprawdza się od wieków... nawet w czasie ferii.

(S)

Rybniccy bracia kurkowi nie tylko czytali, ale też 
prezentowali dawną broń.                                 Zdj.: s  

się bawią. — To co robicie bardzo wzbogaca 
was i wasze dzieci — mówiła I. Karwot, która 
stara się przekazać teatralnym naturszczykom 
jak najwięcej z prawdziwego świata teatru 
i scenicznego obycia. To procentuje, a słów 
uznania nie krył również prezydent Adam 
Fudali, dla którego inicjatywy podejmowane 
przez środowisko Boguszowic są dowodem na 
to, że zawsze można zrobić coś interesującego 
i godnego uwagi, wystarczą chęci. Dlatego 
zapewnił, że placówka, w której dzieje się tyle 
dobrego dla całej lokalnej społeczności, latem 
doczeka się remontu, mimo iż na ten cel nie 
zostały przyznane fundusze unijne. — Re-
mont się odbędzie, bo warto jest inwestować 
w takie miejsca, a to co robicie jest wyjątkowe 
— mówił. 

Dla I. Karwot praca z rodzicami to nie 
pierwszyzna, a „Królowa śniegu” jest jej 
kolejnym i jak się okazuje, nie ostatnim, 
teatralnym dzieckiem. Najpierw była „Ca-
lineczka”, w której wystąpili rodzice dzieci 
z Przedszkola nr 20, teraz „Królowa śniegu”, 
która podsumowała rok H. Ch. Andersena, 
a w kolejce czekają już następne... „Kopciu-
szek” oraz „Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”, która doprowadzi do scenicznej 
konfrontacji – wystąpią dzieci z SP nr 18, 
a popularną bajkę sparodiują rodzice ma-
luchów. Zatem kolejne wyzwania i emocje 
przed nimi i nami.                                      (S)

Na początek rozbójnik

Rybniccy bracia kurkowi nie tylko czytali, ale też 
prezentowali dawną broń.                                 Zdj.: s  

— Znacie Rozbójnika Rumcajsa? — pytał Lech 
Gęborski z Bractwa Kurkowego przedszkolaków, 
które przyszły do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. — Taaaak! — odpowiadały zgodnie, 
a te, które go nie znały, nadrobiły zaległości, bo bra-
cia kurkowi przeczytali im kilka bajek o przygodach 
sympatycznego rozbójnika...

Rybnik czyta dzieciom

Zdjęcia z ferii w mieście na II stronie okładki.
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Sukces chwałowickich licealistów

Pojedynek a kwiaty...

Zwycięstwem, i to drugi raz 
z rzędu, IV LO im. Mikołaja 
Kopernika w Chwałowicach, 
zakończyła się III edycja Turnieju 
Artystycznego „Pojedynek na słowa” 
organizowanego przez Fundację 
Elektrowni Rybnik.

W imprezie, której celem jest uwrażliwie-
nie młodzieży na piękno mówionego czy też 
śpiewanego poetyckiego słowa, wzięło udział 
7 rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, w su-
mie ponad 60 wykonawców. Kilkumiesięczne 
eliminacje wyłoniły finalistów: drużyny IV LO 
z Chwałowic i VII LO z Niedobczyc. Rów-
nież wcześniejsze pojedynki przyniosły wiele 
emocji i artystycznych przeżyć: tradycyjnie 
każdy z nich poprzedzony był występem pro-
fesjonalnych artystów, wchodzących również 
w skład jury oceniającego młodzież. O randze 
imprezy mówią nazwiska gości imprezy, wśród 
których byli Anna Chodakowska, Magda 
Umer, Edward Żentara, zespół „Czerwony 
Tulipan”, zasiadający później w jury. Jego 
stały skład stanowili Jadwiga Demczuk–Bro-
nowska, Maria Meyer, Czesław Gawlik, 
Jacek Glenc, Kazimierz Niedziela i Maciej 
Szczawiński, a całość tradycyjnie prowadził 
pomysłodawca imprezy Wojciech Bronowski. 
Pojedynek finałowy poprzedzony był występem 
Zbigniewa Zapasiewicza i Olgi Sawickiej, 
którzy zaprezentowali obszerne fragmenty 
„Kwiatów polskich” 
Juliana Tuwima, po-
ematu powstałego 
z tęsknoty autora 
za ojczyzną. Zbi-
gniew Zapasiewicz, 
znakomity aktor, 
mistrz nad mistrze 
w podawaniu słowa, 
autorytet i pedagog, 
pokazał całe bogac-
two tekstu Tuwima, 
w którym pospoli-
tość miesza się ze 

wzniosłością, potoczny język z poetyckim 
opisem, a pierwiastki dramatyczne z humo-
rystycznymi. Słowu towarzyszyła muzyka 
Włodzimierza Nahornego w wykonaniu au-
tora i śpiewane przez Olgę Sawicką, w życiu 
prywatnym żonę Zb. Zapasiewicza, fragmenty 

„Kwiatów...”. Jak pokazał incydent w trakcie 
występu, aktor, szanując publiczność, wyma-
ga jednocześnie szacunku dla swojej pracy 
i nie toleruje uczniowskich wygłupów. W tym 
momencie szczególnie aktualny wydał się 
aspekt edukacyjny imprezy... Onieśmielone 
nieco mistrzowskimi strofami drużyny usły-
szały dodatkowo, że tym razem goście nie 
będą automatycznie przyznawać punktów, ale 
indywidualnie, głośno oceniać każdego z mło-
dych uczestników turnieju. Na wielu twarzach 
pojawił się prawdziwy popłoch... Ale ta zmiana 
w regulaminie pracy jury była prawdziwym 
strzałem w „10” organizatorów, bo celność 
uwag obojga pedagogów szkoły aktorskiej była 
niezwykła.

Sam pojedynek rozpoczęli pedagodzy obu 
szkół, a potem na przemian „bombardowano” 
się tekstami autorstwa zarówno wieszczów jak 

Mickiewicz, poetów młodopolskich, a także 
autorów współczesnych. Znakomici goście 
w jury u każdego z występujących znajdywali 
pozytywy, a krytyczne uwagi były zawsze kon-
struktywne. Najczęściej oceniający nie mogli 
doszukać się adresata poetyckiej wypowiedzi, 

radzili, by je różnicować w zależności od 
poszczególnych podmiotów tekstu, powstrzy-
mywać „wzruszanie się” na rzecz wzruszania 
publiczności. — Nie musi być „ładnie” ale szcze-
rze, jak będzie szczerze, będzie „ładnie” — mówił 
Zbigniew Zapasiewicz. Ostatecznie niewielką 
przewagą wygrało IV LO, w czym duża zasługa 
śpiewającej w chwałowickim teamie Karoliny 
Filec, która ujęła jurorów prostotą interpreta-
cji i jasnym głosem. Najlepszymi recytatorami 
całego turnieju uznano Magdę Michel z I LO 
i Szymona Skabę z VII LO. Tytuł najlepszej 
wokalistki zdobyła uczennica tej samej szkoły 
Anna Pawlus, znana już z wcześniejszych 
edycji turnieju. Wydaje się jednak, że jej fina-
łowy repertuar został wybrany jakby wbrew  jej 
naturalnym warunkom. 

Dziękując elektrowni „Rybnik” za wspiera-
nie działań kulturalnych i edukacyjnych, pre-

zes Fundacji Stanisław 
Wójtowicz zapewnił, 
że cykl, z racji dużego 
zainteresowania szkół, 
będzie kontynuowany. 
Dalsze włączanie się 
firmy w życie kultural-
ne i społeczne miasta 
obecnością na uroczy-
stości rozdania nagród 
potwierdził prezes ER 
Jerzy Chachuła. A na-
grodzono nie tylko fina-
listów, ale również półfi-
nalistów, jak i największe 
indywidualności całej 
edycji „Pojedynku...” 

Organizatorów cieszy 
fakt, że krąg uczestni-
czących w turnieju szkół 
i uczniów wciąż się po-
szerza, a „Pojedynek...” 
bywa przepustką do 
OFPY i innych konkur-
sów. Rodzi to nadzieje, 
że w Rybniku jest coraz 
więcej ludzi wrażliwych 
na słowo i niesione przez 
nie myśli i uczucia. Cel 
turnieju jest zatem reali-
zowany...

(r) 
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W programie zatytułowanym „Muzyka baroku w zimowej barwie” mo-
gliśmy usłyszeć między innymi fragment Oratorium na Boże Narodzenie 
Bacha, Wariacje na temat folies d’Espagne Corelliego czy Zimę Vivaldiego, 
a całość przeplatały zaimprowizowane w barokowym stylu kolędy. 

Zespół Il Sospiro tworzą: Izabela Manderla – szpinet, Sabina Klyta 
– obój, Tomasz Manderla – skrzypce i Łukasz Tudzierz – wiolonczela. 
Dla nich muzyka dawna jest pasją. Dbają o jak najwierniejsze oddanie 
charakteru minionej epoki, co realizują przede wszystkim poprzez 
stylowe wykonanie muzyki baroku. Nastrój dodatkowo podkreśla wi-
zerunek zespołu, który występuje w barokowych, bogato zdobionych 
kostiumach, a jeśli sytuacja na to pozwala, ich koncerty odbywają się 
w blasku świec lub z towarzyszeniem tańca historycznego.

Styczniowy koncert był pełen ciepła i miłej atmosfery. Słuchacze 
mogli na chwilę zapomnieć o niedogodnościach zimy i wśród nastro-
jowej muzyki rozmarzyć się nad jej urokami, a także wraz z zespołem 
zaśpiewać polskie kolędy.

S.K.

... to hasło konkursu 
literackiego adresowanego 
do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i młodzieży 
akademickiej wojewódz-
twa śląskiego, nad którym 
honorowy patronat objął 
metropolita katowicki abp 
Damian Zimoń. 

Konkurs ma być refleksją 
nad twórczością literacką Ka-
rola Wojtyły, jego spuścizną fi-
lozoficzną i teologiczną. Każdy 
z uczestników powinien przy-
gotować dotychczas niepubli-
kowaną pracę w jednej z trzech 
konkursowych kategorii: inter-

pretacja wybranego tekstu lite-
rackiego Karola Wojtyły, esej 
na temat wymiarów wolności 
człowieka, inspirowany nauką 
Jana Pawła II lub reportaż 
„W poszukiwaniu lokalnego 
(np. rybnickiego, katowickie-
go, żorskiego, wodzisławskie-
go) pokolenia Jana Pawła II”.

Prace konkursowe zosta-
ną opublikowane w rocznicę 
śmierci Karola Wojtyły na 
specjalnie stworzonej stronie 
internetowej, a ocenią je znaw-
cy przedmiotu – pracownicy 
naukowi śląskich uczelni oraz 
nauczyciele. Prace o objętości 
nie przekraczającej 4 strony 

maszynopisu znormalizowa-
nego należy nadsyłać do 15 
marca 2006 roku na adres:

II LO im. A. Frycza Mo-
drzewskiego, ul.  Miko-
łowska 25, 44-200 Rybnik, 
z dopiskiem „Młodzież – Pa-
pieżowi”. 

Szczegółowe informacje na 
temat konkursu można uzy-
skać pod numerem telefonu 
II LO – 422 12 29 lub za 
pomocą poczty elektronicznej: 
j.m2@poczta.onet.pl. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
w drugiej połowie marca.

Jak mówił Jan Paweł II, 
„Młodość to czas rozpoznawa-
nia talentów”, tak więc młodzi 
do piór! 

Magda najlepsza
Uczennica drugiej klasy I Liceum 

Ogólnokształcącego w Rybniku Magdale-
na Mrozek została laureatką Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego im. Jana 
Kasprowicza pod patronatem kardynała 
Józefa Glempa. 

Konkurs, organizowany przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Inowrocławiu, skierowany 
był do uczniów liceów zrzeszonych w Towa-
rzystwie Szkół Twórczych. Prace oceniało jury 
pod przewodnictwem dr. Wacława Lewandow-
skiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Esej Magdy podejmujący problem 
cierpienia okazał się najciekawszy spośród 
183 prac nadesłanych na konkurs. Wręczenie 
nagród było połączone z zakończeniem obcho-
dów 150–lecia powstania szkoły w Inowrocła-
wiu. Magdzie gratulujemy.

Muzyka dawna na ratuszuKoncerty z cyklu Muzyka na ratuszu stały się już tradycją 
rybnickiego Muzeum. Muzyczny rok w tej placówce rozpoczął 
zespół muzyki dawnej Il Sospiro. 

Młodzież – Papieżowi ...  

Ósme spotkanie w Klubie Energetyka pokazało, że impreza wyszła poza zasięg lokalny i teatr 
amatorski. Po raz pierwszy wystąpił profesjonalny aktor Wojciech Michno, który zaprezen-
tował się w dwu monodramach. Pierwszy – „Benefis” – to spektakl stworzony z fragmentów 
przedstawień reżyserowanych przez ojca Wojciecha – wybitnego krakowskiego aktora i reżysera 
Stanisława Michno w stworzonym przez siebie teatrze „Mist”. Tę „nową jakość”, wyreżyserował 
również St. Michno przy współpracy Teatru Psychodelii Absolutnej – Off Teatr i jego reżysera 
Bartłomieja Piotrowskiego. Oparty o utwory Szekspira, Słowackiego, Haszka, Jerofiejewa 
i Hrabala spektakl jest podróżą sceniczną do świata wybranych spektakli teatru „Mist”, tym 
razem jednak świata świadomie zdeformowanego i zniekształconego, przesyconego absurdem 
i groteską. Zaś spektakl „Publiczność”, firmowany przez Teatr Psychodelii Absolutnej – Off 
Teatr i w reżyserii B. Piotrowskiego na kanwie eseju Petera Handke, opisuje relacje pomiędzy 
sceną a widownią. Jak mówią autorzy, to teatr z gruntu offowy, poza nurtem oficjalnym. 

Reżyser spektaklu St. Michno był związany kiedyś z „Cricot 2” Tadeusza Kantora, współtwo-
rzył zespół „Aktorzy Teatru Cricot 2”, przez kilka lat był aktorem Teatru Polskiego w Chicago, 
w końcu twórcą własnego teatru „Mist” w Krakowie.

Impreza „Dwa Teatry” jest cyklem zakładającym prezentację różnych wydarzeń teatralnych 
przybliżających tę formę artystycznego wyrazu głównie ludziom młodym, wrażliwym i szuka-
jącym odpowiedzi na ważne pytania...

(r)

Cykliczna impreza Fundacji Elektrowni 
Rybnik „Dwa Teatry”, której animatorem 
jest Jadwiga Demczuk–Bronowska, jest 
odpowiedzią na „wysyp” lokalnych grup 
teatralnych i chęć zaprezentowania ich 
dokonań przed szerszą publicznością. 

Dwa Teatry, dwa spektakle  

Wojciech Michno w spektaklu „Benefis”.
Zdj.: arch. org.
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Prawie 200 osób bawiło się na balu noworocznym 
zorganizowanym przez rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, imprezie 
mającej 16–letnią historię. W trakcie balu wręczony został 
„Puchar Wdzięczności”.   

Zanim sala Szkoły Podstawowej nr 11 wypełniła się tańczącymi, 
wszyscy uczestnicy balu, a także ich rodzice, nauczyciele i opiekunowie 

poznali laureatkę „Pucharu Wdzięczności”, nagrody przyznawanej co 
roku przyjaciołom osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tym razem 
do grona wyróżnionych dołączyła Alina Łach, dyrektor SP nr 11, w któ-
rej już od 16 lat odbywa się integracyjny bal noworoczny. Doceniono ją 
za przychylność i długoletnią współpracę, a puchar wręczyły członkinie 
stowarzyszenia i uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej – Hania 
Tarabura i Monika Pisarek. Jak mówi prezes rybnickiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Jan Motyka, zabawa była bardzo udana, a w trakcie balu znalazł się 
czas nie tylko na tańce, ale też na występy warsztatowiczów, poczęstu-

nek i prezenty dla uczestników zabawy. Zadbali o nie 
sponsorzy, którym organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania. Na balu bawiło się ok. 200 osób. (S)

— Dziś ja bawię się na studniówce, 
a wczoraj bawiła się moja córka, uczennica 
„Ekonomika”. Maturę zdajemy razem, 
ja starą, ona nową. Między nami jest 
20 lat różnicy, ale to nic. Lepiej późno 
niż wcale — zapewnia uczestnik balu 
studniówkowego Dariusz Ozarowski 
(rocznik 1967).  

Po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół 
Technicznych słuchacze trzyletniego Techni-
kum Wieczorowego dla Dorosłych zorga-
nizowali bal studniówkowy, a uczestniczyły 
w nim cztery klasy: górnicza, energetyczna, 
elektryczna i samochodowa. Dyrektor 
„wieczorówki” Grażyna Kohut nawiązała 
do słów Fiodora Dostojewskiego „Życie to 
raj, do którego klucze leżą w naszych rękach” 
i zapewniała, że słuchacze wybrali dobry 
klucz otwierający im drzwi do tej właśnie 

szkoły i umożliwiający zdobycie 
tytułu technika oraz zdanie matu-
ry. A przewodniczący Prezydium 

Samorządu Słuchaczy, słuchacz klasy III 
górniczej Grzegorz Frohlich złożył po-
dziękowania nauczycielom za trud włożony 
w ich edukację. Na studniówce nie mogło 
zabraknąć również tradycyjnego polone-
za, do którego słuchacze przygotowywali 
się pod czujnym okiem Marii Kucjas. 
— Poloneza na swojej studniówce tańczyłam 
dawno temu, ale wówczas nie denerwowa-
łam się tak jak dzisiaj — powiedziała żona 
jednego ze słuchaczy Mariusza Szczyrby. 
Studniówkowy bal trwał do białego rana, 
a w dobrej zabawie nie przeszkadzała róż-
nica wieku uczestników, wynosząca 25 lat. 
Teraz pora na naukę, życzymy wytrwałości 
i powodzenia... 

W karnawale czas na bale

Po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół Technicznych 
słuchacze trzyletniego Technikum Wieczorowego dla 
Dorosłych zorganizowali bal studniówkowy. 

Zdj.: arch. org. 

Podczas balu Hania i Monika wręczyły „Puchar wdzięczności” 
dyrektorce SP nr 11 Alinie Łach.                    Zdjęcia: arch org.  

Studniówka taty
P nr 22 składa serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili do organizacji imprezy. 

To, że jasełka są „trendy” potwierdza również 
przegląd widowisk bożonarodzeniowych „A słowo 
ciałem się stało”, który już po raz szósty odbył się 
w Domu Kultury w Chwałowicach. Swoją wersję 
historii z Betlejem opowiedzieli uczniowie 8 szkół 
podstawowych i 7 gimnazjalnych, nie tylko z Rybnika, 
ale też ze Świerklan i Jejkowic. Dwudniowe występy 
sceniczne oceniali jurorzy Izabela Karwot, Danuta 
Adamczyk i ks. Marek Bernacki, którzy po obej-
rzeniu 15 grup teatralnych postanowili nagrodzić 
w kategorii szkół podstawowych uczniów z Jejkowic za 
widowisko „Wigilijna opowieść”. Dwa drugie miejsca 
zajęli rybniczanie – uczniowie SP nr 35, którzy po-
kazali „Uwierz – Bóg się narodził” oraz dzieci z SP 
nr 18 za widowisko „Pokój ludziom dobrej woli”. 
Wśród gimnazjalistów największe uznanie jurorów 
zdobyli gimnazjaliści z G nr 5, którzy w Chwałowicach 
zaprezentowali „Wigilijną ulicę” oraz młodzi ludzie 
z Teatru Ruchu „Domino” z Młodzieżowego 
Domu Kultury, których występ zatytułowany był 
„W wigilijną noc”. 

Jurorzy przeglądu uznali, że poziom przygotowa-
nych widowisk był zróżnicowany, dlatego zwrócili 
uwagę na konieczność pracy z młodym aktorem nad 
dykcją, umiejętnością wyrażania emocji i ruchem sce-
nicznym, bo tego, że jasełka nadal będą wystawiane, 
możemy być pewni.                                             (S), (r) 

c.d. ze strony 17



6 marca, godz. 16.30
Sala Koncertowej im. Eugeniusza Stawarskiego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku 
W programie utwory J. Brahmsa, E. Radermacher i E. Elgara. 

Wstęp wolny!

Wydarzenie muzyczne! 
Światowej sławy polsko–szwajcarskie trio 

Neue Berner Trio
w składzie Piotr Pławner – skrzypce, Izabella Pławner – wiolonczela, 
Erika Radermacher – fortepian, laureaci wielu międzynarodowych konkursów 
muzycznych, oklaskiwani na scenach całej Europy! 

Jasełka inaczej
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Przewidując wyjątkowe atrakcje, część widzów przybyłych do Teatru 
Ziemi Rybnickiej na karnawałowy program w wykonaniu zespołu 
„Brasil Tropical” zaopatrzyło się w teatralne lornetki. I dobrze zrobiło, 
bo było na co popatrzeć...

Tancerki i tancerze o karnacji od mlecznej do gorzkiej czekolady z towarzyszeniem 
zespołu, którego silną stroną była sekcja rytmiczna, z temperamentem i profesjonalizmem 
prezentowali gorące, południowoamerykańskie rytmy. Szczególne wrażenie robiły bogate, 
kolorowe stroje (lub ich brak), stwarzając iluzję, że znajdujemy się na ulicach Rio de 
Janeiro w czasie karnawału i obserwujemy którąś ze „szkół samby”. Ale było też nieco 
brazylijskiego folkloru i nawiązania do historii. Nie mogło zabraknąć footbolu – zjawiska 
zajmującego w życiu Brazylijczyków wiele miejsca. Zabawa z publicznością z udziałem piłek 
była tylko przedsmakiem szalonego finału z udziałem widzów, którzy zostali wciągnięci 
na scenę, a spektakl zakończył wspólny korowód.

Wielu rybniczan, których na sali zabrakło, a pocztą pantoflową dowiedziało się 
o atrakcjach „Karnawału w Rio”, bombardowało Rybnickie Centrum Kultury o ponowne 
zaproszenie brazylijskiego zespołu. Może w przyszłym roku?                                         (r)

Rio w Rybniku
„Interaktywna” zabawa z piłkami.

Dyrektor Domu Kultury w Niedobczycach Marian Wolny bez tremy 
konkurował z brazylijskimi tancerkami.                           Zdjęcia: r

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza
8 marca, godz. 19.00 – koncert 

Krzysztofa Kiljańskiego

piątek,10 marca, godz. 17.00
COOLISH BLUES SESSION, MAREK WOJTOWICZ & ROMAN 

CERNY (PL, CZ), GRZEGORZ KAPOŁKA TRIO
ELŻBIETA MIELCZAREK & ŚLĄSKA GRUPA BLUESOWA

AULA FILII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W RYBNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 
(D. MAŁA SCENA RYBNICKA)

RYBNICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

po koncertach JAM SESSION
Bilety w cenie 25 zł (młodzież i studenci 15 zł) do nabycia w kasie TZR 

oraz na miejscu w dniu koncertu.

sobota, 11 marca, godz. 17.00
KOREK, SHAU–PAU ACOUSTIC BLUES, MR. BLUES
SŁAWEK WIERZCHOLSKI & NOCNA ZMIANA BLUESA
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Kwiecień
• Rybniczanie pożegnali Ojca Świętego 

Jana Pawła II (zdj).
• Sesje Rady Miasta – nadzwyczajna, na 

której radni złożyli hołd Janowi Pawłowi 
II; mandat po zmarłym radnym Cz. Tkoczu 
objął Roman Widerski (BSR); udzielenie 
absolutorium prezydentowi miasta.

• Zakończenie cyklu zebrań sprawozdaw-
czych w dzielnicach.

• Upamiętnienie ofiar stalinizmu poprzez 
odsłonięcie tablicy w siedzibie szkoły 
muzycznej, dawnym Urzędzie Bezpie-
czeństwa.

• Obchody 65. rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej.

• Sesja popularno–naukowa „Co nas łączy, 
co nas dzieli” zorg. przez Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik 
– Europa. 

• Giełda DOM. 
• Wizyta rybnickich samorządowców w part-

nerskim Liévin i Brukseli.
W kulturze m.in.: w RCK – koncert Janusza 

Radka, Prezentacje Kultury Francuskiej, 
XV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, 
w DK w Boguszowicach – Złota Kotewka 
– Szykownie wele gruby czyli VI Woje-
wódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych, w DK w Chwałowicach III 
Festiwal Piosenki Europejskiej.

Styczeń
• Sesja Rady Miasta –  m.in. przyjęcie miejsco-

wego planu przestrzennego zagospodarowa-
nia dzielnicy Orzepowice.

• Śląski Oskar dla prezydenta Adama Fuda-
lego.

• Rybnik otrzymał unijne środki na moderni-
zację Rybnickiego Centrum Kultury.

• Przejęcie przez dr. Bogdana Klocha dyrekcji 
Muzeum.

• Obchody 60. rocznicy Marszu Śmierci.
• Pracujący w Wilnie ks. Jacek Paszenda 

z Rybnika laureatem plebiscytu na Polaka 
Roku Wileńszczyzny.

• Nabożeństwo ekumeniczne w kościele 
ewangelicko – augsburskim na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

• Najstarsza rybniczanka Kazimiera Drewniok 
obchodziła 103 urodziny. 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebra-
ła ponad 71 tys. zł.

• Silne, odczuwalne w Rybniku, tąpnięcie 
w kop. „Rydułtowy”.

• Na staże do partnerskiego Dorsten wyjechało 
czterech młodych rybniczan. 

• Szablistka Iza Sajewicz z RMKS trzecia 
w Pucharze Polski. 

• Upamiętnienie przez włączenie syren ofiar 
tsunami w Azji Południowo–Wschodniej.  

W kulturze m.in.: w TZR – „Kolędy świata” 
w wykonaniu ukraińskiego zespołu „Tercja 
Pikardyjska”, koncert Piotra Szczepanika, 
finał Konkursu Piosenki Śląskiej „Karolin-
ka”; w DK w Chwałowicach – V Przegląd 
Widowisk Bożonarodzeniowych.

Luty
• Sesja Rady Miasta – m. in. przyjęcie planu przestrzennego zagospodarowania 

dla Śródmieścia, zmiana cen wody.
• Zmarł radny BSR Czesław Tkocz.
• Eurodeputowany Jerzy Buzek gościem Uniwersytetu III Wieku.
• Poseł Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht na spotkaniu w II LO.
• Likwidacja rybnickiej placówki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-

go.
• Konsultacje społeczne związane ze studium komunikacyjnym dla Rybnika.
• 25–lecie koła Emerytów i Rencistów w Radziejowie       
W kulturze m.in.: w TZR – koncert karnawałowy Filharmonii Rybnickiej, 

musical Footloose, program kabaretowy Mariana i Bartosza Opaniów, 
Krzysztof Popek International Quintet; w Klubie Energetyka –  IX edycja 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. 

Marzec
• Sesja Rady Miasta – m.in. sprawozdanie 

z działalności policji, straży i służb in-
spekcyjnych.

• Nawiedzenie Rybnika przez ikonę Matki 
Bożej Sedes Sapientiae.

W kulturze m.in.: w TZR – I Międzyna-
rodowy Festiwal Bluesowy, „Dr Haust” 
W. Kuczoka w wyk. Michała Żebrow-
skiego, koncert zespołu „Carrantuohill”, 
operetka „Wesoła wdówka” Lehara, 
w MDK – „Kabaretowe larmo”, w DK 
w Niedobczycach – „Babski comber”, 
debiut Marka Szołtyska w TV.

Maj
• Sesja Rady Miasta –  m.in. przyjęcie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Rybnika.
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
• Kościół św. Teresy w Chwałowicach – sanktuarium. 
• Nadanie rondu w Golejowie imienia Teodora Miery.
• Wiceprezydent Ewa Ryszka laureatką „Narcyza” – nagrody Izby 

Przemysłowo–Handlowej.
• VI Korowody Dzielnic – zwycięstwo Boguszowic – Osiedla.
• Obchody 100 – lecia kapliczki w Grabowni z udziałem ks. abpa 

D. Zimonia.
• Ustawienie „papieskiego” drewnianego krzyża w Stodołach.    
• Jubileusz 50–lecia DK w Niewiadomiu.
• Jubileusz 60–lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
• Jubileusz 60–lecia Przedszkola nr 13 w Chwałowicach.
• Wizyta gości z partnerskiego miasta Larissa w Grecji.
• Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelek-

tualną.
• Obchody Dni Ziemi, Wody i Powietrza.
• Majowe festyny w rybnickich dzielnicach.
• Juwenalia w deszczu i chłodzie.
• Regaty Olimpiad Specjalnych.
W kulturze m.in.: w RCK operetka „Wiedeńska krew”, spektakl 

teatralny „Klan wdów” Sceny Prezentacje, w PiMBP „Msza 
wędrującego” wg Stachury w wyk. Anny Chodakowskiej, 
w Niedobczycach IV Międzynarodowy Piknik Muzyczny, w DK 
w Chwałowicach XXIII Festiwal Piosenki Dziecięcej, Noc Muze-
ów, działacze Klubu Filmu Niezależnego w DK w Chwałowicach 
w TVP Kultura.

Czerwiec
• Sesja Rady Miasta – uhonorowanie najbardziej zasłużonych samorządow-

ców – radnych z okazji 15–lecia odrodzonego samorządu terytorialnego; 
podjęcie uchwały o imiennych wynikach głosowania.

• W Muzeum Archidecezjalnym wystawa dla uczczenia 20–lecia posługi bi-
skupiej ks. abpa D. Zimonia przygotowana przez Muzeum w Rybniku.

• Oddanie do użytku siedziby Rady Dzielnicy Meksyk. 
• Otwarcie 21. ronda przy ul. Gliwickiej oraz pasażu łączącego ul. Powstań-

ców z ulicami Kraszewskiego i Wysoką. 
• Obchody Dnia Dziecka.
• Wizyta rybnickich samorządowców w Newtownabbey w Irlandii Płn.
• Dni Rybnika w Dorsten. 
• Obchody 20–lecia współpracy miasta z Eurasburgiem w Bawarii.
• Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury – 15 laureatów na 15–lecie 

samorządu.
• Noc Świętojańska w Kamieniu z udziałem zespołu „Wilki”.
• Obchody Dnia Samorządowca.
• Obchody jubileuszu 85–lecia Okręgu Rybnickiego Polskiego Zwiazku 

Chórów i Orkiestr.
• Sztandar dla SP 35 w Chwałowicach.
• 45–lecie Gimnazjum nr 2 (d. SP 10) i nadanie imienia Św. Jadwigi 

królowej Polski.
• 40 lat SP 11 im. M. Basisty.   
• Nagrody prezydenta dla najlepszych uczniów.
• Wizyta znakomitego bramkarza Jerzego Dudka. 
•Tu żyję, tu mieszkam – festyn w dzielnicy Maroko–Nowiny.
W kulturze m.in.: XIV edycja Złotej Liry – zwyciężyła orkiestra z Litwy, 

konkurs plastyczny MDK „Wielcy znani i nieznani” – wśród gości Jerzy 
Buzek.

Kalendarium2005
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Październik
• Sesja Rady Miasta – m.in. omówienie skutków eksploatacji węgla pod dzielnicami Rybnika 

– niepokój w Niewiadomiu; problemy z realizacją kanalizacji w dzielnicy Niedobczyce.
• Odsłonięcie u stóp bazyliki św. Antoniego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II (zdj); 

wcześniej pomnik papieża stanął w Chwałowicach.
• Inauguracja roku akademickiego.
• Otwarcie komisariatu policji w Niedobczycach.

• Jan Kochanowski patronem Gimnazjum nr 4 
w Rybnickiej.
• Rocznica 25–lecia SP 15 w Rybnickiej Kuźni.
• Certyfikat Gminy Fair Play i tytuł Złota Lokali-
zacja Biznesu dla Rybnika.
• Obchody 60 – lecia szkolnictwa ponadpodstawo-
wego w Niedobczycach, w ZSP nr 2.
• XXXIV Rybnickie Dni Literatury – Złota Hono-
rowa Lampka Górnicza dla Czesława Freunda.
• W wieku 103 lat odeszła Emilia Drewniok – najstar-
sza mieszkanka Rybnika (ur. w styczniu 1902 r.)
W kulturze m.in.: I edycja Rybnickiej Jesieni 
Chóralnej, X Rybnicka Jesień Kabaretowa „Ryjek”, 
IV Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego 
w DK w Chwałowicach, Konfrontacje Filmowe 
DKF „Ekran”.

Grudzień
• Sesje Rady Miasta – przyjęcie budżetu na 2006 rok; przyjęcie progra-

mu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
• Z okazji Barbórki – wizyta premiera Kazimierza Marcinkiewicza 

w kop. „Chwałowice” i w DK w Niedobczycach.
• Spotkania z okazji św. Mikołaja oraz opłatki i „wigilijki” w miejskich 

placówkach i instytucjach.
• Udział przedstawicieli miasta w jarmarkach świątecznych w Eurasbur-

gu (Niemcy) i Mazamet (Francja) – ulica „Rybnik” w Mazamet. 
• Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – „otwarta lekcja” w Po-

wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
• W TZR zakończenie miejskiego programu profilaktycznego „Szacu-

nek to bezpieczeństwo – nie dajmy mocy uzależnieniom”.
• Kop. „Ignacy” w rejestrze zabytków.
• Kradzież mieczy z Mogiły Żołnierzy Września. 
• Otwarcie marketu Tesco i Media Markt.
• Pożegnanie starego roku na Rynku.
W kulturze m.in.: w TZR XX Konkurs Gawędziarzy, koncert orkiestry 

szkoły muzycznej z udziałem Piotra Palecznego, balet „Dziadek do 
orzechów”.

Listopad
• Sesja Rady Miasta – m. in. „zamrożenie” podatków lokalnych.
• Obchody Święta Niepodległości.
• Spotkanie parlamentarzystów w UM.
• Wmurowanie „kamienia węgielnego” pod budowę centrum han-

dlowo–rozrywkowego Focus Park. 
• Oddanie do użytku hotelu „Arena” przy stadionie miejskim.
• Otwarcie salonu meblowego „Agata”.
• Prezentacja nowego tomografu w rybnickim szpitalu.
• w TZR wręczenie Czarnych Diamentów – nagród Izby Przemy-

słowo–Handlowej.   
W kulturze m.in.: w TZR koncert Filharmonii Rybnickiej – w pro-

gramie Mozart i Beethoven, Dni Cecyliańskie, XX Jubileuszowy 
Silesian Jazz Meeting, nowa książka Marka Szołtyska – „Ślązoczki 
piykne są”.

Lipiec
• Rybnik drugi w Rankingu Samorzą-

dów „Rzeczpospolitej”, uroczystość 
wręczenia nagród w Warszawie.

• Rybnik w „Złotej Setce Samorzą-
dów”.

• 103. urodziny Anny Kozielskiej 
z Chwałęcic.

• 15–lecie Izby Przemysłowo–Handlo-
wej Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego. 

• „Lato w mieście” organizowane we 
wszystkich miejskich placówkach.

• W TZR XV Międzynarodowa Wysta-
wa Lilii i Kompozycji Kwiatowych.

• Zmarł Norbert Kwaśniok – przed-
siębiorca, współzałożyciel IPH ROP, 
przewodniczący Towarzystwa Miło-
śników Rybnika.   

• Otwarcie wyremontowanej części 
Komendy Miejskiej Policji.

Sierpień
• Jubileuszowa 60. pielgrzymka na Jasną Górę.
• Obchody Święta Wojska Polskiego.
• W UM prezentacja przez inwestorów projektu 

supermarketu Carrefour.  
• Rozpoczęcie budowy centrum handlowo–roz-

rywkowego Rybnik–Plaza.
• Początek budowy rond na skrzyżowaniu ulic 

Raciborska–Dworek i Rudzka–Podmiejska.
• Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej.
• Wyjazd grupy młodzieży na XX Światowe Dni 

Młodzieży w Kolonii. 
• 101 urodziny Marii Anny Makowskiej.
• W Chwałowicach – obchody 25–lecia „Soli-

darnośći”
• Śmiertelny wypadek w czasie budowy kanali-

zacji.
• Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Przygoda 

2006”.
• W RCK wystawy dalii i mieczyków organizowane 

przez Klub Miłośników Kwiatów.
• Ruszył remont Rybnickiego Centrum Kultury.
• Festyn na Rynku „Lato w Rybniku”.

Wrzesień
• Sesja Rady Miasta – m. in. prezentacja radnym 

realizowanych i planowanych komercyjnych 
inwestycji handlowych: Centrum Wyposażenia 
Wnętrz „Agata”, Tesco, Carrefour, Plaza Ryb-
nik, Focus Park, Leader Price i Neste.

• Wybory do parlamentu – w sejmie zasiedli ryb-
niczanie Bolesław Piecha i Grzegorz Janik. 

• Miejskie obchody 25. rocznicy powstania „So-
lidarności” oraz kolejnej rocznicy wybuchu II 
Wojny Światowej.

• Policjanci rybnickiej komendy R. Motyka 
i J. Szymura Patrolem Roku w XII Ogólnopol-
skich Zawodach Policjantów Prewencji.

• Uroczystości 100–lecia ZNP – przekazanie 
sztandaru, wystawa w Muzeum. 

• Wizyta w partnerskim Eurasburgu – wystawa 
prac rybnickich plastyków. 

• Rozpoczęcie prac wyburzeniowych browaru, 
gdzie powstać ma Focus Park (zdj).

• Rozstrzygnięcie konkursu „O ładniejszy 
Rybnik”.

• Doroczne Targi Pracy.
• Obchody 100–lecia parku „Hazenhajda”.
• Dzień solidarności z osobami chorymi na 

schizofrenię – festyn na terenie Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

• Brązowy medal szablistki Izy Sajewicz w Pu-
charze Polski Młodzieżowców.  

W kulturze m.in.: XX Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej, finał konkursu poezji metafi-
zycznej org. m.in. przez I LO, Gala Rocka 
w DK w Niedobczycach, II Festiwal Twór-
czości Chrześcijańskiej i Wieczór Sztuk 
w DK w Chwałowicach.  



Kwiaty dla naj-
starszych.
Zdjęcia: r
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Noworoczne spotkanie dla swoich najstarszych mieszkańców 
zorganizowała Rada Dzielnicy Meksyk. 

W hotelu „Rondo” zebrało się około setki seniorów, by złożyć sobie nowo-
roczne życzenia i przy poczęstunku porozmawiać o starych, dobrych czasach. 
Na rozmowach się jednak nie skończyło – były wspólne śpiewy, a nawet... tań-
ce, do których przygrywał „człowiek – orkiestra”. Wcześniej jednak życzenia 
samych dobrych dni złożył obecnym prezydent Adam Fudali, podkreślając 
rolę seniorów w przekazywaniu życiowego doświadczenia najbliższym. Wraz 
z życzeniami przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Roman Widerski 
wręczył kwiaty najstarszym uczestnikom spotkania 88–letniej Joannie Wi-
śniowskiej i 91–letniemu Franciszkowi Kożdoniowi.  Do wszystkich zwrócił 
się ksiądz–senior Józef Bestwina, przypominając, że w świecie wartości 
duchowych nie ma podziału na młodych i starych, zaś wszystkich powinna 
łączyć miłość. — Cieszmy się, że jesteśmy tu razem, zgodnie z myślą Tomasza  
z Akwinu, że posiadanie nawet najlepszych rzeczy nie daje satysfakcji, jeśli obok 
nie ma drugiego człowieka... Noworoczny nastrój spotkania podkreślił kolędo-
wy występ zespołu „Przygoda”.                                                                        (r)

W Młodzieżowym Domu  
Kultury odbyło się zorgani-
zowane przez Radę Dzielni-
cy Maroko–Nowiny pierwsze  
spotkanie najstarszych miesz-
kańców dzielnicy. 

I chodziło tu o mieszkańców nie-
koniecznie „najstarszych wiekiem”, 
ale tych, którzy z racji długiego tu 
zamieszkiwania, znają historię powsta-
nia tej największej rybnickiej dzielnicy 
najlepiej. Właśnie poszukiwanie począt-
ków dziejów dzielnicy i jej prehistorii 
czyli czasów, kiedy jeszcze dzielnicą 
Rybnika nie była, a także ciekawych, 
a często zapomnianych miejsc i nazw, 
interesujących i znanych  ludzi, a także 
integracja bardzo dziś zróżnicowane-
go środowiska – to główne cele jakie 

przyświecały organizatorom spotkania.  
Z przyczyn czysto technicznych niemoż-
liwe było zaproszenie wszystkich wartych 
zaproszenia „marokanów”. Ten fakt,  
a także niezwykle sympatyczna atmosfe-
ra panująca  w trakcie imprezy spowo-
dowała, że organizatorzy już dziś myślą 
o następnym spotkaniu. Wspominkom, 
a nawet sporom co do niektórych faktów 
związanych z początkami dzielnicy nie 
było końca. Wyrażono m.in. 
wątpliwość jak nazywać 
mieszkańców jednej z części 
dzielnicy Maroka – „ma-
rokany czy maroczany”, 
a może „marokańczycy”? 
Zastanawiano się też skąd 
wzięła się tak egzotyczna 

Marokany czy maroczany?

Tanecznym krokiem w Nowy Rok

Do niezwykle udanych należała ostatnia trasa koncertowa 
chóru „Seraf” z Rybnika, przebiegająca śladami Ojca Św. 
Jana Pawła II. 

Rybniccy chórzyści rozpoczęli ją od uczestnictwa we mszy św.  
u ojców bernardynów w murach sanktuarium w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, a następnie spędzili kilka godzin w Wadowicach, zwiedzając 
rodzinne miasto Karola Wojtyły, nie zapominając o wypadzie na kre-
mówki. Zwieńczeniem dnia było kolędowanie w bazylice Ofiarowania 
Najświętszej Marii Panny dla obchodzących w tym dniu święto babć  
i dziadków. Najważniejszym punktem programu pielgrzymki był występ 
chóru w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Łagiewnikach, 
podczas mszy św. transmitowanej przez program TVP1. Dla każdego 
ze śpiewaków było to dużym przeżyciem, a dzięki pewnej ręce dyrygent 
Krystyny Lubos, występ wypadł bardzo dobrze. Potwierdzeniem 
tego była propozycja kolejnego w tym dniu występu – tym razem chór 
stanowił oprawę muzyczną do mszy odprawianej w nowej świątyni 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kolejnym etapem pielgrzymowania 
był Kraków – Bieżanów, gdzie chór koncertował w sanktuarium Naj-
świętszej Rodziny. Chór dziękuje organizatorom wyjazdu oraz miastu, 
które udzieliło finansowego wsparcia..

c.d. na stronie obok

Śladami Jana Pawła II 

Chór „Seraf” w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Łagiewnikach. 
Zdj.: arch org.

W MDK spotkali się ci, któ-
rzy o Nowinach i Maroku 
wiedzą najwięcej. 

Zdjęcia: arch. org.



Zaprosili nas 

Marzec w DKF
6 marca – Jestem przy tobie, prod. Indie. Kome-
dia, łzawy melodramat, love story, dramat i musical. 
Kino rozrywki pełne realizacyjnego rozmachu. 
W roli głównej ubóstwiany Shahrukh Khan.

13 marca – Przeznaczone do bur-
delu, prod. USA/Indie. Kalkucką 
dzielnicę czerwonych latarni poka-
zano poprzez znakomite zdjęcia zro-
bione przez dzieci prostytutek. Próba 
pomocy tym dzieciom. Oscar 2005 i 20 

innych nagród międzynarodowych.
20 marca – Trzy pokoje melancholii, prod. 
Finl./Dania/Szwecja/Niem. Jak z ofiar zrobić 
agresorów? Przejmujące spojrzenie na świat, 
którego nie rozumiemy. Intrygujący film 
o dzieciach wojny w Rosji i Czeczenii.
27 marca – 1) 9 songs, prod. ang. Obrazki z ży-
cia erotycznego w urokliwym Londynie. Nastrój, 
emocje, świetna muzyka, piosenki i zdjęcia.
2) Kodeks 46, prod. ang. Zakazana miłość 
w futurystycznym mieście. Mowa ciał i emocjo-
nalna aura – jej wizualny i muzyczny ekwiwalent. 
Jawa i sen oraz zatrważająca utopia.

Wszystkie seanse w Kinie Premierowym 
RCK rozpoczynają się o godz. 19.30.

Mała Akademia Filmowa – 15 marca o 8.15 
i 11.15. Temat: W poszukiwaniu granic narracji. 
Film pt. „Człowiek na torze” w reż. Andrzeja 
Munka.

Karnety miesięczne (25 zł) i bilety jednorazowe 
(10 zł) do nabycia w kasie Teatru.
W kwietniu m.in. projekcja specjalna nowego 
kina rosyjskiego oraz „Zakochani widzą Słonia” 
prod. islandzkiej.

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, te. 42 23 654
Program zajęć na marzec
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• Specjalny Zespół Szkolno–Przedszkolny na pierwszą edycję mię-
dzyszkolnego konkursu „Cztery pory roku” (25 stycznia).

• Rybnicki Salon EMPiK na nocną premierę książki „Harry Potter 
i Książę Półkrwi” (27 stycznia).

• Restauracja „Olimpia” na Wieczór Grecki, który rozpoczął cykl 
spotkań z klimatami i kuchnią różnych narodów (3 lutego).

• Muzeum w Rybniku na wernisaż wystawy „Słomkowe impresje” 
Tadeusza Ciuraby (6 lutego). 

• DK Chwałowice na koncert walentynkowy „Konsonanse serc” (12 
lutego) oraz na zabawę karnawałową „Ostatki z pogrzebem kontra-
basu” (25 lutego). 

• DK Niewiadom na wystawę malarstwa Zbigniewa Łacioka (prezen-
towaną od 14 lutego do 11 marca) oraz na koncert zespołu „Nasi” 
z okazji dnia kobiet pt. „Wszystkim paniom koncertujemy” (11 marca, 
godz. 17.00).

• Rybnicki Klub Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyste spot–
kanie z okazji czterolecia istnienia (14 lutego). 

• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na spotkanie „Przy kawie” 
z udziałem dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresy Bierzy, na 
temat „Możliwości finansowania miejsc pracy dla pracodawców ze 
środków Funduszu Pracy i środków europejskich” (22 lutego).

• Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie na 
cykliczne spotkanie firm działających na poprzemysłowych terenach 
Niedobczyc (23 lutego).   

• Fundacja Elektrowni Rybnik na Jubileuszowy X Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Artystycznej (23–26 lutego, więcej w następnym 
numerze).

1.03., środa, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk;
2.03., czwartek, godz. 12.00 – Spotkanie z Janem Olbrychtem – posłem 
do Parlamentu Europejskiego;
7.03., wtorek, godz. 13.00 – Dzień Kobiet i Mężczyzn; poezje oraz 
występ kapeli podwórkowej „Kondy”, prowadzący Alojzy Krawczyk;
9.03., czwartek, godz. 11.00 – Spotkanie z Jerzym Przybylskim – preze-
sem Stowarzyszenia Obrony  Praw Emerytów i Rencistów;
14.03., wtorek, godz. 9.00 – Dodatkowa (jednorazowa) lekcja z jęz. 
niemieckiego;
14.03., wtorek, godz. 13.00 – „Dziedziczenie testamentowe” – Janusz 
Grzybczyk – notariusz;
15.03., środa, godz. 13.30 – Spotkanie organizacyjne chętnych do nauki 
rysunku;
16.03., czwartek, godz. 11.00 – „Rybnickie świątynie” – Longin Mu-
siolik;
21.03., wtorek, godz. 13.00 – Spotkanie solenizanckie;
22.03., środa, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzyb-
czyk;
23.03., czwartek, godz. 11.00 – „Raj w literaturze światowej” – Alicja 
Godlewska;
23.03., czwartek, godz. 12.30 – Śpiew biesiadny; piosenki z lat 60., 70. 
– prowadząca Roma Kurowiec;
30.03., czwartek, godz.11.00 – Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wy-
borcze w auli Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Powstańców 
w Rybniku.

nazwa – na to pytanie nie uzyskano jednak jednoznacznej odpowiedzi. Nie-
którzy uczestnicy przynieśli ze sobą stare plany, mapy, a także ciekawe zdjęcia. 
Ich kopie wzbogacą nie tylko prowadzoną od kilku lat kronikę dzielnicy, ale 
także pozwolą uchronić je od zapomnienia. Wzbogacą także, a może przede 
wszystkim, wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie. Przyniesiono też kroniki związane 
z budową i początkami działalności Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum 
Nr 3 (dawna SP 10), a także nieistniejących już dziś przy ul. Zebrzydowickiej 
ogródków działkowych. Wspominano zacnych, znanych i sławnych miesz-
kańców, m. in. nieżyjących: solistkę zespołu „Śląsk” Urszulę Porwoł czy 
ks. Henryka Jośko, a także znane postaci dzisiejszego życia publicznego, co było 
również celem spotkania. Zdając sobie sprawę z tego, jak niewielki skrawek 
historii dzielnicy został przypomniany, a także entuzjazm, z jakim mieszkańcy 
podeszli do tej sprawy, pomysłodawcy już myślą o kolejnym spotkaniu.

Wszystkich zainteresowanych tematem organizatorzy serdecznie zaprasza-
ją do współpracy: podzielenia się swoimi uwagami, zapamiętanymi faktami, 
posiadanymi zdjęciami i dokumentami (wszystkie zdjęcia i dokumenty 
będą zwracane właścicielom). Chętnych i zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00 do Młodzieżowego 
Domu Kultury ul. Broniewskiego 23 (pawilon Wanda). 

31 marca – 2 kwietnia

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

Organizatorzy: UM Rybnika, IPH ROP 
Biuro organizacyjne giełdy: Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego 

Okręgu Przemysłowego, ul. Rynek 12, 44–200 Rybnik, 
tel./fax (032) 42 211 68, 42 37 566, 42 37 615.

zapraszamy zwiedzających w godzinach 10.00 – 18.00
Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 

Budynek Główny, Hala Sportowa, Ekspozycja Zewnętrzna

c.d. ze strony obok
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Wyjątkowy przebieg 
miały  trzy  spotkania 
z  udziałem jubi latów 
świętujących w Urzędzie 
Miasta 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Odbywały 
się one w cieniu tragicznych 
wydarzeń z Katowic, stąd 
ich odmienny charakter.  

W  Z ł o t y c h  G o d a c h 
uczestniczyło aż 56 par – ile 
małżeństw, tyle recept na wspólne 
50 lat: — Jeden drugiemu musi 
przebaczać. — Nie może być za 
dużo pieniędzy, tak w sam raz. — 
Musi być zrozumienie. — Trzeba 
być dobrym psychologiem. — 
Każda para powinna mieć wspólny 
cel, my chcieliśmy wybudować dom. 
— Musi być zdrowie. Żartowano 
też:  — Najlepiej  być ś lepym  
i głuchym, a nawet — Osobno 
„lygać”, a najlepiej żeby „żona 
trzymała kasę, a mąż... zamknięte 
usta” .  Wszystkie porady,  te 
mniej i bardziej dowcipne, są 
godne uwagi szczególnie dla 
młodych małżonków, gdyż jak 
podają statystyki  w mieście 
rośnie liczba rozwodów. Wciąż 
jednak udaje się sztuka bycia we 
dwoje, co potwierdzają młodzi 
duchem małżonkowie, którzy 
na ślubnym kobiercu stanęli 
przed 50 laty: Janina i Jerzy 
Skrzypczykowie,  Stefania  
i Antoni Olesiowie, Cecylia  
i Bogdan Spodniewscy, Maria  
i Gerhard Kocurowie, Gertruda 
i Józef Szewerdowie, Maria  
i Ryszard Wowra, Magdalena 
i Stanisław Lehmannowie, 
Aniela i Emil Holonowie, Lidia 
i Franciszek Zniszczołowie, 
Anna i Ludwik Piechowie, 
B r o n i s ł a w a  i  A u g u s t y n 
Wo j a c z k o w i e ,  E l ż b i e t a  
i Erwin Kufietowie, Marianna 
i Wiesław Kilijańscy, Helena  
i Paweł Matuszczykowie, Irena 
i Józef Olesiowie, Katarzyna  
i  M i k o ł a j  T k o c z o w i e , 
M a g d a l e n a  i  R u d o l f 
Witowie, Regina i Edmund 
Fojcikowie, Marta i Stanisław 
Jakubiakowie ,  Agnieszka  
i Bolesław Szydłowie, Helena  
i Roman Szymurowie, Aurelia  
i Paweł Kulowie, Krystyna 
i Józef Muchowie, Eleonora 
i Eryk Kędziorowie, Helena 
i Engelbert Ostrzałkowie, 
B r o n i s ł a w a  i  L e o n 
Mac ionczykowie ,  Ha l ina  
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i  S e r a f i n  S m y c z k o w i e ,  We r o n i k a 
i Antoni Kaszek, Wanda i Ryszard 
Hejnowie, Maria i Ryszard Wieczorkowie, 
Dorota i Józef Kałużowie, Małgorzata 
i  Edward Piechoczkowie, Krystyna  
i Teofil Rojkowie, Helena i Stanisław 
Szulikowie, Maria i Hubert Bochenkowie, 
E u g e n i a  i  J a n  Fa b e r s c y,  I r e n a  
i Eugeniusz Kuśkowie, Amalia i Bolesław 
Kuchcikowie, Elżbieta i Alojzy Klepek, 
Weronika i Jerzy Starzyczni, Lidia  
i Jan Juszczykowie, Małgorzata i Antoni 
Cicheccy, Elfryda i Piotr Wierzgoniowie, 
Anna i Gerard Długoszowie, Teresa  
i Leon Zimonczykowie, Waleria i Czesław 
Gruszkowie, Anna i Alojzy Błanikowie, 
Krystyna i  Jerzy Królowie,  Maria  
i Henryk Masny, Gertruda i Seweryn 
Filec, Wanda i Konstanty Forajterowie, 
Józefa i Wacław Izdebscy, Regina i Alojzy 
Pradelowie, Jadwiga i Edward Rojkowie, 
Felicja i Rudolf Wolni, Aniela i Bolesław 
Kuśkowie. 

Jubilaci gościli w UM, a prezydent Adam 
Fudali, wspólnie z kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Marią Cwenar gratulowali im 
wyjątkowego jubileuszu i wręczyli Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, dy-
plomy, kwiaty oraz porcelanowy serwis do 
kawy ozdobiony grafikami Kazimiery Drew-
niok. Prezydent życzył małżonkom zdrowia 
i opieki ze strony bliskich oraz zapewniał, 
że czeka na kolejne spotkania tym razem  
z okazji Diamentowych Godów. 

— Zawsze przy okazji tej wyjątkowej 
uroczystości towarzyszył nam zespół, który 
prowadzi biesiadę z muzyką i śpiewem, 
ale to czas żałoby narodowej i musimy 
uszanować pamięć osób, które zginęły.  
W zawalonej hali targowej śmierć poniósł 
jeden z mieszkańców Boguszowic Sta-
rych, więc zmieniliśmy charakter spotkań 
— wyjaśniał prezydent, a jubilaci uczcili 
pamięć ofiar minutą ciszy. Później przy 
słodkim poczęstunku rozmawiano nie 
tylko o życiowych doświadczeniach jubi-
latów, ale też o sprawach miasta, inwe-
stycjach i spadku bezrobocia, a kierownik 
USC M. Cwenar dzieliła się wrażeniami  
z udzielanych ślubów, odpowiadała na 

pytania dotyczące ich przebiegu i specy-
fiki ceremonii z udziałem nowożeńców 
spoza naszego kraju. Po raz pierwszy 
złoci jubilaci obejrzeli też film Janusza 
Rzymanka „Rybnik – tu chce się żyć”: 
— Nie jest to historia miasta sprzed 50 
lat, ale pewne fragmenty może wywołają 
wasze wspomnienia — mówił seniorom 
A. Fudali. W gronie najstarszych jubila-
tów było kilkoro 74–latków i kilka par, 
które 50 lat temu brały ślub w budynku,  
w którym odbywała się uroczystość. 

Podczas trzeciego ze spotkań z jubilatami, 
które odbyło się po oficjalnym zakończeniu 
żałoby narodowej, atmosfera była nieco 
inna, a małżonkowie pozwolili sobie nawet 
na żarty. Szczególnie spodobała się historia 
o tym, jak po śmierci żona nie mogła zna-
leźć swojego męża w niebie, a to dlatego, że 
przeżyła z nim 50 lat, więc powinna go szukać  
w gronie... męczenników. Jednak jak po-
kazały trzy spotkania z udziałem ponad stu 
szczęśliwych małżonków, wspólne 50 lat  
z męczeństwem ma niewiele wspólnego. 

Tekst i zdjęcia: (S)  

Zote
Gody
pełne 
zadumy... 
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Dawne śląskie chałpy miały pewne charak-
terystyczne elementy wyposażenia wnętrz. 
Znam to bardzo dobrze, bo za bajtla, czyli 
w dzieciństwie byłem ministrantem i cho-
dziłem z księdzem po kolędzie. Odwiedza-
łem setki śląskich domów i przyglądałem 
się niejednym śląskim skarbom. Prawie 
w każdej kuchni był żeleźniok (mały metalo-
wy piecyk), bifyj (kredens) czy roma (półka 
na porcelanowe lub metalowe kubki), zaś 
w izbie wertiko (komoda) czy kachlok (ka-
flowy piec). U niejednego z Czytelników 
w domu taki bifyj stoi jeszcze gdzieś w garażu, 
w szopie, w piwnicy czy waszkuchni, zwanej 
też ciaperkuchnią. Większość starych kachlo-
ków została już rozebrana przy robieniu cen-
tralnego ogrzewania, a żeleźnioki wylądowały 
na złomowisku. Zasadniczo w dobrym stanie 
przetrwały jedynie stare śląskie komody, szaf-
ki i szafeczki. One dzisiaj – często odnowione 
– stanowią piękną pamiątkę po prababci 
i stoją nieraz w centralnym miejscu współ-
czesnych domów i mieszkań. Te komody 
przetrwały do czasów uznania ich za antyki. 
Reszta skończyła marnie!

Gdyby się zastanowić, który z elementów 
śląskiego wyposażenia był niszczony jako 
pierwszy – to z pewnością były to „roztomaj-
te łobrozki”, czyli to co wisiało na ścianach. 
Te wiszące skarby można podzielić na sześć 
grup:

Porcelana
Zbyt dużo porcelany w śląskich domach 

nie było. Czasami był to porcelanowy krzyż, 
malowany na porcelanie obrazek, ale prawie 
każdy miał koło drzwi z kuchni kropelniczkę, 
czyli porcelanowy pojemnik na wodę święconą. 

Czasami była w formie aniołka lub Chrystusa 
trzymającego pojemnik na wodę. 

Krzyże
Krzyże, głównie mosiężne, albo krucyfiksy, 

z których krzyż był drewniany, a postać ukrzy-
żowanego Chrystusa z porcelany, gipsu lub 
jakiegoś metalu.

Ryciny
Najczęściej były to drzeworyty lub miedzio-

ryty. Przedstawiały sceny biblijne – głównie 
„Bożo Mynka” czyli ukrzyżowanie albo chustę 
św. Weroniki.

Oleodruki
Oleodruki były kolorowe i z tego powodu 

stanowiły najliczniejszą grupę pośród „ślą-
skich łobrozków”. Najczęściej były to „Świynte 
Paniynki” czyli cudowne obrazy Matki Boskiej 
z Częstochowy, Piekar, Pszowa... Natomiast 
najbardziej popularni święci to: św. Anna, 
św. Antoni, św. Klara, św. Tereska, św. Bar-
bara... Były też popularne sceny zbiorowe: 
ostatnia wieczerza, Święta Rodzina, Pan Jezus 
idący z apostołami przez pole...

Fotografki
Zdjęcia w śląskich chałpach pojawiły się 

dopiero około 1900 roku. Większość z nich 
trzymano w albumach, ale czasami najważniej-
sze fotografki – bo tak je dawniej nazywano 
– oprawiano i wieszano na ścianach. Były to 
głównie: portrety ślubne (czasami oprawia-
ne w specjalnych ramach wraz ze ślubnymi 
wiankami) oraz zbiorowe zdjęcia rodzinne 
wykonane podczas jakiegoś święta, jubileuszu 
czy okrągłych rocznic. 

Landszafty
To chyba najbardziej pogardzany dziś 

element dawnego „śląskigo łobrozka”. Tra-
dycja landszaftów czyli pejzaży, widoczków 

– jak zresztą nazwa wskazuje – przywędrowała 
z Niemiec. Do dzisiaj maluje się je na domach 
np. w Bawarii czy Austrii. Na Śląsku ladszafty 
malowano głównie w laubach, czy sieniach. 
Przedstawiały one jakiś widoczek jeziora 
otoczonego górami, a czasami były to „lelynie 
i sorniki” na rykowisku.

•••
Obserwując wnętrza śląskich domów, 

widziałem, że czasami na jednej ścianie 
w izbie lub kuchni wisiało nawet po kilka-
naście, bardzo dużych niekiedy, obrazów. 
Często zastanawiałem się skąd dawni Ślązacy 
mieli takie łobrozki? Niektóre przywożono 
z pielgrzymek z Góry św. Anny, Piekar Śląskich 
czy Częstochowy, czasami też na dawnych 
odpustach stały stragany z obrazami, ale czy 
to były jedyne źródła zaopatrywania się w te 
skarby? Wyczerpującą odpowiedź znalazłem 
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, kiedy 
w czytelni zbiorów specjalnych wypożyczyłem 
i przeczytałem wydaną w 1844 roku książkę 
słynnego śląskiego pisarza Józefa Lompy 
(1797–1863), pod tytułem „Pielgrzym w Lu-
bopolu”. Lompa opisuje jak po Śląsku, (...) od 
chałpy do chałpy, chodzili dawniej „obraźnicy”. 
Wędrowni „handlyrze świyntych łobrozków”, 
pukali do domów, rozkładali na stołach swoje 
„produkty”, targowali się i sprzedawali. 

Odkryci przeze mnie niedawno obraźnicy, 
to jednak nie jedyni wędrowni „handlyrze” ślą-
skich dróg. Oprócz nich byli jeszcze: wędrowni 
fotografowie, Cygony, haderloki, skórkorze, gar-
corze, dziady czy gorolki. Ale o tym „pogodomy 
se kejnedy”, czyli innym razem. Okazuje się, że 
dzisiejsi „handlowcy bezpośredni” mieli swoich 
prekursorów.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Obraźnicy
Abecadło Rzeczy Śląskich
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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 będą-
cych 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. 40)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

40/2

40/1

Dzisiaj publikujemy trzy dość tajemnicze zdjęcia. 
Prosimy zatem Czytelników o ewentualne rozwiąza-
nie naszej fotograficznej zagadki. A zatem o zdjęciu 
nr 40/2 wiemy tylko tyle, że jest to przedstawienie 
amatorskiego teatru wystawione w latach między-

wojennych w restauracji „Świerklaniec”. 
Nie wiemy kto spektakl zorganizował 
i przygotował oraz jaka była jego tematy-
ka, choć można się domyślać, że mówiła 
o czasach rzymskich. Natomiast na zdję-
ciu nr 40/1 jest jeden z rybnickich budyn-
ków. Jaki? Gdzie stał? A może budynek 
ten jeszcze istnieje? Najłatwiejsze – jak 
nam się wydaje – jest pytanie dotyczące 
zdjęcia nr 40/3. Widzimy tu odprawę 
jakiegoś oddziału Wojska Polskiego. 
Okazja musiała być ważna, skoro jest 
tam przedwojenny burmistrz Rybnika 
Władysław Weber (drugi z lewej). Py-
tanie dotyczy okoliczności i czasu tego 
wydarzenia, ale przede wszystkim chodzi 
o miejsce – gdzie się to odbywało. Tutaj 
za wskazówkę może posłużyć charakte-
rystyczny płot, zbudowany z kutych przę-
seł oraz eleganckich wysokich słupków. 
Może ktoś zna odpowiedź?40/3



32 Nr 2/416; luty 2006

St
ro

nę
 s

po
rt

ow
ą 

re
da

gu
je

: M
ar

ci
n 

Tr
os

zk
a

Halowe medale
Zawodnicy Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sporto-

wego w Rybniku Grzegorz Duda i Łukasz Kutek przywieźli 
3 medale z halowych mistrzostw Polski juniorów w lekkiej 
atletyce, które odbywały się w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale. Bohaterem imprezy był niespełna 18–letni 
G. Duda, który już pierwszego dnia mistrzostw najpierw zdobył 
srebrny medal w trójskoku wynikiem 15,35 m, ulegając zaledwie 
o 2 cm starszemu o rok zwycięzcy. Trzy godziny później Grze-
gorz stanął już na najwyższym stopniu podium, zwyciężając w 
konkursie skoku w dal (7,56 m). Równie dobrze zaprezentował 
się w konkursie trójskoku rówieśnik Grzegorza – Mateusz 
Kustra, osiągając odległość 15,05 i czwarte miejsce, a Łukasz 
Kutek w konkursie pchnięcia kulą 6 kg wywalczył srebrny medal 
z wynikiem 17,93 m. Łukasz przegrał ze swoim odwiecznym 
rywalem – Łukaszem Haratykiem ze Sprintu Bielsko–Biała, 
który osiągnął rezultat 18,09 m. Trenerami G. Dudy i Ł. Kutka 
są Michał Olszar i Piotr Stochaj. — Naszym zawodnikom 
należą się wyrazy uznania nie tylko z powodu osiągniętych 
rezultatów, ale również dlatego, że po raz pierwszy wystartowali 
w zawodach mistrzowskich w kategorii juniora i rywalizowali w 
większości ze starszymi o rok przeciwnikami — podsumowuje 
imprezę M. Olszar.

To co nie udało się żużlowcom osiągnąć w 
ubiegłym sezonie (zajęli 3 miejsce w I lidze) 
udało się działaczom Rybnickiego Klubu 
Motorowego i... miastu. W sezonie 2006 RKM 
występować będzie w rozgrywkach ekstraligi. 
Pierwszy ekstraligowy mecz odbędzie się 9 kwiet-
nia br. w Rybniku. Rywalem rybnickich żużlowców 
będzie Adriana Toruń. RKM nagły awans zawdzię-
cza ekstraligowemu zespłowi Wybrzeża Gdańsk, 
który do niedawna nie miał licencji na starty w 
ekstralidze. W celu uzupełnienia wolnego miejsca w 
ekstralidze PZM zaprosił do rozmów 4 kluby: ZKŻ 
Zieloną Górę, KM Intar Ostrów, Stal Gorzów oraz 
RKM Rybnik. Kluby z Gorzowa i z Ostrowa same 
wycofały się z ubiegania o starty w ekstralidze i na 
placu boju pozostały tylko Zielona Góra i Rybnik. 
Z wniosku jaki złożyła Zielona Góra wynikało, że 
stadion miejski z Zielonej Górze, na którym roz-
grywane są zawody żużlowe, nie spełni do dnia 31 
marca 2006 r. warunków w zakresie infrastruktury 
(brak oświetlenia sztucznego). Stadion w Rybniku 

po zamontowaniu band pneumatycznych (pomoc 
w tym zakresie obiecało miasto) spełni wymogi w 
sprawie otrzymania licencji dla klubów ekstraligi 
żużlowej. Zatem w sezonie 2006 w ekstralidze w 
miejsce Wybrzeża Gdańsk wystąpi drużyna RKM 
Rybnik. Zespół RKM–u budowany z myślą o 
występach na pierwszoligowych torach nagle stał 
się ekstraligowym zespołem. Zatem młody zespół 
staje przed próbą walki z najlepszymi zespołami 
w kraju, ale i przed wielka szansą zaistnienia na 
żużlowych torach najlepszych drużyn. Z myślą o 
startach jeszcze w I lidze RKM związał się z nowymi 
zawodnikami zagranicznymi: Chrisem Harrisem 
(Anglik, 23 lata), Rosjaninem Denisem Gizatu-
linem, a także Martinem Smolińskim (Niemiec, 
22 lata). Podobnie jak w ubiegłym sezonie, tak i 
w tym barw RKM-u będzie bronił inny Rosjanin 
Renat Gafurow. Krajowi seniorzy w RKM–ie to 
Rafał Szombierski, Roman Chromik, Zbigniew 
Czerwiński, Łukasz Romanek oraz Roman Po-
ważny. Czołowym rybnickim juniorem powinien 

być Patryk Pawlaszczyk powołany na zbliżający się 
sezon do kadry narodowej juniorów. Trenerem 
zespołu, podobnie jak przez ubiegłe dwa sezony, 
będzie Czesław Czernicki.

•    •    •
Znane są już ceny karnetów i biletów, jakie będą 

obowiązywały w Rybniku w nadchodzącym sezo-
nie: trybuna kryta – 320,00 zł, amfiteatr: normalny 
– 220,00 zł, ulgowy – 140,00 zł, szkolny – 55,00 
zł. Karnety będą ważne na 10 spotkań ligowych, 
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski, 
Młodzieżową Ligę Południową, finał krajowych 
eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Europy 
oraz na wybrane mecze sparingowe. Ceny biletów 
uzależnione będą od spodziewanej atrakcyjności 
spotkania i średnio będą wynosić: trybuna kryta 
– 35,00 zł, amfiteatr: normalny – 25,00 zł, ulgowy 
– 17 ,00 zł, szkolny – 7,00 zł. Bilety i karnety ulgowe 
przysługują uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 
studentom do 26 roku życia, emerytom i renci-
stom. Bilety szkolne przysługują uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów, zaś dzieci do lat 7 
zmaganiom rybnickich żużlowców będą mogli 
przyglądać się za darmo.

Podniebne sukcesy
Od wielu lat w Młodzieżowym Domu Kul-

tury działa koło modelarstwa lotniczego. W 
jego ramach prowadzone są zajęcia w 3 grupach: 
modeli kartonowych – opiekunem tej grupy jest 
Bogusław Skaba, modeli szkutniczych – zajęcia 
prowadzi Mirosław Woźniak oraz modeli lata-

jących, prowadzone przez Jerzego Markitona. 
Na początku przygody z modelarstwem chętni 
otrzymują podstawowy sprzęt oraz narzędzia. 
Potem jednak muszą w swoje hobby inwestować 
nie tylko czas, ale i własne pieniądze. Miniony 2005 
rok dla rybnickich modelarzy był niezwykle udany. 
Gimnazjalista Miron Geratowski na rozegra-
nych w Dęblinie mistrzostwach polski modeli szy-

bowców termicznych 
zdalnie sterowanych 
klasy F3J/M  zajął I 
miejsce. Wspólnie 
ze starszym kolegą 
Bartoszem Stołt-
nym startowali w 
imprezach z cyklu 
Pucharu Polski i w 
Mistrzostwach Polski 
w starszych katego-

riach wiekowych, gdzie zajmowali czołowe lokaty. 
Dzięki tak dobrym wynikom B. Stołtny otrzymał 
z Komisji Modelarstwa Aeroklubu Polskiego po-
wołanie do kadry Polski juniorów. Na tak wysokim 
poziomie sportowego współzawodnictwa poza 
posiadanymi umiejętnościami bardzo ważny jest 
jednak sprzęt jakim się dysponuje. W starszych 
kategoriach wiekowych zawodnik nie musi być 
już wykonawcą modelu, którym dysponuje na 
zawodach. Aktualnie klasowy model kosztuje w 
granicach 6 tys zł, jego dodatkowe wyposażenie 
warte jest kolejne 2 tys. zł. Do tego trzeba jeszcze 
dodać koszty wyciągarki elektrycznej, treningów 
oraz udziału w zawodach. Rybniccy modelarze 
mają jednak nadzieję na znalezienie sponsorów, 
dzięki którym będą mogli kontynuować swoją 
przygodę z modelarstwem i reprezentować Ryb-
nik na krajowych i zagranicznych podniebnych 
przestworzach.

Pechowy weekend
Mimo, że siatkarze TS Volley wygrali 

wszystkie trzy mecze w turnieju fina-
łowym w Rybniku, nie wystarczyło to 
do awansu do dalszych gier o II ligę. 
Przypomnijmy, że sezon zasadniczy roz-
grywek o mistrzostwo III ligi nasi siatkarze 
zakończyli na pierwszym miejscu. System 
rozgrywek na Śląsku jest tak zbudowany, 
że cztery najlepsze ekipy po sezonie 
zasadniczym rozpoczynają właściwie od 
nowa rozgrywki, spotykając się ze sobą 
na dwóch turniejach. Pierwszy rozegrany 
w Dąbrowie Górniczej  był zdecydowanie 
najsłabszym występem  w całym sezonie 
dla siatkarzy Volleya Rybnik, którzy prze-
grali wszystkie mecze: 1:3 z Jaworznem, 
2:3 z Katowicami i 1:3 z Dąbrową. O ile 
porażkę z Jaworznem można jeszcze 
wytłumaczyć wzmocnieniem ekipy ry-
wali dwoma zawodnikami, na co dzień 
grającymi w pierwszoligowej drużynie 

Jaworzna, to pozostałe mecze powinny 
zakończyć się zwycięstwami, zwłaszcza 
mecz z AZS Katowice, w którym Rybnik 
prowadził już 2:0 w setach. Drugi turniej 
finałowy rozegrano w Rybniku. Podczas 
pierwszego pojedynku rybnickich siatkarzy 
licznie zgromadzona publiczność zoba-
czyła naprawdę dobry mecz w wykonaniu 
naszej drużyny. W ekipie rywali wystąpili 
zawodnicy, na co dzień grający dwie ligi 
wyżej, ale nie byli oni w stanie zatrzymać 
bardzo skutecznie grających siatkarzy z 
Rybnika. W spotkaniu tym Volley pokonał 
MCKiS Jaworzno 3:1. Dzień później ryb-
niczanie po zaciętym pojedynku pokonali 
AZS Katowice 3:1, a w ostatnim spotkaniu 
turnieju bez większych problemów zwy-
ciężyli MMKS Dąbrowę Górniczą 3:0. Po 
dwóch turniejach finałowych do dalszych 
gier o awans do II ligi awansowały MMKS 
Dąbrowa Górnicza i MCKiS Jaworzno. 
Rybniczanie sklasyfikowani zostali na 
trzecim miejscu.

Pojadą w ekstralidze



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

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

Rozwiązania na kartkach pocz to-
wych pro si my przysyłać do re dak cji 
na adres: „Ga ze ta Ryb nic ka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 10 marca br. 

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

i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 1 „GR” – 
„TORF”. Nagrody, dwa bony towarowe 
po 50 zł każdy otrzymują: AGNIESZKA 
PIECZKA i RAFAŁ RASZCZYK 
z Rybnika.

Roger Moorhouse, Polowanie 
na Hitlera. Historia zamachów 
na wodza Trzeciej Rzeszy. Wyd. 
„Znak”, Kraków 2006.

Uczeń Normana Daviesa 
i współautor książki o Wrocławiu 
„Mikrokosmos. Portret miasta 
środkowoeuropejskiego”, przy-
bliża nam okoliczności bardziej 

i mniej znanych prób zamachów na Hitlera, z których, 
jak wiemy, zawsze wychodził obronną ręką. Gdyby któryś 
z nich się udał, historia zmieniłaby bieg. Barwnie napi-
sana książka opiera się na dokumentach, ale czyta się ją 
jak najlepszą beletrystykę.

Kate Mosse, Labirynt. Trzy 
tajemnice; dwie kobiety; jeden 
Święty Graal. Wyd. Prószyński 
i S–ka, W–wa 2006. 

Obejmująca dwa plany czaso-
we – Średniowiecze i czasy nam 
współczesne – powieść należy do 
modnego nurtu, którego najgło-
śniejszym przedstawicielem jest 
„Kod Leonarda da Vinci” Dana 
Browna. Bohaterkami obu planów czasowych „Labi-
ryntu” są kobiety, które dzieli 800 lat, a łączy tajemnica 
miasta Carcasonne w południowej Francji.

Wielka Księga Kucharska. 
Kolekcja pisma „Pani Domu”. 
Wyd. Springera, Warszawa 
2006. 

Bogato ilustrowana „Księga...” 
zawiera prawie 400 przepisów 
kuchni 10 krajów świata, w tym 
polskiej, chińskiej, francuskiej, 
rosyjskiej czy meksykańskiej, jest 

więc jednocześnie zbiorem przepisów i kulinarnym 
przewodnikiem po świecie. Znajdziemy w niej również 
podstawowe informacje o używanych we współczesnej 
kuchni przyprawach. Atrakcyjna jest również cena pu-
blikacji, korzystniejsza od cen większości wydawnictw 
tego typu.

CD Oratorium Tu es Petrus 
autorstwa Zbigniewa Książka 
i Piotra Rubika. Magic Re-
cords 2005.

Dwupłytowy album live nagrany 
w kieleckim amfiteatrze z udzia-
łem Filharmonii Świętokrzyskiej, 
chórów i solistów pod dyrekcją charyzmatycznego Piotra 
Rubika – autora muzyki. Po ubiegłorocznym spopularyzo-
waniu się jednego z utworów oratorium, płyta była bardzo 
poszukiwana, stąd jej  pojawienie się w sklepach. Poetycka, 
muzyczna opowieść oparta na ewangelicznych treściach 
i inspirowana przemyśleniami Jana Pawła II. 

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

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Brygida Strzała z Rybnika
Barbara Ciecior z Rybnika
Gabriela Frątczak z Lysek

Hanna Machalica z Rybnika

Elżbieta Rafińska 
z Rybnika

Barbara Gaweł z Rybnika

Jan Heliosz Rydułtów
Celina Brzezina z Leszczyn

Agnieszka Zimny 
z Rybnika

dodatkiem do wszystkich nagród 
jest kalendarz

Bogusława Kocur, Stefania Gamoń, Barbara Ciecior, 
Józef Fuchs, Elżbieta Rafińska, Marian Szarpak

Jak już informowaliśmy, w ogłoszonym 
przez nas w grudniowej „GR” konkursie bez-
litośnie namieszał chochlik, dlatego opubliko-
waliśmy go raz jeszcze w styczniu. Jednak, o 
dziwo, znalazło się kilkunastu Czytelników, 
którzy przysłali do nas prawidłowe odpowie-
dzi po błędnej edycji w grudniu. Oczywiście 
kartki te znalazły się również w puli wszystkich 
odpowiedzi,  spośród których losowaliśmy na-

grody. Osoby te autorka konkursu Kazimiera 
Drewniok dodatkowo uhonorowała swoja 
książką „Kościółki drewniane na Śląsku”. 

Prawidłowe hasło, będące rozwiązaniem 
konkursu brzmi: „Uznania i baty – zyski 
czy straty”.

Rysunki przedstawiały: I Browar Rybnicki, 
II Kopalnia Ignacy, III Fabryka Czyściwa, IV 
Szpital Juliusz

Książkę „Kościółki drewniane na Śląsku” Kazimiery Drewniok otrzymują:

Rozwiązanie konkursu

Pozostałe nagrody otrzymują:

Po odbiór nagród zwycięzców zapraszamy do redakcji.
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika
Zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) informuję, 
że uchwałami 4100/II/3/2006 i 4100/II/4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 
roku, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach wydał pozytywną opinię o: 
1. prawidłowości dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty 

długu Miasta Rybnika.
2. możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 117.160.817 zł przyjętego 

w budżecie na 2006 rok Miasta Rybnika.
Pełne teksty uchwał wraz z uzasadnieniami są zamieszczone na stronie 
internetowej miasta www.rybnik.pl.
Rybnik, 1 lutego 2006 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Rybnika.

§ 2. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008),

2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wieloloka-
lowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami),

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospo-
darstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecz-
nych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych,

4) selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – rozumie się przez to 
wyodrębnienie z odpadów komunalnych asortymentów przeznaczonych do po-
wtórnego wykorzystania oraz składników, które nie powinny być składowane,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to 
odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych,

6) odpadach komunalnych ulegających biodegradacji – rozumie się przez to 
odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów, a w szczególności odpady kuchenne, odpady zielone, papier 
i makulaturę, w tym opakowania z papieru i tektury, tekstylia,

7) odpadach zielonych – rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających 
biodegradacji, powstających podczas porządkowania terenów zielonych, 
parków, ogródków działkowych i przydomowych, a także z pielęgnacji drzew 
i krzewów

8) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przej-
ściowo w zbiornikach bezodpływowych,

9) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urzą-
dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu 
ich powstawania,

10) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie Prezydenta Miasta Rybnika na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz (lub) 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

11) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zloka-
lizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach 
ścieków, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576), służące do 
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 
z miejsc gromadzenia,

12) umowach – rozumie się przez to umowy zawierane pomiędzy właścicielami 
nieruchomości a przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych 
i (lub) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

13) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzy-
sza, a w szczególności psy, koty, chomiki, świnki morskie, żółwie, ryby, ptaki 
egzotyczne,

14) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane 
w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności konie, bydło, świ-
nie, owce, kozy, drób (tj. ptaki z gatunków: kura, kaczka, gęś, indyk, bażant, 
przepiórka, perlica, kaczka piżmowa, struś), ryby hodowlane, pszczoły oraz 
zwierzęta futerkowe (tj. lis, norka, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik).

§ 3. 
Obowiązki określone w Regulaminie spoczywają na:

1) właścicielach nieruchomości,
2) wykonawcach robót budowlanych na terenie budów,
3) przedsiębiorcach i jednostkach użytkujących tereny służące komunikacji 

publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy,
5) zarządcach (zarządzie) dróg,
6) osobach utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
7) przedsiębiorcach, określonych w § 2 pkt 10.

§ 4. 
Miasto tworzy warunki dla utrzymania czystości i porządku poprzez: 

1) koordynację i nadzór przedsiębiorców oraz zarządców oczyszczalni ścieków 
i miejskiego składowiska odpadów komunalnych,

2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

3) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy,

4) określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych.

Rozdział II
Wymagania ogólne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 

nieruchomości, w tym na terenach służących do użytku publicznego 
§ 5. 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 
1) utrzymywania nieruchomości w czystości poprzez jej wykaszanie, nie rzadziej 

niż raz na trzy miesiące, zbieranie liści, gałęzi i odpadów.
2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części  nieruchomości 

udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bez-
pośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać 
się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby; zanie-
czyszczenia usuwane z chodników nie mogą być zgarniane na jezdnię,

3) usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno–lodowych z dachów budynków
i innych miejsc, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,

4) usuwania plakatów, ogłoszeń, napisów, rysunków i afiszy umieszczonych 
w miejscach publicznych nie wyznaczonych do tego celu,

5) wymiany piasku w piaskownicach, znajdujących się na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, co najmniej raz w roku, w nieprzekraczalnym  terminie 
do 31 maja oraz każdorazowo w razie uzasadnionej potrzeby.

Od 9 lutego miasto Rybnik wypłaca jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe. Zapomoga w wysokości 
tysiąca złotych należy się wszystkim rodzicom bez względu na 
dochód w rodzinie. 

W Rybniku wypłatą świadczeń zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Dział Świadczeń Rodzinnych znajdujący się przy ul. Raciborskiej 20. 
Aby otrzymać zapomogę należy wypełnić odpowiedni wniosek (dostępny 
w siedzibie działu) i dołączyć następujące dokumenty: kserokopię dowodu 
osobistego (do wglądu dowód osobisty), skrócony odpis aktu urodzenia. 

Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty urodze-
nia dziecka.
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§ 6.
1 Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać 

tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzania powstałych 
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania 
się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych 
lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.
§ 7.

1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz 
regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod 
warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowo-
dują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania 
napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw 
oraz mycia pojazdów mechanicznych.

§ 8. 
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słu-

żące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub  
w obiektach koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania nie dopuszczając 
do ich przepełnienia.

§ 9. 
Właściciele nieruchomości, udostępniając teren na zorganizowanie imprezy 

masowej lub zgromadzenie o charakterze publicznym, powinni zobowiązać 
organizatora do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów 
do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych, jeżeli zgromadzenie 
ma trwać dłużej niż 3 godziny. Bezpośrednio po zakończonej imprezie, lecz nie 
później niż w ciągu 10 godzin, należy oczyścić teren i usunąć wszystkie zebrane 
odpady.

§ 10.
1. Obowiązkowej  deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki organów 

administracji, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemy-
słowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności 
miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, 
korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub 
kanalizacyjnych. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadzają jej właściciele  
w następujących terminach:

 1) dwa razy w roku kalendarzowym:
  a) deratyzację wiosenną – w kwietniu,
  b) deratyzację jesienną – we wrześniu.
 2) dodatkowo w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

§ 11. 
Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do udzielania informacji zwią-

zanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 
upoważnionym przez Prezydenta Miasta Rybnika pracownikom Urzędu Miasta 
i Straży Miejskiej, oraz umożliwienia im wstępu na teren nieruchomości w celu 
przeprowadzenia kontroli.

Rozdział III
Wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych
§ 12.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania od-
padów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w znormalizowane 
urządzenia służące do ich zbierania, poprzez zakup lub wydzierżawienie 
takich urządzeń.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

3. Na terenie nieruchomości do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
należy stosować pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów.

4. Minimalna częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z budynków jed-
norodzinnych wynosi 1 raz w miesiącu a z pozostałych obiektów w zależności 
od potrzeb.

5. Liczbę pojemników lub kontenerów na odpady komunalne na terenie nieru-
chomości należy dostosować do liczby osób zamieszkujących lub przebywają-
cych w danej nieruchomości i minimalnej częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych, o której mowa w ust. 4. 

6. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz 
znormalizowanych pojemników lub kontenerów, należy używać odpowiednio 
oznaczonych worków dostarczanych przez przedsiębiorcę, z którym właściciel 
nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

7. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą obowiązani 
są do oddzielnego gromadzenia odpadów pochodzących z tej działalności  
i postępowania z nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

§ 13.
1. Na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy zawrzeć 

umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Miasta Rybnika.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania 

treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, 
zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie 
o odstępstwach i ich przyczynach.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania i okazywania, 
osobom upoważnionym, o których mowa w § 11, umów na odbieranie od-
padów komunalnych zawartych z przedsiębiorcą oraz dowodów płacenia za 
takie usługi. Dowody te należy przechowywać przez okres 1 roku od daty ich 
wystawienia.

4. Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, Miasto Rybnik zor-
ganizuje odpłatne odbieranie odpadów komunalnych, na podstawie decyzji 
Prezydenta Miasta Rybnika wydanej na okres 1 roku. Koszt usługi ustalony 
zostanie zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Rybnika górną stawką opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi. 

§ 14.
1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować 

odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe, odpowiadające 
rodzajowi gromadzonego odpadu według następującej kolorystyki:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,
2) biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,
4) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe  

oraz metale,
5) brązowy lub czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające  

biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, np. worki 

plastikowe, obowiązany jest dostarczać przedsiębiorca, z którym właściciel 
nieruchomości zawarł umowę.

§ 15.
1. W pojemnikach, kontenerach oraz workach plastikowych służących do zbie-

rania odpadów komunalnych zabrania się gromadzenia odpadów innych niż 
komunalne a w szczególności odpadów niebezpiecznych, powstających w go-
spodarstwach domowych, takich jak baterie i akumulatory, lekarstwa, lakiery  
i farby, rozpuszczalniki, oleje, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki 
ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe. 

2. Wymienione w ust. 1 odpady niebezpieczne, do czasu uruchomienia Gminnego 
Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, należy przekazywać do:
1) lekarstwa – do pojemników w kolorze czerwonym, znajdujących się  

w wyznaczonych aptekach,
2) baterie – do pojemników znajdujących się w wyznaczonych gimnazjach,
3) pozostałe odpady niebezpieczne należy przekazywać podczas prowadzonych 

okresowo zbiórek organizowanych przez przedsiębiorców.
3. Wyznaczone miejsca, o których mowa w ust. 2 podane są na stronie interne-

towej www.rybnik.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta obok 
pokoju nr 12.

§ 16.
1. Wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym po-

wstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady z remontów oraz odpady ulegające 
biodegradacji, zobowiązany jest odbierać przedsiębiorca w ramach zawieranych 
z właścicielami nieruchomości umów:
1) odpady selektywnie zbierane do worków, opisanych w § 14 ust. 1, należy 

przekazywać raz na miesiąc przedsiębiorcy według ustalonego przez niego 
harmonogramu,

2) odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach, opisanych w § 14 ust. 1, 
należy zgłaszać przedsiębiorcy, w zależności od stopnia ich napełnienia, nie 
dopuszczając do powstawania przesypów,

3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
należy  przekazywać przedsiębiorcy według harmonogramu odbioru opra-
cowanego przez przedsiębiorcę lub na podstawie indywidualnego zlecenia 
przez właściciela nieruchomości konieczności wykonania takiej usługi, 

4) odbiór odpadów z remontów, wykonywanych samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości,  należy zlecić indywidualnie przedsiębiorcy, który w ramach 
usługi dostarcza odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe 
do gromadzenia odpadów z remontów oraz zapewnia ich odbiór, 

5) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, w tym odpady zielone, o ile nie są kompostowane we własnym 
zakresie, należy przekazywać, zgodnie z harmonogramem odbioru, przed-
siębiorcy lub samodzielnie wywozić do kompostowni.

2. Warunki odbioru wymienionych w punktach 1–5 odpadów określi przedsię-
biorca w zawartej z właścicielem nieruchomości umowie.

3. Zobowiązuje się przedsiębiorców do opracowania i uzgodnienia z Prezydentem 
Miasta Rybnika harmonogramów odbierania odpadów wymienionych w ust. 
1, a właścicieli nieruchomości do przekazywania odpadów w wyznaczonych 
terminach. Uzgodnienia należy dokonać w terminie jednego miesiąca od 
wejścia w życie niniejszego Regulaminu oraz niezwłocznie w przypadku zmian 
harmonogramu.

§ 17.
1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy 

usytuować na nieruchomości, w miejscach odpowiadających przepisom 
prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich,  
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na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, na terenach osiedli mieszkaniowych powinny 
być zadaszone.

3. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczegól-
ności zapewnić ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

4. Pojemniki i worki na odpady należy w dniu zbiórki wystawić przed ogrodzenie, 
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nierucho-
mości lub osób trzecich.

§ 18.
1. Minimalna pojemność urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych 

na drogach publicznych (koszy ulicznych) wynosi 10 litrów. 
2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Kosze 

te należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się 
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

§ 19.
1. Miasto Rybnik obowiązane jest do zapewnienia funkcjonowania systemu 

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było moż-
liwe ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. wynoszącej 15.000 Mg

2. Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania, o którym mowa w ust. 1, realizują przedsiębiorcy w stopniu 
proporcjonalnym do masy odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta Rybnika.

§ 20.
Zabrania się spalania odpadów w pojemnikach, na powierzchni ziemi oraz  

w instalacjach grzewczych budynków.

Rozdział IV
Wymagania dotyczące usuwania nieczystości ciekłych

§ 21.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są odprowadzać nieczystości ciekłe  

z nieruchomości, w jeden z wymienionych sposobów, a mianowicie:
1) do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
2) do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
3) do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

2. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, oraz gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona, należy wyposażyć nierucho-
mość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych,  spełniające wymogi techniczne i ekologiczne.

3. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest obowiąz-
kowe za wyjątkiem gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych spełniającą wymogi techniczne i ekologiczne.

4. Zbiornik bezodpływowy winien być wykonany zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, tak usytuowany na nieruchomości aby umożliwić łatwy dojazd 
i dostęp do niego.

5. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych. 
Częstotliwość opróżniania zbiornika musi zapewnić usunięcie z niego ilości 
nieczystości ciekłych nie mniejszej niż 70% ilości wody pobranej z sieci wo-
dociągowej w danym okresie. 

6. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z czę-
stotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

§ 22. 
Zabrania się postępowania z nieczystościami ciekłymi w sposób niezgodny 

z przepisami Regulaminu, w tym wylewania nieczystości ciekłych na tereny 
ogrodów przydomowych, do rowów przydrożnych, zbiorników wodnych i do 
kanalizacji deszczowej.

§ 23.
1. Na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego 

na nieruchomości należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą transportującym 
te nieczystości z terenu Miasta Rybnika do stacji zlewnych.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania i okazywania 
osobom upoważnionym, o których mowa w § 11, umów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą oraz dowodów płacenia za 
takie usługi. Dowody te należy przechowywać przez okres 1 roku od daty ich 
wystawienia.

3. Na wywóz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków należy 
zawrzeć umowę.

4. Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, Miasto Rybnik  
zorganizuje odpłatne opróżnianie zbiorników bezodpływowych, na podstawie 

decyzji Prezydenta Miasta Rybnika wydanej na okres 1 roku. Koszt usługi 
ustalony zostanie zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Rybnika górną 
stawką opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 24. 
Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzy-

mywania tych zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości  
w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłasz-
cza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą 
stwarzać te zwierzęta dla ludzi, miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, 
place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty 
użyteczności publicznej).

§ 25.
1. Do obowiązków osób utrzymujących psy, należy:

1) systematyczne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie i okazywanie na 
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, Straży Miejskiej 
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

2) uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa w przypadku rasy uznawanej 
za agresywną.

3) zgłoszenie do Urzędu Miasta zaginięcia, uśpienia, zgonu lub zmiany wła-
ściciela psa rasy uznawanej za agresywną.

2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej 
lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, 
przy czym psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające 
otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach nie zagospodaro-
wanych, poza miejscami wymienionymi w § 24.

4. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności 
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schro-
niska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów przewodników

5. Osoby utrzymujące lub zamierzające utrzymywać w wielorodzinnych budyn-
kach mieszkalnych zwierzęta domowe a w szczególności psy, zobowiązane są 
do uwzględniania postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących  
w tych budynkach, dotyczących zasad utrzymywania zwierząt w budynku.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach 
zabudowanych a także w miejscach wspólnego użytkowania.

8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego 
usuwania padłych zwierząt.

§ 26. 
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 

reguluje odrębna uchwała Nr 251/X/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 czerwca 
1999 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Rozdział VI
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej
§ 27. 

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),

2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 
opuszczenie go przez te zwierzęta,

3) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamiesz-
kującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie  
uciążliwości takich jak hałas czy odory,

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne 
obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 28. 
Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach  

w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, urzędów organów admini-
stracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno–oświatowych, zakładów opieki 
zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.

§ 29. 
Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m 

od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły 
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 30. 
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega 

karze grzywny na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
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Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 37

Kościół Chrześcijański w Duchu Prawdy  
i Pokoju informuje, że w 2005 r. zebrano 1.566,30 zł  
z przeznaczeniem na zakup lekarstw 425,60 zł, zakup 
żywności 685,00 zł i zakup odzieży 455,70 zł.

•••
Rozliczenie akcji charytatywnej „Czapka św. 

Mikołaja” prowadzonej przez Komitet Orga-
nizacyjny przy Młodzieżowej Radzie Miasta 
Rybnika

Na konto „Czapki…” wpłynęło: środków 
pieniężnych (uzbierane do puszek kwestarskich  
w hipermarkecie „Real”) – 16.107,20 zł; darów 
w naturze (uzbierane w hipermarkecie „Real”) 
– 4.062,00 zł; razem – 20.169,20 zł.

Z uzyskanych środków przygotowano 1050 paczek 
za łączną kwotę 19.828.09 zł, 884 paczki zostały roz-
wiezione przez wolontariuszy 23  grudnia 2005 r oraz 
4 paczki dnia 28 grudnia 2005 r. Paczki zostały przeka-
zane dzieciom z rodzin dotkniętych biedą i patologią 
społeczną. Pozostałe 162 paczki zostały przekazane 
Zespołowi Ognisk Wychowawczych oraz Schronisk 
Brata Alberta. Koszty akcji wyniosły 303,55 zł. 

Na koncie akcji pozostało 37,56 zł + 301,00 zł 
odsetek bankowych. Pieniądze te znajdują się na 
koncie Urzędu Miasta Rybnika. Środki te zostaną 
wykorzystane podczas kolejnej akcji „Czapka św. 
Mikołaja” organizowanej przez Młodzieżową Radę 
Miasta w roku 2006.

Oryginały wszystkich faktur za wydatki związane  
z realizacją akcji znajdują się w biurze Młodzieżowej 
Rady Miasta Rybnika przy ZSP nr 3, ul. Orzepo-
wicka 15a.

Marek Medalion
p.o. przewodniczącego MRM

Rozliczenia...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2006 r. 
dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie: działania na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Lp Podmiot Adres Nazwa projektu Kwota 
przyznana

1. Rybnickie Koło Emerytów  i Rencistów
„Silesia” w Rybniku

44-203 Rybnik,
Ogrodowskiego 17

Współpraca z emerytami i rencistami 
partnerskiego miasta Karvina.

5.000 zł

2.
Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro-
dowej „Rybnik-Europa”

44-200 Rybnik,
Kościuszki 17

„Rybnik – Ukraina” śródroczny pobyt w Rybniku 
młodzieży z klas polskich z Iwano–Frankiwska.

9.500 zł

3.
Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro-
dowej „Rybnik-Europa”

44-200 Rybnik,
Kościuszki 17

„Rybnik – Litwa” pobyt na obozie mazurskim 
młodzieży litewskiej oraz dzieci z polskich  

rodzin zamieszkałych na Litwie.
6.000 zł

4. Miejska Orkiestra Dęta „RYBNIK” 44-270 Rybnik,
Barbary 23

Współpraca kulturalna miast partnerskich  
Rybnik (PL) – Karvina (Cz). „Dni Karviny”.

5.000 zł

tylko pamiętać o datach ich składania, a środki, 
na jakie można liczyć to od 70 do 80 procent 
dofinansowania kosztów projektu. L. Her-
mand zapewniała, że tematy projektów mogą 
być bardzo różne – od kultury po środowisko,  
a potwierdzają to wychowankowie działającej 
przy MDK pracowni plastycznej „Creatio”, 
którzy w ramach programu opisywali już zimę 
w kolorach młodości, trafiali przez żołądek 
do serca, „odmierzali kilometry” przyjaźni, 
uczestniczyli w wodnym happeningu i uczyli 
się robić filmy, a wszystko to w międzyna-
rodowym towarzystwie. „Creatio” od 4 lat 
korzysta z programu „Młodzież” i zrealizo-
wało już 13 projektów. 14 rozpoczną w maju 
na Litwie, a 15 wniosek szefowa „Creatio”, 
inicjatorka międzynarodowych kontaktów 
Aldona Kaczmarczyk–Kołucka miała ... 
w torbie; jak mówiła „czeka na wysłanie”. 
— Mamy przeróżne doświadczenia z wymian 
dwustronnych, trójstronnych i wielostronnych, 
w których to my byliśmy gospodarzami, albo 
nas goszczono — mówiła A. Kaczmarczyk 
– Kołucka, podkreślając, że zanim nastąpi 
wymiana młodzieży, ważne jest poznanie na 
seminariach i wizytach studyjnych liderów 
projektów z innych krajów. W międzynaro-
dowych programach „Creatio” brała udział 
młodzież z Grecji, Włoch, Finlandii, Anglii, 
Portugalii, Cypru, Litwy, Bułgarii, Hiszpanii, 
Rumunii, Luksemburga, Irlandii i Holandii. 
Szefowa pracowni plastycznej mówi, że rybni-
czanie nie uczestniczyli jeszcze w wymianie z 
młodzieżą belgijską. Tak więc wszystko przed 

nimi, podobnie jak w przypadku OPP „Przy-
goda”, którego dyrektor Anita Geratowska, 
potwierdziła, że dla zespołu międzynarodowe 
kontakty to nie pierwszyzna, jednak dotych-
czas nie mieli do czynienia z programem 
„Młodzież”. Jednak: — Upatruję możliwość 
nawiązania kontaktów z Belgią, zważywszy 
na naszą dobrą współpracę z Francuzami 
— mówiła A. Geratowska. Pozostali uczest-
nicy spotkania wykorzystali wizytę Belgów 
do poszerzenia wiedzy na temat programu 
„Młodzież” – pytano o to, czy w wymianach 
mogą brać udział jedynie grupy formalne,  
o wkład własny i limit finansowego wsparcia, 
granice wieku oraz udział w projektach osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. — Takie 
programy są faworyzowane — odpowiada 
szefowa BIJ. 

Podczas pobytu na Śląsku Belgowie 
odwiedzili też Żory, Jastrzębie i Katowice,  
a w skład delegacji oprócz L. Hermand  
i D. Menschaerta, weszli m.in. Fabien Mangin 
odpowiedzialny za kontakty BIJ z Europą Cen-
tralną i Wschodnią i Sylwia Wandziuk–Oblu-
ska z Delegatury Wspólnoty Francuskiej Belgii 
i Regionu Walonii. Gospodarzem spotkania 
była Elżbieta Paniczek z AF. 

— Mamy nadzieję, że dojdzie do spotkań  
z młodzieżą z Belgii — podsumował D. Men-
schaert, a znając zaangażowanie rybnickich 
środowisk młodzieżowych i ich otwartość na 
Europę, możemy być tego pewni.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę BIJ 
www.lebij.be. 

(S)

c.d. ze strony 16

Kopiarka na licytację
Rybnickie Centrum Kultury, 44-200 Rybnik, ul. Saint Vallier 1,  
tel. 032/4222132, fax 032/4228875 informuje o sprzedaży

używanej kserokopiarki laserowej, 
kolorowej CANON CLC 700

Cena wywoławcza: 1 500,00 zł
Oferty kupna należy składać do 10 marca 2006 r. do godz. 10,00
w sekretariacie Rybnickiego Centrum Kultury. Otwarcie ofert nastąpi 
o godz. 10,15. Wygrywa oferta z najwyższą ceną!

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 

„Młodzież” z Belgami

http://www.lebij.be
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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
marzec 2006
Kultura

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. marzec
„Rybnik nasze miasto”

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

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. marzec Wystawa pokonkursowa pt. „Wiersz prosi 
o ilustrację” do poezji Anki Mirowskiej

Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna tel. 42 23 541 Filia Nr 6 ul. Reymonta 69 Szczegóły u organizatora.

3. marzec „Kolorowy zawrót głowy” Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Ogłoszenie konkursu plastycznego na wykonanie nakrycia 
głowy. Skierowany do dzieci i młodzieży z Rybnika i Powia-
tu Rybnickiego. Regulamin konkursu u organizatora i na 

www.biblioteka.rybnik.pl. Rozstrzygnięcie konkursu: 15.05.

4. marzec Nasza mała ojczyzna Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7 Wystawa prac plastycznych Przedszkola Nr 9.

5. marzec Wystawa: Samuel Beckett (1906–1989) Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna tel. 42 23 541

PiMBP – hol I piętro
ul. Szafranka 7 Wystawa trwa do 30.05.2006 r.

6. 01-19.03. „Słomkowe impresje” Muzeum w Rybniku, tel. 42 21 423 Muzeum, ul. Rynek 18 Wystawa czasowa prezentująca „obrazy” wykonane ze słomy.

7. 01-15.03. Wystawa: „Poczet Polskich Królowych 
i Księżnych – malarstwo Jadwigi Mandery”

DK Niedobczyce
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce - hol
ul. Barbary 23 Wystawa czasowa.

8. 01-15.03.
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego przedszkolaków „Twór-
czość Juliana Tuwima inspiracją do 

działalności plastycznej dziecka”

Przedszkole Nr 37 im. Juliana 
Tuwima w Rybniku

tel. 43 96 321

Przedszkole Nr 37 im. Julia-
na Tuwima  

ul. Św. Maksymiliana 24

Termin nadsyłania prac: do 15.03.; uczestnicy: 
dzieci 5 i 6-letnie; format: A3, technika dowolna, 

z jednego przedszkola max. 3 prace. 
Miejsce nadsyłania prac: Przedszkole Nr 37.

9. 01.03. Konkurs plastyczny pt. 
„Kartka wielkanocna” DK Niewiadom, tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Regulamin dostępny w biurze DK. Konkurs przeznaczony 

dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.

10. 01.03. Ogłoszenie konkursu dla dzieci na naj-
zabawniejszą kukłę Marzanny

DK Niedobczyce
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Prace należy składać w Domu Kultury do 21.03. w godz. 
8.00 – 20.00.

11. 01.03. 
godz. 18.00

Otwarty wykład akademicki pt. „Teolo-
gia contra literatura?”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA ul. Brud-
nioka 5

Wykład wygłosi dr Zbigniew Kadłubek. 
Szczegóły na stronie www.dar.rybnik.net.pl

12. 02.03. 
godz. 18.00 Rybnik – Moje Inspiracje Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Wystawa poplenerowa 

oraz koncert – Mirosław Czyżykiewicz. Wstęp wolny.

13. 03.03. 
godz. 19.00 LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wystąpi kabaret To Za Duże Słowo z Katowic. Wstęp 5 zł.

14. 04.03. 
godz. 15.00 Dzień Kobiet Związek emerytów i rencistów; 

DK Chwałowice tel. 42 16 222
DK Chwałowice – sala ko-

lumnowa ul. 1 Maja  95
Spotkanie emerytów i rencistów, występ zespołu „Złota 

Jesień”, występy zespołów DK Chwałowice.

15. 06-31.03. Grafika i rysunek Karoliny Stanieczek Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7 Wystawa potrwa do 24.04.2006 r.

16. 07.03. 
godz. 18.00 Premiera sztuki Tania–historia DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice – sala wi-

dowiskowa ul. 1 Maja  95
Reżyseria: Kornelii Piotr, w wykonaniu Grupy Teatralnej 

„Na Etapie Wirowania”. Wstęp wolny.

17. 08.03. 
godz. 17.00 Kalambury Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Konkurs dla dzieci. Wstęp wolny.

18. 08.03. 
godz. 18.00 „Królowa Śniegu” Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Widowisko teatralne dla dzieci. Wstęp wolny.

19. 08.03. 
godz. 18.00

Otwarty wykład akademicki pt. „Ko-
biecość i męskość – wybór czy wyrok”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA,
ul. Brudnioka 5

Prelengentem będzie o. dr Stanisław Morgalla SJ (Wyższa 
Szkoła Filozof.–Pedagog. „Ignatianum” w Krakowie).

20. 08.03. 
godz. 19.00 Koncert Krzysztofa Kiljańskiego Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR 

ul. Saint Vallier 1 Cena biletu: 40 zł.

21. 10-11.03. 
godz. 17.00 Rybnik Blues Festival 2006 Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Aula Politechniki Śląskiej 

ul. Kościuszki
(dawna Mała Scena)

Szczegóły w „Gazecie Rybnickiej” na stronie 23.

22. 10.03. 
godz. 17.00 Babski Comber DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23 Zabawa tylko dla kobiet. Wstęp 30 zł.

23. 10.03. 
godz. 18.00 O kobiecości i macierzyństwie Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA 

ul. Brudnioka 5
Spotkanie prowadzone przez Towarzystwo Odpowiedzial-

nego Rodzicielstwa. Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

24. 11.03. 
godz. 10.00

Program edukacyjny uświadamiający 
zagrożenia związane z narkomanią

DK Niedobczyce
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

25. 11.03. 
godz. 17.00

„Wszystkim Paniom Koncertujemy” 
– koncert z okazji Dnia Kobiet DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15 Bilet: 8 zł/os, w cenie: ciastko, kawa, zespół „Nasi”.

26. 11.03. 
godz. 17.00 Babski Comber DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23 Zabawa tylko dla kobiet. Wstęp 30 zł.

27. 14.03. Wzorowy czytelnik Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Spotkanie czytelnicze z udziałem dzieci 5-6 letnich 
(ZSZP Nr 4 – Przedszkole Nr 33).

28. 15.03. godz. 
8.15 i 11.15 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR 

ul. Saint Vallier 1 Program edukacyjny dla szkół. Temat: Andrzej Munk.

29. 15.03. 
godz. 18.00

Otwarty wykład akademicki pt. „Dra-
mat humanizmu ateistycznego – reflek-

sje wokół książki Henri de Lubaca”
Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA ul. Brud-

nioka 5
Wykład wygłosi dr Jadwiga Warchoł (UŚ). Szczegóły 

można znaleźć na stronie www.dar.rybnik.net.pl

30. 17.03. 
godz. 17.00

„Poczet Królowych” – wystawa malar-
stwa Jadwiga Mandera DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Zwiedzanie: codziennie od poniedziałku do piątku od 

9.00 – 17.00.

31. 17.03. 
godz. 18.00 Wieczór Sztuk – KOBIETY DK Chwałowice tel. 42 16 222

DK Chwałowice 
– sala kolumnowa 

ul. 1 Maja  95

W programie: spotkanie autorskie z Martą Fox, pisarką, po-
etką; Recital Katarzyny Danek – śpiew, fortepian; wystawa 

malarstwa i grafiki Barbary Szulik. Wstęp wolny.

32. 17.03. 
godz. 18.00 DWA TEATRY Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

1. „Tango na paluszkach” w wykonaniu Teatru Agrafka z Ra-
ciborskiego Centrum Kultury; reżyseria: Jolanta Dzumyk; 

2. „Poszukiwania” w wykonaniu Teatru Tańca NAVRAS z Fun-
dacji ER; choreografia: Artur Stelmaczonek. Wstęp wolny.

33. 18.03. 
godz. 19.00 Niedobczyckie Wieczory Muzyczne DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23 Wstęp 10 zł.

34. 19.03. 
godz. 15.00 „Bałwany chcą odmiany” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa TZR

ul. Saint Vallier 1
Bajka muzyczna dla dzieci w wykonaniu 

Teatru „Wit - Wit” z Gliwic. Cena biletu: 10 zł.

35. 20-21.03. 
godz. 9.00

51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
– eliminacje powiatowe

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala wykładowa PiMBP 
ul. Szafranka 7

Eliminacje powiatowe OKR dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz dorosłych. Regulamin oraz karty zgłoszeń 

do pobrania w Dziale Artystycznym TZR.

36. 21.03. 
godz. 9.00 Powitanie Wiosny DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
Park im. H. Czempiela

ul. Barbary Szczegóły u organizatora.

37. 21.03. 
godz. 10.00 Obrzęd Marzankowy DK Chwałowice, placówki oświa-

towe Chwałowic, tel. 42 16 222 Park za DK Chwałowice Przejście barwnego korowodu ulicami Chwałowic, konkurs 
na najpiękniejszą marzannę, obrzęd palenia kukły.

38. 21.03. 
godz. 18.00

Przygotowanie metodą dialogową 
do małżeństwa

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA 
ul. Brudnioka 5 Pierwsze z dziewięciu, cotygodniowych spotkań.

39. 22.03. 
godz. 9.00 Potyczki z ortografią - I etap DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 22 

w Niedobczycach.
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marzec 2006
40. 22.03. 

godz. 18.00
Otwarty wykład akademicki pt. „Czy 

Chrystusowi się nudziło, czy smakowało 
wino? Kłopoty z człowieczeństwem Boga”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA ul. Brud-
nioka 5

Wykład wygłosi  ks. Dr Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet 
Śląski). Szczegóły można znaleźć na stronie 

www.dar.rybnik.net.pl

41. 23.03.
godz. 15.30 Wykad na temat Léo Ferré Ośrodek Alliance Française 

w Rybniku
PiMBP – AF,

ul. Szafranka 7 Wykład Jeana Lapierre.

42. do 30.03. „Trasy narciarskie Francji” Ośrodek Alliance Française 
w Rybniku

PiMBP – AF,
ul. Szafranka 7 Wystawa fotograficzna.

43. 24.03.
Znaczki pocztowe, stemple i materiały 
propagandowe z okresu plebiscytu na 

Górnym Śląsku
Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Wystawa materiałów filatelistycznych i archiwalnych 

pochodzących z kolekcji Gerarda Torza z Kolonii, właści-
ciela największego tego typu zbioru na świecie.

44. 24.03. III Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

17.30 otwarcie: filmowo–fotograficzny dokument z 2RFF au-
torstwa Niny i Marcina Giba; godz. 18.30 „Mój świat, moja rze-
czywistość” – projekt fotograficzny, którego autorami są osoby 

niepełnosprawne intelektualnie z Knurowa, przygot. projektu: K. 
Gołuch z Knurowa; godz. 19.30 Mariusz Forecki z Łodzi; godz. 

20.30 Vojtech Bartek z Ostrawy; występ zespołu Es Quartet.

45. 24.03. 
godz. 18.00 Akademickie Koło Filmowe Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA ul. Brud-

nioka 5
Projekcja i dyskusja wokół produkcji Mela Gibsona „Pasja” 

(USA, Włochy 2004). Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

46. 25.03. III Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

godz. 16.00 – Arkadiusz Gola, godz. 16.30 Bielska Grupa Cross, 
godz. 17.30 Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne, godz. 18.30 
Ryszard Kaczmarski, godz. 19.30 Izabela Jaroszewska z Warsza-

wy, godz. 21.00 Maria Śliwa. Koncert zespołu Ekron Project.

47. 25.03. 
godz. 18.00

Cinema Off – pokaz filmów niezależ-
nych DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice – sala kino-

wa ul. 1 Maja  95 Wstęp wolny.

48. 26.03. 
godz. 16.00

Stephen Sinclair & Anthony McCarten 
„Goło i wesoło”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa TZR
ul. Saint Vallier 1

Spektakl komediowy w wykonaniu Sceny Rozmaitości z 
Poznania. Występują: D. Deląg, A. Andrzejewski, H. Go-

łębiewski, M. Zbrojewicz, R. Pazura, T. Sapryk, J. Lenarto-
wicz, P. Królikowski. Reż.: Arkadiusz Jakubik. Cena biletu: 

I miejsca: 60 zł, II miejsca: 50 zł, balkon: 40 zł.

49. 26.03. III Rybnicki Festiwal Fotografii Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

godz. 16.30 Gliwicka Grupa Fotograficzna Precel, godz. 17.30 
Grupa Fotograficzna „Natechwilę” z Katowic, godz. 18.30 

Krzysztof Gołuch, godz. 19.30 Śląskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne, godz. 20.30 Klub Fotograficzny „Format” z Rybnika.

50.
Przesłuch.:

28.03.,  
30.03.,  
5-6.04.

XVI Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej

MDK w Rybniku; Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 
Czerwionce; Miejski Ośrodek 

Kultury w Czerwionce

Karty zgłoszeń – Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
ul. 3 Maja 42, 44-230 Czer-

wionka, tel. 43 11 466

Przesłuchania konkursowe – Dom Kultury w Czerwionce, 
ul. Furgoła 73: 28.03. – zespoły teatralne, 30.03. – zespoły 

taneczne, 5-6.04. – zespoły muzyczne. 
Szczegóły www.mdk.hg.pl

51. 28.03. „Księżniczka Czardasza” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice
Wyjazd spod DK Niewiadom; cena biletu: 38 zł – normalny, 
33 zł – ulgowy. W cenie biletu przejazd i wstęp. Rezerwacja 

miejsc: VIII rząd, zapisy i płatność w DK do 19 marca.

52. 28.03. 
godz. 17.00 Przedszkolaki tańczą i śpiewają DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23 Współorganizator: Przedszkole Nr 25 w Niedobczycach.

53. 29.03. Koncert z cyklu „Muzyka na Ratuszu”: 
Powitanie wiosny

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423; 

RCK tel. 42 22 132
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18

Koncert kameralny, wstęp wolny. Wystąpi: Kwartet „Diapa-
zon” w składzie: K. Świtaj – skrzypce, A. Kołodziej – drugie 

skrzypce, E. Psonak – altówka, J. Majcherczyk – wiolonczela.  
W programie: A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart i inne.

54. 29.03. 
godz. 9.00 Potyczki z ortografią – II etap DK Niedobczyce

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 22 w Niedo-

bczycach.

55. 29-31.03. 
godz. 19.00

„O synach marnotrawnych” czyli Aka-
demickie Rekolekcje Wielkopostne

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Kościół pw. Matki Boskiej 
Bolesnej Prowadzący: ks. Piotr Brząkalik.

56. 30.03. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Premiera kabaretu Noł Nejm. Wstęp 5 zł.

57. 31.03. 
godz. 18.00

„Małe Sztuki dla Bałaganu” 
wg Muzy Pawłowej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Premiera Teatru z Nazwą, reżyseria: Jadwiga Demczuk 
– Bronowska, światło i dźwięk: Piotr Sobik. Wstęp wolny.

58. 31.03. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Premiera kabaretu Noł Nejm. Wstęp 5 zł.

59. 31.03. Ogłoszenie konkursu dla dzieci pt. „Moja 
kolorowa pisanka i stroik wielkanocny”

DK Niedobczyce
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Prace należy składać w Domu Kultury do 14.04.2006 r. 
w godz. 8.00-20.00.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

60. marzec Amatorska Liga Piłki Siatkowej Rybnik 
2005 - 2006 Tadeusz Bonk tel. 603 770 779 Zgodnie z terminarzem do-

stępnym w internecie
Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.

pl/als

61. 02.03. g.17.30 Mecz koszykówki MKKS – młodzicy 
starsi MKKS Rybnik tel. 42 32 511 MOSiR Rybnik, ul. Powstańców 40 Mecz: MKKS Rybnik – NIWA Oświęcim.

62. 07.03. 
godz. 17.30

Mecz koszykówki MKKS – młodzicy 
młodsi MKKS Rybnik tel. 42 32 511 MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców 40 Mecz: MKKS Rybnik – MKS II Zabrze.

63. 08.03. Dzień Kobiet w „Bushido” CRiR „Bushido” tel. 42 28 201 CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1

Zajęcia dla pań będą za darmo od godz. 14.00 – 22.00. 
Więcej www.bushido.rybnik.pl oraz na plakatach.

64. 08.03. 
godz. 16.30 Śląska Liga Juniorek w koszykówce RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)
Hala sportowa MOSiR Bogu-

szowice, ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik – Basket Głuchołazy. 

Wstęp wolny.

65. 09.03. 
godz. 17.30 Śląska Liga Kadetek w koszykówce RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(M. Troszka)
Sala sportowa 

ul. Różańskiego (SP nr 5)
Mecz: RMKS Rybnik – MMKS Dąbrowa G. 

Wstęp wolny.
66. 10.03. g.16.00 Mecz koszykówki MKKS – kadeci MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE-U Rybnik, ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Pogoń Ruda Śl.

67. 13.03. 
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 – MOSM Tychy. Wstęp wolny.

68. 15.03. 
godz. 16.30 Śląska Liga Juniorek w koszykówce RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)
Hala sportowa MOSiR Bogu-

szowice, ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik – Olimpia Wodzisław Śl. 

Wstęp wolny.
69. 17.03. g.16.00 Mecz koszykówki MKKS – kadeci MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE-U Rybnik, ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – MOSM Tychy.
70. 18.03. g.17.00 Mecz koszykówki MKKS – seniorzy MKKS Rybnik tel. 42 32 511 ZSE-U Rybnik,ul. Św. Józefa 30 Mecz: MKKS Rybnik – Polonia Przemyśl.

71. 18.03. 
godz. 17.00 I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)
Hala sportowa MOSiR Bogu-

szowice, ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik – Stal Stalowa Wola. Wstęp 

wolny.

72. 19.03.
Grand Prix Amatorów w Tenisie Sto-
łowym o Indywidualne Mistrzostwo 

Rybnika
CRiR „Bushido” tel. 42 

28 201; MOSiR tel. 42 24 425
CRiR “Bushido” 
ul. Floriańska 1 Szczegóły u organizatorów.

73. 21.03. g.17.30 Mecz koszykówki MKKS – młodzicy 
młodsi MKKS Rybnik tel. 42 32 511 MOSiR Rybnik, Powstańców 40 Mecz: MKKS Rybnik – MKS MOS Katowice.

74. 25.03. godz. 
9.00-13.00

„Grand Prix Rybnika w Szachach Szyb-
kich P-15’ 2006”

Śląski Klub Sportowy Niesłyszą-
cych tel. 456 89 25 (A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń 
ul. Kościuszki 17

Zapisy na 30 min. przed zawodami; wpisowe 5 zł od 
uczestnika.
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Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
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Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
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Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 
tel. 42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).

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

Rada Dzielnicy Śródmieście

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

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

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

Grzegorza Janika, tel. 42 22 909 i Michała Wójcika, ul. Sobieskiego 1.
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne we wtorki 16.30–18.30, środy 16.00–18.00 
i czwartki 15.00–17.00

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

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

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

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

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

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

DRUK:

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki

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

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

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek 
 prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

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

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

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

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

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

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087
(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Chrobrego 2

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

Ruch Autonomii Śląska

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

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

e-mail: rybnik@infomax.katowice.pl

Ważne adresy i telefony:
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