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Drodzy Rybniczanie!
Rozpoczęły się tradycyjne spotkania sprawozdawcze w dzielnicach Rybnika. Służą one 

podsumowaniu rocznej działalności zarządów i rad dzielnic. Dla mnie są one okazją 
do istotnej, bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami rybnickich małych ojczyzn. Są też 
skarbnicą wiedzy i podstawą do podejmowania decyzji, służących rozwojowi naszego 
miasta.

To, jak ważny jest rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego nie podlega 
żadnej dyskusji. Jego istotnym elementem jest dialog społeczny – często trudny, lecz 
w rezultacie przynoszący korzyści każdej ze stron. Gołym okiem widać, że Państwa udział 
w rozwoju naszego miasta jest poważny, o czym świadczy m.in. rosnąca frekwencja na 

dzielnicowych spotkaniach. Tak jak dotychczas, chcę z Państwem rozmawiać o ważkich problemach. Jestem 
otwarty na wszelkie konkretne propozycje z Państwa strony i wierzę, że tylko w ten sposób będę mógł speł-
nić Państwa oczekiwania. Wyznaję zasadę, że sprawowanie władzy i podejmowanie najważniejszych decyzji 
w mieście powinno się opierać na dialogu z mieszkańcami. Lokalne społeczności są dla mnie najlepszym doradcą, 
a ewentualna konstruktywna krytyka z ich strony mobilizuje do pozytywnych działań. 

Podczas tegorocznych spotkań w dzielnicach, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, chciałbym też rozmawiać 
z Państwem na temat proponowanej listy 65 zadań inwestycyjnych, przewidzianych do ewentualnej realizacji 
w latach 2007–2013. Lista ta, w formie ankiety, zamieszczona została już na miejskiej stronie internetowej 
www.rybnik.pl. Tam też można zagłosować na indywidualnie wybraną inwestycję. Realizacja wymienionych 
zadań to jeszcze nic pewnego. To ogólny zarys ewentualnych inwestycji, zaproponowanych przeze mnie na 
podstawie diagnozy i analizy szeroko zarysowanych możliwości miasta. Nie znamy jeszcze unijnych wytycznych 
budżetowych na lata 2007–2013, więc lista ta jest raczej świadectwem zapobiegliwości i zdolności planowania 
procesów inwestycyjnych. Co więcej, nie chcę tak ważnej rzeczy, jak przygotowanie naszego miasta do możli-
wości wykorzystania unijnych pieniędzy, zostawiać na ostatnią chwilę.

Propozycje te zostaną skonfrontowane z Państwa bezpośrednimi oczekiwaniami, a internauci już teraz licznie 
oddają swe głosy we wspomnianej ankiecie. Poddając Państwa opinii listę 65 inwestycji, proszę o wskazanie 
tych najbardziej potrzebnych dla Rybnika. Proszę zarazem, żebyście spojrzeli na nie przez pryzmat całego miasta, 
a nie jedynie swojej dzielnicy. Co więcej, jeśli uważacie Państwo, że warto do zaproponowanej przeze mnie 
listy dodać inne konkretne zadania, jestem otwarty na każdą realną propozycję z Państwa strony. 

Warto przypomnieć, że przecież największa nasza miejska inwestycja za unijne pieniądze – budowa kanalizacji 
sanitarnej, jest odpowiedzią na liczne i wieloletnie głosy mieszkańców dzielnic. Dzisiaj budujemy kanaliza-
cję, realizując Państwa potrzeby. Przy okazji tej ogromnej inwestycji zmagamy się również z utrudnieniami, 
o których zawsze staram się mówić otwarcie. Jestem jednak przekonany, że za kilka lat zapomnimy o nich, 
a z dobrodziejstw kanalizacji będziemy się cieszyć. 

Tymczasem, sprawą dla mnie równie istotną jak przygotowanie Rybnika do przyszłej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej, jest pilne dokończenie inwestycji utrudniających nam codzienne życie. To przede wszystkim 
porządkowanie terenów po budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach. Jak tylko uporamy się z zawiłościami 
formalno–prawnymi i pogoda pozwoli, rozpoczniemy stosowne prace. Ponadto, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, ukończone zostanie asfaltowanie nowego ronda przy ulicach Raciborskiej i Dworek w centrum 
miasta. Zostanie też udrożniona ulica Żorska. To, że te dwie modernizacje przeciągnęły się w czasie, zawdzię-
czamy niekorzystnym przepisom przetargowym i konieczności wydania unijnych pieniędzy w krótkim czasie.

Za utrudnienia w poruszaniu się po niektórych ulicach naszego miasta serdecznie Państwa przepraszam. 
Zdaję sobie sprawę, że niewielu interesują zawiłości prawne i nieprzystająca do życia ustawa o zamówieniach 
publicznych – rozumiem to. Proszę jednak o odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości. 

Życzę Państwu długo wyczekiwanego wiosennego słońca i zapraszam na dzielnicowe spotkania.

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Laureatka Grand Prix 
Ilona Sojda z Kielc.

Ekspresyjny Janusz Radek.

Jarosław Chojnacki 
wystąpił w podwójnej 
r o l i :  d a w n e g o 
laureata i jednego 
z  w y k o n a w c ó w 
k o n c e r t u 
piosenek Jacka 
Kaczmarskiego.

Świetny koncert dała 
Justyna Steczkowska. Si lna reprezentac ja 

Rybnika: Anna Pawlus, 
Jarosław Hanik i Karina 
Abrahamczyk.

W koncercie „I tak warto żyć” wystąpili 
wszyscy laureaci dotychczasowych edycji 
OFPY.

Czytaj na str. 22–23.



Sesja Rady Miasta – 22 lutego

Co roku o tej samej porze Radę Miasta elektryzuje temat zmiany taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Tym razem 
było podobnie, choć... — Po raz pierwszy od kilku lat w mieście nie zdrożeje 
woda. Zmieni się natomiast taryfa dotycząca ścieków — mówił prezydent Adam 
Fudali podczas sesji, w trakcie której nie zabrakło też wzruszających 
momentów.

Woda bez zmian

W cieniu tragedii... 
Cykliczną informację o pracach w mie-

ście prezydent Adam Fudali rozpoczął 
od przypomnienia zdarzeń, jakie miały 
miejsce na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich, okazją do tego było 
zaproszenie na sesję Magdaleny Kani, 
żony tragicznie zmarłego mieszkańca 
Boguszowic. — Głęboko poruszony krzywdą 
i cierpieniem, wystąpiłem z apelem o pomoc 
materialną dla poszkodowanych i rodzin ofiar 
i podjąłem decyzję o otwarciu konta, na które 
chętni do niesienia pomocy mogą dokonywać 
wpłat — przypomniał prezydent. Prośba 
została skierowana do mieszkańców, przed-
stawicieli firm handlowych i usługowych, ban-
ków oraz instytucji prowadzących działalność 
gospodarczą i inwestycyjną na terenie Rybni-
ka. Jak poinformował prezydent, na koncie, 
które nadal pozostaje otwarte, na dzień 22 
lutego znajdowało się 23.126, 62 zł. Prezydent 
wymienił i podziękował prawie 30 firmom 
oraz osobom prywatnym, wśród których byli 
m.in. radni, za to, że w obliczu tragedii nie 
pozostali obojętni na nieszczęście i ból po-
krzywdzonych (Oficjalne podziękowanie pre-
zydenta na str. 11). Również miasto udzieliło 
rodzinie zmarłego wsparcia w formie zasiłku 
celowego w wysokości 3 tys. zł, a 5 tys. zł 
przekazał prezydent Katowic Piotr Uszok. 
Wykorzystując obecność na sesji Magdale-
na Kania zwróciła się do wszystkich, którzy  
w trudnych dla niej i jej rodziny momentach 
nie szczędzili pomocy i wsparcia: — Dzięku-
jemy za każdą chwilę, którą „wycięliście” ze 
swojego życia i poświęciliście nam; dziękujemy 
za zadumę i modlitwę; to naprawdę bardzo 
wiele dla nas znaczy — mówiła wyraźnie 
wzruszona M. Kania. 

Następnie prezydent poinformował rad-
nych, że wspólnie z prezydentami Jastrzębia 
i Wodzisławia złożyli odwołanie od decyzji 
wojewody w sprawie odmowy komunalizacji 
mienia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Jastrzębiu Zdroju, a w konsekwencji 
sprawa ma być ponownie rozpatrzona.  
A. Fudali mówił też o malejącej kwocie 
środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007–2013: — Przy tak zaplanowanych 

środkach pod dużym znakiem zapytania stoją 
nasze plany związane z budową drogi Pszczyna 
– Racibórz — mówił prezydent. Stąd też po-
stulat o zwiększenie w ramach RPO środków 
na transport, z którym będzie występować 
Związek Subregionu Zachodniego oraz stałe 
„lobbowanie” za koniecznością budowy drogi 
Pszczyna – Racibórz, jak to miało miejsce 
podczas spotkania z udziałem ministra 
transportu Jerzego Polaczka, do którego 
doszło z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. — Należy liczyć na przychylność 
polityków — mówił prezydent, podkreślając, 
jak ważne to zadanie dla rozwoju całego 
regionu. 

W swoim wystąpieniu prezydent mówił 
również o 35 osobach bezrobotnych z Ryb-
nika, które zostały zatrudnione w ramach 
prac społecznie użytecznych w Rybnickich 
Służbach Komunalnych, Zarządzie Zieleni 
Miejskiej oraz Powiatowym Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności. Umowy 
zawarte zostały na okres 6 miesięcy, w trakcie 
których osoby są zobowiązane do przepraco-
wania 8 godzin tygodniowo, przy miesięcz-
nym wynagrodzeniu 320 zł. Propozycje takie 
przedstawiono 50 osobom, jednak nie wszy-
scy chcieli z nich skorzystać. Przypomnijmy: 
prace społecznie użyteczne mogą wykonywać 
osoby bezrobotne z terenu Rybnika, zare-
jestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
które utraciły prawo do zasiłku. 

 

Budżetowe modyfikacje
Tradycyjnie już zmiany w budżecie 

miasta Rybnika na 2006 r. omówił skarb-
nik Bogusław Paszenda. A rozpoczął od 
wyjaśnień na temat zwiększenia docho-
dów i wydatków o kwotę 8.061.621,91 zł,  
co wynika m.in. z dotacji z Banku Gospodar-
stwa Krajowego (672.907,55 zł) na sfinanso-
wanie remontu i przebudowy 5 budynków 
mieszkalnych przy ul.  Ogrodowskiego  
w dzielnicy Paruszowiec–Piaski i wpłaty 
trzech oświatowych zakładów budżetowych 
realizujących zadania Phare (RCEZ, ZSE–U  
i ZSB) – środków unijnych w kwocie 345.800 zł  
otrzymanej z budżetu z końcem 2005 r. oraz 
nadwyżki środków obrotowych w kwocie 
401.446 zł. Ponadto po stronie wydatków 

przeznacza się 744.722 zł na udział własny 
miasta w sfinansowaniu remontu 4 budyn-
ków mieszkalnych przy ul. Andersa w Nie-
dobczycach i ich przebudowę na budynki  
z lokalami socjalnymi oraz kwotę 26.601,96 zł 
na zwiększenie wydatków dzielnic w związku 
z oszczędnościami w roku ubiegłym. Ponad  
5 tys. zł przeznacza się również na sfinan-
sowanie kosztów zakupu sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania do prowadzenia 
obsługi finansowo – księgowej w Gimnazjum 
nr 5; kwota 697.618 zł przekazana zostanie 
na zadanie „Wsparcie na modernizację oferty 
edukacyjnej” w ramach programu Phare,  
a 2.500 zł na prowadzenie zajęć w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
w Przedszkolu nr 17 w dzielnicy Smolna.  
O specyfikę tych zajęć pytała radna RIO Kry-
styna Stokłosa. — Część dzieci, szczególnie 
w początkowym okresie rozwoju, ma pewne 
kłopoty motoryczne, które wiążą się z psychiką 
i wczesne wspomaganie pozwala wszystkie 
bariery oraz „wczesne deficyty” szybko wyłapać  
i zminimalizować — wyjaśniał wiceprezydent 
Jerzy Frelich, tłumacząc, że w przyszłości 
w budynku przy ul. Karłowicza powstanie 
specjalna pracownia, która będzie takie za-
dania realizować. Zainteresowanie radnych 
wzbudziła również informacja o zwiększeniu 
o 30.000 zł dotacji dla Rybnickiego Centrum 
Kultury na sfinansowanie druku „Gazety 
Rybnickiej”, z uwagi na zwiększenie od marca 
br. objętości pisma do 52 stron i zastosowa-
nie pełnego koloru. Wiesław Zawadzki 
(SLD) chciał wiedzieć ile obecnie kosztuje 
wydanie jednego numeru „GR” i ile będzie 
kosztować po zmianach, a Kazimierz Zięba 
(SdPl) pytał o motywy zwiększenia objętości  
i rodzaj informacji, jakie po zmianie znajdą się  
w gazecie, a także dał pod rozwagę propozy-
cję częściowej odpłatności za „GR”. Nawiązał 
też do kosztującego 13 zł tygodnika samo-
rządowego, który radni otrzymują, a którego 
on „nie czyta od deski do deski”, więc nie 
żałowałby, gdyby go nie dostawał. Prezydent 
odpowiadał, że wystarczy zajrzeć do aktual-
nego budżetu miasta, by zapoznać się z kwotą 
wydawania „GR”, ale uściślił, że idzie o 250 
tys. zł. Wracając do zwiększenia dochodów 
i wydatków w budżecie miasta – ING Bank 
Śląski przekazał miastu kwotę 2000 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu gaśni-
czego dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej, a do budżetu wprowadza się 
również m.in. dotację z budżetu województwa 
śląskiego na budowę Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w kwocie 600.000 zł  
i dotację na realizację Działania 2 w ramach 
inicjatywy wspólnotowej EQUAL „Odzie-
dzicz pracę” w kwocie 4.681.308 zł. 

W przetargu na system monitoringu wizyj-
nego miasta udało się wybrać ofertę niższą  
o 1.317.653,90 zł od kosztorysu inwestorskie-
go, a uzyskane w ten sposób oszczędności  
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postanowiono przeznaczyć na kilka innych 
zadań. I tak 78.000 zł – na wymianę krzeseł 
w sali kinowej DK Niedobczyce, z uwagi na 
ich zły stan techniczny, spowodowany ponad 
40–letnią eksploatacją; 275.000 zł – na zain-
stalowanie bandy zabezpieczającej tor żużlowy 
na stadionie przy ul. Gliwickiej (pozostałe, 
niezbędne na ten cel środki – 25.000 zł, zo-
staną uzupełnione z oszczędności wydatków w 
2006 r.); 3.000 zł – na remont pokrycia dachu 
i malowanie elewacji konteneru „Rybaczów-
ka” w dzielnicy Paruszowiec–Piaski; 240.000 
zł – na modernizację zaplecza stadionu 
piłkarskiego MKS Rymer w Niedobczycach, 
wreszcie 600.000 zł – na przebudowę boiska 
sportowego wraz z zapleczem socjalnym  
i szatnią TKKF w Radziejowie. Pozytywnie 
o inwestycji w Niedobczycach wypowiadał 
się radny z tej dzielnicy Henryk Ryszka 
(BSR), który dziękował za podjęcie decyzji 
o remoncie, a radny Andrzej Wojaczek 
(PiS) z aprobatą przyjął fakt, że znalazły się 
fundusze na bandy żużlowe oraz boiska, ale 
zastanawiał się czy nie udałoby się również 
wyasygnować środków na wykonanie trybun 
na stadionach w Chwałowicach i Wielopolu. 
— Prawie w każdej dzielnicy są podobne po-
trzeby — odpowiadał prezydent i przypomniał 
o kilku przeprowadzonych w ostatnim czasie 
modernizacjach boisk na terenie miasta. 
Zwrócił też uwagę na klasę chwałowickiego 
obiektu i zapewnił, że również miłośnicy mi-
ni-żużla doczekają się trybun, ale obecnie dla 
tej dzielnicy najważniejsze jest uporządkowa-
nie wjazdu na teren kopalni samochodów cię-
żarowych oczekujących na załadunek węgla  
i opracowanie projektu rewitalizacji tego 
terenu przy użyciu środków unijnych. K. Sto-
kłosa zastanawiała się czy wybór najtańszej 
oferty w przetargu na monitoring nie wpły-
nie na jakość tego systemu i czy spełnia on 
wszystkie wymogi, ale prezydent uspokajał, 
że nie ma takich obaw, a paradoksalnie prze-
sunięcia przetargowe na tym zadaniu wpłynę-
ły na lepszą jakość monitoringu, bo zgodnie  
z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy, 
musi on umożliwiać nie tylko zapis obrazu, 
ale też dźwięku. — Monitoring w naszym 
mieście zapewni najwyższej technologii zapis 
cyfrowy. Kwestią pozostaje jedynie pozytywne 
zakończenie przetargu, ale mam nadzieję, że 
wreszcie się nam uda ...  — mówił prezydent. 
Głos w dyskusji zabrał też K. Zięba, sugeru-
jąc, że pieniądze zaoszczędzone w przetargu 
na monitoring w Śródmieściu powinny posłu-
żyć na realizację tego systemu na Nowinach,  
w Boguszowicach czy Niewiadomiu, szcze-
gólnie mając na uwadze dewastacje bu-
dynków przez „grafficiarzy”: — Monitoring 
przyhamowałby tę samowolę — mówił radny. 
Prezydent przypomniał, że zgodnie z zapisem 
w wieloletnich programach inwestycyjnych, 
takie dzielnice jak Chwałowice, Nowiny 
czy Boguszowice, zostaną objęte systemem  

monitorowania w następnej kolejności. 
Najpierw  pojawi się on w centrum i jego 
okolicach. 

W uchwale czytamy również o zmniejszeniu 
dochodów i wydatków o kwotę 1.866.105 zł  
w związku z zakończeniem procedury kon-
kursowej i brakiem możliwości uzyskania 
dofinansowania w ramach „Programu ła-
godzenia” na budowę kanalizacji sanitarnej 
ul. Wodzisławskiej. Jednocześnie zmienia 
się nazwę zadania na „budowę kanalizacji 
deszczowej na ul. Wodzisławskiej” i na 
jego realizację przeznacza się środki własne  
w kwocie 2.400.000 zł. Z kolei na budowę kana-
lizacji sanitarnej miasto wystąpi do WFOŚiGW  
z wnioskiem o pożyczkę. Jeżeli idzie o prze-
niesienia wydatków, to m.in. 96.560 zł prze-
znacza się na wymianę systemu sygnalizacji 
pożaru w Muzeum, gdyż obecnie stosowany 
ulega częstym awariom i nie daje możliwości 
precyzyjnego zlokalizowania miejsca pożaru, 
a oszczędności w kwocie 51.600 zł z przetargu 
na remont sal chemicznych w Zespole Szkół 
im. Powstańców zostaną przeznaczone na 
uzupełnienie środków na sfinansowanie opra-
cowania dokumentacji projektowej na budowę 
sal gimnastycznych przy G nr 2 i II LO. 

Radni dokonali też zmian w planie przy-
chodów i wydatków oświatowych zakładów 
budżetowych i Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej oraz w planach finansowych Gminne-
go, a także Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  
w planie finansowym Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kar-
tograficznym i w wieloletnich programach 
inwestycyjnych. 

Dyskusję nad uchwałą prezydent A. Fudali 
rozpoczął od odpowiedzi na pytania zadane 
podczas posiedzenia Komisji Finansów przez 
jej członków. Wyjaśnił więc wątpliwości 
Kazimierza Salamona (BSR) odnośnie 
remontu chodnika po zakończeniu prac na 
ul. Wodzisławskiej, tłumacząc, że na ten 
cel środki nie są zabezpieczone. Zapewnił 
jednak, że fragmenty w szczególnie złym 
stanie zostaną wyremontowane. Przybliżył też 
zasygnalizowany przez Stanisława Stajera 
(RIO) temat Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych: — Zgodnie  
z ustawą w gminie musi powstać punkt zbiera-
jący materiały, które nie mogą się znaleźć na 
wysypisku śmieci, takie jak rtęć, stare baterie 
czy przeterminowane lekarstwa. Będzie on 
zlokalizowany na terenie Rybnickich Służb 
Komunalnych, a koszt zadania wyniesie 
492.100 zł — odpowiadał prezydent, który 
ustosunkował się również do zgłoszonych 
przez K. Stokłosę kwestii przeciekającego 
dachu w filii SP nr 11 przy ul. Winklera i bu-
dowy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą 
gruntu na ul. Żorskiej. Podczas posiedzenia 
Komisji Lidia Rosół (BSR) pytała też  
o 8 bloków na osiedlu przy ul. Lompy  

i Bogusławskiego w Boguszowicach, a prezy-
dent wyjaśnił, że remonty kapitalne dachów 
są zaplanowane w budżecie ZGM i będą 
realizowane. Inny członek Komisji Finan-
sów RM radny W. Zawadzki poinformował,  
że również miał przygotowane pytania, które 
chciał zadać podczas posiedzenia komisji, 
jednak nie mógł w nim uczestniczyć, bo nie 
został wpuszczony do UM i nikt nie wyjaśnił 
mu dlaczego. Dopiero później dowiedział 
się, że przyczyną był fałszywy alarm bom-
bowy. Ponadto radny SLD zwrócił uwagę,  
że środki w małych dzielnicach nie są wyko-
rzystywane i przechodzą na drugi rok, a du-
żym dzielnicom wciąż ich brakuje. Prezydent 
nawiązał do „bombowego” zdarzenia, które 
spowodowało ewakuację i blokadę całego 
urzędu, a służby pirotechniczne były zmuszo-
ne do sprawdzania wszystkich pomieszczeń. 
Rozważano też zmianę miejsca posiedzenia 
Komisji Finansów: — Przykro mi, że nie 
został pan poinstruowany — odpowiadał 
prezydent, podsumowując fałszywy alarm: 
— Był to głupi, ale bardzo kosztowny żart.  
W dalszej części dyskusji radny K. Zięba 
chciał wiedzieć dlaczego przeznacza się 
39.200 zł na opracowanie uproszczonego 
planu uporządkowania lasów prywatnych. 
— To wymóg ustawowy  — odpowiadał  
A. Fudali, natomiast H. Ryszka nawiązał do re-
montów 5 budynków na Paruszowcu Piaskach  
i 4 budynków przy ul. Andersa, a całą uchwa-
łę radni przyjęli przy 22 głosach poparcia,  
1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. 

 

Teoretyczne planowanie 
energetyczne

— Bezpieczeństwo energetyczne naszego 
miasta jeżeli idzie o prąd, gaz i ciepło jest 
zapewnione — mówił Józef Cyran podczas 
omawiania „Założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe Rybnika”, które gmina w oparciu 
o prawo energetyczne ma obowiązek 
opracować i uchwalić. Mimo, iż projekt był 
już radnym znany, został dość szczegółowo 
omówiony, a polem do szerokiej, jak się 
później okazało, dyskusji, była prezentacja, 
jaką przedstawił kierownik pracowni projek-
towej „Energoekspert” Adam Jankowski. 
— Odpowiedzialna za zaopatrzenie w energię  
i wszystkie pozostałe media jest gmina — rozpo-
czął. W „Założeniach do planu...” znalazły się 
informacje na temat stanu istniejącego oraz 
wnioski i oceny, które posłużyły do powstania 
studium na temat rozwoju zapotrzebowania 
na energię na terenie gminy. A. Jankowski 
mówił o planowaniu energetycznym na 
szczeblu lokalnym, a sporo miejsca poświęcił 
zapotrzebowaniu na energię cieplną i bez-
pieczeństwu systemu ciepłowniczego. Wspo-
mniał m.in. o Elektrociepłowni Chwałowice: 
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— System dystrybucyjny jest w niezłym stanie, 
nie było takich awarii, jak choćby w Dąbrowie 
Górniczej, ale jeżeli idzie o perspektywy długo-
terminowe, bez wątpienia, elektrociepłownia 
w Chwałowicach wymaga odbudowy blisko 
połowy potencjału wytwórczego — mówił, 
informując jednocześnie, że w tej kwestii 
wstępne deklaracje ze strony EC już padły, ale 
trudno na dzień dzisiejszy ocenić, na ile jest to 
wiążące. Zwrócił też uwagę na elektrociepłow-
nię w Jankowicach i ciepłownię na terenie  
b. kop. „Rymer”, która ma wysoki poziom 
strat w systemie dystrybucyjnym oraz na ko-
nieczność monitorowania przez gminę planów 
rozwoju: — Gmina musi wyegzekwować plany 
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i oce-
nić, które z nich zapewnią zasilanie w perspek-
tywie strategicznej — stwierdził A. Jankowski. 
Pracownik „Energoekspertu” mówił też  
o energii odnawialnej – wykorzystaniu bioma-
sy i używaniu kolektorów słonecznych oraz  
o współpracy z gminami sąsiednimi; przeana-
lizował też rozwój miasta i nawiązał do dofi-
nansowania likwidacji niskiej emisji: — Naj-
większą popularnością cieszą się rozwiązania 
indywidualne na bazie ekologicznych kotłów 
opalanych węglem i przy wzroście ceny gazu ta 
tendencja będzie się nasilała — prognozował. 
A. Jankowski porównywał też ceny ciepła, 
wyjaśniając, że jeżeli idzie o elektorciepłow-
nię w Chwałowicach, utrzymują się one na 
średnim poziomie i zapewniał, że ewentualne 
wyprowadzenie ciepła z elektrowni „Rybnik” 
wymaga inwestycji, które w konsekwencji nie 
pozwolą na utrzymanie niskiej ceny ciepła. Do 
tematu powrócili radni podczas dyskusji.

— W zakresie energii elektrycznej Rybnik 
jest miastem bezpiecznym i nie wymaga na 
chwilę obecną interwencji ze strony miasta 
— mówił A. Jankowski, omawiając też kwe-
stie zapotrzebowania na energię elektryczną, 
dystrybucję, jej zużycie i poziom taryf. — Jego 
dostępność jest wysoka — mówił z kolei  
o zapotrzebowaniu na gaz w mieście, zwra-
cając przy tym uwagę na cenę gazu, która 
wykazuje tendencję wzrostową. 

Warto nadmienić, że „Założenia...” są 
jedynie podstawą do opracowania planów 
rozwoju przez działających na terenie gminy 
operatorów sieci ciepłowniczych, gazowych  
i elektroenergetycznych oraz planów rozwoju 
źródeł ciepła. „Założenia” są też podstawo-
wym warunkiem w przypadku starań o pozy-
skanie środków pomocowych dla rozwoju lub 
modernizacji infrastruktury energetycznej 
miasta.   

W trakcie dyskusji W. Zawadzki odniósł 
się do możliwości pozyskiwania gazu z od-
metanowania i zwrócił uwagę na pogorszenie 
powietrza nad miastem, bo jak mówił, kiedyś 
Rybnik jawił się jako „wczasowa miejscowość, 
a teraz medialnie jesteśmy jednym z najbar-
dziej zanieczyszczonych miast”. A. Jankowski  

tłumaczył, że wynika to z warunków klimatycz-
nych i położenia geograficznego miasta i nale-
ży dążyć to tego, by niska emisja była zmniej-
szana, co zresztą w Rybniku ma miejsce. (Do 
tematu smogu radni wrócili w końcowej części 
sesji). H. Ryszka nawiązał też do ciepłowni na 
Rymerze, a Romuald Niewelt (BSR) w wypo-
wiedzi przerywanej przez przewodniczącego 
RM Michała Śmigielskiego ze względu na 
jej długość, zwrócił uwagę, że plan jest waż-
nym aktem dla gminy, a przedstawione opra-
cowanie budzi zaufanie i jest dobrym począt-
kiem do rozważań na przyszłość, by zapewnić 
Rybnikowi wystarczającą ilość ciepła i energii  
i wprowadzić zmiany, gdyż jak mówił „(...) stan 
obecny nie zadawala mieszkańców; powinny 
zostać opracowane kierunki, żeby zmniejszyć 
niską emisję i objąć zdalnie zasilanym ciepłem 
większą część mieszkańców, wskazać też inne 
źródła ekonomiczne i ekologiczne”. Radny 
mówił również m.in. o nie wykorzystywaniu 
dostępnego ciepła, wskazując na osiedla 
wokół ciepłowni w Chwałowicach i w rejonie 
ER, a zakończył propozycją powołania komi-
sji, która pracowałaby w oparciu o założenia 
planu, by miasto było lepiej zasilane w ciepło 
i inne źródła energii. W podobnym tonie 
wypowiadał się A. Wojaczek, którego cieszą 
gwarancje dotyczące zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło czy paliwa gazowe. Radny 
zwrócił jednak uwagę, że elektrociepłownia 
w Chwałowicach ma rezerwy, które wystar-
czyłyby na doprowadzenie ciepła na osiedle 
znajdujące się w jej pobliżu. Zdaniem radnego 
odbyłoby się to z pożytkiem dla wszystkich  
i wpłynęło na likwidację niskiej emisji. 

Posiłkując się przedstawionym opracowa-
niem K. Zięba stwierdził, że miastu nie grozi 
sytuacja braku energii cieplnej i elektrycznej, 
ale jak mówił „(...) jesteśmy po to, by za te no-
śniki próbować płacić jak najmniej”. Dlatego 
zwrócił uwagę na możliwość pozyskania cie-
pła z ER: — Elektrownia nie musi podgrzewać 
przez cały rok zbiornika wodnego. To ciepło 
można pozyskać do ogrzewania budynków 
— mówił. W odpowiedzi usłyszał ponownie, 
że wyprowadzenie ciepła z ER wiąże się  
z dużymi nakładami, a J. Cyran dodawał, że 
wolna moc cieplna z ER zostanie wykorzysta-
na przez strefę przemysłową, która powstanie 
w rejonie elektrowni. Przekonywał ponadto, 
że w sytuacji „kiedy ciepło z ER pójdzie do 
systemu, jego cena będzie porównywalna  
z PEC–em”. Józef Ibrom (BSR): — Trzeba 
skończyć z mitem o cieple odpadowym z ER 
— mówił, zwracając uwagę na fakt, że aby wy-
korzystać ciepło z jednego bloku ER potrze-
ba ogromnych inwestycji. I takie działanie 
byłoby opłacalne, ale tylko wówczas, gdyby 
ER ogrzewała cały Rybnik, co wiązałoby się z 
koniecznością zaprzestania działalności przez 
elektrociepłownię w Chwałowicach. Radny 
Ibrom mówił też o wykorzystaniu rezerw 
ciepła dla rejonu ER i strefy przemysłowej  

i nawiązał do sugerowanej przez radnych 
możliwości podłączenia okolicznych dzielnic 
jak Golejów czy Grabownia: — Taki system 
ciepłowniczy nie opłaca się dla rozproszonego 
budownictwa, bo to jest za drogie. Opłaca się 
jedynie do budownictwa zorganizowanego na 
blokach  — mówił. 

St. Stajer poruszył temat źródeł energii od-
nawialnej tj. słonecznej, wiatrowej czy wodnej, 
a A. Jankowski odpowiadał: — Z doświadczeń 
wynika, że na Śląsku w bilansie gminy, energia 
odnawialna odgrywa raczej marginalną rolę 
— mówił, podkreślając jednocześnie, że nie 
znaczy to, że gmina nie może ich promować, 
a J. Cyran dodawał: — Jedno źródło energii 
odnawialnej już mamy – to pompy cieplne 
w Kamieniu, a szykujemy się do odzyskania 
energii z gazu na wysypisku śmieci. K. Salamon 
zwrócił uwagę na fakt, że ok. 62% ogrzewania 
cieplnego uzyskuje się z pieców węglowych,  
co nie powinno dziwić, bo Rybnik „węglem 
stoi”, a nowoczesne piece węglowe wypo-
sażone są w podajniki retortowe i mają 
sprawność ponad 80%, czyli można je po-
równywać z piecami gazowymi lub olejowymi:  
— W mieście preferujemy tych mieszkańców, 
którzy chcą we własnym gospodarstwie domo-
wym zainstalować ekologiczne piece. Od 2000 r.  
do 2005 r. ponad 2 tys. gospodarstw wymie-
niło stare piece na nowoczesne z paleniskiem 
i podajnikiem retortowym — mówił radny. 
— Wykorzystujemy również środki z Gmin-
nego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW na wymianę i modernizację 
kotłowni we wszystkich naszych miejskich 
obiektach – szkołach, budynkach ZGM,  
a więc nasze środowisko jest co roku o kilka 
procent czystsze — mówił, a zainteresowanych 
monitoringiem powietrza odesłał na jedną ze 
stron internetowych. Bronisław Drabiniok 
(PO) pytał o peryferyjne dzielnice, gdzie nie 
ma gazu i nie można zapewnić dostaw ciepła 
rurociągami, dlatego postulował skoncentro-
wanie się na wymianie pieców na ekologiczne, 
na zasadach podobnych do tych, które mają 
miejsce w Tychach. Temat podchwycił rad-
ny Tadeusz Gruszka (PiS) sugerując, aby  
w przyszłym budżecie miasta tak zaplanować 
ilość środków na wymianę kotłów na retorto-
we w domkach jednorodzinnych, by zachęcić 
jak najwięcej mieszkańców do podejmowania 
takich działań. Podsumowując dyskusję głos 
zabrał prezydent: — Prawo energetyczne jest 
jednym wielkim knotem legislacyjnym. Dysku-
tujemy nad założeniami do planu, a nie nad 
planem i to jest zasadnicza różnica. Problem  
w tym, że gmina ma plan energetyczny, a ge-
storzy sieci czyli gazownicy, elektrownia i do-
starczyciele ciepła, mają swoje plany rozwoju.  
I plan energetyczny gminy niczego im nie na-
rzuca i do niczego nie zobowiązuje. Państwa 
dyskusja ma jedynie odniesienie do gospodarki 
rynkowej – jeżeli gestor sieci będzie widział 
korzyści to, na przykład wyprowadzi ciepło  

z elektrowni lub wprowadzi alternatywne nośni-
ki energii do naszych domów, ale o tym będzie 
decydował rynek. Prezydent nie zgodził się 
ze złą oceną stanu powietrza, podkreślając, 
że smog, jaki pojawił się nad miastem był 
wydarzeniem incydentalnym i przekonywał, 
że dane statystyczne potwierdzają, „(...)  
że powietrze w naszym mieście jest zdecydowa-
nie czystsze i poprawiło się od czasu wygaszenia 
Huty Silesia czy RZN–ów”.   

Do projektu uchwały dołączono również 
załącznik dotyczący sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia do 
publicznego wglądu „Założeń do planu...”. 
(Treść uwag znalazła odzwierciedlenie  
w opracowaniu, a zasygnalizowane propo-
zycje zostały uwzględnione). Radni przyjęli 
załącznik przy jednym głosie wstrzymującym 
się, a identycznym stosunkiem głosów poparli 
całą uchwałę.       

Woda bez zmian, 
ścieki do dyskusji...

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
ścieków wzbudziło spore emocje, choć 
przystępując do gigantycznego programu 
budowy kanalizacji w mieście należało li-
czyć się z podwyżkami. Tym razem dotyczy-
ły one jedynie ścieków, co wbrew pozorom 
radnych nie usatysfakcjonowało. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, odbiorców podzielono 
na dwie grupy – pobierających wodę na cele 
bytowe i przemysłowe. W pierwszej grupie 
znalazły się gospodarstwa domowe, wspólnie 
z tzw. pozaprzemysłowymi odbiorcami (pu-
bliczne szkoły, szpitale, przedszkola, instytucje 
państwowe, samorządowe, wojsko, policja 
i in.), a w drugiej – przemysłowi odbiorcy 
usług. Ci pierwsi za m3 dostarczanej wody 
zapłacą podobnie jak w roku ubiegłym 4,25 zł  
(brutto), drudzy równie niezmiennie – 4,30 zł  
(brutto). Od 1 kwietnia wzrośnie natomiast 
taryfa za odprowadzanie ścieków, która będzie 
wynosić 4,63 zł (brutto) za m3 (do tej pory 
było 4,07 zł), co oznacza wzrost o 0,56 zł. Nie 
zmieniła się również opłata abonamentowa, 
która jest uzależniona od typu wodomierza 
głównego lub wodomierza w lokalach (dla 
przypomnienia: najpopularniejszy wodomierz 
o średnicy Fi 15–20 skutkuje miesięczną opła-
tą w wysokości 6,29 zł, największy Fi 80–150 
– 139,06 zł.). Sytuacja nie zmieniła się rów-
nież w przypadku opłaty za podlicznik na wodę 
bezpowrotnie straconą, czyli taką, którą np. 
podlewamy ogródek, a która wynosi 3,15 zł.  
W przypadku odbioru ścieków od klienta 
posiadającego własne ujęcie wody, obowią-
zująca stawka opłaty abonamentowej, tak jak 
dotychczas wynosi 3,15 zł. (Taryfy publikujemy 
w Monitorze na str. 40). 

Jak poinformował referujący projekt  

wiceprezydent J. Cyran, wniosek taryfowy uzy-
skał pozytywną opinię audytora miejskiego,  
a szczegóły, wykorzystując prezentację multime-
dialną, omówił prezes PWiK Janusz Karwot,  
przypominając o modelu finansowym, który 
był załącznikiem do umowy zawartej po-
między miastem, PWiK oraz EBOR–em  
w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej. 
Zgodnie z tym modelem, w 2006 r. koszt 1m3 
dostarczonej wody mógłby wynosić – 6,07 zł,  
a zostanie utrzymany na poziomie roku 
ubiegłego – 3,97 zł netto, a w przypadku ceny 
odprowadzania 1m3 ścieków model finansowy 
przewidywał 7,42 zł, a proponowana taryfa 
to 4,33 zł netto. Jeżeli idzie o udział opłat za 
wodę i ścieki w dochodach rozporządzalnych 
domowych budżetów to suma stawek m3 
wody i ścieków wynosi 8,88 zł, a z modelu 
finansowego była przewidywana na poziomie 
14,44 zł. Jak wyjaśniał J. Karwot, podwyżka 
stawek za odprowadzanie ścieków dla śred-
niego gospodarstwa domowego będzie rodzić 
skutek finansowy w postaci 3,56 zł. Prezes 
PWiK wyjaśniał też, że rozbieżności między 
rzeczywistą ceną a modelem finansowym  
i decyzja o utrzymaniu stawki za dostarczanie 
wody na poziomie ubiegłorocznym, wynikają 
z ograniczenia kosztów – spadku strat wody  
w sieci wodociągowej i mniejszej liczby awarii. 
J. Karwot poinformował również, że na jedne-
go mieszkańca Rybnika w 2005 r. dostarczono 
77,5 litra wody, miasto jest skanalizowane  
w 71,3%, a wodociągi posiada 98% gospo-
darstw. — Prognozujemy, że na 2006 rok zu-
życie wody wzrośnie z 77, 5 l. do 78, 1 l., choć, 
jak widać, nie jest to znaczący wzrost — mówił 
J. Karwot, a do tematu radni odnieśli się  
w swoich wystąpieniach. 

Podczas dyskusji, pełniący funkcję pre-
zesa Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Stanisław Lenert, chwalił spadek awarii 
wodociągowych, ale stwierdził, że nie może 
pogodzić się z tak wysoką ceną za odbiór 
ścieków, bo wzrost o 0,56 zł oznacza spory 
problem dla spółdzielni i bardzo duże ob-
ciążenie dla mieszkańców, którzy ubożeją. 
Zaapelował też, nie po raz pierwszy, aby radni 
nie głosowali uchwały, gdyż stawki i tak wejdą 
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf określonych 
przez przedsiębiorstwo: — Niech PWiK  
w oparciu o własne wyliczenia podnosi cenę za 
odprowadzanie ścieków — mówił, tłumacząc, 
że wówczas nikt nie będzie szukał winnych  
w RM. Janusz Karwot: — Postępujemy zgodnie 
z prawem – wniosek przygotowujemy w oparciu 
o  ustawę i rozporządzenia. I nie jest możliwe, 
by samodzielnie prezes lub zarząd mogli podjąć 
decyzję o wprowadzeniu takich taryf. Jest prze-
widziana procedura prawna i musimy się do 
niej dostosować. Zdaniem K. Stokłosy, fakt, 
że ustawa zobowiązuje przedsiębiorstwo do 
przedłożenia RM swoich propozycji stawek 
nie oznacza, że Rada musi je przyjąć: — Pro-

ponuję, abyśmy w tym roku pozwolili żeby była 
to suwerenna decyzja PWiK, bo obojętnie czy 
uchwałę przyjmiemy, podwyżka i tak wejdzie  
w życie — mówiła radna, zapewniając, że bę-
dzie głosować przeciwko tej uchwale. Odmien-
nego zdania był Michał Chmieliński (BSR), 
który przekonywał: — Po to jesteśmy radnymi,  
by wypowiedzieć się na temat miejskiej spółki  
i wyrazić swój pogląd w głosowaniu. Z kolei 
dla prezydenta propozycja radnych jest prze-
jawem „metody strusia”, chowającego głowę  
w piasek: — Nie podejmując tej uchwały taryfy 
wejdą w życie, ale narażamy budżet na urucho-
mienie środków, które mamy zabezpieczone  
w budżecie miasta na poręczenie spłaty kre-
dytu, w wyniku umowy miasta z EBOR–em.  
A poręczenie dla spłaty tego kredytu na rok 2006 
to kwota 6 mln 321 tys. zł. Proszę to wziąć pod 
uwagę. Radna K. Stokłosa odpowiadała, że nie 
może być mowy o metodzie strusia, bo radni 
nie chowają głowy, ale zajmują konkretne 
stanowiska i ostatecznie będą głosować. Do 
trudnej sytuacji spółdzielni w obliczu podwyż-
ki nawiązał też K. Zięba, który mówił, że naj-
większe konsekwencje poniosą „blokowiska”  
i spółdzielnie mieszkaniowe: — Określony pro-
cent lokatorów nie płaci czynszu, w tym opłat 
za wodę, ale spółdzielnie muszą za nią płacić 
— mówił. Zastanawiał się również, czy wzrost 
opłaty za odprowadzanie ścieków nie wpłynie 
negatywnie na przyłączanie się do kanalizacji. 
J. Karwot odpowiadał, że nie ma takich obaw, 
bo mieszkańcy chcą mieszkać w bardziej kom-
fortowych warunkach, a jako przykład podał 
Kamień, gdzie w okresie 4 miesięcy podłączyło 
się 48% posesji. Ponadto: — Mieszkańcy są 
świadomi, że koszt odprowadzania ścieków 
przez kanalizację sanitarną jest zdecydowanie 
tańszy, praktycznie 10–krotnie, niż koszt wywo-
zu beczkowozem — zapewniał J. Karwot, do-
dając, że skanalizowanie miasta oznacza jego 
rozwój. W nawiązaniu do tematu H. Ryszka 
pytał o liczbę mieszkańców, którzy podłączyli 
się do kanalizacji w Zamysłowie. Prezes PWiK 
wyjaśniał, że w tej dzielnicy programem ob-
jętych jest 731 posesji, a do końca roku 2005 
podłączyło się 128, co stanowi 17%. — Do 
podłączenia pozostały 603 posesje, dla których 
wydaliśmy już 82 warunki techniczne; w Kamie-
niu podłączyliśmy 383 posesje, pozostało 410 
— wyjaśniał szef wodociągów, zapewniając, 
że nie są to złe wskaźniki i ponownie wskazał 
na różnice w kosztach odprowadzania ścieków 
po przyłączeniu się do kanalizacji. Wspomniał 
też o ofercie PWiK i uproszonych procedurach 
wydawania warunków technicznych w związku 
ze zmianą prawa budowlanego.

W dalszej części dyskusji K. Stokłosa pytała, 
skąd PWiK ma tak optymistyczne prognozy 
odnośnie zwiększenia zużycia wody, skoro  
w latach 2001–2005 ono systematycznie mala-
ło. — Nie są to perspektywy na wyrost, gdyż będą 
podłączane nowe firmy jak Focus, Plaza czy 
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Carrefour. Miasto się rozwija i my również jeste-
śmy z tego zadowoleni, bo zwiększamy sprzedaż. 
Ponadto prowadzimy akcję uszczelniania pobo-
ru wody, bo są osoby, które bez umowy pobiera-
ją wodę i za nią nie płacą — mówił J. Karwot, 
zwracając uwagę, że zgodnie z ustawą, tego 
typu działania należy rozpatrywać w katego-
riach przestępstwa (jeżeli idzie o ścieki) lub 
wykroczenia (w przypadku wody). Takich zda-
rzeń („bezumownego” pobierania wody) było 
w naszym mieście 168. Prezes mówił też  
o kłopotach z magnesami neodymowymi, na 
które jednak PWiK znalazło już antidotum  
w postaci sygnalizatorów, które są naklejane 
na wodomierze. — Jednocześnie wymieniamy 
wodomierze na bardziej dokładne — mówił. 
Radna RIO uzyskała też wyjaśnienia odnośnie 
rocznych rat kapitałowych z tytułu spłaty kre-
dytu i rocznej wartości amortyzacji. Stawkę za 
odbiór ścieków W. Zawadzki nazwał „drakoń-
ską podwyżką” i przekonywał, że jej propono-
wany wzrost nie jest niczym uzasadniony,  
a miasto chroni monopolistę; dlatego zapowie-
dział, że zagłosuje przeciwko przyjęciu uchwa-
ły. — Miasto deleguje przedstawicieli do rady 
nadzorczej PWiK, ale nie wiemy, kto to jest i ile 
zarabia. Nigdy ich nie ma jak podejmujemy tę 
uchwałę — mówił radny, nawiązując również 
do tematu obniżonego podatku od nierucho-
mości dla PWiK. — To nie jest tak, że zostaje 
podjęta decyzja o obniżeniu podatku od nieru-
chomości i z tego tytułu przedsiębiorstwo ma 
jakieś nieuzasadnione korzyści, bo wszystko 
dzieje się zgodnie z prawem i znajduje odzwier-
ciedlenie we wniosku taryfowym — wyjaśniał 
Karwot. — Podatek od nieruchomości został 
obniżony tylko w zakresie sieci kanalizacyjnych, 
od sieci wodociągowej jest w pełnej wysokości. 
W. Zawadzki domagał się ujawnienia składu 
rady nadzorczej PWiK, do czego nawiązał też 
radny B. Drabiniok, który pytał również  
o przyczyny podwyżki odprowadzania ścieków 
właśnie o kwotę 0,56 zł. — Wynika to z ustawy 
— mówił J. Karwot, posiłkując się tabelami  
i opinią audytora, który dokonał weryfikacji,  
w oparciu o materiały źródłowe. — Dane są 
zweryfikowane i prawdziwe. Szef wodociągów 
zapewnił ponadto, że informacje o Radzie 
Nadzorczej PWiK są ogólnie dostępne, bo 
wynika to z prawa, a zainteresowanych odesłał 
na stronę internetową pwik-rybnik.pl., gdzie 
można również... podać stan odczytu licznika. 
Jednak B. Drabiniok uznał, że dostęp do inter-
netu nie jest powszechny, w przeciwieństwie 
do wody, a J. Karwot zapewnił, że informacje 
o Radzie są jawne i kto chce je otrzyma.  
Z kolei M. Chmieliński poruszył kwestię ewen-
tualnych konsekwencji dla PWiK, gdyby nie 
wprowadziło ono podwyżki stawki za odbiór 
ścieków i apelował, by w pismach, mających 
zachęcić mieszkańców do podłączania się do 
kanalizacji, postawić na marketing, aby uwy-
puklić oszczędności, na jakie mogą liczyć z tego 

tytułu. Odpowiadając na pytania, J. Karwot 
omówił procedury, jakie mogłyby zaistnieć, 
gdyby taryfa stała na stałym poziomie, wskazu-
jąc na teoretyczny przypadek tzw. krytycznej 
sytuacji finansowej oraz zobowiązania miasta 
określone w umowie gwarancji wsparcia pro-
jektu. Zwrócił jednak uwagę, że to jedynie 
teoretyczne rozważania, bo bank nie dopuścił-
by do takiej sytuacji. Poza tym do EBOR–u 
składane są raporty kwartalne, półroczne  
i roczne i nie ma zastrzeżeń co do sposobu 
prowadzenia inwestycji i wypełniania zo-
bowiązań bankowych. Nawiązując do akcji 
marketingowej poinformował, że w lokalnej 
telewizji kablowej pojawia się program mający 
promować podłączenia do sieci. Poza tym na 
stronie internetowej PWiK jest prezentacja 
przybliżająca tę tematykę, a w planach są ko-
lejne działania, również z udziałem „GR”. St. 
Stajer odniósł się do wpływów, jakie z nowych 
przyłączy i podwyżki ścieków trafią do kasy 
przedsiębiorstwa i mówił o corocznych pod-
wyżkach PWiK. J. Karwot tłumaczył, że pomi-
mo podwyżek i tak udaje się utrzymać stawki 
poniżej modelu finansowego, a prezydent 
przypomniał, że od chwili podpisania programu 
wiadomo było, że czekają nas podwyżki i jest 
to wiedza, jaką posiadają wszyscy radni. Zwró-
cił też uwagę, że proponowane ceny są zdecy-
dowanie niższe od modelu finansowego. 
Radny RIO pytał też czy wodomierz w budyn-
ku jednorodzinnym może być traktowany jako 
wodomierz lokalowy. — Nie, bo to wynika  
z definicji, a ta bezpośrednio z zapisów prawa 
— odpowiadał J. Karwot. St. Stajer nawiązał 
też do spółki „Best–Eko”, która również pro-
ponuje podwyżki stawek za odprowadzanie 
ścieków jednak mniejsze niż PWiK, i, jak mówił 
radny, nie ma w perspektywie nowych podłą-
czeń; planuje jednak dalsze modernizacje in-
westycyjne. J. Karwot: — Firma „Best–Eko” nie 
prowadzi tak szerokiego programu inwestycyjne-
go jak miasto. Głos w dyskusji zabrał również 
R. Niewelt, odpowiadając na uwagi o mono-
polu przedsiębiorstwa zgłaszane przez  
B. Drabinioka, odnosząc się do monopolistów 
z branży energetycznej, którzy są niezależni od 
miasta, a PWiK – spółka z udziałem miasta, 
pyta o zdanie RM. R. Niewelt mówił, że gdyby 
gospodarka przedsiębiorstwa była nierozsądna, 
ewentualne straty musiałoby pokryć miasto. 
Zwrócił też uwagę, że wzrost opłat za ścieki 
oznacza co miesiąc podwyżkę o 3,5 zł. W koń-
cowej fazie dyskusji T. Gruszka pytał o odbior-
ców przemysłowych, a Tomasz Zejer (PiS) 
powrócił do kwestii zużycia wody: — Zmniej-
szenie zużycia wody o 10 litrów na mieszkańca 
na dobę w ciągu ostatnich 5 lat, jawi się jako 
tendencja idąca w kierunku zapaści cywilizacyj-
nej — mówił. Do wspomnianej przez radnego 
PiS cywilizacji nawiązał też J. Karwot zwracając 
uwagę na nowe technologie i urządzenia, któ-
re znacznie ograniczają zużycie mediów, w tym 
wody: — Zmywarka daje nawet 10–krotny  

spadek zużycia wody w porównaniu ze zmywa-
niem pod bieżącą wodą. Podobnie urządzenia 
sanitarne czy nowoczesne pralki — stwierdził 
szef wodociągów. J. Karwot poinformował, że 
mimo wszystko Rybnik plasuje się w średniej 
grupie zużywających wodę, ale, jak mówił, 
biorąc pod uwagę rozwój, ta ilość będzie się 
zwiększała, i „dobijemy” do 90 litrów na głowę. 
Takim zużyciem wody mogą pochwalić się 
Katowice. Radny T. Zejer i J. Karwot wymie-
nili jeszcze uwagi czy poziom zużycia wody jest 
przejawem tego, że rybniczanie są „brudni” czy 
też „oszczędni”, a w podsumowaniu długiej 
dyskusji głos zabrał A. Fudali, ustosunkowując 
się do wypowiedzi wielu radnych. Mówił, że 
rozumie problemy, jakie dla spółdzielców 
oznacza podwyżka, ale zauważył, że kłopot 
stanowi raczej sposób egzekwowania należno-
ści od lokatorów. Nawiązał też do rady nadzor-
czej PWiK, w której zasiadają, jak mówił „(...) 
jedynie fachowcy – nie ma ani jednego mojego 
znajomego – jest radca prawny, prawnik – pra-
cownik Wydziału Mienia i pracownik Wydziału 
Rozwoju – absolwent Akademii Ekonomicznej – 
trzech superfachowców. Oprócz nich w Radzie 
zasiada też dwóch przedstawicieli załogi”. Prezy-
dent przypomniał raz jeszcze, że proponowane 
taryfy są zdecydowanie niższe od modelu finan-
sowego, i że należy cieszyć się z utrzymania na 
ubiegłorocznym poziomie stawek opłat za wodę. 
— Od trzech kadencji nie pamiętam roku, by nie 
było podwyżek cen wody — mówił. Prezydent ma 
świadomość, że radni odpowiadają za trudne 
decyzje, ale przypomniał, że miasto realizuje 
nieprawdopodobnie duże zadanie, ale zapewnia 
ono rozwój. — Przywilejem opozycji jest krytyko-
wanie, ale nie usłyszałem, że tych podwyżek nie 
należy wprowadzać, bo koszty wewnątrzzakładowe 
są za wysokie, że jest błąd w wyliczeniach, że przy-
jęto złe założenia do kalkulacji, że są nadmierne 
zyski w przedsiębiorstwie lub za wysokie wynagro-
dzenia. Opozycja mówi „nie”, bo kieruje się myślą: 
„dla mojego elektoratu będzie dobrze jeżeli skryty-
kuję propozycję i opowiem się za nie podwyższa-
niem stawki za odprowadzanie ścieków”. W. Za-
wadzkiego nie usatysfakcjonowała wypowiedź 
dotycząca rady nadzorczej, mówił też o wzroście 
stawki za ścieki w stosunku do inflacji, a St. Stajer 
odniósł się do dziury w budżecie miasta i jego 
zadłużenia. 

Całą uchwałę przyjęto przy 15 głosach po-
parcia, 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 

Wodnych tematów ciąg dalszy...
Radni zatwierdzili też plan rozwoju  

i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2006–2010, przedłożony przez 
firmę „Best–Eko” oraz taryfy dla zbio-
rowego odprowadzania ścieków z terenu 
jej działania do oczyszczalni ścieków 
w Kłokocinie. Jak wyjaśnił J. Cyran, plan 
„Best–Eko”, który był przedmiotem oceny 
audytora, zawiera m.in. planowany zakres 

usług kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 
rozwojowo – modernizacyjne i racjonalizu-
jące wprowadzanie ścieków do oczyszczalni, 
nakłady inwestycyjne w poszczególnych 
latach i sposoby finansowania planowanych 
inwestycji. — Firma chce w kolejnych latach 
przeznaczyć ok. 3,5 mln zł na modernizację 
urządzeń odprowadzających ścieki — mówił 
wiceprezydent. Zanim radni przystąpili do 
głosowania W. Zawadzki uściślił, jaką stawkę 
za odprowadzanie ścieków będą płacić miesz-
kańcy Boguszowic, a St. Stajer nawiązał do 
oczyszczalni w Kłokocinie i jej rezerw oraz 
do budowy kanalizacji w tej dzielnicy i part-
nerstwa publiczno – prywatnego. Uchwałę 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym 
się, podobnie jak taryfę dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązującą na 
terenie działania „Best–Eko” w Boguszo-
wicach. Od 1 kwietnia cena za 1 m3 ścieków 
wynosić będzie 3,77 zł (było 3,61 zł). Radny 
Zawadzki wrócił do kwestii monopolu PWiK, 
porównując przedsiębiorstwo z „Best–Eko”, 
która to firma, jego zdaniem „stara się i nie 
zdziera z mieszkańców, jednak i tak mieszkań-
cy z tego nic nie mają, bo PWiK będzie ściągać 
swoją cenę”. 

Zielone pomniki 
Kierując się względami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi, radni uznali podlega-
jące ochronie drzewa rosnące na terenie 
miasta za pomniki przyrody. Na liście zna-
lazły się dąb szypułkowy i klon zwyczajny ze 
Śródmieścia, wierzby kruche z Okrzeszyńca, 
tulipanowiec amerykański z Chwałowic, lipy 
drobnolistne w dzielnicy Rybnik–Północ, Go-
lejowie i Ochojcu oraz dąb szypułkowy z Po-
pielowa. Rosną one na gruntach należących 
do gminy, skarbu państwa, a trzy z nich – na 
gruntach prywatnych, których właściciele 
złożyli już stosowne oświadczenia w sprawie 
zgody na objęcie ich ochroną prawną. Drzew 
będących pomnikami przyrody nie wolno 
niszczyć, uszkadzać, zanieczyszczać gleby czy 
umieszczać tablic reklamowych. Wszystkie  
z wymienionych drzew są wysokie i dłu-
gowieczne, charakteryzują się znacznym 
obwodem, ciekawym pokrojem korony, 
dekoracyjnymi liśćmi, korą, kwiatostanem 
lub owocami, a niektóre jak tulipanowiec 
amerykański są okazami wyjątkowo rzad-
kimi. Dlatego, jak czytamy w uzasadnieniu, 
ich ochrona przyczyni się do wzbogacenia 
i urozmaicenia walorów przyrodniczych 
miasta. Nie dziwi zatem fakt, że radni po 
uprzednim obejrzeniu zdjęć wymienionych 
drzew, przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Powtórka z... nagród
Radni ponownie zajęli się uchwałą  

w sprawie określenia warunków, trybu 
przyznawania, rodzajów i wysokości  

nagród oraz wyróżnień przyznawanych za 
wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym. 
Projekt był dyskutowany na sesji grudniowej 
(„GR” nr 1), ale, jak wyjaśniła wiceprezydent 
Ewa Ryszka, nadzór prawny wojewody 
zwrócił uwagę, że uchwała posiada znamiona 
aktu prawa miejscowego, w związku z czym 
nie wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale po 
upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. Fakt, 
że uchwała została zakwestionowana przez 
wojewodę i ponownie wróciła pod obrady 
radnych, spowodował opóźnienie wejścia 
w życie, a co za tym idzie, wymusił zmiany 
w jednym z punktów uchwały. Dotyczą one 
terminów składania wniosków o przyznanie 
nagród i wyróżnień sportowych, ogłoszenia 
plebiscytu na najlepszego sportowca roku 
miasta Rybnika (I połowa maja) oraz jego 
rozstrzygnięcie (I połowa czerwca). Przypo-
mnijmy: na wyróżnienia i nagrody mogą liczyć 
zawodnicy zrzeszeni w rybnickich klubach 
sportowych, medaliści Mistrzostw Polski, 
Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich i Para-
olimpijskich. Prawo zgłoszenia kandydatów 
do nagród i wyróżnień przysługuje osobom 
fizycznym i organizacjom oraz instytucjom  
z terenu miasta. Kandydatów do nagrody 
dla najlepszego sportowca roku zaproponuje 
kapituła pod przewodnictwem prezydenta. 
Wyboru laureata dokonają mieszkańcy po-
przez oddanie w plebiscycie głosu na jednego 
z kandydatów. 

Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Studium do lamusa
Likwidacja Policealnego Studium Za-

wodowego funkcjonującego w Rybniku 
przy ul. Kościuszki 41 nie wzbudziła 
żadnych uwag. W związku z wygaśnięciem 
cyklu kształcenia oraz brakiem od 1997 r. 
naboru w PSZ, placówka z dniem 31 sierpnia 
przestanie istnieć. Majątek ruchomy oraz 
dokumentacja stają się majątkiem Zespołu 
Szkół im. Powstańców Śląskich. Podobne 
ustalenia dotyczą nauczycieli i pracowników 
obsługi zaangażowanych w likwidowanym 
Studium. Po zreferowaniu projektu przez  
J. Frelicha, radni przyjęli go jednomyślnie.  

Konkursy dla pryncypałów
Radni przychylili się do ogłoszenia  

w roku 2006 konkursów na stanowiska 
dyrektorów rybnickich szkół i przedszkoli 
oraz placówek oświatowych prowadzo-
nych przez miasto. Dotyczy to placówek, 
w których dyrektorom mija kadencja, m.in. 
SP nr 5, SP nr 18, SP nr 28, G nr 2, OPP 
„Przygoda”, RCEZ, P nr 36. W grupie 18 
placówek znalazły się i takie, które refe-
rujący J. Frelich proponował wykreślić  
z projektu uchwały, jak G nr 1, G nr 3  
i  G nr 13.  Dyrektorzy wymienionych  

gimnazjów zwrócili się bowiem do prezydenta 
o przedłużenie im o rok możliwości prowa-
dzenia tych szkół z uwagi na wiek emerytalny, 
a prośby prezydent rozpatrzył pozytywnie. 
Niespodziewanie projekt wywołał ożywioną 
dyskusję, a dotyczyła ona dyrektora SP nr 16, 
który znalazł się w podobnej sytuacji. Wice-
przewodniczący RM Jan Mura: — Czy nie 
można tych przepisów zastosować również do 
dyrektora SP nr 16, który w przyszłym roku też 
osiągnie wiek emerytalny i nie ma sensu, żeby 
startował w konkursie, a po roku rezygnował. 
J. Frelich wyjaśniał, że dyrektor nie złożył  
w Wydziale Edukacji stosownego pisma w tej 
sprawie, a radni dopytywali się dlaczego nie 
został poinformowany o spotkaniu z udzia-
łem innych dyrektorów, którym kończy się 
powierzenie funkcji dyrektorskiej, czy wciąż 
ma szanse, by skorzystać z tej możliwości i czy 
na następnej sesji może pojawić się uchwała 
w tej sprawie. Głos zabierali T. Gruszka,  
W. Zawadzki, M. Śmigielski i K. Stokłosa,  
a wiceprezydent odpowiadał, że dyrektor 
SP nr 16 musiałby napisać pismo, ale trudno 
dziś przewidzieć, jak ustosunkuje się do 
niego prezydent, więc pod głosowanie oddał 
radnym projekt takiej, a nie innej uchwały. 
Poza tym: — Każdy wie, w jakiej jest sytuacji, 
zna termin, kiedy kończy mu się powierzenie 
funkcji dyrektora szkoły i może zdecydować 
czy już teraz przechodzi na emeryturę, czy też 
zwróci się do prezydenta o przedłużenie mu 
powierzenia na rok, bo ustawa o zaopatrzeniu 
emerytalnym z przywilejami dla nauczycieli, 
kończy swój bieg w przyszłym roku. Razem  
z emeryturami górniczymi została przesunięta 
o rok. I ten moment jest tu decydujący. Nie 
wiadomo co zamierza dyrektor SP nr 16, bo 
jak tłumaczył wiceprezydent, każdy dyrektor, 
któremu w tym roku kończy się powierzenie 
funkcji, a który kwalifikuje się do przejścia 
na emeryturę, może to zrobić i zrezygnować 
z pracy, może też wystartować w konkursie 
na kolejne 5 lat; zgodnie z ustawą ma rów-
nież możliwość pójścia na emeryturę w 2007; 
wreszcie może zrezygnować z dyrektorowania 
i zostać nauczycielem. Po tych wyjaśnieniach 
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Plan zmieniony
Jednogłośnie radni poparli przystąpie-

nie do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu przy ul. Podmiejskiej w dziel-
nicy Wielopole. Dotyczy to terenów prze-
znaczonych na potrzeby utworzenia strefy 
przemysłowej, gdzie stworzy się możliwość 
utworzenia miejsc pracy związanych z pro-
dukcją. Omawiany teren poszerza istniejącą 
część strefy przemysłowej, tworząc jej cią-
głość od ul. Gliwickiej. Poprawi to możli-
wość inwestowania i stworzenia właściwego 
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Szanowni Państwo!
Niespełna miesiąc temu byliśmy świadkami największej w historii 

Polski katastrofy budowlanej, w której życie straciło 65 osób. Budynek 
Międzynarodowych Targów Katowickich runął nieoczekiwanie, stając się 
pułapką dla setek osób odwiedzających Ogólnopolską Wystawę Gołębi 
Pocztowych.

Jedną z ofiar tej wielkiej tragedii był 35–letni mieszkaniec Rybnika – mąż 
i ojciec dwójki dzieci. Głęboko poruszony krzywdą i cierpieniem rodziny 
zmarłego, dnia 1 lutego br. wystąpiłem z apelem o pomoc materialną dla 
Poszkodowanych i Rodzin Ofiar. Jako Prezydent Miasta podjąłem decyzję 
o otwarciu konta, na które chętni do niesienia pomocy mogą dokonywać 
wpłat. Słowa z prośbą o pomoc zostały skierowane do wszystkich miesz-
kańców Miasta a także do przedstawicieli firm handlowych, usługowych, 
banków oraz innych instytucji, które prowadzą działalność gospodarczą  
i inwestycyjną na terenie naszego Miasta.

Miasto Rybnik udzieliło rodzinie tragicznie zmarłego wsparcia w formie 
zasiłku celowego w wysokości 3.000 zł w związku z zaistniałym zdarzeniem 
losowym, w tym 2.500 zł żonie zmarłego – p. Magdalenie Kani oraz 500 zł  
dla teścia ofiary – p. Józefa Wątroby.

Chciałbym podkreślić także wkład finansowy Prezydenta Miasta Katowice 
– p. Piotra Uszoka, który na mocy umowy podpisanej w dniu 3 lutego 2006 
roku pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Rybnik przekazał 5.000 zł  
z przeznaczeniem na wsparcie rodziny Rybniczanina, który poniósł śmierć 
w wyniku ww. katastrofy.

Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich zebranych o dotychczasowych 
rezultatach ogłoszonego przeze mnie apelu. Na dzień dzisiejszy (22 lutego) na wy-
odrębnionym rachunku bankowym dokonano wpłat na łączną kwotę 23.126,62 zł  
(przyp. red. – później przekazano rodzinie T. Kani kolejną kwotę 2.450,00 zł  
– konto nadal jest otwarte). Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy 
w obliczu tragedii nie pozostali obojętni na nieszczęście i ból pokrzywdzonych. 
Wśród firm, szczególne podziękowania składam na ręce przedstawicieli: Elek-
trowni „Rybnik”, Firmy OPA–ROW Sp. z o.o., Focus Park Rybnik Bis Sp. z o.o., 
Firmy „Getex” Tadeusz Goł, Przedsiębiorstwa „Prefrow”, Przedsiębiorstwa 
Meblowego „Agata” S.A., Przedsiębiorstwa „Utex” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa 
Spedycyjno–Transportowego „Transgór” S.A., Cechu Rzemiosł oraz Małej  
i Średniej Przedsiębiorczości, Firmy Anioł–Car Dealer Renault Sp. z o.o., Firmy 
„Elkon” Zdzisław Konopka, Fabryki „Sygnały” S.A., Zakładu Produkcyjno–Usłu-
gowego Błażej Kaczmarczyk, Firmy „Budexim” Sp. z o.o., Firmy „Auto–lux” 
Stacja Obsługi Samochodów, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Kancelarii 
Notarialnej „Gilner–Ostalecki”, Przedsiębiorstwa „Wenex” Marian Wenckowski, 
Pracowni Urbanistycznej Sp. z o.o., Firmy Classen–Pol S.A., Zakładu „Rzeź-
nictwo–Wędliniarstwo” Antoni Woźniczka, Centrum Handlowego „Misztela” 
Józef Misztela, Zakładu Przemysłowo–Handlowo–Usługowego „Niewielt” s.c., 
Zakładu „Cekol” Cendrowski Jan, Zakładu Instalacyjno–Serwisowego „Nuklid” 
Wiesław Kasprzak, Pracowni Architektury i Grafiki „top Project” Joanna i Marek 
Wawrzyniak, Firmy Odzieżowej „Smuda”. Do osób fizycznych, które zasiliły 
konto ww. akcji należą: prezydent miasta, jego zastępcy, sekretarz miasta, 
skarbnik oraz radni miasta Rybnika, a także Grzegorz Mura, Dariusz Twardzik, 
Jan Wierzgoń, Stefania Rojek, Łukasz Fajkis, Leszek Maryański.

Tragicznym wypadkiem wstrząśnięta była nie tylko Polska, ale i cały świat. 
Dlatego pragnę podkreślić raz jeszcze wartość niesionej przez każdego 
z Państwa pomocy i cieszę się, że jako prezydent miasta mogłem dzięki 
Państwu wesprzeć w ciężkich chwilach rodzinę ofiary.

Jednocześnie nadmieniam, że akcja zbierania środków materialnych nie 
jest jeszcze zakończona. Konto bankowe pn.: „Pomoc dla poszkodowanych 
w wyniku katastrofy na Śląsku” pozostaje w dalszym ciągu otwarte.

Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

Na sesji Rady Miasta prezydent Rybnika Adam Fudali podzięko-
wał firmom, instytucjom i osobom prywatnym za okazaną rodzinom 
ofiar tragedii na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich 
pomoc.

Prezydent dziękuje
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wizerunku strefy, poprzez wprowadzenie 
czytelnej reklamy począwszy od ul. Gliwic-
kiej. Jak wyjaśnił J. Frelich, w poprzednim 
rozwiązaniu teren służył jako izolacja od stre-
fy przemysłowej, jednak ze względu na układ 
zabudowy, izolacja istniejąca po południowej 
stronie terenu, jest całkowicie wystarczająca 
i spełnia swoje zadanie. 

Papieża za wzór...
Placowi położonemu przed bazyliką 

św. Antoniego, usytuowanemu pomiędzy 
ul. Mikołowską a ul. Powstańców nadana 
została nazwa Jana Pawła II. Jak mówił 
pomysłodawca projektu Romuald Niewelt, 
propozycja spotkała się z akceptacją Rady 
Dzielnicy Śródmieście i parafian, a nazwanie 
tego miejsca imieniem papieża–Polaka jest 
zasadne nie tylko ze względu na usytuowanie 
bazyliki i pomnika Jana Pawła II, ale przede 
wszystkim z uwagi na fakt, że Ojciec Święty 
jest dla mieszkańców symbolem wiary, mi-
łości, uczciwości i wzorem do naśladowania. 
Projekt przyjęto jednogłośnie. 

Jedna na „tak”, 
druga na „nie”... 

...w taki sposób radni ocenili dwie skargi 
złożone przez mieszkańców. Pierwszą ze 
skarg na działalność Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego złożyli wspólnie 
państwo B. i A. Konieczni, O. i H. Chrapek, 
U. i J. Konkol. Jak wyjaśniał R. Niewelt, 
Komisja Rewizyjna postanowiła uznać ją za 
niezasadną po tym, jak zapoznała się z licz-
nymi dokumentami i pismami dotyczącymi 
budynków znajdujących się na posesji J. Ja-
sińskiego i jego teścia R. Smołki – sąsiadów 
skarżących. Sprawa toczy się już od 1997 r.,  
a od 2002 r. spór sąsiedzki został rozszerzony 
poprzez skargi i wnioski do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i odwo-
łań od nich do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. — Naszym zdaniem 
należy szukać rozwiązań na gruncie społecznego 
porozumienia — oceniła Komisja Rewizyjna, 
nawiązując do konfliktu sąsiedzkiego pełnego 
zarzutów, które stały się zarzewiem kolejnych 
postępowań. T. Zejer zwrócił uwagę, że tego 
typu spory powinien rozstrzygać sąd, a nie 
Rada Miasta, a W. Zawadzki zastanawiał się, 
co dla dalszych losów skarżących może ozna-
czać decyzja radnych. R. Niewelt wyjaśniał, 
że ma świadomość, że tego typu konflikty 
nie znajdą rozstrzygnięcia na tej sali, ale 
skarga dotyczyła urzędnika, więc należało ją 
rozpatrzyć. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Za zasadną natomiast radni uznali skargę 
M. Piechy na działalność prezydenta. Wnio-
skiem ze stycznia 2002 r. skarżący zwrócił się 
do prezydenta miasta o uregulowanie stanu 

prawnego i wypłacenie odszkodowania za za-
jęcie jego działki pod drogi. Następnie złożył 
skargę dotyczącą przewlekłego rozpatrywania 
jego wniosku, która została skierowana do 
ówczesnej Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i dotychczas nie została rozpoznana. W chwili 
obecnej zebrana została wymagana dokumen-
tacja niezbędna do wystąpienia do wojewody 
śląskiego z wnioskiem o uregulowanie stanu 
prawnego. W następnej kolejności powinna 
zostać ustalona wysokość odszkodowania.  

O smogu, drogach, pożegnaniach 
i nie tylko...

W myśl zasady „last but not least” 
– wolne wnioski, oświadczenia, interpelacje  
i pytania radnych, mimo że ostatnie, wcale 
nie były mniej ważne, bo też radni poruszali 
bliskie im sprawy. A rozpoczął H. Ryszka 
nawiązując do fatalnego stanu dróg po zimie 
oraz do sytuacji w Niedobczycach po tym, jak  
z prac wycofała się Hydrobudowa 9. Do tematu 
dróg ustosunkował się też K. Zięba, zwracając 
uwagę na nieodpowiedni stan chodników na 
ulicach wokół powstającego centrum „Plaza” 
i braku oświetlenia w tym rejonie. A. Fudali 
podzielił opinię, że infrastruktura wokół placu 
budowy jest nieodpowiednia, stąd rozmowy  
i zapewnienia inwestora, że teren zostanie 
uporządkowany, jak warunki pogodowe 
pozwolą i ruszą prace drogowe: — Nie może 
być tak, że samochody dostarczające materiały 
budowlane zaśmiecają całą ulicę — mówił. 
— Będziemy to egzekwować. K. Stokłosa po-
wróciła do gorącego w ostatnim czasie tematu 
kontrolowania dachów pod kątem zalegającego 
na nich śniegu, i stwierdziła, że nie znalazła 
firmy, która profesjonalnie zajmowałaby się 
odśnieżaniem dachów, a takiego zadania nie 
można powierzyć przypadkowym osobom. 
Prosiła więc o rozeznanie rynku i wskazanie 
takiej firmy, bo jak mówiła, nie wystarczy 
nakazać usuwanie śniegu, trzeba też wska-
zać kto może to robić. A. Fudali wyjaśniał,  
że wykaz firm odśnieżających dachy zostanie 
udostępniony, może nawet na interneto-
wej witrynie miasta, ale zwrócił też uwagę,  
że może to zostać odebrane jako promowanie 
na miejskich stronach prywatnych firm. Radna 
otrzymała również informację o tym, że trzy 
uczelnie korzystają z budynków na kampusie 
na zasadzie użyczenia i same pokrywają koszty 
ich utrzymania. K. Stokłosa nawiązała też do 
smogu, sugerując, że po mieście powinno było 
jeździć auto z tubą nagłaśniającą i ostrzegać 
przed wychodzeniem z domu, bo, jak mówiła, 
niewiele osób mogło zajrzeć do internetu. Pre-
zydent wyjaśniał, że pojawienie się smogu nad 
miastem nie jest powodem do dumy, ale też nie 
jest to bomba nuklearna, a również w Żywcu 
– mieście turystycznym tego typu zjawisko 
miało miejsce. Zwrócił też uwagę, że miasto 
podjęło szereg działań, aby poinformować 

mieszkańców o smogu – wiadomości pojawiły 
się na wspomnianej już stronie internetowej,  
w Radio 90 FM oraz w telewizji TVN. W dalszej 
części sesji Zygmunt Gajda (BSR) wspomniał 
o możliwości zasilania całego Subregionu  
w wodę pitną z Czech, a Leszek Kuśka 
(BSR) opierając się na złych doświadczeniach 
z firmą „Rajgras”, wyłonioną do odśnieżania 
dróg lokalnych i gminnych pytał czy nastąpią 
zmiany w procedurach przetargowych dla firm 
zaangażowanych w akcję zima. A. Fudali za-
pewnił, że zmiany w specyfikacji przetargowej 
z pewnością nastąpią, bo jest taka konieczność. 
Na  nierzetelność „Rajgrasu” uwagę zwrócili 
też inni radni. Z kolei Henryk Frystacki 
(BSR) przypomniał o wniosku mieszkańców 
ul. Gliwickiej w sprawie przejścia przez drogę 
w rejonie auto-komisu „Mustang”, gdzie już 
zamontowano odpowiednie słupki, ale, jak 
mówił radny „(...) nie rozwiązało to sprawy,  
bo samochód do sprzedania dalej jest wstawiany 
w pas drogowy; blokuje drogę i utrudnia przej-
ście”. Prezydent uznał, że wyjście jest tylko jed-
no – dostawienie dodatkowych słupków. Radny 
H. Frystacki poruszył też temat wycinki topoli 
na ul. Strąkowskiej, których korzenie niszczą 
drogę, a Roman Widerski (BSR) zastanawiał 
się, czy przewiduje się uruchomienie dodatko-
wych parkingów w rejonie stadionu żużlowego, 
bo mieszkańcy obawiają się napływu kibiców 
speedwaya i blokad uliczek; krytycznie odniósł 
się również do pracy firmy „Rajgras” i jej pod-
wykonawców. Podobnie jak Jan Kruk (BSR), 
który sugerował przygotowanie szczegółowego 
wykazu ulic wraz z firmami odpowiadającymi 
za ich odśnieżanie, a w imieniu mieszkańców 
swojej dzielnicy złożył propozycję, by utworzyć 
linię autobusową, która kursowałaby bezpo-
średnio z Boguszowic do szpitala w Orzepo-
wicach, bo, jak zauważył, obecnie taka podróż 
wymaga przesiadki i zakupu aż dwóch biletów. 
Prezydent odpowiadał, że jeżeli będzie ekono-
miczne uzasadnienie, a autobusy na tej trasie 
będą pełne, to linia ruszy. Następnie T. Gruszka 
poinformował, że członkowie koła radnych 
PiS wnoszą o utworzenie, od początku roku 
szkolnego 2006/2007, technikum górniczego, co 
ich zdaniem, będzie powrotem do wieloletniej 
tradycji w nauczaniu wysokokwalifikowanej ka-
dry dla górnictwa. Potrzebę utworzenia takiej 
szkoły potwierdziły również władze Kompanii 
Węglowej. — Najważniejszym argumentem 
przemawiającym za powstaniem w mieście 
technikum jest zagwarantowanie jego absol-
wentom zatrudnienia w kopalniach KW S.A., 
co jest szczególnie ważne w czasach bezrobocia 
na poziomie kilkunastu procent — podsumował 
T. Gruszka, który dał również pod rozwagę 
możliwość przywrócenia w Rybniku innych 
techników. Radny mówił, że oczekuje na ze-
stawienie wyników egzaminów maturalnych  
w liceach profilowanych, w stosunku do pozo-
stałych liceów i innych szkół w naszym regionie.  
A .  Fudal i  przypomniał  o  wydatkach  

oświatowych jakie ponosi gmina, dlatego uznał, że wyjściem z sy-
tuacji byłoby utworzenie przez Kompanię społecznego technikum 
górniczego. — Dziwi mnie pana stanowisko, zważywszy, że absolwen-
ci mieliby zapewnione zatrudnienie — mówił T. Gruszka, a prezydent 
odpowiadał, że są to gwarancje zatrudnienia „na dziś” i żaden 
analityk nie odważy się zapewnić, że górnictwo będzie rentowne za 
10 i 15 lat i w związku z tym nie ma pewności zatrudnienia. Zwrócił 
też uwagę na podejmowane przez miasto działania z zakresu edu-
kacji – od przedszkola do szkół wyższych oraz na fakt, że technika 
górnicze znajdują się w miastach ościennych – Knurowie, Jastrzębiu 
czy Wodzisławiu. Pomysł z powstaniem TG poparł radny RIO St. 
Stajer, mówiąc o gwarancjach zatrudnienia dla absolwentów oraz 
zapewniając, że w przypadku tej szkoły nie trzeba budować nowych 
obiektów, więc koszty byłyby nieporównywalne z wybudowaniem 
Zespołu Szkół Wyższych. Radny powrócił również do tematu ka-
nalizacji w dzielnicy Kłokocin i uzyskał odpowiedź negatywną na 
pytanie, czy istnieje koncepcja zmiany trasy odprowadzenia ścieków 
z nowobudowanej kanalizacji w części Starych Boguszowic i Gotar-
towic do oczyszczalni w Kłokocinie. B. Drabinioka interesowało czy 
miasto jest ubezpieczone na okoliczność wypłacania odszkodowań 
właścicielom pojazdów, którzy uszkodzili swoje auta i doprowadzili 
do kolizji w wyniku dziur w drogach; czy były zażalenia i skargi na 
stan nawierzchni, a także czy miasto prowadzi rozmowy z inwesto-
rem, który rozpocząłby w naszym mieście działalność produkcyjną, 
a nie związaną jedynie z handlem. — Handel jest poważną gałęzią 
gospodarki — odpowiadał A. Fudali. — Szanse na nowe miejsca 
pracy są jeżeli uda nam się zaktywizować strefę przemysłową przy 
ul. Podmiejskiej. Prezydent wyjaśniał też, że ze względu na spore 
koszty miasto nie jest ubezpieczone na wypadek odszkodowań 
drogowych, co nie znaczy, że takowych nie wypłaca. Mówił też, że 
roszczenia zgłaszają przede wszystkim kierowcy poruszający się po 
drogach w dzielnicach, w których jest budowana kanalizacja, ale 
firmy, które wykonują te prace miały obowiązek się ubezpieczyć. 
Następnie radny RIO Longin Bednorz poinformował o kłopotach 
z parkowaniem, na jakie skarżą się pacjenci, ich rodziny oraz perso-
nel Centrum Medycznego przy ul. Byłych Więźniów Politycznych. 
Przyjeżdżający do placówki zmuszeni są parkować na ul. Mikołow-
skiej i Powstańców, co naraża ich na mandaty. Radny powrócił też 
do wciąż aktualnej sprawy oblodzonych nawierzchni, nawiązując 
do terenu wokół pawilonu „Biedronka” przy ul. Wodzisławskiej. 
Zdaniem L. Bednorza, w myśl kodeksu, tego typu zaniedbania są 
wykroczeniem, dlatego próbował rozmawiać na ten temat z kie-
rownictwem „Biedronki”, jednak bezskutecznie. 

Po raz ostatni na sesji obecna była Helena Musioł z Biura 
Obsługi Rady Miasta, dla wszystkich... pani Aldonka. Jej pra-
cę docenili, wręczając bukiet kwiatów, prezydent A. Fudali  
i przewodniczący RM M. Śmigielski: — Ta sesja jest ostatnią 
kiedy widzimy się w roli służbowej, bo myślę, że będziemy mieli 
przyjemność nieraz panią tutaj gościć. Chciałem podziękować za 
pracę, codzienną sympatię i uśmiech; pewnie niektórzy z nas byli 
trochę uciążliwi, ale pani zawsze była dla nas uprzejma. Życzymy 
na emeryturze przyjemności z wychowywania wnuków. Wzruszona 
pani Aldona podziękowała za życzliwość, z jaką spotykała się  
w swojej pracy i zapewniała, że wszyscy radni na długo pozo-
staną w jej serdecznej pamięci. Żartowała: — Mam nadzieję,  
że pan Bóg nie pozbawi mnie tej pamięci zbyt szybko. O wyjątko-
wej życzliwości pani Aldonki zaświadczyć mogą nie tylko radni;  
my też coś o tym wiemy... 

(S)

Kolejna sesja RM odbędzie się
29 marca.
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— Panie radny, 
gospodarka komu-
nalna to pojęcie bar-
dzo pojemne. Proszę 
przybliżyć naszym 
czytelnikom jakimi 
problemami zajmuje 
się komisja, którą pan 
kieruje?

— Rzeczywiście, 
zakres działania ko-
misji jest bardzo sze-
roki, a w poprzedniej 

kadencji był jeszcze szerszy, bo zajmowaliśmy się 
również sprawami ochrony środowiska, będący-
mi dziś w gestii Komisji Przemysłu Górniczego, 
Ekologii i Rolnictwa. W zakresie naszych zainte-
resowań jest wszystko to, czym zajmują się Ryb-
nickie Służby Komunalne, Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, a ostatnio także priorytetowa te-
matyka dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej. 
Nim wydamy opinię o danym projekcie uchwały, 
konsultujemy się z kierownictwem miejskich 
jednostek, a ich szefowie składają również przed 
komisją sprawozdanie ze swojej działalności. 
Pomaga nam to zorientować się w aktualnych 
problemach RSK, ZGM czy PWiK. W sumie 
od początku kadencji zaopiniowaliśmy ok. 90 
projektów uchwał.

— Które z nich uważa pan za szczególnie 
ważne, jeśli chodzi o problematykę związaną 
z zadaniami RSK?

— Najważniejsza jest uchwała budżetowa, bo 
to ona decyduje o ilości środków finansowych 
przeznaczonych na ich działalność. Dzięki 
nim modernizowany jest sprzęt do utrzymania 
dróg, wybudowano nowy magazyn soli, która, 
nawiasem mówiąc, tej zimy była szczególnie 
potrzebna. Jeśli idzie o komunalne składowisko 
odpadów, nasza komisja wypowiada się głównie 
w sprawie inwestycji – te na przestrzeni kilku 
lat dopasowały obiekt do norm europejskich. 
Szczególnie ostra dyskusja, również na forum 
komisji, dotyczyła planowanego umiejscowienia 
w pobliżu składowiska sortowni odpadów. Osta-
tecznie decyzja jeszcze nie zapadła, ale ta sprawa 
jest przykładem kontrowersyjnego problemu, 
z jakimi radni mają do czynienia. Ale taki zakład 
jest w mieście potrzebny. Ostatnio nasza komisja 
opiniowała ważny dla miasta i jego mieszkańców 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Rybnika.  

— Jednym z najważniejszych pociągnięć 
miasta w sferze gospodarowania komunalnymi 
zasobami mieszkaniowymi było umożliwienie 
wykupu mieszkań z dużymi upustami...

— Aktualnie miasto posiada ponad 6,5 tys. 
mieszkań w ok. 400 budynkach, co stanowi blisko 
15,5% całego miejskiego zasobu. Jego utrzymy-
wanie jest dla miasta ogromnym obciążeniem. 
Efektem przegłosowanej przez komisje i Radę 
Miasta uchwały o sprzedaży gminnych lokali 
powinno być, zgodnie z polityką miasta, zmniej-
szenie do 2008 roku gminnego zasobu miesz-
kalnego o ponad 1200 mieszkań. Wpływy ze 
sprzedaży mieszkań szacuje się na ok. 1,5 mln zł. 
Cała polityka mieszkaniowa miasta zawarta jest 
w Programie gospodarowania zasobem miesz-
kaniowym gminy Rybnik na lata 2003–2008, też 
przyjętym w formie uchwały. Program, zawiera-
jący prognozę wielkości zasobu w poszczegól-
nych latach, analizę potrzeb remontowych, pla-
nowaną sprzedaż lokali, źródła finansowania, 
zasady polityki czynszowej i in., komisja zaopi-
niowała pozytywnie. Ustaliliśmy też konieczną 
liczbę mieszkań socjalnych na 550, czego reali-
zacja wydaje się wyjątkowo trudnym zadaniem, 
a potrzeby są dziś jeszcze wyższe. Komisja 
opiniuje też zarządzenia prezydenta miasta do-
tyczące zmian stawek czynszu w mieszkaniach 
komunalnych oraz uchwały o wynajmie lokali. 
W opiniowanej przez nas uchwale budżetowej 
zawarte są środki finansowe przeznaczone 
na działalność ZGM, w tym roku – 3,9 mln 
zł. Mniejsza niż w latach ub. jest natomiast 
dodatkowa dotacja w wysokości 1,75 mln 
zł przeznaczona na remonty, co wzbudziło 
wśród radnych spore dyskusje. Ta suma nie 
zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, ale odpo-
wiada aktualnym możliwościom budżetowym. 
Kilku radnych wchodzi w skład Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej, opiniującej wnioski 
i decydującej o przyznaniu gminnego loka-
lu, jego remoncie czy zamianie. Sprawdza 
też w terenie czy treść wniosku pokrywa się 
z prawdą. Poważnym problemem są też do-
datki mieszkaniowe, na które miasto w ciągu 
kilku ostatnich lat otrzymywało coraz mniej 
środków z państwowej kasy, a aktualnie są 
one wypłacane całkowicie z własnego budżetu 
miasta. 

— Zakres działania Komisji Gospodarki 
Komunalnej to bardzo niewdzięczna działka, 
bo problemy czystości miasta, gminnego zaso-
bu mieszkaniowego czy zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenie ścieków dotykają bezpośrednio 
mieszkańców...

— Szczególnie jeśli chodzi o ten ostatni 
problem, ponieważ co roku komisja dostaje 
do zaopiniowania, a potem Rada Miasta do 
zatwierdzenia, taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
co każdorazowo jest powodem burzliwej dys-
kusji, bo zdania radnych są podzielone. Trzeba 
jednak brać pod uwagę realia i uwarunkowania 
przedstawiane przez Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji. W tym roku dyskusja 
dotyczyła tylko ścieków, bo cena wody została 
utrzymana na ubiegłorocznym poziomie. Na 
jednej z ostatnich „komisji wyjazdowych” 
w siedzibie PWiK, omawiane były wstępne zało-
żenia zasilania w wodę Subregionu Zachodnie-
go przez Rybnik od strony Czech, co wiązałoby 
się z pozyskaniem dwu niezależnych źródeł 
wody. W przyszłości zaistniałaby możliwość 
uniezależnienia się od hurtownika, jakim jest 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe 
dyktujące ceny wody. Opiniujemy też dokument 
szerszy czyli Regulamin dostarczania wody 
i ścieków, a także bardzo ważny, wymagany 
z mocy ustawy, opracowywany przez wszystkie 
firmy wodociągowo–kanalizacyjne raz na kilka lat 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych. Plan taki jest co jakiś czas uaktualniany 
i zmiany są również przez komisję opiniowane. 
Priorytetem PWiK zawartym w planie są inwe-
stycje odtworzeniowe i remontowe sieci wodocią-
gowej, wynoszące ok. 25 km w ciągu roku. W ub. 
roku komisja odbyła swoje „wyjazdowe” posie-
dzenie w siedzibie PWiK, gdzie oprócz dyskusji 
na temat ceny wody, miała miejsce prezentacja 
kamery do telewizyjnej inspekcji kanalizacji 
sanitarnej, co wiąże się oczywiście z największą 
inwestycją Rybnika ostatnich lat – budową kana-
lizacji z pomocą środków unijnych.

— Ta inwestycja to szczególne wyzwanie dla 
miasta, ale również dla radnych...

— Choćby dlatego, że radni, najpierw 
w komisjach, również w Komisji Gospodarki 
Komunalnej opiniują, a następnie na sesji za-
twierdzają budżet miasta, a także wieloletnie 
plany inwestycyjne oraz środki finansowe prze-
znaczane na ich realizację. Tak samo było jeśli 
chodzi o budowę kanalizacji. Opiniowaliśmy 
również projekty uchwał, których efektem było 
zaciąganie przez miasto pożyczek stanowiących 
wkład własny miasta w finansowanie budowy 
kanalizacji. Ze względu na wysokość środków na 
nią przeznaczonych i skomplikowane procedury, 
ciężar gatunkowy tej inwestycji jest szczególnie 
duży. Opiniując pozytywnie projekty uchwał 
umożliwiających finansowanie tak wielkiego 
zadania, czujemy dużą odpowiedzialność. Pozy-
tywne opiniowanie budżetu, wieloletnich planów 

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

Komisje mają głos
W tym miesiącu przedstawiamy tematykę, 

jaką w czasie bieżącej kadencji zajmowała się 
Komisja Gospodarki Komunalnej, której 
przewodniczy radny Zygmunt Gajda.

inwestycyjnych i dokumentów typu regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodno–ka-
nalizacyjnych, założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
czy lokalnego plan rewitalizacji i in., wyznaczają 
politykę miasta i trzeba być świadomym takiej 
odpowiedzialności. Jeśli idzie o kanalizację, 
mimo pewnych zawirowań, roboty postępują, 
a w niektórych dzielnicach jak np. w Popielowie 
i Radziejowie, gdzie mieszkam, są realizowane 
z dużym wyprzedzeniem. Cieszy nas myśl, że tak 
ogromna inwestycja powstaje w czasie naszej 
kadencji. Na zakończenie: jako radni, którzy 
powinni dbać o interes całego miasta i lepiej niż 
przeciętni mieszkańcy znający przeróżne uwarun-
kowania, a jednocześnie mieszkańcy, których też 
dotykają np. podwyżki wody czy czynszu, stajemy 
przed dylematem – jak wybrać złoty środek? I nie 
jest to wybór łatwy...

— Dziękujemy za rozmowę.
(r)

Dzielnica Data Godzina Miejsce

Zebrzydowice 20 marca 16.00 Szkoła Podstawowa nr 12

Niewiadom 20 marca 18.00 Dom Kultury w Niewiadomiu

Boguszowice Stare 21 marca 16.00 Szkoła Podstawowa nr 16

Paruszowiec–Piaski 21 marca 18.00 Szkoła Podstawowa nr 3

Ligota–Ligocka Kuźnia 22 marca 16.00 Harcówka

Gotartowice 22 marca 18.00 Szkoła Podstawowa nr 20

Ochojec 23 marca 16.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12

Golejów 23 marca 18.00 Remiza OSP Golejów

Stodoły 27 marca 16.00 Remiza OSP Stodoły

Chwałęcice 27 marca 18.00 Szkoła Podstawowa nr 27

Orzepowice 28 marca 16.00 Szkoła Podstawowa nr 32

Rybnicka Kuźnia 28 marca 18.00 Gimnazjum nr 4

Grabownia 30 marca 16.00 Remiza OSP Grabownia

Wielopole 30 marca 18.00 Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Smolna 3 kwietnia 18.00 Szkoła Podstawowa nr 34

Zamysłów 4 kwietnia 16.00 Szkoła Podstawowa nr 6

Meksyk 4 kwietnia 18.00 Zespół Szkół Budowlanych

Kamień 7 kwietnia 18.00 Szkoła Podstawowa nr 28

Popielów 5 kwietnia 16.00 Szkoła Podstawowa nr 24

Radziejów 5 kwietnia 18.00 Gimnazjum nr 13

Śródmieście 6 kwietnia 16.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Rybnik–Północ 6 kwietnia 18.00 Szkoła Podstawowa nr 5

Chwałowice 10 kwietnia 16.00 Dom Kultury Chwałowice

Niedobczyce 18 kwietnia 17.00 Dom Kultury Niedobczyce

Dotąd zebrania odbyły się już w Kłokocinie 
(14.03.), Boguszowicach–Osiedlu (15.03.) i na 
Maroku–Nowinach (16.03.), harmonogram 
dalszych publikujemy niżej. My również je-
steśmy na tych spotkaniach obecni i już od 
następnego numeru „GR” będziemy zamiesz-
czać z nich relacje.

W połowie marca w rybnickich dzielnicach rozpoczął się cykl zebrań 
podsumowujących roczną działalność dzielnicowego samorządu. Zebrania 
te są jednocześnie okazją go spotkań mieszkańców z władzami miasta 
i rozmów o ważnych dla dzielnicowej społeczności problemach. 

Zebrania mieszkańców dzielnic

W Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu 
Sterującego „Programu zarządzania energią i mediami w obiektach 
oświatowych miasta Rybnika”. 

Celem programu, realizowanego wspólnie z Politechniką Śląską – Centrum Kształcenia 
Inżynierów i Fundacją Ekologiczną Ekoterm Silesia, jest racjonalizacja zużycia mediów 
energetycznych w obiektach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych i po-
nadpodstawowych. Program ruszył 1 lutego i objęte nim zostało 86 placówek oświatowych 
na terenie Rybnika. W jego ramach prowadzony będzie monitoring mający na celu racjo-
nalną gospodarkę mediami energetycznymi w obiektach (m.in. monitoring zużycia mediów, 
wprowadzanie systemu motywacyjnego, szkolenia administratorów, wprowadzanie układów 
pomiarowych itp.) Monitoring prowadzony jest w systemie dziennym – dane gromadzone są 
przez osoby wyznaczone przez administratora obiektu i przekazywane drogą internetową do 
bazy danych, prowadzonych przez Politechnikę Śląską. Jednym z najważniejszych efektów 
programu będzie zmniejszenie zużycia mediów energetycznych, związanych z ogrzewaniem 
budynków – nawet do 15%.  Program zaktywizować ma również studentów uczelni wyższych 
– zwłaszcza kierunku energetyki komunalnej Politechniki Śląskiej, którzy będą uczestniczyć 
w badaniach. 

Oszczędzanie przez monitorowanie
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Trujący koktajl
I wygląda na to, że to głównie my sami 

przyczyniamy się do zatruwania naszego 
środowiska, nie zdając sobie sprawy ze 
skutków takich działań lub je bagatelizując. 
Przypomnijmy zatem, że spalanie tworzyw 
sztucznych z zawartością PCV (polichlorek 
winylu), będącego składową m.in. plastiko-
wych opakowań, powoduje wytwarzanie się 
dioksyn, silnej, rakotwórczej trucizny, nato-
miast produktem spalania poliuretanów jest 
równie toksyczny cyjanowodór. Związki te nie 
tylko wdychamy, ale dostają się one do gleby 
i do wód, powodując powolne podtruwanie 
wszystkiego co żyje. Kiedy zaczyna się sezon 
grzewczy, a aktualny pewnie jeszcze trochę 
potrwa, z tysięcy kominów wydobywa się dym. 
W indywidualnym budownictwie ze względów 
finansowych mniej uciążliwe kotłownie gazowe 
i olejowe wciąż jeszcze przegrywają z węglem 
i miałem węglowym, a jeśli do pieca wrzucimy 
dodatkowo kilka butelek po wodzie mineralnej, 
parę opakowań po serkach czy jogurtach, stare 
buty i kawałek opony – „częstujemy” trującym 
koktajlem całą okolicę.

Dziś trudno całą winę za zanieczyszczanie 
powietrza zwalić na przemysł – wraz z ograni-
czeniem produkcji lub likwidacją niektórych 
zakładów, z centrum Rybnika znikła większość 
kominów, a te które zostały, pełnią wyłącz-
nie funkcję dekoracyjną. Zgodnie z prawem  
o ochronie środowiska, zakłady przemysłowe 
są zobowiązane do wnoszenia opłat za korzy-
stanie ze środowiska, zatem, dostosowując się 
do warunków rynkowych, modernizują swoje 
procesy technologiczne. Przykładem instala-
cja odsiarczania spalin, ogromna inwestycja 
elektrowni „Rybnik” sprzed kilku lat. Ponadto 
elektrowniane kominy wystają ponad tzw. war-
stwę inwersyjną zatrzymującą zanieczyszczenia 
nad miastem, jak to miało miejsce w czasie 
„smogowego” alarmu. 

Jest lepiej, ale...
W Rybniku znajdują się 3 urządzenia poboru 

powietrza do badania jego zanieczyszczenia:  
między Teatrem Ziemi Rybnickiej a Powiato-
wą i Miejska Biblioteką Publiczną oraz przy 
ulicy Janiego, a także automatyczny punkt 
przy ulicy Borki monitoringu zanieczyszczeń 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Wyniki badań powietrza  
z punktu przy ul. Borki można śledzić na 
bieżąco na stronie internetowej tej instytucji. 
Jak mówi Gabriela Nowicka, kierownik Sekcji 
higieny komunalnej i środowiska Powiatowej 
Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej, badania 
wykazują generalnie spadek zanieczyszczeń po-
wietrza nad Rybnikiem, szczególnie jeśli chodzi  
o dwutlenek siarki czy tlenek azotu, pomija-
jąc styczniowy incydent. Jednak, szczególnie  
w sezonie grzewczym, przekraczany jest po-
ziom rakotwórczego benzoapirenu. Negatywny 
wpływ na poziom zanieczyszczeń ma również 
wzmożony ruch samochodowy, szczególnie 
tranzytowy. I tu jedynym rozwiązaniem jest 
rozwój sieci komunikacyjnej omijającej mia-
sto. Temat jest od dłuższego czasu w centrum 
zainteresowań władz samorzadowych Rybnika, 
choćby poprzez zabiegi o realizację drogi Raci-
bórz – Pszczyna. Ale dobroczynnych skutków 
tych działań możemy się doczekać dopiero za 
kilka lat.

Co możemy zrobić?
Jakie są natomiast aktualne działania 

miasta mające na celu ograniczenie niskiej 
emisji zanieczyszczeń? — Po pierwsze — mówi 
naczelnik Wydziału Ekologii UM Jarosław 
Kuźnik — prowadzony jest wieloletni program 
modernizacji systemów grzewczych, polegający 
na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła 
na źródła ekologiczne o wysokiej sprawności 
energetycznej. Program ten jest realizowany  
w obiektach komunalnych i zarządzanych przez 
gminę placówkach oświatowych, kulturalnych, 

przychodniach lekarskich itp. Sukcesywnej ter-
momodernizacji poddawane są mieszkaniowe 
zasoby gminy. Miasto nie może wprawdzie na-
kazać indywidualnym mieszkańcom montażu 
proekologicznego ogrzewania, może jednak 
„przemówić do kieszeni” poprzez dofinan-
sowanie modernizacji systemu grzewczego 
na bardziej ekologiczny. — I tak np. w latach 
2003–2004 z takiego dofinansowania skorzystało 
prawie 1300 rybnickich gospodarstw — mówi J. 
Kuźnik. — W roku ub. ta liczba nieco się zmniej-
szyła, bo dofinansowanie przestało dotyczyć 
kotłowni na paliwo stałe bez automatycznego po-
dajnika. Nowoczesne piece c.o. na paliwo stałe, te  
z podajnikiem właśnie, wykluczają możliwość 
spalania w domowej kotłowni odpadów, w tym 
tworzyw sztucznych, a o to przecież chodzi. 

Prawie wszystkie węglowe piece c.o. na rynku 
posiadają atest ekologiczny i należy się spodzie-
wać, że przyszłość indywidualnych sieci grzew-
czych należy właśnie do nich. Dofinansowane 
są również piece olejowe i gazowe, te ostatnie 
szczególnie w budownictwie wielorodzinnym. 
W budynkach takich gaz jest wykorzystywany 
najczęściej tylko w kuchni i do grzania wody, 
zaś mieszkania ogrzewane są piecami kaflo-
wymi. By wyeliminować uciążliwości związane  
z noszeniem węgla i zmiejszyć negatywne efek-
ty jego spalania, można zainstalować etażowe 
ogrzewanie gazowe. Tu jednak bardzo ważny 
jest aspekt ekonomiczny związany z eksplo-
atacją takiej inwestycji. Jak bumerang wraca 
dyskusja nad wykorzystaniem do ogrzewania 
miasta potencjału elektrowni „Rybnik”, co, 
aczkolwiek teoretycznie możliwe, wiązałoby się 
z ogromnymi inwestycjami i na dzień dzisiejszy 
jest nierealne. Dyskusja na ten temat toczyła się 
m.in. na ostatniej sesji Rady Miasta, przy okazji 
omawiania „Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Rybnika.” (Czytaj str.4 – 11).

Wciąż jeszcze bardzo trudno jest nam prze-
łożyć koszty indywidualne na koszty społeczne 

pewnych zjawisk. Chcemy za ogrzewanie i wy-
wóz odpadów płacić jak najmniej, dlatego pali-
my tanim, nie ekologicznym paliwem i poprzez 
spalanie odpadów staramy się, by kontener 
zapełniał się jak najwolniej. Z drugiej jednak 
strony wydajemy, również jako państwo, duże 
pieniądze na leczenie –  w najlepszym przypad-
ku alergii, w najgorszym nowotworów, z całą 
gamą schorzeń pośrodku. Dbanie o ochronę 
środowiska jest formą profilaktyki zdrowotnej, 
ale zrozumienie tej dość prostej zależności 
przychodzi nam z wielkim trudem.  

— I tu warto wspomnieć o działaniach 
mających podnieść świadomość ekologiczną 
społeczeństwa — mówi J. Kuźnik. — Są one 
skierowane głównie do dzieci i młodzieży po-
przez organizację edukacyjnych konkursów  
i programów ekologicznych, jak choćby trwający 
już od kilku lat program „Kaskada”. Efekty jego 
poszczególnych edycji są prezentowane w czasie 

dorocznych „Dni Ziemi, Wody i Powietrza”, 
imprezie przybliżającej problemy ekologii. 

Miejmy nadzieję, że pokolenie dorastające 
w czasach spektakularnych ruchów ekologicz-
nych, w czasach, w których o ochronie środo-
wiska mówi się dużo i głośno, pokolenie, dla 
którego edukacja ekologiczna w szkołach jest 
normą, będzie reagowało np. na próbę wrzu-
cenia przez rodziców czy dziadków plastikowej 
butelki do pieca... Jej miejsce jest bowiem 
w żółtym worku lub kontenerze, ogniwie 
działającego w mieście systemu selektywnej 
zbiórki śmieci. W ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku na terenie gminy są zawarte 
wymagania dotyczące selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych. Czytamy 
w niej m.in. o obowiązku przechowywania  
i okazywania osobom upoważnionym, m. in. 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej, umów na 
odbieranie odpadów zawartych z odpowiednim 

przedsiębiorstwem oraz dowodów opłaty za ta-
kie usługi. Dokumenty te świadczyć mają o tym, 
że nie wywozimy śmieci na dzikie wysypiska  
i nie palimy ich w kotłowniach. 

Ale czy Straż Miejska może również w ja-
kikolwiek sposób zdyscyplinować właściciela 
posesji, z komina której wali duszący i gryzący 
dym, dający niemal pewność, że jest efektem 
spalania tworzyw sztucznych – pytają nasi czy-
telnicy. Otóż, o ile funkcjonariusze Straży Miej-
skiej maja prawo do wyciągnięcia konsekwencji 
w stosunku do osób zadymiających otoczenie 
z powodu palenia ognisk czy wypalania traw, 
nie mają takich możliwości jeśli idzie o dym 
z komina. Pozostaje nam zatem apelować do 
świadomości ekologicznej sąsiada lub czekać 
na poprawę kondycji finansowej Polaków  
i takie rozwiązania ustawowe, by stosowanie 
ekologicznych systemów grzewczych po prostu 
się opłacało.                                                  (r)

Dzięki programowi Socrates Comenius 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28  
w Kamieniu od dwóch lat uczą się poznawać 
i lepiej rozumieć środowisko naturalne. 

Jak mówi koordynator programu Lilianna 
Kurpanik, uczniowie SP nr 28 wiele już wiedzą 
o selekcji i ograniczeniu odpadów, a w tym roku 
chcą pogłębiać wiedzę o zanieczyszeniach wody  
i powietrza. Na zajęciach młodzi ludzie dowie-
dzieli się już gdzie składować stare lekarstwa  
i kupić papier makulaturowy. — Uczniowie wie-
dzą, że jeśli spalimy kilogram tworzyw poliureta-
nowych, to do atmosfery przedostaje się ok. 30–50 
litrów silnie trującego cyjanowodoru, a trucizny 
z powietrza dostają się do gleby i wody, z których 
przecież korzystamy — przekonuje L. Kurpanik. 
— Staramy się uświadamiać dzieciom, a przez nich 
ich rodzicom, że nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba 
działać! Dlatego w szkole pojawiły się pojemnik 
na zużyte baterie oraz informacje zachęcające 
do oszczędzania wody i energii elektrycznej,  
a uczniowie opracowali dwa albumy, w których 
zgromadzili informacje o odpowiedzialnym 
korzystaniu z zasobów naturalnych i wpływie 
człowieka na środowisko naturalne. 

Uczniowie i nauczyciele mają nadzieję, że te 
małe kroki przyczynią się do poszerzenia świado-
mości ekologicznej wśród mieszkańców Kamie-
nia. — Zadaniem szkoły jest skierowanie sposobu 
myślenia swoich wychowanków na właściwe tory. 
Rozpocznijmy edukację ekologiczną już od mło-
dych lat! — zachęca koordynator programu.  

Niska emisja,
niska świadomość...

Smog nad Rybnikiem? Owszem, 
słyszeliśmy o takim zjawisku, ale  
w naszej świadomości kojarzyło się ono 
raczej ze światowymi metropoliami 
– Nowym Jorkiem, Paryżem, Londynem, 
Tokio... Na styczniowe przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia dwutlenku 
siarki i pyłu zawieszonego w powietrzu 
nad naszym miastem, złożyło się kilka 
przyczyn: wyż baryczny, bezwietrzna 
i mroźna pogoda, a w związku z tym 
wzmożona niska emisja zanieczyszczeń... 
z naszych kominów.

W ostatnim czasie w mieście rozgorzała dyskusja w sprawie uruchomienia  
w Rybniku techników, w tym górniczego. Temat ważny, bo już wkrótce 
gimnazjaliści staną przed wyborem szkoły średniej. Dlatego o możliwości 
powrotu do kształcenia w technikach prezydent Adam Fudali rozmawiał  
z dyrektorami szkół zawodowych, a młodzież do 19 marca może w tej sprawie 
wyrazić swoje zdanie na stronie internetowej www.rybnik.pl.

Dyrektorzy są jednomyślni i zgodnie przyznają, że technika są potrzebne: — Jest zaintere-
sowanie społeczne — mówi Stanisław Spyra z ZSP nr 2 z Niedobczyc, który chciałby otworzyć 
klasę technikum technologii odzieży. — Młodzież musi mieć prawo wyboru, bo „ucieka” do 
techników w Ornontowicach, Żorach i Wodzisławiu — dodaje Ryszard Marion z ZSE–U, 
przekonując, że tradycja kształcenia w technikach jest ogromna, a dane wskazują, że licea 
profilowane cieszą się najmniejszym zainteresowaniem młodych ludzi. Dyrektor zapewnia, 
że są takie możliwości i jeżeli będzie zapotrzebowanie, młodzi ludzie już od września mogliby 
się uczyć w technikach: ekonomicznym, technologii żywności i hotelarskim. Andrzej Pałach 
z ZST: — Obecnie w Rybniku nie można w systemie szkoły policealnej uzyskać tytułu technika 
górnictwa podziemnego, więc jest spore zainteresowanie technikum górniczym. Poza tym ta 
szkoła wrosła w region. Na inny aspekt uwagę zwrócił dyrektor ZSM–E Jan Delong, który 
mówił o powołaniu do życia technikum elektronicznego i elektrycznego: — W ciągu roku 
trudno wykształcić dobrych techników, więc jeżeli chcemy mieć fachowców z prawdziwego 
zdarzenia, powinno się ich kształcić w systemie 4–letnim. Zygmunt Kula z ZSB: — Jestem 
za tym, by poszerzyć ofertę o technika 4–letnie; technicy–budowlańcy nie mają problemu  
z zatrudnieniem. 

Sceptycznie do reaktywacji techników odniósł się wiceprezydent Jerzy Frelich, który 
zwrócił uwagę na zmieniającą się sytuację na rynku pracy i konieczność szybkiego przekwa-
lifikowania się, którą daje młodzieży obecny system szkolnictwa. Wiceprezydent twierdzi, że 
4–letnie technika są „nieelastyczne” i istnieje niebezpieczeństwo „kształcenia” bezrobotnych, 
bo nie wiadomo jakie zawody zagwarantują zatrudnienie. Również prezydent zwracał uwagę 
na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego działania, by nie „produkować bezrobot-
nych”, ale zgodził się, że dobrze będzie ofertę poszerzyć: — Nie będziemy się upierać, że tak 
ma być i koniec. Rybnik to nie Białoruś. Nie możemy pozostać głusi na opinie mieszkańców 
— mówił. Zapowiedział jednocześnie, że jeżeli w ankiecie uczniowie i rodzice powiedzą 
„tak” technikom, to zmiany nastąpią. O ich efektach będzie można się przekonać już na 
targach edukacyjnych w ZSE–U, które odbędą się od 5 do 7 kwietnia.                    (S)

Odpowiedzialni 
za środowisko

Come back techników? 
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Teoretycznie Izba funkcjonuje od grudnia, 
w praktyce właśnie rozpoczyna swoją dzia-
łalność; a wszystko zaczęło się od pomysłu: 
— Myślą przewodnią grupy rzemieślników było 
utworzenie w Rybniku Izby Rzemieślniczej, bo 
najbliższa mieści się w Katowicach — wyjaśnia 
wiceprezes Izby Tadeusz Śpiewok. — W rybnic-
kim Cechu nie było woli, aby taką Izbę powołać, 
wobec tego przystąpiliśmy do działania. Najpierw 
powstało 5 nowych cechów – Cech Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej 
i Handlowej, Fryzjerskiej i Kosmetycznej, Bu-
dowlanej, Branż Różnych i Mechanicznych. To 
one właśnie powołały do życia Izbę, która ma 

swoją siedzibę w Rybniku przy ul. Kościuszki 
17: — To pierwsza w Polsce Izba Rzemieślnicza 
w mieście powiatowym. Podobne instytucje 
powstają na ogół w wojewódzkich miastach; to 
ewenement, ale i nobilitacja dla subregionu, bo 
swoje Izby mają i Bielsko–Biała, i Częstochowa 

— mówi T. Śpiewok. Izba chce organizować 
różnego rodzaju szkolenia, konferencje i kursy 
– zawodowe, specjalistyczne, menażerskie, 
doradcze i gospodarcze, oferuje uzyskanie 
kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich, 
doradztwo prawne, podatkowe, bhp oraz usługi 
związane z nauką zawodu. Przy Izbie powstał 
już Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia, który 
ma organizować kursy nie tylko dla rzemieśl-
ników, ale dla wszystkich zakładów pracy; 
powołano również komisje egzaminacyjne 
w poszczególnych zawodach. Dyrektorem Izby 
został Edward Szweda, prezesem Andrzej Kor-
basiewicz, a wiceprezesami Marek Karolewicz 

i Tadeusz Śpiewok, który zapowiada, że 
Izba Rzemieślnicza będzie zabiegać również 
o unijne dotacje, kontakty zagraniczne z innymi 
izbami i międzynarodowe wymiany uczniów 
i rzemieślników. A nadrzędnym zadaniem 
instytucji jest łączenie rodzimych firm i podej-
mowanie wspólnych działań, które mają na celu 
polepszenie warunków rynkowych rzemieślni-
ków. Czy jednak powstanie takiej organizacji 
było potrzebne, skoro istnieje Cech Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości? Jest 
on przecież członkiem Izby Rzemieślniczej 
w Katowicach, zrzesza 510 członków z 10 
gmin, kształci około 1500 uczniów oraz posia-
da własny ośrodek kształcenia zawodowego. 
Jednak, jak mówi T. Śpiewok: — ...Cech nie 
posiada żadnych kompetencji, nawet zbliżonych 
do możliwości Izby. Dotychczas, aby załatwiać 
wszelkie sprawy związane z egzaminami czy 
szkoleniami, trzeba było jeździć do Katowic. 
Teraz nie ma takiej potrzeby, bo Izba mieści się 
w Rybniku. Poza tym jesteśmy konkurencyjni 
cenowo w stosunku do Katowic. Rzemieślnik 
zamiast zapłacić za egzamin mistrzowski 700 
zł, bo tyle kosztuje w Izbie w Katowicach, wyda 

Bardzo pracowic ie spędzi l i 
p ierwszy tydzień marca nasi 
e u r o d e p u t o w a n i .  Z g o d n i e 
z parlamentarnym kalendarzem, 
na ten czas przypadł tzw. „żółty 
tydzień” czyl i  okres spotkań 
z wyborcami.

Europa 
jest prosta!

Europa 
Organizacje pozarządowe, nazywane też III sektorem, wypełniają 

zadania, których, z różnych względów, nie realizują dwa pierwsze 
sektory czyli państwo i samorząd lokalny. I są to projekty z niemal 
wszystkich dziedzin życia publicznego – pomocy społecznej, podtrzy-
mywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony 
i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz wspólnot i społeczności lokalnej, nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także porządku 
i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom 
społecznym, ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu 
i działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo, informa-
cyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Celowo wymieniliśmy 
tak szerokie spektrum potencjalnych działań organizacji, by 
pokazać jak wielkie mają one możliwości i wpływ na kształto-
wanie rzeczywistości. Organizacje te są prawdziwą „wylęgarnią” 
lokalnych liderów, a ludzie w nich pracują, bo czują potrzebę 
społecznej aktywności i widzą problemy, do których rozwiązania 
mogą się przyczynić.      

Fakt funkcjonowania w Rybniku 150 podmiotów tzw. III sektora, 
świadczy o wielkim zaangażowaniu społecznym dużej części mieszkańców 
i chęci włączenia się w świadomą budowę społeczeństwa obywatelskiego. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z zadań własnych 
gminy i elementem zaspakajania zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty. 
Władze samorządowe Rybnika wysoko oceniają działania organizacji 
pozarządowych  i ich roli jako partnera miasta. Dał temu wyraz prezy-

dent Adam Fudali, witając przedstawicieli III 
sektora na spotkaniu poświęconemu dotych-
czasowej współpracy miasta z organizacjami 
działającymi na jego terenie, w kontekście 

ich udziału w kreowaniu pozytywnego wizerunku Rybnika. — Jestem 
pewny, że wasze organizacje mogą działać co najmniej tak skutecznie jak 
miasto, a na pewno taniej — mówił. Dotychczasową historię wzajemnych 
relacji przedstawiła wiceprezydent Ewa Ryszka podkreślając, że władze 

Niedawne spotkanie przedstawicieli władz miasta ze 
środowiskiem organizacji pozarządowych nasunęło nam 
„odkrywczą” myśl, że szereg tematów poruszanych przez 
naszą gazetę dostarczanych jest przez stowarzyszenia, 
towarzystwa, związki, kluby, centra – jednym zdaniem 
– organizacje pozarządowe, bez których trudno sobie 
wyobrazić dzisiejszą  rzeczywistość.  

Wizerunek miasta a III sektor 

Rzemieślnicze
dylematy

„Nowe zrzeszenie spełni każde 
two je  ż yczen ie ”  –  tak  k i lka 
m i e s i ę c y  t e m u  r z e m i eś l n i c y 
zachęcali do przystąpienia do 
powstającej wówczas w mieście 
Izby Rzemieślniczej.  Obecnie 
instytucja zrzesza ok. 80 zakładów 
z regionu, a jej władze z optymizmem 
patrzą w przyszłość. Inaczej na 
zaistniałą sytuację zapatruje się 
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości.

c.d. na stronie 31

c.d. na stronie 32

Władze samorządowe Rybnika wysoko oceniają organizacje pozarządowe jako swojego partnera.
Zdj.: r

To nie pierwsze, ani ostat-
nie spotkanie słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku 
z eurodeputowanymi.

Eurodeputowany Jan Ol-
brycht jest znakomitym 
„ambasadorem” unijnych 
wartości, w tle – alego-
ria Europy namalowana 
przez „studentkę” Jadwigę 
Manderę. 

Zdj.: r
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Poseł PO Jan Olbrycht spędził w naszym 
mieście cały dzień, spotykając się z młodzieżą 
młodszą i starszą oraz tą najstarszą – członkami 
klubu Uniwersytetu III Wieku. J. Olbrycht był 
już gościem naszych seniorów, a z przebiegu 
spotkania można się było domyślić, że zawita 
do ich siedziby ponownie, by wziąć udział 
w dyskusji na konkretny temat, o czym później. 

Poseł Olbrycht jest wierny swojemu wybor-
czemu hasłu „Europa jest prosta!” i zgodnie 
z nim stara się przy każdej okazji przybliżać 
różnym środowiskom organizację, funkcjo-
nowanie i skomplikowany proces decyzyjny 
Unii Europejskiej. A robi to w wyjątkowo 
jasny i obrazowy sposób, będąc znakomitym 
„ambasadorem” unijnych wartości. Na często 
zadawane pytanie: ...co się zmieniło w naszym 
kraju po wejściu do UE? – odpowiada, że z 
punktu widzenia statystycznego Polaka może 
niewiele, jednak jeśli chodzi o organizację 
państwa – bardzo dużo. Dodajmy jednak, że 
dla przeciętnego rybniczanina coś się zmie-
nia, choćby w kontekście perspektywy życia 
w czystszym środowisku naturalnym dzięki 
budowie kanalizacji, finansowanej w ponad 
60% z unijnych środków. Poruszenie uczest-
ników spotkania wzbudziła liczba języków 
(20!) na jakie tłumaczy się w Parlamencie Eu-
ropejskim wszystkie wypowiedzi i dokumenty, 
a także usytuowanie posłów z Polski w różnych 
frakcjach politycznych Parlamentu – rządzący 
w kraju PiS należy do małego, eurosceptycz-
nego ugrupowania, mającego niewielki wpływ 
na rozkład głosów. Największe znaczenie 
mają dwie frakcje: socjaliści, wśród których są 
posłowie polskiej lewicy, ale i przedstawiciele 
np. Samoobrony oraz frakcja chadecka, do 
której należą m.in. posłowie PO. J. Olbrycht 
mówił też o wkładzie finansowym krajów 
członkowskich na realizację wspólnej polityki 
UE, wynoszącym 1% narodowych budżetów. 
W przypadku Polski to kwota ok. 2,3 mld euro 
rocznie, jednak z unijnego budżetu otrzymuje-
my od 12 do 15 mld euro, tj. najwięcej spośród 
25 członków Unii. Można się z tego cieszyć 
i smucić jednocześnie, bo najwięcej dostają 
najsłabsi gospodarczo. Jednak z Unii nie 
otrzymuje się niczego za darmo – część tych 

środków wróci do krajów swojego pochodzenia, 
choćby przez firmy zachodnie realizujące u nas 
duże inwestycje. 

Poseł J. Olbrycht mówił też o warunkach 
pracy i jej organizacji oraz o własnej odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje. — Każdy 
z nas, eurodeputowanych, stoi przed dylematem, 
na jaki już kilka lat temu zwrócił uwagę Jan 

Paweł II. Czy powinniśmy głosować za rozwią-
zaniami na razie korzystnymi dla Polski, ale 
gorszymi z punktu widzenia wspólnej Europy, 
czy też za korzyścią dla całej Unii, a, póki co, 
gorszym wyjściem dla Polski? Ożywioną dys-
kusję wzbudziło kolejne pytanie, zadane przez 
zwolenników „Europy regionów” i autonomii 
Śląska: — A co pan „załatwił” dla Śląska, 
regionu, którego jest pan przedstawicielem? 
Poseł Olbrycht przedstawił przeważającą 
w Unii i Parlamencie Europejskim tendencję 
do wzmacniania rządów państwowych: — Eu-
ropa regionów to już przeszłość... Obiecał jednak 
gotowość do kolejnego spotkania i dyskusji na 
ten właśnie temat. — Jeśli przez „załatwienie” 
czegoś dla Śląska rozumiecie państwo np. pienią-
dze na konkretną inwestycję, to oczywiście – nie 
załatwiłem. Głównym zadaniem Parlamentu 
Europejskiego i nas, jego przedstawicieli, jest 
bowiem stanowienie prawa. Jeśli uda mi się 
namówić kolegów z Hiszpanii czy Portugalii 
do głosowania za rozwiązaniami korzystnymi 
dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych, to 
będzie to korzystne również dla Śląska i Rybnika. 

Podobnie jak ważna dla beneficjentów funduszy 
unijnych kwestia uwzględnienia podatku VAT 
w kosztach kwalifikowanych realizowanych 
przez samorządy inwestycji dofinansowanych 
przez UE. Podobne problemy związane z or-
ganizacją i funkcjonowaniem UE J. Olbrycht 
podjął na spotkaniu z uczniami I LO. 

W tym samym dniu poseł spotkał się 
w Zespole Szkół Wyższych ze studentami, 
przybliżając młodym ludziom aktualne wy-
zwania na ten rok dla siebie osobiście i, sze-
rzej, Unii. A należą do nich rozstrzygnięcia 
dotyczące perspektywy finansowej UE na 
lata 2007–2013, które mogą być niezwykle 
istotne dla rozwoju Polski, bo co piąte euro 
z unijnego budżetu może trafić do naszego 
kraju. Podstawowe decyzje dotyczące tych 
zagadnienień zapadają w toku prac Komisji 
Rozwoju Regionalnego europarlamentu, 
której J. Olbrycht jest wiceprzewodni-
czącym. W tym roku rozstrzygnie się 
również ważna dla naszego regionu kwe-
stia wprowadzenia nowego instrumentu 
dla władz lokalnych, szczególnie gmin 

przygranicznych, umożliwiającego gminom 
polskim i ich partnerom z Czech i Słowacji 
realizacje wspólnych przedsięwzięć podnoszą-
cych jakość życia mieszkańców i zwiększających 
konkurencyjność firm i przedsiębiorstw. Wśród 
priorytetów J. Olbrychta w pracach Parlamentu 
Europejskiego na 2006 rok jest koordynacja 
prac nad rozporządzeniami dotyczącymi fun-
duszy strukturalnych i funduszy spójności oraz 
wybrane aspekty polityki spójności w latach 
najbliższej perspektywy finansowej, a także 
inne kwestie związane z polityką regionalną, 
np. tak ważne dla rozwoju gmin partnerstwo 
publiczno–prywatne. 

Na zakończenie dnia Jan Olbrycht wziął 
udział w otwartym zebraniu członków i zwo-
lenników Platformy Obywatelskiej. 

Regularne wizyty eurodeputowanych nasze-
go regionu u swoich wyborców pozwalają każ-
demu, kto tylko wyrazi zainteresowanie unijną 
tematyką, być z nią na bieżąco i przekonać się, 
że „Europa jest prosta”.

(r)



Tylu gości z kamerami, apa-
ratami i mikrofonami może 
zaskoczyć niejednego malucha, 
szczególnie, gdy przeszkodzi 
mu się w ciekawych zajęciach  
z układankami. Niespełna 3–
–letniego Bartusia wizyta nie interesuje, nie 
ma też większej ochoty na rozmowę; liczy 
się zabawa z opiekunkami. — Gotujemy dla 
lalek — sylabizuje Bartuś, który wspólnie ze 
swoją panią opowiada, o tym co robi w żłobku  
— i śpiewamy „duzo piosenków”. A jakie? — Nie 
wiem. Wizyta gości w „Skrzacie” nie była przy-
padkowa – w drugiej połowie ubiegłego roku 
w jedynym żłobku w mieście trwał remont, a o 
efektach prac przekonali się prezydent Adam 
Fudali i wiceprezydent Ewa Ryszka. — Był to 
szeroki zakres robót — mówi dyrektor żłobka 
Irena Zasada. — Naprawiony został dźwig towa-
rowy, odnowiono posadzki, ułożono panele pod-
łogowe i wymieniono glazurę w pomieszczeniach 
kuchennych. Dokonano również częściowej 
wymiany stolarki okiennej oraz zakupiono wy-
posażenie kuchni. Przyjdzie też kolej na remont 
tarasu i balustrady. Całość kosztowała budżet 
miasta prawie 300 tys. zł, a remont miał na celu 
dostosowanie pomieszczeń żłobka do wymagań 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. — Oprócz 
zmiany zaplecza technicznego i gospodarczego, 
pomalowano też sale dziecięce i wyposażono je 

w nowe sprzęty. Maluchy korzystają z większych 
pomieszczeń, a co za tym idzie, zajęcia są 
przyjemniejsze — mówi dyrektor. Remont 
sprawił, że placówka może przyjąć o 40 dzieci 
więcej. Obecnie w „Skrzacie” przebywa 70 
maluchów, a może ich być 90; i według prze-
prowadzonego rozeznania, placówka w pełni 
zaspokaja potrzeby mieszkańców i ich pociech. 
Jak zapewnia dyrektor, żadne dziecko nie 
zostanie „odesłane z kwitkiem”. Najmłodsza 
podopieczna placówki – Dominika ma 5 mie-
sięcy, najstarszą grupę wychowanków tworzą 
3–latki. Do placówki trafiają dzieci z całego 
miasta, a w roku ubiegłym „Skrzat” przejął 

maluchy z boguszowickiego żłobka 
„Kajtek” i „Stokrotki” z centrum.  
— Z przyczyn zdrowotnych obie dyrek-
torki podjęły decyzję o zamknięciu 
placówek. Wzbudziło to niezadowole-
nie, ale jak widać wszystko dobrze 
się skończyło — mówi Ewa Ryszka, 
a z efektów modernizacji cieszą się 
wszyscy. — Zadowolony jest personel i 
dyrekcja „Skrzata”, a przede wszystkim 
rodzice i oczywiście... dzieci. A te są 
przyjmowane do żłobka przez cały 
rok, również w okresie wakacyjnym. 
Dzieci przebywają w trzech grupach 
wiekowych: od 4 do 17 miesięcy; od 18 
miesięcy do 2 lat i od 2 do 3 lat. — Mamy bardzo 
dobry kontakt z rodzicami, a dzieci kiedy już 
się przyzwyczają, naprawdę niechętnie wracają 
do domu — mówi I. Zasada, która obserwuje 
jak zmieniają się role rodziców – obecnie 
coraz częściej to właśnie tatusiowie przywożą 
i odbierają swoje pociechy. Interesują się tym, 
jak dziecko spędziło czas, czy płakało, ile i co 
zjadało... Znak czasu... 

Tatusiów w „Skrzacie” nie spotkaliśmy, za 
to mamy, i owszem. — Gorąco polecamy to 
miejsce. Inni rodzice nie zdają sobie sprawy, jak 
dzieci wiele mogą się tutaj nauczyć; jak bardzo 
się rozwijają. W domu mamy teczki pełne ich 
prac — mówi Danuta Jonderko, a Aleksandra 
Zimny, mama 3–letniego Huberta, który jest 
tak zajęty układaniem, że nawet jej nie za-
uważa, mówi o wielu spotkaniach z udziałem 
rodziców, w których wspólnie uczestniczą, jak 
dzień dziecka, babci czy święto mam. — Moja 
córeczka, która ma teraz 2 lata i 4 miesiące, 
w „Skrzacie” przebywa od 6. miesiąca życia. 
Z początku miałam spore obawy, ale teraz już 

wiem, że były one bezpodstawne. Jestem bardzo 
zadowolona — stwierdza D. Jonderko, mama 
uśmiechniętej Martusi, uczesanej w fikuśne 
warkoczyki. — Radzę rodzicom, którzy zasta-
nawiają się nad posłaniem swojego malucha 
do żłobka, by wyzbyli się wszelkich oporów. 
Placówka jest otwarta również na niepełno-
sprawnych. I. Zasada wspomina jednego ze 
swych wychowanków – dziecko autystyczne, 

z którym mama uczestniczyła w zajęciach 
zabawowych, z korzyścią dla jego rozwoju. 
W procesie opiekuńczo–wychowawczym  
w żłobku zwraca się szczególną uwagę na za-
bawę, poprzez którą dziecko ma kształtować 
swoją wyobraźnię, zdobywać doświadczenie 
oraz pobudzać aktywność i samodzielność, 
dlatego, jak mówi dyrektor placówki, dzieci 
nie tylko bawią się zabawkami, ale, realizując 
jeden z programów, uczą się rozwijać swoją 
wyobraźnię dzięki „niezabawowym” materia-
łom jak sznurek, makaron czy kasza. — Tak 

jak przedszkole przygotowuje do szkoły, tak my 
przygotowujemy maluchy do przedszkolnego 
życia i proszę mi wierzyć, nasz „żłobczak” kiedy 
trafi do przedszkola zdecydowanie się wyróżnia 
— przekonuje I. Zasada. 

W „Skrzacie” zatrudnionych jest 14 osób: 
opiekunki dziecięce, pedagodzy, salowe, 
kucharka, dietetyczka, referent administracyj-
no–ekonomiczny, sprzątaczka i konserwator. 
W każdej grupie pracują po 3, 4 osoby opie-
kujące się dziećmi. Ponadto, żłobek jest pla-
cówką szkoleniową dla słuchaczy Medycznego  

Studium Zawodowego w Rybniku i Raciborzu.
Wiosną mają jeszcze ruszyć prace wokół bu-

dynku, a teren jest wyjątkowo urokliwy – duży 
ogród wypełniają rozłożyste drzewa, krzewy  
i kwiaty, co zachęca dzieci do przebywania na 
świeżym powietrzu, a dyrekcję – do udziału 
w konkursie „O ładniejszy Rybnik”. W lecie 
żłobek tonie w zieleni, a co najważniejsze 
nie dociera tutaj zgiełk pobliskiego osiedla. 
 I trudno się dziwić – przecież każdy skrzat 
lubi zieleń... 

(S)

Mają do dyspozycji przytulne, 
dobrze wyposażone i przestronne 
pomieszczenia, otoczone są troskliwą 
opiekę, a w jadłospisie znajdą 
pożywną kaszkę mannę i inne specjały 
kuchni ... dziecięcej – podopieczni 
żłobka „Skrzat” i ich rodzice 
nie mają powodów do narzekań. 
Szczególnie, że placówka została 
wyremontowana i dostosowana do 
ministerialnych wymogów. I czeka na 
nowych wychowanków.

„SKRZAT” po liftingu

Dyrektor żłobka Irena Zasada zaprasza 
do zwiedzania wyremontowanych 
pomieszczeń... 

P r e z y d e n t  A d a m 
Fu d a l i  o d w i e d z i ł  
„skrza ty”  z  grupy 
dwu– i trzylatków.

Część maluchów nawet nie zauważyła zamieszania wywołanego 
wizytą – smacznie spała.                                                 Zdjęcia: s

Ceremonia zapalenia szkolnego „znicza” obfitowała w ... gorące 
momenty, bo ten najpierw nie chciał się zapalić, a kiedy już ta sztuka 
się udała, o mało nie spaliła się dekoracja. Jednak wszystko dobrze się 
skończyło, a jak mówił dyrektor placówki Zdzisław Plisz, taki początek 
imprezy może zwiastować tylko gorącą atmosferę. I tak też było. 100 
zawodników ze Szkoły Życia, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespo-
łu Szkół nr 7 i klas integracyjnych z SP nr 1 i SP nr 34 wzięło udział  
w medalowych zmaganiach. A rywalizowano w konkurencjach zabawo-
wo–sportowych – rzutach do kosza, strzałach na bramkę, skokach w dal, 
przejściu przez tunel, układankach i in. W prowadzaniu poszczególnych 
konkurencji pomagali uczniowie SP nr 1, a dopingowali opiekunowie  
i rodzice. Każdy z uczestników otrzymał medal i dyplom, a także słodki 
poczęstunek. — Olimpiada to część tradycji, którą wyznacza postać 
naszego patrona, wybitnego pedagoga Janusza Korczaka, wielokrotnie 
pochylającego się nad dziećmi i niosącego im radość — mówił dyrektor 
SP nr 1. — Za tradycją idą możliwości – od grudnia pozyskaliśmy w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego sprzęt do kształcenia uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz profesjonalne wyposażenie 
gabinetu logopedycznego.    

Poczynaniom sportowców przyglądali się zaproszeni goście, wśród 
których był m.in. prezydent Rybnika Adam Fudali i starosta powiatu 
rybnickiego Damian Mrowiec, a także przedstawiciele rad dzielnic  

Śródmieścia i Meksyku, policji i na-
uczycielskich związków zawodowych, 
a impreza nie odbyłaby się bez ludzi 
dobrego... serca. Sportowe zmagania 
poprzedziły występy artystyczne m.in. 
w wykonaniu zespołu tanecznego „Ma-
rengo” i Hani Tarabury z WTZ. 

Pierwsza edycja „Olimpiady z sercem” 
odbyła się w 1988 roku, a przedsięwzię-
cie kontynuowano przez 8 kolejnych lat. 
W roku 1996 sportowcy spotkali się po raz ósmy, a potem nastąpiła 
kilkuletnia przerwa. Teraz olimpiada na stałe wpisała się do kalendarza 
imprez: — To co robimy jest bardzo ważne, bo integruje całe środowisko, 
a zawodnicy świetnie się bawią i są bardzo zadowoleni — mówi orga-
nizatorka olimpiady Renata Gronik. W SP nr 1 mówią, że igrzyska 
organizują z potrzeby serca; a zawodnicy, którzy przełamują kolejne 
bariery i zwyciężają własne słabości, tym sercem się odwdzięczają. 

(S) 

Jeszcze nie tak dawno patrzyliśmy jak płonie 
ogień olimpijski w Turynie, a już swój „mini-
znicz” zapalili uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 1 podczas XI „Olimpiady z Sercem”. 

Rywalizacja 
z sercem

O dobre humory zadbała „warsztato-
wiczka” Hania Tarabura. 

Mini-znicz zapalony...

W „Olimpiadzie z sercem” 
wzięło udział 100 zawodników 
rywalizujących w różnych 
konkurencjach.

Zdjęcia: s
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I najwyższy po temu czas, bo powstały wspól-
nym staraniem władz samorządowych, elektrowni 
„Rybnik”, Fundacji Ekoterm Silesia i trzech 
śląskich uczelni kampus, choć piękny, będzie żył 
tylko dzięki potencjałowi młodzieży, chcącej robić 
coś więcej niż tylko zaliczać egzaminy. Bez tego 
pozostanie tylko „szkółką”. A przecież „życie 
studenckie” powinno być „...czasem dyskusji, 
działania, poszerzania horyzontów, intelektualnej 
wędrówki, niezgody na świat, który nas otacza 
i naiwnej wiary w jego zmienianie”, jak czytamy 
w słowie od redakcji pierwszego numeru Ryb-
nickiego Pisma Akademickiego „Kampus”. 
Wydana dopiero co gazetka jest jedną z ostatnich 
inicjatyw najbardziej zaangażowanej społecznie, 
działającej od ubiegłego roku, grupy młodych 
ludzi, wywodzących się głównie spośród studen-
tów politologii Uniwersytetu Śląskiego. Dotąd, 
w miarę zauważalnym przez miejską społeczność 
przejawem istnienia w Rybniku niemałej rzeszy 
studentów, były dość rachityczne juwenalia, 
w świadomości mieszkańców miasta zaistniało też 
działające bardzo aktywnie Duszpasterstwo Aka-
demickie DAR, a to dzięki m.in. cyklowi otwartych 
wykładów czy chórowi DAR. Ale nie jest łatwym 
zadaniem zintegrowanie młodych ludzi uczących się 
w trzech różnych uczelniach, mimo, że zlokalizowa-

nych w jednym kampusie. Jest to 
proces wymagający czasu i poja-
wienia się lokalnych liderów. 

Bardziej wyraźny 
ferment...

...rozpoczął się w ub. roku, 
kiedy to powstały dwie 

organizacje: Młode 
Centrum (marzec 
2005) i zarejestrowa-
ne w lipcu ub. roku 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Eduka-

cji i Rozwoju 
Społeczeń-

stwa Oby-
w a t e l -

skiego 

(SERSO). Osoby z ich kręgu: prezes Młodego 
Centrum Jarosław Czajka, przewodniczący 
SERSO Krystian Szytenhelm czy p.o. redaktora 
naczelnego „Kampusu” i wiceprzewodniczący 
samorządu studenckiego UŚl. Michał Raszka, nie 
utożsamiają z żadnym konkretnym ugrupowanie 
politycznym, ale oczywiście swoje poglądy mają... 
Łączą ich działania na rzecz budowy społeczeń-

stwa obywatelskiego, potrzeba udziału w życiu pu-
blicznym, promowanie wartości demokratycznych, 
wiara w europejską integrację, ale także próby 
integracji własnego środowiska. W ub. roku na 
zaproszenie SERSO wykłady w kampusie wygłosili 
europosłowie Grażyna Staniszewska, Wojciech 
Roszkowski, Jerzy Buzek, a ostatnio Jan Olbrycht 
i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Janusz Onyszkiewicz, będący gościem Młodego 
Centrum. W ramach akcji „Ambasadorzy demo-
kracji – 40 dni dla Białorusi” mówił on o relacjach 
między tym krajem a Unią Europejską i jej przed-
sięwzięciach na rzecz demokratyzacji Białorusi 
i problemach z tego wynikających. 

Inną ciekawą wspólną inicjatywą była niedaw-
na organizacja „Dnia Jacka Kuronia”, mająca 
na celu przypomnienie sylwetki i działalności 
tego powszechnie szanowanego, zmarłego przed 
kilku laty polityka. O wpływie J. Kuronia na 
transformację ustrojową w Polsce mówił jego 
przyjaciel prof. Karol Modzelewski, zaś portret 
Jacka Kuronia przedstawiła żona Danuta, pod-
kreślając, że po raz pierwszy została zaproszona 
przez studentów, by opowiedzieć o mężu „ro-
dzinnie”. Temat wizji edukacyjnej Jacka Kuronia 
podjął przedstawiciel gospodarzy K. Szytenhelm, 
przypominając system nieformalnej edukacji 
zadaniowej, którą J. Kuroń chciał objąć głównie 
osoby wykluczone ze społeczeństwa, mające pro-

blemy ze znalezieniem się w oficjalnym systemie 
nauczania. Te ideę kontynuuje jego żona Danuta 
na „uniwersytecie” w Teremiskach. 

Obok studentów, w podobnych inicjatywach 
uczestniczą również uczniowie rybnickich szkół 
średnich, m.in. z II LO, włączając się często bardzo 
aktywnie w dyskusję. Z myślą o swoich potencjal-
nych kolegach i następcach, SERSO organizuje 

„Ob(d)jazdowe wykłady dla lice-
ów”, wyjaśniające podstawy poli-
tologii, socjologii czy zarządzania, 
a przy okazji promujące Zespół 
Szkół Wyższych i przełamując 
panujący wśród wybierających 
się na studia negatywny stereotyp 

rybnickiego kampusu jako uczelni peryferyjnej. — To 
nieprawda — mówią K. Szytenhelm i M. Raszka. 
— Nasi wykładowcy to ludzie młodzi, otwarci, speł-
niający u nas swoje zawodowe ambicje. Wielokrotnie 
słyszeliśmy, że nie musimy się wstydzić się naszego 
poziomu, tu naprawdę warto studiować. Do maturzy-
stów skierowane są Targi Edukacji, które będą miały 
miejsce tuż, tuż, bo 23 marca.(Anons obok)   

Szczególnie interesującym przejawem studenc-
kiej aktywności są koła naukowe, a na każdej 
z trzech rybnickich uczelni jest ich kilka – jedne 
bardziej otwarte na środowisko zewnętrzne, inne 
bardziej specjalistyczne, ale wszystkie poszerza-
jące myślowe horyzonty. Jednak nie tylko nauką 
i poważnymi problemami student żyje. Stąd ko-
lejna inicjatywa – Klubu Studenckiego, póki co w 
rynkowym „Clubie Kulturalnym”, gdzie próbuje 
się prezentować ludzi, którzy dysponują jaki-
mikolwiek artystycznymi talentami. Przyszłość 
pokaże, czy pogrzebana na początku grudnia 
ub. „nuda akademicka” nie zmartwychwstanie... 
Jest również coś dla miłośników pięknego Słowa 
– studentka filologii polskiej Beata Pyrek pro-
wadzi grupę teatralną (póki co bez nazwy), dość 
nieformalną, złożoną zarówno ze studentów, jak i 
licealistów, która już jest po swoim debiucie. 

Wracając do „Kampusu”...
...młodzi ludzie z kręgu tego pisma słusznie 

Rybniccy studenci podejmują 
próbę stworzenia z kilku tysięcy 
młodzieży uczącej się w Zespole 
S z k ó ł  Wy ż s z y c h  ś w i a d o m e j , 
akademickiej społeczności, której 
obecność byłaby w mieście nie 
tylko odczuwalna, ale dowiodłaby, 
że nazwanie Rybnika miastem 
akademickim, ze wszystkimi tego 
intelektualnymi konsekwencjami, 
nie będzie nadużyciem.

Temat był jeden – zagospodarowanie 
przestrzenne placu przy Urzędzie Miasta, 
pomiędzy ul. Miejską i 3 Maja. Obwarowań 
kilka – zachowanie osi widokowej w kierunku 
Zamku, uwzględnienie różnic wysokości, zapla-
nowanie podziemnych lub naziemnych garaży 
na 300 miejsc postojowych i in. A pomysłów 
całe mnóstwo – przeważały centra: kultural-
no–usługowe, biznesowo–rekreacyjne czy 
biurowo–konferencyjne, jak to wykonane przez 
Anetę Wiatr. Studenci opracowali też zespół 
obiektów mieszkalno–usługowych i kompleks 
konferencyjny. Gdyby ich pomysły weszły 
w życie, cieszylibyśmy oko m.in. pasażami 
i pasami zieleni, szklanymi kopułami i innymi 
niebanalnymi rozwiązaniami architektoniczny-
mi. –– Studenci otrzymali konkretne wytyczne, 

bo chcieliśmy, aby pracowali na 
„żywym organizmie”. I powstały 
ciekawe prace –– ocenia naczel-
nik Wydziału Architektury UM 
Janusz Błaszczyński. — Oni 
mają zupełnie inne spojrzenie, 
oczywiście wszystkie projekty 
mają plusy i minusy, ale poziom jest dobry. 
A nawet zaskakujący, jak propozycja „Rybnik 
Center” Tomasza Mainusza i Konrada Super-
naka, którzy swój projekt zespołu mieszkalno 
– biurowo – usługowego oparli na koncepcji ... 
ryby. Wyobraźnia nie opuszczała studentów nie 
tylko w momencie tworzenia projektów, ale też 
ich nazw – „Jezioro informacji”, „Echo Cen-
ter”, „Culture Point”. Niebanalnie opisywali 
też swoje koncepcje – „(...) Fascynująca szklana 

powierzchnia wyzwala pozytywne emocje; nocą 
przechodnie stają się aktorami”. 

Projekty najpierw zostały ocenione na 
uczelni, później do pracy przystąpiła komisja 
konkursowa. Jednak koncepcje studentów 
wywołały szerszą dyskusję, dlatego na rozstrzy-
gnięcie i ogłoszenie werdyktu nie wystarczyło 
jedno spotkanie. O efektach prac i laureatach 
konkursu będziemy informować... 

(S)

zauważyli, że w Rybniku są studenci, ale nie ma środowiska i to trzeba zmienić. A ponieważ 
jednym z głównych elementów integracji jest informacja, dlatego najpierw stworzyli gazet-
kę internetową – www.kampus.Rybnik.pl, a potem wersję papierową. Część pierwszego 
numeru pisma poświęcili podstawowym danym o poszczególnych uczelniach, kierując 
te informacje także do uczniów szkół średnich. Na łamach gazetki zaprezentowały się 
również studenckie koła naukowe, by zachęcić ciekawymi przedsięwzięciami zarów-
no aktualnych, jak i przyszłych studentów. Są też informacje praktyczne, gdzie, kiedy 
i na co się wybrać, by interesująco spędzić wieczór i w ramach integracji środowiskowej 
podzielić się wrażeniami; dowiemy się również o możliwościach studiowania za granicą, 
a autorka zapowiada kontynuację tego tematu; swoje miejsce ma również Duszpasterstwo 
Akademickie. Tematów do dyskusji nie zabraknie zapewne czytelnikom artykułów działu 
kulturalnego i publicystyki. Wiele miejsca poświęciły nobliście J. M. Coetzee’mu w swoich 
artykułach Beata Pyrek i Agnieszka Vincenz. Kapitalna w pomyśle i zabawna jest paralela 
między aktualną sytuacją polityczną w naszym kraju, a losami bohaterów mickiewiczow-
skiego „Pana Tadeusza” autorstwa licealistki Kasi Szulik, co jest dobrą wiadomością dla 
filologii polskiej lub politologii, bo Kasia wybierze zapewne któryś z tych kierunków. 
Bardzo na czasie są refleksje o wolności słowa oraz krytyczna ocena przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dwa artykuły: o trudnej drodze do 
demokracji Białorusi oraz wspomnienie o Jacku Kuroniu nawiązują do imprez, o których 
piszemy wyżej. Fotoreportaż na okładce autorstwa p.o. red. nacz. daje jakieś pojęcie 
o przeżyciach w czasie sesji egzaminacyjnej, bo tylko ktoś, kto studiował, może zrozumieć 
co to są „psychosomatyczne ataki paniki”... Tak więc życie kampusu będzie miało swoje 
odzwierciedlenie w „Kampusie”. Jeśli chodzi o szatę pisma, można mieć zastrzeżenia do 
poziomu poligrafii, szczególnie zdjęć, ale to pewnie nie jest winą rybnickich redaktorów, 
podobają się nam natomiast niektóre rozwiązania graficzne oraz zróżnicowana tematyka. 
Poziom merytoryczny większości materiałów budzi nadzieje, że pozostawimy ten kraj 
w dobrych rękach... Wiemy, że wsparcia pismu udzie-
lili i wysoko ocenili jego zawartość dyrektor Centrum 
Kształcenia Inżynierów prof. Joachim Kozioł, a także 
dr Jan Czempas i dr Zbigniew Kadłubek, pełno-
mocnicy rektorów AE i UŚl. Mamy zatem nadzieję, 
że studenci w swoich działaniach nie zawiodą ani 
swoich wykładowców ani rybnickiej społeczności 
i znajdą w niej odpowiednie miejsce.

(r)

Zespół Szkół Wyższych w Rybniku 
zaprasza na 

Targi Edukacji 2006
23 marca 2006 r. (czwartek), 9.00–17.00 

w budynku dydaktycznym 
Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego przy ul. Rudzkiej 13c

Ofertę swoich uczelni na kierunkach studiów 
prowadzonych w Rybniku i system rekrutacji
na nowy rok akademicki 2006/2007 zaprezentują 
pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, Uni-
wersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej.
Imprezy towarzyszące organizuje Stowarzysze-
nie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego:
godz. 11.00 – „Jak studiować” – dyskusja 
panelowa
godz. 13.00 – „Festiwal Nauki” – prezentacje  
studenckich kół naukowych, działających  przy 
Zespole Szkół Wyższych w Rybniku

W trakcie Targów Edukacji 2006 możliwość 
zwiedzenia obiektów Zespołu Szkół Wyższych
Serdecznie zapraszamy kandydatów i wszystkich 
zainteresowanych

Zorganizowane grupy chętne do wzięcia udziału 
w Targach, proszone są o kontakt  z organizatorem 

– 032/429 57 82

MECENASEM TARGÓW EDUKACJI 2006 JEST 
FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM–SILESIA” 

 Są studenci, 
 będzie środowisko Podczas spotkania komisja oceniająca prace nie wyłoniła zwycięzców. 

Na ostateczną decyzję przyjdzie nam poczekać...                              Zdj: s

Po raz drugi w Rybniku odbył się konkurs, w którym swoimi wizjami 
i koncepcjami podzielili się studenci III roku Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. 

Młodych  świeże spojrzenie

Wyższych w Rybniku 

Goście i organizatorzy konferencji poświęconej Jackowi Kuroniowi (od lewej): Michał Raszka, Krystian Szytenhelm, Darek 
Laska, Danuta Kuroń, Szymon Sorychta, prof. Karol Modzelewski, Paweł Wojtusiak, Daria Losza i Jarosław Czajka.  

Zdj.: arch. org.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz 
Onyszkiewicz mówił o przedsięwzięciach na rzecz demo-
kratyzacji Białorusi.

Okładka 1. numeru „Kampusu”.
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Organizatorzy imprezy z Fundacji Elektrow-
ni Rybnik z jej prezesem i dyrektorem Klubu 
Energetyka Stanisławem Wójtowiczem włożyli 
wiele wysiłku, by podnieść jej rangę, choćby 
poprzez powołanie Rady Festiwalu złożonej 
z wybitnych postaci świata polityki, biznesu, 
kultury i nauki, a także rejestrację części kon-
certów przez TVP, wydanie okolicznościowej 
publikacji czy zorganizowanie konferencji dy-
rektorów podobnych przedsięwzięć z całej Pol-
ski, promując przy okazji miasto. Miernikiem 
skutków tych zabiegów będzie zapewne poziom 
zainteresowania OFPĄ w roku przyszłym...

Dowodem wyjątkowego miejsca rybnickiego 
Festiwalu w artystycznych biografiach jego 
dotychczasowych laureatów Grand Prix, był 
ich udział w koncercie „I tak warto żyć”, sta-
nowiącym imprezę towarzyszącą konkursowym 
zmaganiom. Nie zabrakło ani jednej osoby, 
choć to dziś najczęściej dojrzali profesjonaliści 
z kalendarzami wypełnionymi artystycznymi 
zobowiązaniami. Są wśród nich: Joanna Li-
szowska – śpiewająca aktorka, rozpoznawalna 
gwiazda estrady, filmu i TV, która „po Rybni-
ku” wygrała m.in. Przegląd Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu, Iwona Loranc – ceniona 
aktorka teatru w Bielsku–Białej, jako solistka 
debiutująca właśnie w Rybniku, Wojciech 
Brzeziński – dziś aktor teatru w Szczecinie, 
grający również w filmach i TV, Dzidka Mu-
zolf – śpiewająca poetka z Krakowa, Joanna 
Lewandowska, Dorota Osińska i Margita 
Ślizowska – znane dziś z estrady oryginalne 
artystki o niepowtarzalnych głosach oraz dwaj 
kolejni panowie, których w tej imprezie trady-
cyjnie jak na lekarstwo –  Jarosław Chojnacki 
i Mariusz Orzechowski, świetnie sobie radzący 
w środowisku wykonawców piosenki aktorskiej 
i poetyckiej. Wśród dotychczasowych zdobyw-
czyń głównej nagrody była też jastrzębianka 
Katarzyna Danek, zaś ubiegłorocznym obja-
wieniem – Magdalena Lepiarczyk z Rybnika, 
traktująca równie poważnie swoją drugą, 
obok śpiewania, pasję – konie. Magda zdążyła 
przygotować recital, który był jedną z imprez 

towarzyszących jubileuszowemu Festiwalowi 
i wydaje się, że jej konkursowa piosenka sprzed 
roku „Mosty niepewne” zabrzmiała jakby bar-
dziej dojrzale, a sama wykonawczyni czuła się 
na scenie znacznie pewniej. 

W samym konkursie uczestniczyło 19 solistów, 
wśród nich zaproszeni imiennie laureaci podob-
nych imprez z całej Polski oraz młodzi – zdolni 
wyłonieni  w eliminacjach. Trzeba przyznać, 
że w tym roku gospodarze „wystawili” świetną 
reprezentację: w gronie 8 laureatów znalazły 
się dwie rybniczanki. Karina Abrahamczyk 

– absolwentka wrocławskiej szkoły aktor-
skiej, stylowo zaśpiewała kołysankę Komedy 
z „Dziecka Rosemary” Romana Polańskiego 
z tekstem W. Młynarskiego (nie była zresztą je-
dyną uczestniczką Festiwalu, która wybrała ten 
piękny utwór) i piosenkę Agnieszki Osieckiej, 
zwracając uwagę oszczędnym gestem i umie-
jętnym operowaniem głosem. K. Abrahamczyk 
jest przykładem osoby, której rybnicki festiwal 
wskazał życiową drogę i aktorstwo wygrało z 
ekonomią. O wiele mniej doświadczenia ma 
Anna Pawlus z Niedobczyc, uczennica tamtej-
szego LO, ale reprezentująca DK w Chwało-
wicach, znana już z lokalnych występów, m.in. 
w szkolnym „Pojedynku na słowa”. Ania to 
na pewno zdecydowana osobowość o zdecy-
dowanym głosie, wyrażająca swoje  emocje 
w sposób bardzo wyrazisty, a doceniono ją 

m.in. za interpretację piosenki z repertuaru Mi-
chała Bajora „Ogrzej mnie”. W konkursie brała 
też udział Karolina Filec, uczennica IV LO 
w Chwałowicach, która tak bardzo podobała się 
(również nam) w finale „Pojedynku na słowa”, 
ale tu zabrakło jej wyrazistości koleżanki z Nie-
dobczyc. Wśród laureatów warta zapamiętania 
jest na pewno Agnieszka Błońska z Raciborza 
i jej interpretacja piosenki „Tak jak malował 
pan Chagall”, śpiewająca lekarz–neurolog 
z Warszawy Małgorzata Czajka, Piotr Dąbrów-
ka – „...trochę bard, trochę rockman”, jak został 

zapowiedziany czy Agnieszka Wajs z Rudy Ślą-
skiej, kiedyś najmłodsza uczestniczka OFPY, 
dziś laureatka i wykonawczyni piosenki „Tango 
z pistoletem”. Grono laureatów uzupełniły 
Klementyna Umer z Warszawy, która również 
wybrała kołysankę z „Rosemary’s Baby” oraz 
Agnieszka Grochowicz z Krakowa. Honorowe 
wyróżnienie dla najlepszego akompaniatora 
otrzymał Jacek Piskorz, ale trzeba przyznać, że 
rybnicki muzyk Jarosław Hanik powinien do-
stać nagrodę za pracowitość, bo akompaniował 
co najmniej kilkorgu wykonawcom. 

Jednak w pokonanym polu zostawiła 
wszystkich najmłodsza uczestniczka finału 
Ilona Sojda z Kielc. Grand Prix jubileuszo-
wego Festiwalu wyśpiewała dwiema autorskimi 
pieśniami Marka Tercza, kieleckiego twórcy, 
którego oryginalny, z ludowym zaśpiewem, 

Członkowie Rady Festiwalu: prezes Jerzy Chachuła, prof. Jerzy Buzek i prezydent 
Adam Fudali. 

głos I. Sojdy, zainspirował do napisania 
dla niej całego muzycznego spektaklu. 
Podsumowując: jurorzy postawili na 
prostotę interpretacji, czystość gestu, 
oryginalność, zaś uczestnicy, którzy zbyt 
mocno wzięli sobie do serca przymiotnik 
„aktorska” w nazwie festiwalu, raczej 
przepadli. Do II etapu tegorocznego 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu członkowie jego Rady Ar-
tystycznej Roman Kołakowski i Jan Po-
prawa, oprócz zwyciężczyni  Ilony Sojdy, 
zaprosili Agnieszkę Grochowicz, Piotra 
Dąbrówkę i Justynę Łysak, co 
jest wyróżnieniem mogącym być 
przepustką do kariery.

Drugi dzień konkursowy 
zakończył program „Jacek 
Kaczmarski – kolega z pracy”, 
przygotowany przez Zbigniewa 
Łapińskiego – wieloletniego 
współpracownika autora „Mu-
rów”, od którego śmierci 10 
kwietnia br. miną dwa lata. Nie-
obecnego autora wyboru piose-
nek oraz ich nowych aranżacji 
zastąpił syn Dariusz. Program 
zadebiutował w lipcu ub. roku 
na olsztyńskich Spotkaniach 
Zamkowych – chyba najbar-
dziej znanej obok Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocła-
wiu polskiej przystani piosenki 
artystycznej. 22 utwory – „jak 
22 scenariusze filmów fabular-
nych” śpiewali Krystyna Świątecka i Małgorza-
ta Czajka oraz Tomasz Wachnowski i Jarosław 
Chojnacki – laureat OFPY sprzed lat. Piosenki 
wybrane bez klucza, według gustu Łapińskiego, 
pochodzą z różnych okresów twórczości Jacka 
Kaczmarskiego – od bodaj najdawniej przeło-
żonych z rosyjskiego „Czarnych sucharów”, 
które śpiewał jeszcze Włodzimierz Wysocki, 
po „Piosenkę napisaną mimochodem” z 2000 
roku. Teksty to gęste, nawet gdy liryczne, 
a przecież te o ładunku dramatycznym – prze-
ważały, wykonane na dodatek przez kilka 
wybitnych osobowości, nie mówiąc o świetnych 
recytacjach Stanisława Elsnera Załuskiego. 
A jeszcze Zbigniew Łapiński zadbał o nowe, 
wspaniałe aranżacje, gdy akordeon wprowadza 
elementy groteski w muzycznym tle dla „Snu 
Katarzyny II”, albo nagle dodatkowo alarmują 
nas wejścia saksofonu w „Arce Noego”. Gdy 
historię „Lalki czyli polskiego pozytywizmu” 
(według Prusa) podszywa ironią fortepian 
elektroniczny lub pod gorzki tekst „Dzielnic 
żebraków” kontrastowo swingują fortepian i 
delikatnie omiatane talerze perkusji.

Każdy, kto miał szczęście słuchać Kacz-
marskiego na żywo – ja (przyp. red. Grzegorz 
Walczak) jeszcze w 1981 roku – ma swoje 
ulubione piosenki. Ten wieczór w Klubie 
Energetyka był dobrą okazją do przewartościo-

wań: „Litania” (z siłą 
i kunsztem wyśpiewa-
na przez M. Czajkę) 
czy „Powrót z Syberii” 
w wykonaniu K. Świą-
teckiej, a może „Arka 
Noego” ze śpiewem 
i grą T. Wachnowskie-
go? Mnie najbardziej 
zapadły w pamięć dy-
namiczne występy Ja-
rosława Chojnackiego 

w „Antylitanii na czasy przejściowe” i „Mu-
rach”. I jeszcze jedno, ot, refleksja: czy dorośli-
śmy już do tej prośby, którą Jacek wyśpiewywał 
w „Modlitwie o wschodzie słońca” (autorstwa 
Natana Tenenbauma): Każdy Twój wyrok przyj-
mę twardy/ Przed mocą Twoją się ukorzę./ Ale 
chroń mnie Panie od pogardy/ Od nienawiści 
strzeż mnie Boże. Dorośliśmy?

Dla wiernej publiczności OFPY wystąpili 
też Janusz Radek (w Klubie Energetyka) i, 
w zastępstwie chorej Kory i „Maanamu”, 
Justyna Steczkowska (Teatr Ziemi Rybnic-
kiej). Radek to klasa sama dla siebie, a jego 
interpretacje piosenek z repertuaru Ewy 
Demarczyk, choć brzmią zupełnie inaczej, 
nie straciły nic ze swej siły. Radek, poprzez 
oryginalny gest i emocjonalne zaangażowanie 
w każdy ze śpiewanych utworów, tworzy nową 
jakość. Również Justyna Steczkowska nie 
zawahała się na koniec świetnego koncertu 
zaśpiewać „Grande Valse Brillante”, ale, jak 
powiedziała, ośmieliła ją znakomita atmosfera 
i piękna sala (!). Komentując jej występ, wiele 
osób twierdziło, że nagłe zastępstwo (i tu ukłon 
w stronę organizatorów, bo zaproszenie gwiaz-
dy formatu Steczkowskiej z dnia na dzień, nie 
jest proste) imprezie nie zaszkodziło, a wręcz 
przeciwnie – ta artystka lepiej pasowała do 
formuły OFPY. Szczególnie, że pierwszą część 

koncertu wypełniły piosenki w żydowskim 
klimacie z płyty „Alkimja”, a potem m.in. „Eu-
rydyki tańczące” Anny German. Nie zabrakło 
oczywiście „Dziewczyny szamana”... 

Podkreślić należałoby również wielki wkład 
w budowanie atmosfery poszczególnych 
koncertów przez ich prowadzących: zarówno 
zaangażowany w OFPĘ również organizacyj-
nie Wojciech Bronowski, Jan Kondrak, Artur 
Andrus, Piotr Bałtroczyk (znów zastępstwo, kto 
wie czy nie szczęśliwe –  za Grażynę Torbicką) 
czy Jan Poprawa, to znakomici znawcy tematu, 
tak więc ich występy nie ograniczały się do 
suchych zapowiedzi. 

Gościem koncertu sobotniego był senator 
Kazimierz Kutz, zaś galowego –  eurodeputo-
wany Jerzy Buzek, należący do Rady Festiwalu, 
podobnie jak uczestnik kilku festiwalowych 
wieczorów prezydent Adam Fudali i starosta 
Damian Mrowiec. Starosta rybnicki ufundował 
nagrodę dla najlepszego wokalisty powiatu ryb-
nickiego, a otrzymała ją Karina Abrahamczyk. 
Annę Pawlus jako „osobowość artystyczną” 
uhonorował prezes Izby Przemysłowo – Han-
dlowej Andrzej Żylak. Grand Prix Ilonie 
Sojdzie wręczył tradycyjnie prezes Zarządu 
Elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła, przed-
stawiciel głównego sponsora imprezy. Prezes 
Chachuła był też jednym z najwierniejszych 
widzów – z wielkim zainteresowaniem śledził 
wszystkie koncerty – od początku do końca. Już 
ten fakt oraz zabiegi organizatorów, by wokół 
tej imprezy zintegrować rybnickie środowisko 
animatorów kultury, daje pewność, że OFPA 
doczeka kolejnych jubileuszy.

(r), gw

Zdjęcia z X OFPY 
również na II stronie okładki

...płynie piosenka... Wiersz ks. Jana Twardowskiego, z którego pochodzą 
te słowa, nie bez przyczyny towarzyszył wydarzeniom tegorocznej, 
jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. 
Piosenka, i to ta najbardziej ambitna i wartościowa, przez kilka dni 
płynęła ze sceny w Klubie Energetyka i z estrady Teatru Ziemi Rybnickiej, 
a publiczność słuchała. I miejmy, nadzieję, słyszała...

Jubileuszowa OFPA

Słuchaj! Słyszysz?

Ubiegłoroczna laureatka Grand Prix 
Magdalena Lepiarczyk wystąpiła z własnym 
recitalem.                                       Zdjcia: r
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 Patronat honorowy: minister kultury 
i  dziedzictwa narodowego Kazimierz 
Ujazdowski; patronat muzyczny rektor 
k a t o w i c k i e j  A k a d e m i i  M u z y c z n e j 
prof. Eugeniusz Knapik. Rada Festiwalu: Jerzy 
Biskup, Krystyna Bochenek, Jerzy Buzek, Jerzy 
Chachuła, Adam Fudali, Czesław Freund, 
Michał Czarski, Tadeusz Kijonka, Roman 
Kołakowski, Kazimierz Kutz, Maria Meyer, 
Damian Mrowiec, Jan Olbrycht, Piotr Paleczny, 
Maciej Szczawiński, Andrzej Szołtysek, Witold 
Widenka i Andrzej Żylak.

Radę Artystyczną tworzą Jan Poprawa, 
Czesław Gawlik, Jacek Glenc i Kazimierz 

Niedziela, którzy zasiadają również w jury 
oraz Stanisław Wójtowicz (dyrektor OFPY), 
Wojciech Bronowski (dyrektor artystyczny), a 
także Adam Świerczyna i Jadwiga Bronowska; 
pozostali członkowie jury to Janusz Grzywacz, 
Włodzimierz Korcz i Roman Kołakowski. 

Sponsorzy: 
Elektrownia Rybnik S.A., UTEX, PZU, 

ERBUD, Izba Przemysłowo–Handlowa. 
Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Miasta Rybnika, Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła wręczył nominacje wybranym do kon-
kursu uczestniczkom przesłuchań eliminacyjnych.



Zaprosili nas 
• SP nr 1 na konkurs „Cyberiada” (23 lutego).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na otwarcie wystawy 

grafiki i rysunku Karoliny Stanieczek (9 marca).
• Dom Kultury w Chwałowicach na występ kabaret „zO.Obacz”, 

w składzie Bartosz Moskwa, Radek Grzybek, Wojtek Lepiarczyk 
i Paweł Gruszczyk (10 marca) oraz na Wieczór sztuk „Kobiety”, 
z udziałem poetki i pisarki Marty Fox, laureatki festiwali piosenki 
artystycznej Katarzyny Danek i malarki Barbary Szulik (17 marca, 
więcej w następnym numerze).

• Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oddz. w Katowicach oraz Muzeum w 
Rybniku na promocję książki Adama Dziuby „Podziemie poakowskie 
w województwie śląsko – dąbrowskim w latach 1945 – 1947” oraz 
informatora personalnego „Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. I, lata 1944 – 1956” (16 marca).

• Dom Kultury Niewiadom na wernisaż wystawy malarstwa i wieczór 
poezji Jadwigi Mandery (17 marca). 

• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej na finał euro–tur-
nieju komunikacyjno–zdrowotnego (6 kwietnia).

• Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 na spotkanie z młodzieżą i 
nauczycielami z Austrii, Belgii i Hiszpanii, którzy odwiedzili Rybnik 
(od 11 do 17 marca).

Bluesogranie,
bluesobranie

Do zobaczenia jesienią!
Koncert Krzysztofa Krawczyka 1 kwietnia (to nie Prima 

Aprilis) będzie ostatnią imprezą w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
przed zakończeniem jesienią trwającego od ub. roku remontu.

Tylko do końca marca funkcjonować będzie Kino Premierowe, swoją 
działalność na kilka miesięcy zawiesza też DKF. Co nie znaczy, że Rybnic-
kie Centrum Kultury przestanie działać. Część imprez, głównie koncerty 
muzyki poważnej odbywać się będą w kościołach, inne – w plenerze. 
Do zaprzyjaźnionych placówek przeniesiono stałe zajęcia – do klubu 
„Harcówka” kurs tańca, zaś Młodzieżowy Zespół Teatralny Tara – Bum 
próby będzie odbywał w Domu Kultury w Boguszowicach, a Mały Teatr 
Tańca i Studio Teatralne – w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych. 
Zatem do zobaczenia jesienią w zmodernizowanej placówce.

20 marca br. przypada 85. rocznica plebiscytu na Górnym 
Śląsku. W związku z tym wydarzeniem Muzeum w Rybniku 
przygotowało Wojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół 
poświęcony plebiscytowi. Konkurs przebiega dwuetapowo: etap 
I – pisemny odbył się 2 marca br., a wzięło w nim udział 15 dwu-
osobowych drużyn. Pięć z nich z najwyższą liczbą punktów: Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku, Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w 
Rybniku, Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum 
nr 11 oraz Gimnazjum w Turzy Śląskiej, zakwalifikowało się do II 
etapu – ustnego, który odbył się w Muzeum w Rybniku 15 marca.  
Laureaci konkursu zostaną uhonorowani podczas otwarcia wystawy 
filatelistycznej „Znaczki, stemple pocztowe i materiały propagandowe 
z okresu Plebiscytu na Górnym Śląsku”. Otwarcie wystawy prezentu-
jącej kolekcję Gerharda Torza z Kolonii odbędzie się 24 marca 2006 
o godz. 13.00 w Muzeum w Rybniku. Zwiedzający będą mieli okazję 
zobaczyć unikalne walory pocztowe z południowo-wschodniej części 
obszaru plebiscytowego, zapoznać się ze zbiorami własnymi rybnickiego 
Muzeum. Wystawę wzbogacą też oryginalne zabytki pocztowe, m. in. 
związane z pocztą w Rybniku. Wystawie towarzyszyć będą wydawnictwa 
szczególnie interesujące dla filatelistów – karty pocztowe, datownik 
okolicznościowy, koperty.

Konkurs i wystawa
85. rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku
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Dla porządku odnotuję, iż w piątek 
ponad 6 godzin (nie licząc jamsession) 
bluesowały śląskie formacje: Coolish Blues 
Session, Marek Wojtowicz i Luboš Khyr 
(Czechy), Grzegorz Kapołka Trio oraz Elż-
bieta Mielczarek ze Śląską Grupą Bluesową.  
W sobotę wystąpiły zespoły: Korek (Tar-
nowskie Góry), Shau–Pau Acoustic Blues 
(obecnie ponadgraniczni), Mr. Blues (Żory, 
Rybnik – zespół z pomysłodawcami festiwalu, 
który dba o przebieg imprezy, organizuje 
„dżemy” z licznym udziałem lokalnego śro-
dowiska muzycznego) oraz Sławek Wierz-
cholski z Nocną Zmianą Bluesa (Toruń). Gdy 
wychodziłem o 1.00 po północy – jamsession 
trwała w najlepsze.

Jakie było to bluesogranie? Urozmaicone, 
wielonurtowe, bogate! Bluesowy show zaraz 
na wstępie stworzył Adam Kulisz ze swoim 
zespołem, umiejętnie nakręcając partne-
rów do solówek, często podając bluesa po 
śląsku (jak w kawałku „Koleboł sie chop”). 
To kołysał, to rozpędzał dynamikę rytmu 
„od sufitu do podłogi, od okna do drzwi”.  

Rok temu lider Coolish Blues Session 
przyjechał na zwiady i dżemował, 
po tegorocznym występie – myślę, 
że chętnie będzie tu wracał. Ka-
meralne warunki auli Politechniki 
Śląskiej sprzyjają także występom 
mniejszych liczebnie formacji. Duet 
raciborsko–czeski Wojtowicz (gitara, 
wokal) – Khyr (harmonijka) prezen-
tował nam odmianę bluesa bliskiego 
tradycji Delty z interesującym, zaprószonym 
chrypą brzmieniem głosu wokalisty. Wyśmie-
nici instrumentaliści Dariusz Ziółek (gitara 
basowa) oraz Ireneusz Głyk (perkusja) wraz  
z liderem Grzegorzem Kapołką (gitara) 
podali nam ostre, zawiesiste brzmienia  
i ciekawe kompozycyjnie narracje z pograni-
cza bluesa, jazzu i rocka (charakterystyczna 
była dedykacja jednego z utworów dla Johna 
Scofielda). Solo Głyka na perkusji stało się 
dla mnie instrumentalnym zwieńczeniem 
wieczoru, a brak wokalu w tej formacji 
okazał się zupełnie niedostrzegalny. Legen-
dom śląskiego brzmienia bluesa: Elżbiecie 

Mielczarek (zaśpiewała i „Hotel Grand”,  
i „Poczekalnię PKP”), towarzyszącemu 
jej gitarzyście Mirosławowi Rzepie  
i Leszkowi Winderowi (rok temu grał 
u nas z Janem Błędowskim) nie udało 
się zdyscyplinować „bujnej osobowości” 
Jasia „Kyksa” Skrzeka. Nie słuchały go 
klawisze, dykcja nie ułatwiała odbioru 
śpiewanego tekstu. Jednak przepełnione 
bólem głos i sola na harmonijce stanowią 
o jego autentyczności. Rozruszała się 
część widowni, tańcząc przed sceną.

Drugi wieczór rozpoczął występ Korka 
ze śpiewającym i grającym na harmonijce 
liderem Andrzejem Korosiewiczem. Jego 
mocne strony to liryczne ballady (z tek-
stem i bez) oraz dystans w stosunku do 
siebie i tego, co grają. Widać, że pobyt na 
scenie sprawia im radość, a to udziela się 
publiczności. Owacją na stojąco i kilkoma 

bisami zakończył się występ Bogdana Szwedy 
i Arka Błeszyńskiego. Dwaj mistrzowie gitary 
akustycznej z towarzyszącym im gościnnie 
Janem Gałachem na skrzypcach zagrali to, 
co w bluesie najlepsze: m. in. klasyczne ka-
wałki Muddy Watersa i Johna Lee Hookera. 
Pełnię i głębię brzmienia gitar wspaniale do-
pełniał niski, ochrypły głos Bogdana Szwedy  
(w tle bardziej lirycznie podśpiewywał Arek 
Błeszyński) i jego – co niebagatelne dla pu-
bliczności – zażywna postura oraz wyrazista 
mimika. Na bis zagrali „Alabama Blues”  
J. B. Lenoire’a oraz „Whiskey And Wim-
men” J. L. Hookera. W to dynamiczne granie 
świetnie się wkomponował Jasiu Gałach 
(zagrał także później w ramach Mr. Blues), 
rozwijając je ozdobnikami swojego smyczka  
i strun. A to minęła dopiero połowa pro-
gramu. Następnie radośnie i lekko zagrali 
muzyczni gospodarze imprezy – Mr. Blues 
w składzie w stosunku do roku ubiegłego 
poszerzonym o Aleksandrę Kosińską na 
saksofonie i... kilkuletniego Bartka (na razie 
na gitarze nieakustycznej). Patrząc na niego, 
nie musimy się martwić o przyszłość bluesa na 
Śląsku i tej imprezy. W tej tonacji: pogodnej, 
skupionej na pojedynkach instrumentów  
i scenkach aranżowanych dla widowni  
(z dużym wyczuciem mediów), z zawsze 
ciekawym wtrętem słownym wystąpił jeden 
z najbardziej znanych bluesmenów polskich 
Sławek Wierzcholski, dyrygując swoją Noc-
ną Zmianą Bluesa. Zagrali swoje najlepsze 
utwory, m. in. „Blues mieszka w Polsce”, 
„Szósta zero dwie”, rozbujali pełną już  
w niedzielę widownię „Chorym na bluesa”, 
by na bis dać „Amazing Grace”.

Samo serce bluesa w wykonaniu Shau–Pau Acoustic Blues, od lewej: Jan Gałach, 
Bogdan Szweda i Arek Błeszyński.

Teatr Ziemi Rybnickiej w remoncie, więc druga edycja Rybnik Blues 
Festival trafiła w gościnne progi Filii Politechniki Śląskiej i w auli 
– jak kiedyś na innych imprezach kulturalnych na Małej Scenie 
Rybnickiej – miałem przyjemność uczestniczyć w dwudniowym 
graniu bluesa.

Rybnik Blues Festival rozwija się we właściwym kierunku: 
zdobywa świetnych wykonawców, przychodzi nań coraz więcej 
młodzieży. Aula Politechniki Śląskiej jest dla niego lepszym 
miejscem niż – z natury „sztywna” – widownia TZR. Dyrektor 
RCK Adam Świerczyna ogłosił na zakończenie, że ma zgodę 
dyrektora Stefana Makosza na przyszłoroczne odbycie imprezy 
w tym samym miejscu. Zatem blues w Rybniku łączy  instytucje, 
ale przede wszystkim ludzi. Bierze widzów i jednoczy muzyków. 
Współtworzy środowisko kulturalne na zasadzie aktywnego uczest-
nictwa. Jak powiedział Sławek Wierzcholski (co prawda à propos 
jamsession, ale można to i szerzej rozumieć): Wszyscy ze wszystkimi 
na wszystkich instrumentach – kusząca propozycja!   

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Walczak

Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa jak 
zwykle fotogeniczny.

Bluesowy show w wykonaniu Coolish Blues Session.

Ireneusz Głyk w rewelacyjnym solo na perkusji.

Najmłodszy bluesman z zespołem taty Mr. Blues.



Rybnickie Centrum Kultury nie 
mogło zrobić paniom lepszego pre-
zentu na Dzień Kobiet niż koncert 
Krzysztofa Kiljańskiego. 

Ten dość późno „odkryty” artysta uosabia 
wszystkie cechy, jakie w mężczyznach kobie-
ty lubią najbardziej. W końcu, kto jak kto, 
ale Kayah wie co najlepsze... Przystojny, ale  
o spokojnej urodzie intelektualisty, a nie 
„złotego chłopca”, ciepły i otwarty, ale 
roztaczający aurę tajemniczości, miły, ale 
zdystansowany. I ten głos, ten głos... Jeden, 
na ciemno ubrany, facet śpiewający po an-
gielsku (głównie) mało przebojowe, a raczej 
mruczane, o barowym klimacie, piosenki, 
potrafił przykuć uwagę kilkuset pań (panów na 

sali było niewielu), tak, że słychać było każdy 
szept i stworzyć tak intymny nastrój, że każdej 
z nas wydawało się, że zwraca się tylko do niej. 
Tak jak Bogart zwracał się do Ingrid Bergman  
w „Casablance”. ... Zagraj to jeszcze raz, Sam 
– chciałoby się powiedzieć... 

W największym przeboju z płyty „In the 
Room” „Prócz ciebie – nic”, śpiewanym  
w oryginale w duecie z Kayah, w Rybniku 
godnie zastąpiła ją żeńska widownia. Kiljań-
skiemu towarzyszył zespół muzyczny, mający  
w swoim składzie co najmniej dwa zdecydowa-
nie oryginalne instrumenty – „kieszonkową” 
trąbkę oraz...metalowy kosz na śmieci, noszący 
na cześć byłej właścicielki wdzięczną nazwę  
„Kasikosz”. Artystę wspomagał też współtwórca  

piosenek i... sukcesu Witold Cisło. Krzysztof 
Kiljański rybnicki koncert, jak sam powiedział, 
zapamięta na zawsze, bo nigdy dotąd nie 
dostał w Dniu Kobiet kwiatów od kobiety. 
Trzeba było dwóch bisów i kilkakrotnego 
wyjścia artysty zza kulis, by panie w ogóle 
chciały opuścić salę. Ale to nie było ostateczne 
pożegnanie – w hallu długo jeszcze stała ko-
lejka chętnych do zakupu płyt, które Kiljański 
cierpliwie podpisywał i ustawiał się z fankami 
do fotografii.

Miło nam donieść, że płyta „In the Room” 
oraz sam artysta w kilku innych kategoriach 
został nominowany do nagrody Fryderyka, jest 
też laureatem nagrody pisma „Elle”. 

Tekst i zdjęcia: (r)       

Wprawdzie Niedobczyce to nie Klewki, ale 
to właśnie tu, w miejscowym Domu Kultury  
w kłębach dymu i przy dźwiękach muzyki m.in. 
z „Gwiezdnych wojen” wylądowali kosmici, 
ufoludki i Marsjanie w jednym. I to tylko w celu 
obsługi technicznej cieszącego się ogromnym 
powodzeniem u Ziemianek, dorocznego Bab-

skiego Combra. Wprawdzie niektórzy „zieloni” 
notorycznie przekraczali swoje kompetencje, 
ale z pełnym przyzwoleniem pań...

Dwa wieczory zgromadziło około 400 ko-
biet, które z determinacją walczyły w licznych 
konkursach o punkty dla swoich „stolnic”. W 
międzyczasie śpiewały biesiadne pieśni pod wo-

dzą podstolin Lucy z Niedobczyc 
i Zosi z Piosków oraz kantorek 
Sonii z Chwałowic i Gabrysi z 
Bagienka, a także fikały same 
z sobą bądź z kosmitami. Na 
wszystko bacznym okiem pa-
trzyło Wysokie, a w sprawach 
babskich nieomylne prezydium 
z panią prezes Urszulą Grzon-
ką i jej „wickami” – Danutą 
Reclik i niżej podpisaną. Do 
walki i śpiewu uczestniczki za-
bawy zagrzewali, Ciotka Berta  
– Aleksandra Harazim, kosmita 
– solista – Czesław Zemła i zbyt 
dobrotliwy, jak na swój pier-
wowzór Lord Vader – Tadeusz 

Halamoda. Dowcipy bywały dosadne i może 
nie na wszystkie gusty, ale... Był wyścig na ko-
smicznych pojazdach i trzyosobowej „narcie”, 
nieziemski pokaz mody, wyciskanie i picie 
soku na czas oraz zdecydowanie najbardziej 
widowiskowy konkurs czyli przechodzenie pod 
coraz bardziej obniżaną poprzeczką. Niesforne 
białogłowy, które nie przestrzegały złożonego 
przed zabawą ślubowania były karane „zaku-
ciem w dyby” i jeszcze bardziej wymyślnymi tor-
turami. By zaś kobitki miały siłę na te wszystkie 
szaleństwa, na wstępie zjadły obiad, a potem 
poprawiły ciastkiem i chlebem z fetym. 

Pomysły, jak uatrakcyjnić imprezę, na którą 
zjeżdżają do Niedobczyc żądne biesiadnej 
zabawy panie z całego Rybnika i gmin ościen-
nych, rodzą się w głowach pracowników Domu 
Kultury z jej dyrektorem Marianem Wolnym  
wiele miesięcy wcześniej. Prawdziwą rewelacją 
były kostiumy przybyszów z Kosmosu, a także 
kosmiczna scenografia autorstwa Michaeli 
Sczansny. Kosmiczna atmosfera zależna była 
również od uczestniczek, ale te nigdy jeszcze 
nie zawiodły.                        Tekst i zdjęcia: r

W skład zespołu, należącego do najwy-
bitniejszych w Szwajcarii, wchodzą Erika 
Radermacher (fortepian) oraz Piotr Pławner 
(skrzypce) i Izabella Pławner (wiolonczela) 
– wybitni artyści, laureaci wielu konkursów 
muzycznych, prowadzący ożywioną działalność 
solistyczną oraz pedagogiczną. E. Raderma-
cher – pianistka, kameralistka, kompozytorka 
i pedagog – urodziła się w Niemczech, ale od 
lat 60. związana jest ze Szwajcarią i niezwykle 
tam ceniona. Studiowała w Kolonii i Wiedniu, 
gdzie ukończyła studia mistrzowskie z wyróż-
nieniem. Koncertuje w całej Europie, nagry-
wa w największych rozgłośniach, przewodzi 
muzycznym stowarzyszeniom, prowadzi klasę 
mistrzowską w Sofii. 

Piotr Pławner to jeden z najwybitniejszych 
polskich  skrzypków młodego pokolenia – lau-
reat I nagrody X Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego  
w Poznaniu, co już jest wystarczającą reko-
mendacją, i zwycięzcą międzynarodowego 
konkursu w Bayreuth (1991). Studia w Kon-
serwatorium w Bernie ukończył z nagrodą za 
najlepszy dyplom solistyczny, w tym samym, 

1995 roku, zdobył wysoko cenioną I nagrodę  
w Międzynarodowym Konkursie ARD  
w Monachium. Koncertuje w prestiżowych 
salach całej Europy i na ważnych festiwalach, 
występował przed prominentnymi politykami, 
koronowanymi głowami, został zaproszony 
do udziału w koncercie dedykowanym wy-
bitnemu skrzypkowi Yehudi Menuhinowi, 
nagrywa płyty z najlepszymi polskimi i eu-
ropejskimi orkiestrami –  w ostatnich latach 
z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia w Katowicach koncerty skrzypcowe 

Wieniawskiego, Szymanowskiego, Karłowicza 
i Prokofiewa. W 2005 roku otrzymał nagrodę 
Fryderyka za Płytę Roku. P. Pławner współ-
pracuje m.in. z Krystianem Zimmermanem  
i znakomitą śpiewaczka Ewą Pobłocką. 

Również żona P. Pławnera – Izabella – to 
artystka o znakomitej renomie. Absolwentka 
łódzkiej Akademii Muzycznej, stypendystka 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz presti-
żowego stypendium rządu szwajcarskie-
go, które umożliwiło jej podjęcie studiów  

...kosmiczny Babski 

..., data wciąż budząca kontrowersje – święto czy nie święto? 
Nie ma już wprawdzie oficjalnych akademii, ale w żadnej 
firmie czy placówce dzień ten nie jest taki jak wszystkie...  
I bardzo dobrze.

Potwierdziła się natomiast teza, że kobiety nie chcą w tym dniu słuchać od 
uczonych feministek o swoich prawach, ale zwyczajnie chcą się bawić i to najlepiej 
we własnym towarzystwie. Umawiały się zaprzyjaźnionymi kręgami w domach, 
lokalach, na basenach czy w ośrodkach rekreacyjnych, by zadbać o dobry humor, 
zdrowie i urodę. Z takiej oferty w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Bushido 
skorzystało ok. 200 pań. Zaproponowano im m.in. bezpłatne zajęcia aerobiku 
i innych form ćwiczeń oraz naukę salsy, a także inne atrakcje w przystępnych 
cenach. Natomiast Dom Kultury w Niedobczycach zaprosił na...

8 marca...

Muzycy światowej klasy w Rybniku

Rybnik był jednym z kilku miast 
w naszym kraju na koncertowej 
trasie polsko – szwajcarskiego tria 
fortepianowego Neue Berner Trio. 

Nowe Trio Berneńskie 

c.d. na stronie 30

Nowe Trio Berneńskie na scenie rybnickiej szkoły muzycznej.                                                                       Zdj.: r

Różne 
oblicza 
przybyszów 
z kosmosu

Do tańca przygrywała kosmiczna 
kapela.

Z ufoludkiem pod rękę...

Ciotka Berta i Lord 
Vader w kosmicznym 
duecie.
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Tej pięknej metafory użył na określenie miejsca 
pleneru malarskiego pod hasłem Rybnickie Inspiracje 
2005 jeden z jego uczestników. 

Zaproszony do Rybnika przez inicjatorkę i komisarza plene-
ru, przewodniczącą rybnicko–raciborskiego oddziału Związku 
Polskich Artystów Plastyków Grażynę Zarzecką–Czech, artysta 
malarz Alek Osada z Gdańska miał o Śląsku zgoła inne wyobraże-
nie: (...) Kopalnie, hałdy, gęste powietrze, zakurzona zieleń, której 
i tak niewiele. I ta szarość – wszechobecny pył.(...). Dał się jednak 
namówić, przyjechał i ...(...) zaskoczenie totalne! Nie tylko on, ale 
i kilkoro innych uczestników pleneru, artystów z całej Polski oraz 
malarka z Ukrainy doceniło plastyczne walory miasta oraz okolic 
elektrowni „Rybnik” z Zalewem Rybnickim, przyrodą jego brzegów, 
przystani żeglarskiej, Rud. Wrażenia gości przekazał sceptyczny 
na początku A. Osada we wstępie do katalogu poplenerowej wy-
stawy, której wernisaż miał miejsce na początku marca w Klubie 
Energetyka. Czytając ten tekst trudno powiedzieć czy jego autor 
powinien pozostać przy malowaniu, czy może wziąć się poważnie 
za pisanie. Aczkolwiek jego prace, a szczególnie delikatne pejzaże 
z kominami i żaglówkami w tle bardzo nam się podobały... Reszta 
artystów wypowiedziała się „tylko” poprzez zaprezentowane na 
wystawie obrazy: pejzaże, impresje, ludzie, architektura, natura. 
Olej, akryl, pastele, tkanina... 

W plenerze wzięli też udział uczestnicy prowadzonych w Klubie 
Energetyka przez G. Zarzecką–Czech warsztatów plastycznych, których 
prace zaprezentowano na jednej wystawie wraz z profesjonalistami. 
Zaproszony na otwarcie wystawy prezes Zarządu Okręgu Katowickiego 
ZPAP Henryk Bzdok, wysoko ocenił efekt pleneru, podkreślając wy-
soki poziom prac warsztatowiczów i możliwość wystawienia ich razem 
z twórczością profesjonalną. Przedstawiciele gości, jak i adeptów sztuki 
podziękowali za wspaniałą organizację animatorce imprezy oraz Fun-
dacji Elektrowni Rybnik – za wsparcie.

Refleksyjnym dopełnieniem wieczoru był występ znakomitego przed-
stawiciela środowiska piosenki poetyckiej Mirosława Czyżykiewicza, 
który zaprezentował kilka piosenek z tekstami swojego ulubionego 
poety Josipa Brodskiego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka oraz 
piosenki Włodzimierza Wysockiego. Własną interpretację tych ostatnich 
M.Czyżykiewicz zamierza przypomnieć na płycie. 

A plener? Daj Boże więcej takich – podsumował Rybnickie Inspiracje 
Alek Osada...                                                                                      (r)

Uczestnicy pleneru: Małgorzata 
Bernacik–Kurek, Leszek Kurek 
z Łodzi, Małgorzata Maćkowiak 
z Krakowa, Natalia Maksimowa 
z Doniecka, Alojzy Alek Osada 
z  Gdańska ,  Andrze j  P iecha 
z Dąbrowy Górniczej, Maria 
Polakowska – Prokopiak z Lublina, 
Marian Chmielecki z Raciborza 
oraz Grażyna Zarzecka–Czech 
i Krzysztof Dublewski z Rybnika.     

Mija kolejna rocznica dokonanego w 1940 roku 
przez sowieckie NKWD Mordu Katyńskiego, którego 
ofiarami było ponad 20 tys. polskich oficerów, poli-
cjantów i innych funkcjonariuszy państwowych.

Z tej okazji 23 kwietnia br. o godz. 12.00 z bazylice św. 
Antoniego zostanie odprawione nabożeństwo w intencji 
pomordowanych na Wschodzie. Organizatorzy obchodów 
– Muzeum w Rybniku oraz  Stowarzyszenie Rodziny Ka-
tyńskie Ziemi Rybnickiej proszą mieszkańców Rybnika 
o liczny udział we mszy św. oraz jak najliczniejsze stawienie 
się pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, 
harcerzy i młodzież szkolną.

We wtorek 25 kwietnia o godz. 16.00 w Muzeum 
odbędzie się wieczór wspomnień o wydarzeniu będącym 
symbolem męczeństwa Polaków na Wschodzie, na którym 
wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich.

Celem konkursu, którego etap miejski zorganizowali Młodzieżowy 
Dom Kultury i Urząd Miasta, jest pokazanie dzieciom i młodzieży zasad 
bezpieczeństwa pożarowego, uświadomienie im przyczyn występowania 
tych niebezpiecznych zdarzeń i wyrobienie umiejętności odpowiedniego 
zachowania się, szczególnie podczas pożarów mieszkań. Jak mówiła 
dyrektor MDK Barbara Zielińska, na konkurs nadesłano 88 prac, mniej 
niż zwykle, ale też podobny temat konkursu obowiązywał dwa lata temu, 
o czym wspomniał również Krzysztof Dublewski, który wspólnie z Marią 
Budny-Malczewską oceniał wszystkie prace. Młodzi ludzie wykorzystując 
najróżniejsze techniki przedstawiali pożar mieszkania, płonące sprzęty, 
moment wzywania pomocy oraz strażaków w akcji. Do wojewódzkiego 
etapu w Katowicach zakwalifikowano 12 prac, a w gronie laureatów 
znaleźli się Dominika Mazur (SP 6), Zuzanna Stokłosa i Sebastian 
Zimny (MDK), Aleksandra Zielonka i Anna Walento (SP 34) oraz 
Maria Olborska (ZS-P 4), Aleksandra Biskup oraz Klaudia Kowalczyk, 
Sandra Będzieszak i Paweł Gawroński (wszyscy z G 8). Laureatami 
zostali również Marek Cisoń i Arkadiusz Anklewicz ze Specjalnego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego oraz Łucja Sobocik ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego. Jurorzy przyznali też 8 wyróżnień, 

a nagrody wręczali wiceprezydent Jerzy Frelich, naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Janusz Abrahamowicz oraz 
K. Dublewski i B. Zielińska. Wiceprezydent gratulował nauczycielom 
i opiekunom wszystkich laureatów oraz zwrócił uwagę, że ogień, choć 
niebezpieczny, nie zawsze musi oznaczać zagrożenie, jest też elementem 
jednoczącym, o czym najlepiej wiedzą harcerze gromadzący się i śpiewa-
jący przy ogniskach.                                                                                (S)

W intencji ofiar 
Golgoty Wschodu

Tradycyjnie już Dom Kultury 
w Niewiadomiu nie pozwala nudzić 
się najmłodszym mieszkańcom 
miasta i przygotowuje dla nich 
konkurs, który wprowadzi ich 
w przedświąteczną atmosferę. 

Konkurs na kartkę świąteczną adreso-
wany jest do przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych, a każdy uczestnik 
może nadesłać dowolną ilość prac, 
wykonanych dowolną techniką. Maksy-

malny wymiar kartki świątecznej to A5, 
a prace powinny być odpowiednio opi-
sane (imię i nazwisko autora, klasa, adres 
i numer telefonu szkoły lub przedszkola, 
a w przypadku zgłoszeń indywidualnych 
– adres i telefon kontaktowy). 

Kartki należy dostarczać do placówki 
w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź 
przesłać na adres – DK Niewiadom, 
ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik, do 
31 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 5

 kwietnia, a prace pokazane 
zostaną na wystawie w filii 
nr 22 Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Ko-
misja, która oceniać będzie 
kartki, zwróci uwagę przede wszystkim 
na samodzielność i estetykę wykonania. 
Na laureatów czekają nagrody, tak więc 
zachęcamy dzieci do przedświątecznych, 
artystycznych poczynań... 

(S) 

Pożar z kredek 

Ogień to nie zabawa – przekonuje Aleksandra Biskup 
z SP nr 34 w swojej pracy nadesłanej na Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegam pożarom 
i ostrzegam przed nimi”. 

Laureaci konkursu wspólnie ze swoimi opiekunkami.                                        Zdj.: s

Uczestnicy pleneru,  przy mikrofonie Grażyna Zarzecka–Czech.                             Zdjęcia: r

Rybnickie Inspiracje 2005

Pa s t w i s k o 
dla zgłodniałej  duszy

„Indyki” – praca Leszka Kurka

Mirosław Czyżykiewicz 
śpiewa Brodskiego.

Bazylika św. Antoniego
• godz. 20.00 – msza św. w intencji Ojca Świętego
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski 
Po Apelu Jasnogórskim część artystyczna w wykonaniu orkiestry smyczkowej 

Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela, solistek, chóru Bel 
Canto Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich oraz  recytatorów z Młodzieżowego 
Zespołu Teatralnego Tara – Bum TZR. W programie: „Aria na strunie G” J.S. Ba-
cha, „Adagio na smyczki” S. Barbera i poezja ks. Jana Twardowskiego, ks. Jerzego 
Szymika oraz Jana Pawła II.   

• godz. 21.37 – zabrzmią dzwony
Ciąg dalszy koncertu – „Stabat Mater” G.B. Pergolesiego
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, od 2 kwietnia br. plac, na którym stoi pomnik 

Ojca Świętego, będzie nosił nazwę Placu Jana Pawła II. Tablice z odpowiednią in-
formacją zostaną tam umieszczone jeszcze przed rocznicowymi uroczystościami.    

Jeszcze mamy w pamięci czas smutku i refleksji związany z odejściem 
Ojca Świętego Jana Pawła II, a przed nami pierwsza rocznica tamtych 
pamiętnych dni. Chcąc godnie uczcić pamięć Papieża – Polaka, weźmy 
udział w organizowanych przez miasto, parafię św. Antoniego oraz 
Rybnickie Centrum Kultury uroczystościach 2 kwietnia br.

Rocznica śmierci Ojca Świętego
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„Dni Kultury Buddyjskiej” organizowane przez Rybnicki 
Buddyjski Ośrodek Medytacyjny są projektem mającym na celu 
zaprezentowanie współczesnej, zachodniej formy buddyzmu 
liczącego ponad 2500 lat. Zjawisko to, tak różne od religii wiary, 
a obecne w Polsce od 1976 r., jest mało znane lub błędnie kojarzo-
ne z czymś, czym nie jest. Impreza ta ma zatem na celu pokazanie, 
że doskonałe metody i narzędzia wykorzystywane do pracy z umysłem, 
a służące tylko uczynieniu nas szczęśliwszymi, są równie skuteczne 
w Tybecie, jak i w Rybniku.   

W ramach tej imprezy będzie miała miejsce wystawa fotograficz-
na „Przestrzeń Umysłu” oraz cykl wykładów poświęconych różnym 
aspektom buddyzmu tj. medytacji, filozofii, medycyny tybetańskiej. Dla 
pragnących doświadczyć medytacji lub chcących zobaczyć jak wygląda 
ośrodek medytacyjny w Rybniku, zorganizowane zostaną „dni otwarte”. 
Projekcje filmów  przybliżą postać XVI Karmapy, jednego z najwięk-
szych mistrzów medytacji XX wieku, jak i kraju, który przez tysiące lat 
pod osłoną Himalajów „przechowywał” nauki o umyśle.

 Wystawa oraz seria wykładów odbędzie się przy współpracy Fundacji 
Elektrowni Rybnik.

Dni Kultury Buddyjskiej

w Bernie, ukończonych z mistrzowskim dyplomem, 
a później zrobienie dyplomu solistycznego z wyróżnieniem 
w Lucernie. Występuje jako solistka i kameralistka w całej 
Europie, w czasie ostatnich nagrań zarejestrowała m.in. 
komplet dzieł Brahmsa oraz tria Beethovena, Schuberta 
i Haydna. 

Mieszkający na stałe w Szwajcarii Izabella i Piotr Pław-
nerowie dzięki koncertom i nagraniom mają stały kontakt 
z krajem. Obecność tak znakomitych wykonawców w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku, gdzie miał 
miejsce koncert Neue Berner Trio, było dla tej placówki 
prawdziwie wielkim wydarzeniem artystycznym. A mogło 
ono mieć miejsce dzięki promującej szwajcarską kulturę 
i sztukę Fundacji Pro Helvetia. Mając w pamięci dobre 
wspomnienia o atmosferze w rybnickiej szkole muzycznej 
z wcześniejszej tu bytności, Piotr Pławner umieścił Rybnik 
na trasie finansowanego przez Fundację tournée. Po swoim 
debiucie w Zurychu Nowe Trio Berneńskie zebrało zna-
komite recenzje za „...jedność naturalności, perfekcjonizm 
techniki instrumentalnej, wyjątkową muzykalność...”. Cha-
rakterystykę tę potwierdził rybnicki koncert. Zespół wykonał 
czteroczęściowe Trio Fortepianowe J.Brahmsa, kompozycję 
Eriki Radermacher „Dobry Boże, uczyń co chcesz” oraz 
znane „Pozdrowienie miłości” E. Elgara. Dla słuchaczy, 
wśród których byli również uczniowie szkoły, niewątpliwym 
zaskoczeniem było połączenie w jednym koncercie utworów 
Brahmsa i Elgara z na wskroś współczesną kompozycją E. 
Radermacher, w której jednak wykorzystała wątki z twór-
czości Schuberta. Niełatwy w odbiorze utwór szwajcarskiej 
kompozytorki był jednak przykładem rzadko u nas słucha-
nej muzyki bardzo nowoczesnej, tak więc warto podkreślić 
aspekt poznawczy występu. Na bis artyści wykonali utwór 
„Piękny rozmaryn” Fritza Kreislera, wracając do kręgu tzw. 
muzyki wiedeńskiej.  

Dzięki wieczorowi w Sali Kameralnej im. E. Stawarskiego, 
miłośnicy kameralistyki na najwyższym poziomie mogli, za 
sprawą Neue Berner Trio, z taką właśnie muzyką się zetknąć.

(r)

c.d. ze strony 27
Nowe Trio Berneńskie 

Klub Energetyka, ul. Podmiejska
• Sobota, 8 kwietnia, godz. 18.00 – otwarcie wystawy „Umysł Bez 

Granic”, wykład wprowadzający – Rafał Olech.
• Niedziela, 9 kwietnia, godz. 16.00 – Buddyzm w sztuce – pokaz 

slajdów z podróży po Bhutanie.
• Środa, 12 kwietnia, godz. 19.00 – projekcja filmów: „Ryk Lwa”, 

„Tajemna podróż do Tybetu”.
• Piątek, 14 kwietnia, godz. 19.00 – Spotkanie z tradycyjną medycyną 

tybetańską – Anastazja Miało.
• Sobota, 15 kwietnia, godz. 17.00 – wykład – „Podobieństwa 

i różnice w systemach filozoficznych wschodu i zachodu” – dr Artur 
Przybysławski (katedra filozofii Uniwersytetu Łódzkiego), godz. 19.00 
– prezentacja książki – „Forma i pustka. Od buddyzmu do nauki i 
z powrotem” – pod redakcją dr Artura Przybysławskiego, godz. 20.00 
– wykład „Medytacja, szczęście, wolność” – Marek Witek.

• Niedziela, 16 kwietnia, godz. 16.00 – wykład – „Buddyzm na co 
dzień” – Marek Witek.

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny, Rybnik, ul. Staszica 6,
Dni otwarte – sobota (15.04), niedziela (16.04) od godz. 12.00 

– „Buddyzm w praktyce” – Marek Witek.

Sierżant Leszek Tlołka
Rejon nr 2 Ligota – Gotartowice obejmuje ulice: 
Ligota – ul. Boguszowicka, Ciasna, Jaśminowa, Jemiołowa, 

Ligocka, Łukasiewicza, Karola Miarki (od nr 40 i 59), Ogrodow-
skiego (od nr 17 i 36), Pogodna, Pochyła, Partyzantów, Radosna, 
Studzienna, Sienkiewicza, Spokojna, Wąska, Wolna (od nr 36 
i 41), Wróblewskiego, Zakątek, Zbożowa, Żeromskiego (od 
ul. Żorskiej do skrzyżowania z ul. Brzezińską).

Gotartowice – ul. Bagnista, Buchalików, Fabryczna, Gotarto-
wicka, Jutrzenki, Niska, Rejtana, Samotna, Sygnały, Szybowcowa, 
Zapłocie, Zgodna, Ziołowa, Zuchów, Żorska (od nr 60 i 83). 

Poznaj swojego dzielnicowego
W marcu 2004 roku zakończyliśmy na naszych łamach cykl prezentujący 

sylwetki dzielnicowych – stróżów prawa „pierwszego kontaktu”, realizowany 
wspólnie z Komendą Miejską Policji. Od tego czasu w niektórych 
dzielnicach nastąpiły zmiany kadrowe. Uaktualniamy zatem informacje, 
których celem jest przybliżenie mieszkańcom miasta funkcjonariuszy, do 
których w razie potrzeby należy się zwracać. 

Sierżant Leszek Tlołka od początku swojej pracy w policji jest 
związany z Komisariatem w Boguszowicach, a funkcję dzielnicowego 
pełni od grudnia 2004 roku. Ukończył Szkołę Policyjną w Katowicach, 
zdał egzaminy podoficerskie, następnie przeszedł szkolenie specja-
listyczne dzielnicowych w Katowicach. Służył w ogniwie patrolowym 
KP Boguszowice i ma na swym koncie sukcesy w turnieju par patrolo-
wych – na zawodach rangi wojewódzkiej zajął II miejsce w drużynie, 
a III – indywidualnie. 

Dzielnice, które pod swoją „kuratelą” ma sierż. L. Tlołka, zamieszkuje 
7,5 tys. osób, głównie w domkach jednorodzinnych, a więc ich problemy, 
a co za tym idzie i dzielnicowego, są nieporównywalne z tymi, które to-
warzyszą dużym ”blokowiskom”. Nie znaczy to jednak, że nie występują. 
Policyjne statystki wypełniają zdarzenia związane ze znajdującymi się 
na terenie dzielnic stacjami benzynowymi i centrum „Makro”, takie 
jak kradzieże paliwa, drobne kradzieże kieszonkowe oraz sklepowe.  
Ale jak mówi sierż. L. Tlołka, to rejon spokojny i większych zagrożeń 

kryminalnych nie ma, 
dochodzi jednak do zdarzeń przemocy w rodzinie, niestety, jest to 
zjawisko coraz powszechniejsze.   

W celu poprawy bezpieczeństwa L. Tlołka współpracuje z dyrekto-
rami szkół i przedszkoli, a dobre kontakty pomagają w niwelowaniu 
zdarzeń z udziałem młodych ludzi, choć tych, jak mówi dzielnicowy, 
nie spotyka się zbyt wiele. Ostatnio głośnym echem, również w tych 
dzielnicach, odbiła się historia zaginięcia i, wszystko na to wskazuje, 
śmierci, małego Mateuszka z Paruszowca–Piasków, która wpłynęła 
mobilizująco na rodziców i opiekunów, którzy z większą niż zwykle 
uwagą troszczą się o swoje dzieci. 

 Sierż. L. Tlołka ceni sobie kontakty z radami dzielnic z Ligoty–Ligockiej 
Kuźni i Gotartowic, a także z proboszczem kościoła w Ligockiej Kuźni.  

Z dzielnicowym można się skontaktować za pośrednictwem przewod-
niczących Rad Dzielnic lub w KP Rybnik–Boguszowice, tel. 42 15 626.

(S)

Chcemy też przedstawić spe-
cyficzne problemy poszcze-
gólnych dzielnic, w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Współpraca policji 
z przedstawicielami lokalnych 
społeczności jest podstawą dzia-
łań profilaktycznych oraz sprzyja 
zmniejszaniu skali istniejących 
zagrożeń. Dajmy zatem szansę 
naszym dzielnicowym...

o wiele mniej. Tańsze będą również egzaminy 
czeladnicze — mówi T. Śpiewok, który jest 
również starszym cechu branży kupieckiej 
i handlowej, drugiego takiego cechu w Polsce. 
Jego zdaniem, inicjatywa powołania Izby nie 
rozbije środowiska rzemieślników, a konkuren-
cja wyjdzie mu tylko na dobre, bo „(...) Cech nie 
idzie do przodu”. Mówi że, rzemiosło przeżywa 
trudny okres, dlatego trzeba zrobić wszystko, 
aby zmniejszyć jego obciążenia – sprawić, by 
potaniały kursy, szkolenia i utrzymanie zakła-
du, szczególnie, że wymagania rynkowe rosną 
z roku na rok i dziś nie wystarcza już dobry 
produkt. — Izba Rzemieślnicza w Katowicach 
to moloch — mówi wiceprezes. — Nasz zarząd 
pracuje za darmo. 

Inaczej zaistniałą sytuację ocenia starszy 
rybnickiego Cechu Józef Gawliczek, dla któ-
rego rozbicie środowiska rzemieślników nie 

wróży dobrze na przyszłość. — Zamiast łączyć, 
w środowisku wytwarzają się antagonizmy. 
Tymczasem dla rzemiosła rozbicie jest obecnie 
zjawiskiem niepożądanym, bo jest ono słabe, 
a gospodarka nie sprzyja jego rozwojowi — mówi. 
Jak wyjaśnia J. Gawliczek, władze Cechu nieraz 
rozważały możliwość powołania do życia izby 
rzemieślniczej, ale miały obawy, czy jest ona 
w stanie się utrzymać, mając na uwadze trudno-
ści, na jakie napotykały izby w Bielsku–Białej 
i Częstochowie. Te obawy pozostały nadal: — 
Izba nie ma szans się utrzymać, a doprowadzanie 
do niezdrowej rywalizacji pomiędzy sąsiednimi 
cechami – Raciborzem, Wodzisławiem i Żorami 
jest nie na miejscu, więc postanowiliśmy skupić 
się na tym, aby wzmacniać Izbę Rzemieślniczą 
w Katowicach. Zdaniem J. Gawliczka, ener-
gia rzemieślników, którzy odeszli z Cechu 
i stworzyli Izbę, mogła zostać wykorzystana 
do innych działań, podejmowanych w oparciu 
o Izbę Przemysłowo–Handlową ROP lub o już 
istniejące struktury cechowe: — Trzeba myśleć 

o rozwoju silnego rzemiosła. I żałuję, że doszło 
do takiej sytuacji — mówi starszy Cechu. — Na-
leży iść w kierunku dobrej współpracy, a to co 
się stało, to po prostu rozbijanie... J. Gawliczek 
nie boi się konkurencji i zapewnia: — Nie 
będziemy należeli do tej Izby, bo nie chcemy 
stwarzać antagonizmów między ościennymi ce-
chami — mówi. — Dążę do tego żeby rzemiosło 
było jednością, byśmy mówili jednym głosem, 
żebyśmy się szanowali, a konkurując wykazywali 
się największymi umiejętnościami. Powinna się 
wytworzyć wykwalifikowana elita rzemieślni-
cza, która będzie wzorem, w szczególności dla 
młodych, by pokazać im, że można prowadzić 
własne zakłady, egzystować, być potrzebnym 
społeczeństwu i żyć dla drugiego człowieka. 

Dla jednych powstanie izby oznacza korzy-
ści, dla drugich – wręcz przeciwnie. Póki co, ci 
pierwsi zapowiadają „po 60 latach zmieniliśmy 
bieg historii rzemiosła rybnickiego”. Na ile sku-
tecznie czas pokaże...

(S) 

Spotkania podróżników
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Organizowane od niedawna przez Tomasza Pola i Bartłomieja 
Szewczyka „Spotkania podróżników” to impreza, której celem jest 
integracja środowiska podróżników oraz promocja alternatywnych form 
podróżowania wśród mieszkańców aglomeracji rybnickiej i okolic. 

Spotkania mają formę cyklicznych pokazów multimedialnych połączonych 
z opowiadaniem zaproszonych globtroterów o podróżach. Pierwsza impreza miała 
miejsce w pubie „Żelazna”, a swoje opowieści zaprezentowali Jakub Paciorek 
i Bartłomiej Szewczyk, którzy odbyli wyprawę „stopem” przez Bałkany i Albanię, 
a następnie o swojej podróży pociągami i rowerem przez Iran, Pakistan i Chiny mó-
wił nauczyciel języka angielskiego z V LO Paweł Kołodziejczyk. Wystąpienia gości 
pełne były ciekawych szczegółów i rad dla potencjalnych podróżników, ale również 
anegdot i humoru. Inauguracja, mimo, że wypadła bardzo dobrze, nie zapowiadała 
aż takiego zainteresowania drugim spotkaniem. Komplet publiczności był znakiem, 
że na naszym rynku brakowało takiej imprezy. Na początku marca mieliśmy okazję 
posłuchać relacji Moniki Grzesik o Meksyku oraz Łukasza Wróblewskiego o Peru. 
Po pokazie nie ustawały pytania i ożywione dyskusje. Pozostaje nam tylko czekać na 
kolejne „Spotkania...”. Jak zapowiadają organizatorzy, następna impreza odbędzie 
się na początku kwietnia.

Chętnych do 
współpracy lub 
zaprezentowania 
swoich pokazów 
prosimy o kontakt: 
kontakt@Spotka-
niaPodroznikow.
pl ,  510 339 519 
– Tomek lub 697 
385 912 – Bartek. 
Można również 
odwiedzić stronę: 
www.spotkania-
podroznikow.pl 
i uczestniczyć w wy-
mianie informacji 
na temat podróżo-
wania na forum.

Pierwsze spotkania pokazały, że i dalsze mogą liczyć na duże zaintere-
sowanie...



Hity na marzec
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 kwietnia 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” 
– „TLEN”. Nagrody, dwa bony towaro-
we po 50 zł każdy otrzymują: BOŻENA 
WERBER ze Świerklan i JÓZEF 
URBANEK z Rybnika.

George Jonas, Monach-
ium. Zemsta. Wyd. Studio 
Emka, Warszawa 2006.

Oparta na faktach opowieść 
o działaniach izraelskich służb 
specjalnych w celu „wyeli-
minowania” winnych masa-
kry sportowców Izraela na 
olimpiadzie w Monachium. 
Kontrowersje wokół tej akcji 

dotyczyły sposobów użytych przez Mossad, nie róż-
niących się od taktyki terrorystów z palestyńskiej 
organizacji Czarny Wrzesień. Podobne kontrowersje 
wywołał film Spielberga zrobiony na podstawie 
książki, co na pewno nie zaszkodzi frekwencji 
w kinach.

Miranda Glover, Arcydzie-
ło. Dom Wydawniczy. Rebis, 
Poznań 2006.

Powieść o skandalizującej 
malarce, która sama siebie 
wystawia na aukcjach, wysty-
lizowana na coraz to inne bo-
haterki najsławniejszych dzieł 
sztuki. Opowieść debiutującej 
w prozie dziennikarki o mechanizmach życia i twór-
czości środowiska artystycznego.

Chopper Magazin, Pi-
smo dla motocyklistów. Nr 
1/2006.

Pierwszy numer kwartal-
nika dla miłośników jedno-
śladów – głównie chopperów 
właśnie, cruiserów i custmów, 
ale również tych legendar-
nych, z duszą. Pismo prezen-
tuje różne modele motocykli, 

akcesoria, modne gadżety, a także środowisko fanów 
przestrzeni i szybkości. Redakcja pisma liczy na su-
gestie czytelników – doświadczonych motocyklistów. 
Może pismo choć w części wpłynie na kulturę jazdy 
motocyklistów, by przestano ich ironicznie nazywać 
„dawcami organów”.

CD David Gilmour, On 
An Island. EMI Records, 
2006.

Czwarta solowa płyta w dys-
kografii „gitarzysty wszech-
czasów”, jak o liderze reakty-
wowanego w 1987 roku legen-
darnego zespołu Pink Floyd 
(już bez Rogera Watersa) mówią jego fani. I choć 
to właśnie gitara jest znakiem rozpoznawczym Gil-
moura, jest on również kompozytorem i wokalistą. 
Na płycie znajdziemy też polskie ślady: aranżerem 
fragmentów orkiestrowych jest Zbigniew Preisner, 
zaś w dwóch utworach usłyszymy naszego znakomi-
tego pianistę jazzowego Leszka Możdżera. 

Górski rajd
Od przeszło 133 lat, czyli od swojego powstania w Zakopa-

nem, Towarzystwo Tatrzańskie, poprzednik PTTK, zachęca 
naszych rodaków do poznawania ojczystego krajobrazu, 
zwłaszcza o górzystym charakterze. Powołując się na tak bo-
gatą tradycję, Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej rybnickiego 
PTTK organizuje na rozpoczęcie sezonu turystycznego górski rajd w Beskidzie Ślą-
skim pod hasłem „Górska Wiosna” w schronisku „Chata Wuja Toma” na przełęczy 
Karkoszczonka w piątek 12 maja. Dojście do schroniska trasą z Brennej, Salmopolu, 
Szczyrku  lub kolejką linową przez Szyndzielnię i Klimczok.

Głównym celem rajdu jest uczczenie 55. rocznicy powstania Oddziału PTTK 
w Rybniku. Przyjmowanie uczestników rajdu na mecie od godz. 12.00 do godz. 14.00. 
Do uczestnictwa w rajdzie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież szkół podsta-
wowych i średnich pod opieką nauczycieli i wychowawców, harcerzy i oczywiście 
członków PTTK oraz miłośników turystyki górskiej bez względu na wiek. 

Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi dla dzieci, młodzieży i członków PTTK 
– 10 zł, a dla osób dorosłych – 12 zł. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie z opłatą wpi-
sowego należy dokonać do 21 kwietnia br. Uczestnikom rajdu zapewnia się gorący 
posiłek w schronisku, puchar dla najliczniejszej drużyny, nagrody za udział w kon-
kursie krajoznawczym oraz za przejście trasy rajdowej punkty w książeczce GOT. 

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie przyjmuje i informacji o jego przebiegu udziela 
Biuro Oddziału PTTK w Rybniku ul. Piłsudskiego 4, także telefonicznie pod 
nr: 0/32 42 280 72, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 
do dnia 21 kwietnia br. Przy zgłoszeniu uczestnictwa w rajdzie drużyny otrzymują 
regulamin rajdu. 

Konkurs „Aktywna Wiosna”
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae ogłosiła konkurs „Aktywna 

Wiosna” na projekt promujący aktywność młodzieży, przeznaczony 
dla młodzieżowych grup wolontariuszy z całej Polski.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów (min. 3 osoby), które mają ciekawy pomysł 
na projekt promujący aktywność młodych ludzi.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 marca 2006 r. (Pierwszy Dzień Wiosny).
Najciekawsze projekty otrzymają dotacje w maksymalnej wysokości 10.000 zł
Przewidywana łączna kwota nagród wyniesie 150.000 zł. Więcej informacji oraz 

regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej fundacji pod ad-
resem: www.jsprobono.pl lub w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Rybnika (pokój 304).

Ja, Samostrzelnik 
Biblioteka Pedagogiczna w Rybniku jest organi-

zatorem, adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych Rybnika, konkursu dla uczczenia 
500–lecia twórczości artystycznej renesansowego ilumi-
natora Stanisława Samostrzelnika pod hasłem: 

Jak wyglądałaby kartka z Twojej ulubionej książ-
ki 500 lat temu?

Prace formatu od A5 do A4 z fragmentem tekstu 
i ilustracją (iluminacja) powinny mieć charakter ręko-
piśmiennej księgi. Załączyć należy kartkę z autorem i 
tytułem książki oraz pseudonimem uczestnika konkursu 

(praca konkursowa musi być oryginalną, samodzielną, 
indywidualną pracą jednego ucznia) oraz kopertę za-
tytułowaną pseudonimem – a w niej dane uczestnika 
konkursu: – imię, nazwisko, klasa, szkoła (z adresem), 
imię i nazwisko nauczyciela oraz koniecznie kontaktowy 
adres e–mail.

Jurorzy (plastyk, historyk i bibliotekarz) będą oceniać 
prace biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, spełnienie 
wymogów formalnych, wkład pracy, walory estetyczne 
i artystyczne, oryginalność, pomysłowość.

Prace należy dostarczyć do BP (ul. Chrobrego 27) 
w terminie do 27 kwietnia br. Ogłoszenie wyników 
18 maja br.

samorządowe Rybnika rozpoczęły realizację 
polityki wspierania działań III sektora już kilka 
lat temu, nie czekając na rozwiązania ustawowe. 
Po raz pierwszy czytelne zasady współpracy 
określono w uchwale Rady Miasta w 2000 r. 
Kolejne dokumenty to Rybnicka karta współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, przyjęta 
w czerwcu 2005 r. oraz uchwalany corocznie 
program współpracy miasta z podmiotami III 
sektora. W ub. roku powstała też Rybnicka Rada 
ds. Pożytku Publicznego proponująca kierunki 
współpracy i dokonująca ich oceny. Od 2004 
roku, w myśl ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie, miasto zleca organi-
zacjom pozarządowym realizację różnych zadań 
publicznych w trybie otwartego konkursu. Prze-
znaczone na nie środki finansowe są potocznie 
nazywane miejskimi grantami, które muszą być 
uzupełnione wkładem własnym beneficjenta. 
W roku 2005 wysokość dotacji miasta dla orga-
nizacji pozarządowych wyniosła nieco ponad 
2 mln zł, zaś na rok bieżący plan dotacji wy-
nosi ponad 2 mln 850 tys. zł. Zabierający głos 
w dyskusji zgodnie twierdzili, że wysokość dotacji 
w Rybniku jest imponująca, bijąca na głowę 
wiele innych porównywalnych miast, różne nato-
miast są zdania, jeśli chodzi o podział środków. 
Lech Kowalski, prezentujący dokonania Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), 
wyraził zdanie, że miasto powinno ograniczyć 
liczbę finansowanych podmiotów na rzecz więk-
szych dotacji, bo rozdrabnianie środków obniża 
efektywność. Nie zgodziła się z tym, E. Ryszka 
uważając, że również mniejsze organizacje mają 
prawo, proporcjonalnie do swoich zadań, do 
otrzymania wsparcia. Przedstawiciele miasta 
zdają sobie sprawę, że dotacje, choć w sumie 
duże, nie zaspokoją wszystkich potrzeb, stąd wy-
bór najlepiej rokujących projektów. A tam gdzie 
pojawia się kwestia wyboru, są bardziej i mniej 
zadowoleni. Podkreśliła też konieczność pre-
cyzyjnego rozliczenia zrealizowanego zadania, 
z czym organizacje miewają kłopoty, podobnie 
jak z prawidłowym wypełnieniem konkursowej 

oferty. CRIS jest organizacją umie-
jętnie pozyskującą środki finansowe 
z wielu źródeł i dzięki nim wspiera 

lokalne inicjatywy mniejszych podmiotów. 
L. Kowalski zachęcał inne organizacje do 
sięgnięcia po środki unijne, co ułatwiają m.in. 
organizowane przez CRIS szkolenia. Poruszył 
też sprawę możliwości przekazywania 1% od 
podatku na organizacje pożytku publicznego. 
Na razie taki status posiada w Rybniku jedynie 
9 organizacji. 

Przedmiotem szerszej prezentacji była 
działalność rybnickiego koła Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, której dokonał prezes Jan Motyka. 
Efektem działań wspieranego przez władze 
miasta Stowarzyszenia jest powstanie dwóch 
warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośle-
dzonych, ale równie wielkim osiągnięciem jest 
widoczna zmiana postrzegania takich osób przez 
rybnicką społeczność, co można przypisać inten-
sywnym działaniom integracyjnym. Związana 
kiedyś z ideą WTZ Elżbieta Frydrych mówiła 
o stworzonym przez siebie Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół 
Optima Fide, znanego z naszych łamów m.in. 
z kampanii uświadamiającej kierowcom ko-
nieczność przestrzegania przepisów dotyczących 
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie, z siedzibą w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji „Bushido”, prowadzi medialne 
centrum informacji dla niepełnosprawnych, 
głównie chorych na stwardnienie rozsiane 
– www.rybnik.pl/optimafide/. Problemem tej, 
jak i jej podobnych organizacji, jest brak możli-
wości korzystania z miejskiej dotacji, bo nie są w 
stanie zapewnić własnego wkładu finansowego 
na realizacje konkretnego działania. 

Około połowa całej kwoty dotacji miasta dla 
podmiotów II sektora przypada na upowszech-
nianie sportu i organizacje zajmujące się tą 
działalnością są najliczniejsze. I w tym właśnie 
środowisku dyskusje nad podziałem miejskich 
grantów i, szerzej, nad kierunkami rozwoju 
sportu i rekreacji, są najbardziej ożywione. Fo-
rum wymiany poglądów na ten temat jest rów-
nież stworzona przy prezydencie miasta Rada 

Sportu. Jej członek Andrzej Zygmunt omówił 
problemy środowiska – od założeń przyjętej 
przez RM Strategii sportu i kontrowersji, ja-
kie wzbudził wybór tzw. dyscyplin wiodących, 
niezadawalającej kondycji klas sportowych, 
głównie jeśli chodzi o koszykówkę, po wytknię-
cie niektórym radnym forsowanie modernizacji 
obiektów sportowych w swych dzielnicach 
w sytuacji, kiedy największe szkoły średnie 
w centrum miasta wymagają modernizacji lub 
budowy sal gimnastycznych. Wśród pozytywów 
odnotował jednak budowę w ubiegłych latach 
kilkunastu sal i kilku boisk przy innych szko-
łach. Palące się do późnego wieczora światło 
w nowych salach świadczy o „zapotrzebowaniu” 
na ruch i rekreację rybnickiej społeczności. 
Działacz dżudo Juliusz Kowalczyk zadał py-
tanie czy Rybnik jest „...zdolny absorbować 
sportowców, by nie wyjeżdżali do innych klubów, 
a pretekstem do takich rozważań była obecność 
na spotkaniu Serafina Janika – pierwszego 
trenera dzisiejszego wicemistrza olimpijskiego 
Tomasza Sikory, który zaczynał swoją przygodę 
z biathlonem w rybnickiej „Ryfamie”. Roman 
Pinoczek z kolei ze zrozumieniem podszedł 
do idei dyscyplin wiodących, uważając, że „...
tam gdzie są pieniądze, są priorytety.” Z dyskusji 
przedstawicieli stowarzyszeń sportowych moż-
na było odnieść wrażenie, że zdania na temat 
kierunków rozwoju tej dziedziny są bardzo 
podzielone, a i diagnozy na temat jej stanu 
różne, podobnie jak oczekiwania względem 
miasta. Na zakończenie kierująca Regionalnym 
Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej Mariola 
Kujańska zaprosiła wszystkich do wzięcia 
udziału w kolejnych Dniach Promocji Zdrowia 
i konferencji zorganizowanej z okazji 10 – lecia 
powołania Towarzystwa... (o czym na str. 39).

Jakkolwiek dyskusyjne wydawało się nie-
którym hasło spotkania o udziale organizacji 
pozarządowych w kreowaniu pozytywnego 
wizerunku miasta, trudno się z nim nie zgodzić. 
Realizując swoje cele, a trudno byłoby znaleźć 
organizację, której cel czy idea pozytywna nie 
jest, podmioty III sektora aktywizują ludzi 
na rzecz innych, a to już samo w sobie jest 
pozytywne.                                                    (r)

c.d. ze strony 16

Wizerunek miasta a III sektor 
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 Zdjęcie przedstawia fragment otrzymanej od Rajmunda Tumułki mapy 
Paruszowca z 1932 roku. Pytanie brzmi: gdzie dawniej znajdował się przysta-
nek kolejowy na Paruszowcu, zanim wybudowano wiadukt kolejowy i nowy 
przystanek na nasypie. Było to przed rokiem 1913. Część rybniczan uważa, że 
było to przy ulicy Miarki. Kto może pomóc w ustaleniu tej sprawy? Prosimy 
o listy i telefony.

Procesja (czerwiec) przez miasto z figurą św. 
Antoniego – z kulturowego punktu widzenia 
to skarb. Pewne tradycje zachowywane są też 
w niedalekim sąsiedztwie: Góra Św. Anny 
– procesja światła i pogrzeb Maryi (wrzesień); 
Pietrowice Wielkie – procesja konna (Poniedzia-
łek Wielkanocny); Syrynia – procesje pacholcze 
(okres wielkanocny); Tarnowskie Góry – pochód 
Gwarków (wrzesień); Głogówek – procesja 
z figurą loretańską (maj–październik). 

Dzisiaj próbuje się odtwarzać stare czy two-
rzyć nowe tradycje: drogi krzyżowe przez centra 
miast w Wielki Piątek, marsze dla Jezusa, parady 
dzielnic, noce świętojańskie.... Te wydarzenia 
nie weszły jeszcze w krew, nie są jeszcze żywą, 
samonapędzającą się tradycją, a ich zorganizo-
wanie wymaga ogromnego wysiłku. A być może 
niektóre z nich nigdy się nie przyjmą, nie staną 
się zwyczajem, tradycją i odejdą bezpowrotnie. 
Czy można ustalić jakie tradycje wyginęły 

w Rybniku i okolicznych 
miejscowościach, które 
dzisiaj są dzielnicami 

miasta? W szkołach odżyło topienie czy palenie 
Marzanny, w niektórych placówkach kultury 
w ostatni dzień karnawału pogrzebany zostaje 
bas. Do rzadkości należy natomiast kolędowanie 
czy „herody”, wodzenie niedźwiedzia, znaczenie 
domu krzyżami ze święconej kredy, robienie 
palm z siedmiu roślin, pieczenie świyncelników 
(te dwa ostatnie obrzędy kultywuje Radlińskie 
Towarzystwo Kulturalne) i... palenie Judasza. 
Obyczaj ten to symboliczna, ludowa zemsta na 
apostole Judaszu za zdradę Chrystusa. Kilka 
lat szukałem pozostałych resztek tej ceremonii 
i w końcu znalazłem – w Odrze, wsi nad Odrą, 
między Wodzisławiem a Chałupkami. 

Przygotowanie do palenia Judasza zaczyna 
się już rano w Wielki Piątek. To nie taka prosta 
rzecz, bo trzeba wykonać kukłę Judasza. Naj-
pierw robi się drewnianą konstrukcję i oplata 
ją słomą albo sianem. Dalej trzeba 
„Judosza oblyc”, czyli znaleźć 
mu stare galoty, koszulę, stary 
obrus na płaszcz, czerwony 
mieszek na 30 srebrników 

itd. Natomiast ciąg dalszy ma miejsce wieczo-
rem, o zmroku, dokładnie po ceremoniach wiel-
kopiątkowych w kościele. Cały orszak, złożony 
głównie z młodzieży, rusza z Judaszem przez 
wieś aż do stawu. Po drodze wszyscy zatrzymują 
się koło przydrożnych krzyży i kapliczek i się mo-
dlą. Po drodze wszyscy „klekotają klekotkami”, 
biją Judasza kijami i krzyczą: „Polymy Judosza”. 
Gdy wszyscy dochodzą wreszcie do stawu, to 
kukła Judasza jest podpalana i wrzucana do 
wody. To niezwykła tradycja, którą oglądałem 
i sfotografowałem w Odrze 25 marca ub. roku. 

„Palenie Judasza” warte jest przypomnienia 
w celu wzbogacenia „obrzędowej skarbnicy” 
naszego regionu.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

W ykonywanie  kuk ły 
Judasza z workiem na 30 
srebrników. Odra, Wielki 
Piątek, 25 marca 2005 
roku, godz.12.00

Judasz prowadzony na 
spalenie, ok. godz. 19.30.

Podpalenie kukły Judasza 
przy stawie w Odrze, 
ok. godz. 20.00.

Obce panowania, wojny, komunizm 
i źle pojęta nowoczesność sprawiły, 

że na Śląsku zaginęło wiele pradawnych 
zwyczajów. Ale w Rybniku nie jest najgorzej 
– jesteśmy w czołówce śląskich miast, 
w których zachowały się charakterystyczne 
ceremonie. 

Czytelnikom dziękujemy!
Pani Urszula Cuber poinformowała, że zdjęcie (nr 40/2) po-

chodzi ze szkolnego przedstawienia pt. „Odprawa posłów grec-
kich”, a wystawili go uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Śl., 
z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego. Potwierdził 
to Stefan Kosman, który zapewnił, że to zdjęcie jest reproduko-
wane w księdze pamiątkowej z 1947 r. ówczesnego Gimnazjum. 
Z kolei Marian Lewandowski wspomnianą fotografię znalazł 
w książce I. Libury „Z dziejów domowych powiatu” i potwierdził, 
że „Odprawę posłów greckich” pokazali uczniowie na scenie 
szkolnej w 1930 roku, a wyreżyserował ją Włodzimierz Starkiel. 
Z kolei „opinie uczonych są podzielone” jeżeli idzie o zdjęcie 
(39/2) z zabawy karnawałowej. Wiktor Piecko jest przekonany, 
że zrobiono je w restauracji „Świerklaniec”, inny czytelnik za-
pewnia, że w restauracji „Apollo”.

 
To nietypowe zdjęcie dostarczyła nam Krystyna Kuna. 

Z odręcznego opisu na jego odwrocie dowiadujemy się, że to 
powstańcy śląscy na ulicy Rudzkiej w dniu 4 lipca 1922 roku, 
kiedy odbywały się uroczystości przyłączania Rybnika do 
Polski. Jednak przy bliższej analizie zdjęcia (pod lupą) można 
zobaczyć, że powstańcy nie są ubrani uroczyście, ale raczej jak 
w czasie walk. Zaś z prawej strony widać człowieka w zabru-
dzonym ubraniu roboczym. A przecież to był dzień świąteczny. 
Dodatkowo na domach nie ma flag, a przecież wtedy flagowali 
prawie wszyscy. A zatem opis jest nieprecyzyjny (oczywiście 
nie z winy pani Krystyny!) Myślę, że zdjęcie zostało zrobione 
w maju lub czerwcu 1921 roku podczas Trzeciego Powstania 
Śląskiego. Czy może ktoś posiada takie samo zdjęcie z innym 
opisem na odwrocie?
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka 
i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma 
swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję-
ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. 

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

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka 

(cz. 41)
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Abecadło Rzeczy Śląskich

41/2

Palenie Judasza



Już po raz dziesiąty Miejski 
Uczniowski Klub Sportowy „SZS” 
w Rybniku zorganizował dwudniowe 
zawody w narciarstwie alpejskim 
dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych.

Jako pierwsi na stoku Złoty Groń w Isteb-
nej rywalizowali gimnazjaliści (23 dziewczyny 
i 43 chłopców), dzień później – uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych (17 dziewcząt i 36 
chłopców). Zawody odbyły się w bajkowej sce-
nerii przy pięknej pogodzie i licznym udziale 
kibicujących rodziców. 

Współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia 
sportowo–rekreacyjne prowadzone w szkołach 
są w całości finansowane przez miasto. 

Młodzież biorąca udział w zawodach została 
z Rybnika przewieziona autokarami i otrzy-
mała gorący posiłek. Najlepsze zawodniczki i 
zawodnicy wyróżnieni zostali pamiątkowymi 
statuetkami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez prywatnych 
sponsorów – „SKY Serwis Andrzeja Szlesa-

ka”, firmę „Bednarek 
Sport”, kop „Chwałowi-
ce”, firmę „Dark”. Zwy-
cięzcy odebrali nagrody 
z rąk Tadeusza Szostoka 
i Tadeusz Bonka z Wy-
działu Edukacji UM i 
prezesa MUKS „SZS” 
Stefana Adamczyka.  

Wśród gimnazjalistek 
zwyciężyła Iza Sierny 
(Gimnazjum Powstań-
ców Śl.), przed Magda-
leną Szymiczek (Gim-
nazjum Urszulanki) i 
Michaliną Cykowską 
(Gimnazjum Społeczne). 
Najlepszym gimnazjalistą został Franciszek 
Smusz (Gimnazjum nr 1), drugi był Paweł 
Zawadzki (Gimnazjum nr 4) a trzeci Wojciech 
Ficek (Gimnazjum nr 7). 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
najlepszą narciarką okazała się Magdalena 

Świrska (LO Urszulanki), która wyprzedzi-
ła Agatę Dworaczek (II LO) i Aleksandrę 
Wilaszek (I LO), wśród chłopców zwyciężył 
Bartłomiej Michalik (II LO), drugi był Łukasz 
Józefowski (ZST) a trzeci Marcin Kanafek 
(II LO). 

Zasypany tor
Choć do rozpoczęcia żużlowego sezonu pozostało 

już niewiele czasu (pierwszy mecz zaplanowano na 
7 kwietnia) to jednak przedłużająca się zimowa 
aura sprawia, że żużlowcy jak na razie nie mają 
co myśleć o prawdziwym ściganiu, gdyż na torze 
zalega jeszcze spora warstwa śniegu. Co prawda  
w jedno z sobotnich przedpołudni przystąpiono do 
odśnieżania. Kilkudziesięciu ochotników, w pocie 
czoła, przez około 4 godziny walczyło z ogromnymi 
ilościami śniegu zalegającego na torze i w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. Wykorzystano również sprzęt 
mechaniczny w postaci znanej wszystkim polewaczki, 
która po drobnym tuningu, pracowała jako pług,  
a zamiast wody, tym razem na tor leciała sól.

Rybki z Duńczykami
Dzięki usilnym staraniom prezesa Młodzieżowego Klubu Mini–

żużlowego „Rybki” Rybnik – Andrzeja Skulskiego, w dniach od 30 
marca do 2 kwietnia do Rybnika na wspólne treningi przyjedzie kadra 
Duńskich mini–żużlowców. 

W tych dniach rozegrane zostaną również 2 test-mecze pomiędzy drużynami 
Polski i Danii. Niewątpliwą atrakcją będzie przyjazd Mistrza Europy – Jespera 
Jepsena Jensena, który 21 sierpnia ubiegłego roku tytuł ten wywalczył właśnie na 
torze w Rybniku. Przyjazd Duńczyków do Rybnika to początek współpracy Rybek 
Rybnik z Duńczykami. Zdaniem prezesa, jest to jedyna droga, aby podnieść poziom 
Polskiego mini–żużla. Oprócz zawodników MKMŻ Rybki Rybnik, do udziału w 
zgrupowaniu zostaną zaproszeni: Bartosz Zmarzlik oraz Adrian Cyfer z Wawrowa, 
Adrian Osmólski z Częstochowy oraz Szymon Woźniak z Bydgoszczy. Trenerem 
polskiej kadry będzie Antoni Skupień, na co dzień trener Rybek Rybnik.

Pływacki mityng
Na pływalni krytej Zespołu Szkół Budowlanych odbył się mityng 

pływacki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych pod 
patronatem prezydenta Rybnika. 

Organizowane już po raz 14. zawody są nieoficjalnymi mistrzostwami Rybnika 
szkół ponadgimnazjlanych. Tym razem na słupkach startowych stanęło 108 zawod-
ników z 9 szkół. Na poszczególnych dystansach zwyciężali: 50 m. st. dowolnym: 
Agata Tarasek (I LO) i Szymon Linder (ZSE–U), 50 m. st.grzbietowym: Agnieszka 
Bieniak (II LO) i Łukasz Kubis (I LO), 50 m. st. klasycznym: Katarzyna Brych (V 
LO) i Adam Giza (I LO), 25 m. st. motylkowym chłopców: Przemysław Molenda 
( IV LO), sztafeta dziewczyn 4x50 m. – II LO, chłopców – I LO.

W punktacji drużynowej zwyciężyło I LO, które w nagrodę otrzymało przechodni 
Puchar  Dyrektora ZSB. Na drugim miejscu było II LO, a na trzecim reprezentanci 
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych. Szkoły te otrzymały puchary ufundo-
wane przez WOPR z Rybnika, a najlepsi na poszczególnych dystansach pływacy 
otrzymali medale dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkursowe modele
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku był 

organizatorem IX Rybnickiego Konkursu Modeli 
Kartonowych.

Zgłoszono do niego 38 prac w kategorii: samolotów, 
pojazdów gąsienicowych, budowli, okrętów, śmigłowców, 
pojazdów kołowych i pojazdów szynowych. Autorzy tych 
prac rywalizowali nie tylko o zwycięstwo w swojej kategorii, 
ale również o nagrodę dyrektora MDK–u oraz... przelot 
samolotem  nad Rybnikiem, ufundowany przez Aeroklub 
ROW. Komisja sędziowska w składzie: Bogusław Skaba, 
Jerzy Markiton i Ryszard Herok w poszczególnych katego-
riach konkursu na zwycięzców i wyróżnionych  wytypowała: 
samoloty jednosilnikowe – Marcin Szebera, wyróżnienie 
– Szymon Odrzygóźdź, samoloty wielosilnikowe – wy-
różnienie – Piotr Skrzypek, samoloty odrzutowe – Artur 
Tyloch, pojazdy gąsienicowe – wyróżnienie – Dawid Ćmok 
i Krzysztof Krawczyk, budowle – Agata Sobel, wyróżnienie 
– Paweł Plutecki, okręty – Paweł Plutecki, wyróżnienie 
– Adam Sójka, śmigłowce – wyróżnienie Artur Tyloch, 
pojazdy kołowe – Krzysztof Nowak, pojazdy szynowe 
– Adrian Kocot, wyróżnienie – Maciej Surowiecki.

Nagrodę dyrektora MDK w formie okazałego pucharu 
otrzymał Artur Tyloch, zaś Rybnik z góry podziwiać będą 
mogli A.Tyloch, D.Ćmok oraz A.Sobel.

Popularyzują szermierkę
Dwie szermiercze imprezy o randze Mistrzostw Polski odbyły się  

w ostatnim czasie w Rybniku. To jedna z form popularyzacji tej dyscypliny 
sportu, mającej w naszym mieście bogate tradycje. 

W hali MOSiR–u w Boguszowicach najpierw odbyły się Indywidualne i Druży-
nowe Mistrzostwa Polski juniorów w szabli. O medale walczyli zawodnicy dwóch 
najsilniejszych w kraju ośrodków z Konina i Sosnowca. Spośród zawodników 
RMKS–u najlepsze, 21. miejsce w rywalizacji indywidualnej wywalczyła Natalia 
Turek. Drużyna w gronie 12 klubów z całej Polski była dziewiąta. 

Trzy tygodnie później w hali odbyły się zawody tej samej rangi, ale w kategorii 
młodzieżowców. Wśród rywalizujących zawodniczek nie zabrakło najlepszej 
rybniczanki Izabeli Sajewicz, która w ubiegłym roku sklasyfikowana była na  
6 miejscu w Pucharze Świata, a w Polsce druga wśród młodzieżowców. Na planszach  
w Rybniku Sajewicz zajęła 6 miejsce. Po pokonaniu członkini kadry narodowej 
Katarzyny Karpińskiej, rybniczanka w walce o podium minimalnie 13:15 przegrała 
ze zwyciężczynią rybnickich zawodów Martą Wątor z MOSiR-u Sosnowiec. Drużyna 
chłopców w składzie: Grzegorz Mencel, Wojciech Sworowski i Rafał Grzegorzek 
w turnieju drużynowym uplasowała się na 10 miejscu. 

To nie koniec szermierczych zawodów w Rybniku. Jeszcze w tym półroczu od-
będzie się w naszym mieście Puchar Polski seniorów jako memoriałowe zawody 
Antoniego Sobika (4–6 czerwiec) oraz zawody Stuart Cup w szabli i szpadzie 
dziewcząt i chłopców do lat 15.

Żeglarska wiosna 
Jak co roku o tej porze Sekcja Żeglarska TS 

„Kuźnia” organizuje na Zalewie Rybnickim serię 
zawodów otwierającą sezon regatowy w kraju.

Tradycyjnie razem z polskimi zawodnikami rozpo-
czynają go żeglarze Czech i Słowacji, a w tym sezonie 
dołączą do nich załogi z Węgier i Niemiec, nie powinno 
też zabraknąć żeglarzy zza wschodnich granic. Pierwszą 
imprezą w tym sezonie będą regaty Utex–Ski–Yachting, 
łączące wyścigi na ciepłych wodach Zalewu Rybnickiego 
ze slalomem narciarskim na Stożku w Wiśle. Pierwot-
nie miały się one odbyć w dniach 16–19 marca, jednak  
z powodu trudnych warunków atmosferycznych, zostaną 
rozegrane dwa tygodnie później (30.03–2.04) i odbędą się  
równolegle z pierwsza częścią regat o Puchar Elektrowni 
Rybnik (31.03–02.04).

W rozgrywanej w dniach 7–9 kwietnia drugiej części regat 
o Puchar Elektrowni Rybnik wystartują zawodnicy kl. Ca-
det, a będzie to jednocześnie pierwsza impreza z cyklu regat 
o Puchar Europy Centralnej w kl. Cadet. Kolejne regaty  
z tego cyklu rozegrane zostaną w Czechach, a następne 
na Węgrzech i w Niemczech. Serię rybnickich regat 
zakończy rozgrywany po Wielkanocy (21–23.04) Śląski 
Puchar Optymista, który tradycyjnie gromadzi na starcie 
liczną reprezentację „optymiściarzy”. Wszystkie regaty 
poprzedzane są zgrupowaniami zarówno klubowymi jak i 
związków klas, w tym zgrupowaniem kadry narodowej kl. 
Cadet i blisko 50–osobowym zgrupowaniem reprezentacji 
kl. Optymist i Europa z Czech. Po raz kolejny najmłodsi 
żeglarze spotkają się w Rybniku rozpoczynając sezon re-
gatowy. Szczegółowe informacje znaleźć będzie można na 
stronie internetowej sekcji www.zagle.rybnik.pl otwierając 
zakładkę imprezy 2006.
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Szkolne zjazdy

Najlepsi narciarze wśród młodzieży ponadgimnazjalnej....

 Izabela Sajewicz i Natalia Turek podczas zawodów w Rybniku.

Agata Sobel – zwyciężczyni  
w kat. budowle ze swoim mo-
delem katedry św. Wita.  



P t a s i a  g r y p a !Ważne dla hodowców 
drobiu...

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego 
z dnia 15 lutego 2006 r.

W związku z występowaniem ognisk zakażenia wirusem ptasiej grypy 
(H5N1) w krajach Unii Europejskiej niezbędne jest zachowanie okreśo-
nych zasad bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, że dominująca większość 
zakażeń wśród ludzi nastąpiła po kontakcie z żywym lub martwym drobiem 
lub ptactwem dzikim, należy bezwzględnie przestrzegać zakazu zbliżania 
się do martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków, dotykania 
ich i zabierania do domów. Dotyczy to zarówno miejsc bytowania ptaków 
dzikich (parki), jak również drobiu hodowlanego.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas pobytu w krajach, 
w których wystąpiły ogniska ptasiej grypy. Dlatego należy stosować się 
do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, a w szczególności:
• unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych 

miejsc jego przetrzymywania, handlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, 
w tym pierzem;

• nie dotykać martwych ptaków ani ubitego drobiu;
• nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie podda-

nych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70C;
• myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, 

zarówno dzikim, jak i hodowlanym;
• skontaktować się natychmist z lekarzem, w przypadku wystąpienia obja-

wów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, 
bóle mięśniowo–stawowe);

• poddać się szczepieniu p/grypie sezonowej co najmniej 14 dni przed 
wyjazdem do krajów, w których występują ogniska ptasiej grypy.
Po powrocie do Polski:

• bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przywozu żywego lub martwego 
ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór 
i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich;

• w przypadku wystąpienia, w okresie 7–14 dni od powrotu do kraju, obja-
wów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, 
bóle mięśniowo-stawowe) należy niezwłocznie udać się do lekarza POZ, 
najbliższego szpitala zakaźnego, lub innej placówki leczniczej.
Zgodnie z uzyskanymi z Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Cen-

trum Zapobiegania i Kontroli Chorób informacjami, Główny Inspektor 
Sanitarny informuje, że w chwili obecnej brak jest dowodów na przenosze-
nie się wirusa H5N1 z człowieka na człowieka. Najbardziej narażonymi na 
zachorowanie na ptasią grypę są osoby mające bliski kontakt z zakażonymi 
ptakami, ich odchodami lub tkankami (krew, jelita). Biorąc to pod uwagę 
należy podkreślić, że stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli zmi-
nimalizować ryzyko zakażenia wśród ludzi.

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod 
uwagę konieczność wprowadzenia działań 
zapobiegawczych, mających na celu ochronę 
zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagro-
żeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz 
ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicz-
nych spowodowanych ewentualnym wybuchem 
choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające 
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i zwierząt (drobiu) są ptaki wolnożyjące, będące 
bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy. Objawy 
kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charak-
terystyczne i zróżnicowane w zależności  od zja-
dliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, 
gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących 
oraz warunków środowiskowych. Główne objawy 
kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu to: depresja; gwałtowny spadek/utra-
ta produkcji jaj i miękkie skorupy jaj; objawy 
nerwowe; zasinienie i obrzęk grzebienia 
i dzwonków; silne łzawienie, obrzęk zatok 
podoczodołowych, kichanie; duszność; bie-
gunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocz-
nych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 
100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej 
zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony ukła-
du oddechowego (z reguły łagodne), depresja, 
biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. 
Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa 
z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. 
Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia 
drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni 
kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami 
dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrze-
nienie wirusa może następować również poprzez 
zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. 
Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa 
grypy ogrywa człowiek. Rozprzestrzenianie 
z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie 
ma większego znaczenia. 

Główne zalecenia 
Inspekcji Weterynaryjnej:

• izolacja drobiu od czynników zewnętrznych 
– przetrzymywanie ptaków w zamknięciu,

• ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim 
ptactwem,

• szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą 
do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz 
budynków w celu ograniczenia dostępu do 
nich dzikich ptaków, a także unikanie poje-
nia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą 
pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze 
zbiorników wodnych i rzek) oraz dla uniknię-
cia przyciągania dzikiego ptactwa – nie poić 
i karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń

• uniemożliwienie przemieszczania się osób 
oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których 
przechowywana jest karma dla zwierząt, 
a obiektami w których bytuje drób

• ograniczenie liczby osób obsługujących fermy 
do koniecznego minimum wraz ze spraw-
dzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu 
we własnych zagrodach;

• rozłożenie przed wejściem do budynku 
fermy drobiu mat nasączonych środkiem 
dezynfekcyjnym,

• założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach 
do budynków fermy drobiu

• zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza 
działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, 
odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład 
utylizacyjny, 

• obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeż-
dżających

• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjaz-
dem i wejściem na teren fermy

• konieczność używania odzieży ochronnej 
przez wszystkie osoby znajdujące się na te-
renie fermy po wcześniejszym pozostawieniu 
odzieży własnej w szatni

• konieczność przeprowadzania dokładnego 
mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do 
obiektu w którym utrzymuje się drób

• osoby bezpośrednio stykające się z drobiem 
na fermach nie powinny mieć kontaktu 
z innym ptactwem np. gołębiami

• wskazane jest zaopatrzenie pracowników 
branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii 
w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadza-
nie szczepień u ludzi.
Nie przestrzeganie wymienionych wyżej 

zaleceń może powodować wzrost zagrożenia 
ptasią grypą a co za tym idzie większe straty 
ekonomiczne powodowane szerzeniem się 
choroby wśród ptaków tj:

• zamknięcia granic państw dla towarów z Polski 
co spowoduje spadek eksportu i handlu dro-
biem i produktami pochodzącymi od drobiu

• utrata miejsc pracy
• co najmniej 3–miesięczne wyłączenie obiek-

tów gospodarskich z produkcji drobiu od 
wygaszenia ostatniego ogniska choroby

• trudności w odbudowie pogłowia drobiu po 
wybiciu stad reprodukcyjnych

• straty ekonomiczne ludności związane 
z ograniczeniami w ruchu i przemieszczaniu 
się ludzi i zwierząt

• bankructwo producentów drobiu, właścicieli 
ubojni i przetwórni drobiu.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktyw-

ność w środowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale 
przeżywa przez co najmniej 35 dni w temp. 4°C, 
a w kurzu kurnika przez 2 tyg. po usunięciu ptaków. 
W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność do 
4 dni przy temp. 22°C i ponad 30 dni przy temp. 
0°C. Wirus wykrywano w tuszkach padłych ptaków 
dzikich po 23 dniach w temp. 40°C. W tuszkach 
drobiu przechowywanych w temp. pokojowej wirusy 
grypy przeżywały tylko kilka dni, natomiast w temp. 
lodówki – do 23 dni. Wirus może utrzymywać się 
w drobiowych produktach mięsnych. Niszczy go 
obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, iż 
wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane 
środki dezynfekcyjne, włączając detergenty. Główny 
Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne 
zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą 
poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego prze-
tworów. Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do 
ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza 
weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, 
a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu 
w ubojniach drobiu.

• Gołębie mogą być wypuszczane na loty tre-
ningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie 
gołębnika, pod warunkiem, że są karmione 
i pojone w zamkniętym pomieszczeniu.

• Loty treningowe gołębi pocztowych nie mogą 
odbywać się na obszarach objętych restryk-
cjami nałożonymi w związku z wystąpieniem 
grypy ptaków u dzikich ptaków lub u drobiu, 
na których wszystkie ptaki także gołębie 
powinny być trzymane w zamknięciu.         

Pracując dla zdrowia
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz 10–lecia swojej dzia-

łalności Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku 
wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną orga-
nizuje konferencję naukową pod hasłem „Pracując dla zdrowia“, 
która odbędzie się 7 kwietnia br. w Sali Kameralnej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku.

Program:
Piątek, 7 kwietnia, godz. 9.00–11.00 – Uroczyste rozpoczęcie i wy-

stąpienia gości: wiceministra zdrowia Bolesława Piechy, prezydenta 
Adama Fudalego i Anny Szczerby–Sachs, zastępcy Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Referaty 
wygłoszą: Halina Osińska – prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej w Warszawie – „Europejska strategia działania w wy-
równywaniu różnic w zdrowiu“, Lidia Lazar zastępca Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Prezentacja stowarzyszeń:
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, Historia 

– 10 lat RTOZ – Mariola Kujańska, Małgorzata Grabowska,
• Polskie Towarzystwo Medyczne z Republiki Czeskiej – dr Jan Karcz-

marczyk,
• Stowarzyszenie TRIANON z Republiki Czeskiej – Viliam Šunal,
• Stowarzyszenie „HOMO–HOMINI“ z Rybnika – lek.med. Stanisław 

Urban,
• Stowarzyszenie „Papillon“ z Niemiec – Karl Peter Röhl
godz. 11.20 – sesja naukowa – cz I
• Jak zapobiegać otyłości, program zdrowego odchudzania ZODIAK 

– prof. dr hab. Barbara Zahorska–Markiewicz, kierownik Zakładu 
Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach.

• Choroba wieńcowa serca – dr Janusz Bolek, Polskie Towarzystwo 
Medyczne z Czech.

• Choroby cywilizacyjne – zawał serca, jak postępować – dr Jan Karcz-
marczyk, Polskie Towarzystwo Medyczne z Czech.

godz. 13.35 – sesja naukowa cz. II
• Muzyka i Medycyna, czyli sztuka i cierpienie – prof. Jerzy Woy-Woj-

ciechowski, Polskie Towarzystwo Lekarskie – Warszawa,
• Psychologiczno–społeczne aspekty edukacji seksualnej – dr Wiesław 

Sokoluk, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne – Warszawa,
• Otępienie typu Alzheimera – nowe możliwości diagnostyczne i tera-

peutyczne u chorych z otępieniem – lek. med. Dorothee Maliszew-
ski–Makowka, Rheinische Kliniken Poradnia Gerontopsychiatryczna 
z Niemiec

• Gdy dopada cię melancholia – lek. med. Stanisław Urban, Zuzanna 
Korga – Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. 

Konferencji towarzyszyć będą XIII Rybnickie Dni Promocji 
Zdrowia, sobota 8 kwietnia br., CRiR Bushido, ul. Floriańska 1, 
Rybnik, godz. 9.00 – 13.00 
• Bezpłatne konsultacje lekarskie; diabetologiczne, kardiologiczne, 

reumatologiczne, z zakresu poradnictwa antytytoniowego specjalisty 
chorób płuc; 

• Badania profilaktyczne: słuchu, wzroku, pamięci i skłonności do 
depresji, badania palpacyjne piersi, badania stóp, cukru we krwi, ci-
śnienia tętniczego, cholesterolu, badania spirometryczne, zawartości 
dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, badanie gęstości kości;

• Kiermasz zdrowej żywności, książek i prac plastycznych;
• Degustacja zdrowej żywności;
• Ekspozycja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
• Seminarium „Zdrowie bez granic“;
• Sesja posterowa

Konferencja i imprezy towarzyszące są realizowane w ramach 
projektu „Zdrowie bez granic” Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Programu INTERREG III A Czechy – Polska i wsparciu 
Urzędu Miasta Rybnika.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków zwią-
zanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 
d. pomoru drobiu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 Marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 
69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 
17, poz. 127) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 
października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagro-
żeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. 
U. Nr 203, poz. 1688, Nr 223, poz. 1920 i Nr 248, poz. 2100) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Zwierzęta, o których mowa w § 1 pkt 3, mogą być utrzymywane 

na otwartej przestrzeni, jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym 
przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami”;

2) uchyla się § 1b.
§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii cofa zgodę na zorganizowanie targu, 

wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wydaną przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zorganizowanie takiego targu, 
wystawy, pokazu lub konkursu stwarza zagrożenie wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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i gołębi

Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych zaleceń:
• Spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja 

poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w tempera-
turze minimum 70°C; 

• Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmio-
ty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, 
talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy 
wirusa ptasiej grypy;

• Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, mar-
twych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich 
ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie 
robiły tego dzieci;

• Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptac-
twa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;

• Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, 
zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły 
to także dzieci;

• Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało stycz-
ności z innymi produktami żywnościowymi;

• Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu 
z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyro-
bów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, 
pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

• Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez 
przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i państwowej 
inspekcji sanitarnej;

Główny Inspektor Sanitarny
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Taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę  odprowadzania ściekówi

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 zawiadamia, że Uchwałą  681/
XLIII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2006r.zatwierdzono 
poniższe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i  odprowadzania 
ścieków.

Wyciąg z Uchwały nr 681/XLIII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 
lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzenia ścieków. 

 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody

Tabela 1. Taryfa na okres 01.04.2006–31.03.2007

taryfowa 
grupa 

odbiorców
wyszczególnienie

cena/
stawka
netto

cena/
stawka 
z VAT

jednostka 
miary

1. Dostarczanie wody
Odbiorcy 
wody 
na cele 
bytowe

Cena 1 m3 
dostarczonej wody  3,97  4,25  zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej*  szt/m–c

Odbiorcy 
wody 
na cele 
przemysłowe

Cena 1 m3

dostarczonej wody  4,02  4,30  zł/m3

Stawka opłaty 
abonamentowej *  szt/m–c

*stawka opłaty abonamentowej zależna jest od średnicy wodomierza. 

Stawki opłaty abonamentowej przedstawia Tabela 2
* Stawki opłaty abonamentowej w zależności od typu wodo-

mierza głównego oraz dla wodomierzy w lokalach budynków 
wielolokalowych.

Lp średnica 
wodomierzy stawka netto stawka z VAT jednostka 

miary

Wodomierz główny

1 fi 15–20 5,88 6,29 szt/m–c

2 fi 25–32 10,94 11,71 szt/m–c

3 fi 40–65 32,22 34,48 szt/m–c

4 fi 80–150 129,96 139,06 szt/m–c

Wodomierz lokalowy do zimnej wody

5 fi 15-20 3,38 3,62 szt/m–c

Podliczniki na wodę bezpowrotnie straconą

6

Podliczniki 
na wodę

bezpowrotnie
straconą
Fi 15–20

2,94 3,15 szt/m–c

Zmiany 
w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej

Od 1 marca wprowadzone zostały zmiany organizacji ruchu 
w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej (RSŚ), czyli obszarze rybnic-
kiego Rynku i ulic przyległych.

Najważniejsze zmiany: 
1. Podział RSŚ na dwa obszary obejmujące:
– ul. Zamkową i Rynkową, do których wjazd/wyjazd jest możliwy 

wyłącznie od strony ul. Zamkowej, tj. rybnickiego magistratu. Ulice 
te fizycznie zostały oddzielone od Rynku za pomocą słupków, a czas 
postoju regulują dotychczasowe zasady, tj. zegary pobierane w Straży 
Miejskiej.

– Rynek oraz pozostałe ulice przyległe i położone w strefie, do 
których wjazd/wyjazd – jak dotychczas – przewidziano od strony ul. 
Raciborskiej. Pomiar czasu postoju pojazdów odbywa się za pomocą 
biletów czasowych. 

2. Wprowadzenie strefy ograniczonego postoju do 30 minut na całym 
obszarze RSŚ. 

3. Nowością jest zastosowanie elektronicznego urządzenia do 
wydawania biletów, tzw. „biletomatu”, z którego kierowca pojazdu 
uprawnionego do uczestnictwa w ruchu na terenie RSŚ będzie pobierał 
wspomniany bilet z informacją o godzinie wjazdu. Urządzenie to zostało 
ustawione na ul. Raciborskiej, nieopodal apteki.

Osoby, które dotychczas korzystały z kart RSŚ uprawniających 
do wjazdu do strefy, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Dróg 
Urzędu Miasta Rybnika (pok. 008, w godzinach pracy urzędu), 
celem ich wymiany. 

Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza nabór studentów do

 
„Programu stypendiów dla studentów miasta Rybnika 

na II semestr roku akademickiego 2005/2006”
 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa oraz budżetu miasta.

Warunkiem przyznania stypendium na okres 5 miesięcy w maksy-
malnej wysokości 150 zł miesięcznie będzie udokumentowanie:
1. posiadania statusu studenta II semestru roku akademickiego 2005/2006 

potwierdzonego zaświadczenie z uczelni,
2. stałego zameldowania w Rybniku (kserokopia dowodu osobistego),
3. dochodu netto na osobę w rodzinie za 2004 r. w  wysokości nie prze-

kraczającej 504,00 zł (583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) – zaświadczenia 
z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2004 rok wszystkich człon-
ków rodziny,  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Druki wniosków o przyznanie stypendium oraz pełny tekst 

regulaminu przyznawania stypendiów są dostępne: 
• w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2,
• w pokoju 101 Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, 

ul. 3 Maja 27,
• na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punk-
tach 1–3 przyjmowane będą w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. 3 Maja 27, pokój nr 101, w okresie od 6 marca do 
31 marca 2006 r. w godzinach pracy urzędu miasta.

Uwagi:
1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie 31 marca 2006 r. 

lub wadliwie wypełnione nie będą rozpatrywane.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów jest uzależniona 

od wysokości przyznanego miastu Rybnik dofinansowania z Eur-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.    

Ankieta – wybierz inwestycję
Prezydent Rybnika Adam Fudali zainicjował konsultacje 

społeczne, których celem jest określenie priorytetowych zadań 
inwestycyjnych Miasta w najbliższych latach. 

Drodzy Rybniczanie!
Rozpoczynamy Konsultacje Społeczne, których celem jest określenie 

priorytetowych zadań inwestycyjnych, przeznaczonych do realizacji 
w latach 2007-2013. Zamieszczona (na stronie internetowej  – adres 
poniżej) lista jest „bazą projektów” możliwych do współfinansowania 
przez Unię Europejską.

Pragnę podkreślić, iż nie oznacza to, że wszystkie zamieszczone tam 
projekty będą mogły być wykonane. Przedstawienie  „bazy projektów” jest 
dopiero początkiem działań, które pozwolą na wybór tych przedsięwzięć, 
które zrealizujemy. Niewątpliwie ogromnie ważny jest fakt, iż na tym eta-
pie nie znamy jeszcze ostatecznych działań, ani wytycznych dotyczących 
projektów, które będą mogły być realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Niemniej jednak wczesne przystąpienie do tworzenia listy rankingowej 
inwestycji miejskich pozwoli nam na dobre przygotowanie się do po-
zyskiwania Funduszy Strukturalnych w najbliższej przyszłości. Dlatego 
ogromnie ważne jest Państwa zaangażowanie w tworzenie takiej listy. 
Bardzo cenię sobie Państwa opinię, i chciałbym abyśmy wspólnie określili 
potrzeby miasta w zakresie działań inwestycyjnych. Dlatego też gorąco 
namawiam do oddania głosu w naszej szczególnej ankiecie. Wierzę, że 
Państwa udział we współdecydowaniu o losach Rybnika jest konieczny i 
pozwoli osiągnąć sukces.

Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika

Ankieta pozwalająca zagłosować na wybrany projekt dostępna jest 
pod adresem: www.rybnik.pl/sonda/sonda.php?id=25. Po wskazaniu 
najlepszego, zdaniem państwa, projektu należy kliknąć w przycisk 
„głosuj” znajdujący się na dole strony.

Bieżące wyniki ankiety dostępne są pod adresem: www.rybnik.pl/
sonda/wyniki.php?id=25

Szersze opisy planowanych inwestycji miejskich dostępne są pod 
adresem: www.rybnik.pl/urzad/dokument.php?dzial=7&id=1713

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dzia-
łaności firmy Best–Eko” Sp. z o.o. w Żorach

Taryfowa 
Grupa

odbiorców

Wyszczegól-
nienie

2006

netto brutto
z VAT

Gospod. domowe
i pozostali odbiorcy 
usług

Cena za 1m3

ścieków
3,52 3,77

Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzanie ścieków
Tabela 3. Taryfa na okres 01.04.2006–31.03.2007

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczegól-
nienie

cena/
stawka
netto

cena/
stawka z 

VAT

jednostka 
miary

Gospodarstwa 
domowe 
i pozostali 
odbiorcy

Cena 1 m3

odprowadzanych 
ścieków

 4,33  4,63  zł/m3

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

•    •    •

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

Program zajęć na kwiecień:
• 4.04., wtorek, godz.10.00 – Turniej szachowy – odpowiedzialny Ka-

zimierz Regulski;
• 6.04., czwartek, godz.11.00 – Wspólne śpiewanie – prowadząca Roma 

Kurowiec;
• 6.04., czwartek, godz. 14.30 – Toksoplazmoza – dr Aniela Kempiń-

ska;
Od czwartku  13.04. do wtorku 18.04. – przerwa świąteczna
• 19.04., środa, godz.13.30 – Spotkanie z ambasadorem RP na Węgrzech 

w latach 1997–2001 Grzegorzem  Łubczykiem – pisarzem;
• 20.04., czwartek, godz. 14.00 – Spotkanie wielkanocne;
• 25.04.,  wtorek, godz.13.00 – „Muzyka łagodzi obyczaje” – Bolesław 

Motyka;
• 27.04., czwartek,  godz. 11.00 – „Wybrane aspekty ekonomiczne 

likwidacji kopalń” – mgr inż. Maciej Czernicki;
• Piątki – warsztaty usprawniania pamięci, brydż oraz język włoski.
• Poniedziałki – nauka rysunku – prowadząca Maria Budny–Mal-

czewska.
• Internet – Lewandowski.
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Miejski Program Informacyjny 
Godziny emisji: wtorek i piątek o 17.30 (powtórki co godzinę od 18.30 do 23.30 oraz w niedzielę od godz. 9.00 do 14.00). 

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

Program oglądać również można na stronie www.rybnik.pl 

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



Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

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

 „Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. kwiecień
„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.
3. kwiecień „Małe jest piękne” Filia PiMBP Nr 6 tel. 42 49 409 Filia Nr 6 ul. Reymonta 69 Wystawa fotograficzna Marka Wyszomińskiego.

4. kwiecień Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Hol górny: do 04.04.06 r. – Rybnicki Festiwal Fotografii 
- od 06.04.06 r. Między Realizmem a Abstrakcją: wystawa 
malarstwa Bundesverband Bildener Kunstler; hol dolny: 

do 03.04.06 r. Rybnicki Festiwal Fotografii - od 04.04.06 r. 
Twórczość Juliana Tuwima inspiracją do działań plastycz-

nych dzieci.

5. do 29.04. „Kolorowy zawrót głowy” konkurs pla-
styczny na wykonanie nakrycia głowy PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7

Regulamin konkursu u organizatora i na stronie www.
biblioteka.rybnik.pl. Rozstrzygnięcie konkursu 15.05. 

Wystawa prac od 15.05.–30.06.06 r.

6. do 24.04. Grafika i rysunek Karoliny Stanieczek PiMBP tel. 42 23 541 Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7 Wystawa czasowa.

7. 31.03 - 
01.04. „Noc z Andersenem” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7
Zajęcia z dziećmi od godz. 20.00 (31.03.) do godz. 7.00 

(01.04.).

8. 01.04. 
godz. 18.00 „Bo jesteś ty” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

ul. Saint Vallier 1
Koncert Krzysztofa Krawczyka. Współorganizacja: 

Agencja BAMA. Cena biletu: 40 zł i 35 zł.

9. 01.04. 
godz. 18.30

„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.

10. 02.04. 
godz. 15.00

Koncert poezji Karola Wojtyły w wyko-
naniu „Grupy Przyjaciół i nie tylko..”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Kościółek akademicki przy 
ul. Gliwickiej Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl.

11. 02.04. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro – Kabaret Noł Nejm Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka – piwnica 

teatralna ul. Podmiejska Wstęp 5 zł; bilety do nabycia w Empiku.

12. 02.04. 
godz. 21.00

Koncert z okazji pierwszej rocznicy 
śmierci Jana Pawła II

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132 Bazylika św. Antoniego Szczegóły w „GR” na stronie 25.

13. 03-29.04 „Przyroda wokół nas” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych młodzieży Internatu Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

14. 03-28.04. „Cały Rybnik czyta dzieciom” – głośne 
czytanie książek dla dzieci – Filia Nr 12 Filia PiMBP Nr 12 tel. 23 59 946 Filia Nr 12, Ochojec, 

ul. Rybnicka 23 W każdą środę w godz. 15.00-16.00 czyta bibliotekarz.

15. 03-28.04. „Cały Rybnik czyta dzieciom” 
– Filia Nr 15 Filia PiMBP Nr 15 tel. 42 19 455 Filia nr 15, Kamień, 

ul. Gminna 1 20.04. godz. 10.00 czyta bibliotekarz.

16. 03-28.04. „Cały Rybnik czyta dzieciom” 
– Filia Nr 19 Filia PiMBP Nr 19 tel. 42 14 487 Filia Nr 19, Kłokocin, 

ul. Poligonowa 13
W każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00 czytają 

rodzice i dziadkowie.

17. 03-28.04. „Cały Rybnik czyta dzieciom” 
– Filia Nr 22 Filia PiMBP Nr 22 tel. 43 31 365 Filia Nr 22, Niewiadom, 

ul. Mościckiego W każdą środę w godz. 14.30-15.00 czyta bibliotekarz.

18. 03-28.04. Wystawa prac plastycznych o tematyce 
ekologicznej Filia PiMBP Nr 21 tel. 42 11 741 Filia Nr 21 Niedobczyce, 

ul. Barbary 23
Prace wykonane przez uczniów szkół z dzielnicy 

Niedobczyce. Wystawa czasowa.

19. 04.04. Twórczość Juliana Tuwima inspiracją 
działań plastycznych dzieci

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wystawa prac plastycznych. Wstęp wolny.

20. 05–28.04. Wystawa pokonkursowa prac plastycz-
nych na kartkę świąteczną DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wystawę można zwiedzać w Bibliotece: poniedziałek, śro-
da, piątek od 14.00-18.00, wtorek, czwartek 10.00-13.00.

21. 06.04. 
godz. 18.00 Między Realizmem a Abstrakcją Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Wystawa zbiorowa Bundesverband Bildener Kunstler 

– Malarstwo; kwartet MEZZOS. Wstęp wolny.

22. 06.04. 
godz. 20.00 „Odpowiedzialni za miłość” Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA 

ul. Brudnioka 5
Spotkanie z dr Wandą Półtawską (harcerką, więźniarką obozu 
koncentracyjnego, psychologiem, przyjaciółką Jana Pawła II).

23. 07.04. godz. 
16.00-18.00

Spotkanie Klubu Honorowych 
Krwiodawców DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482 Wstęp wolny.

24. 07.04. 
godz. 19.00 LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wystąpi kabaret JURKI. Wstęp 5 zł.

25. 08 i 09.04. „Śnieżka kontra Śnieżka” DK Boguszowice tel. 42 52 016 DK Boguszowice 
ul. Plac Pokoju

Premiera spektaklu bajkowego pt. „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu Teatru Najmłod-

szych DK Boguszowice oraz parodia bajki „Królewna 
Śnieżka i pięciu krasnoludków” w wykonaniu Teatru 

„Rodzicielskiego” i DK. Szczegóły na plakatach.

26. 08.04. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro – Kabaret Noł Nejm Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98 Klub Energetyka Wstęp 5 zł; bilety do nabycia w Empiku.

27. 08.04. godz. 
9.00 – 13.00 XIII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia Regionalne Towarzystwo Oświa-

ty Zdrowotnej tel. 42 24  009
CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1 Szczegóły w „GR” na stronie 39 i na www.rownet.pl

28. 08.04.–
–16.04 Dni Kultury Buddyjskiej Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Szczegóły w „GR” na stronie 30.

29. 09.04. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro – Kabaret Noł Nejm Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98 Klub Energetyka Wstęp 5 zł; bilety do nabycia w Empiku.

30. 09.04. Wystawa pokonkursowa konkursu 
świątecznego „Palma Wielkanocna”

DK Boguszowice tel. 42 52 016; 
Parafia św. Barbary

Kościół św. Barbary w Bo-
guszowicach Szczegóły na plakatach.

31. 11.04. 
godz. 10.00

„Rok z bajką – Cały Rybnik Czyta 
Dzieciom” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7
Skarbniki, utopce, strzygi, diobły. Bajki śląskie czyta 

i opowiada Bogdan Dzierżawa.

32. 11.04. 
godz. 17.00

Finał XVI Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej

MDK w Rybniku; POPP w Czer-
wionce–Leszczynach; 
MOK w Czerwionce

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatorów.

33. 12.04. 
godz. 16.00 Spotkanie z Markiem Niedźwieckim Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Dziennikarz Radiowej Trójki w ramach Malej Akademii 

Dziennikarskiej. Wstęp wolny.

34. 12.04. 
godz. 17.00

Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
– koszykarze z MKKS Rybnik DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482 Wstęp wolny.

35. 14.04. Koncert Muzyki Religijnej DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Szczegóły w biurze DK Niewiadom; wstęp 3 zł.

36. 20-21.04.
VII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych „Szykownie 
Wele Gruby Złota Kotewka 2006”

DK Boguszowice tel. 42 52 016 DK Boguszowice 
ul. Plac Pokoju

Impreza cykliczna. Przegląd adresowany jest do: 
dziecięcych zespołów a’capella, z akompaniamentem, 

zespołów tanecznych lub wokalno-tanecznych, 
małych form widowisk obrzędowych, solistów. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.04. Przesłuchania 20-
-21.04 od godz. 10.00. Wstęp wolny.

37. 20 i 21.04. Nowy kurs tańca towarzyskiego Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

20.04. godz. 18.00 – I stopień, godz. 19.30 – III stopień, 
21.04. godz. 18.00 – II stopień, godz. 19.30 – IV stopień. 

Opłata za kurs: 70 zł.

38. 21.04. godz. 
18.00-22.00 Dyskoteka DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 

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

39. 21.04. 
godz. 20.00

B. Schaeffer „Kwartet dla czterech 
aktorów”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Aula Politechniki Śląskiej 
ul. Kościuszki 54

Spektakl w wykonaniu Teatru Korez z  Katowic. Cena 
biletu: 30 i 25 (młodzież).

40. 22.04. Szkolenie w ramach programu „Klasy 
frankofońskie” Alliance Francaise tel. 42 24 097 Alliance Francaise w 

PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora i na www.af.rybnik.pl.

41. 22.04. 
godz. 15.00 Krzyżówka szczęścia Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Konkurs; wstęp wolny.

42. 22.04. 
godz. 16.00 Pszczółka Maja Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Widowisko teatralne; wstęp wolny.

43. 23.04. 
godz. 16.00

„Jak to smok zrobił jeden niefortunny 
skok”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Aula Politechniki Śląskiej 
ul. Kościuszki 54

Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Otwartego TO 
z Krakowa. Widowisko zawiera zarówno elementy teatru 

żywego aktora jak i teatru kukiełkowo–lalkowego. 
Podczas trwania spektaklu dzieci występują na scenie, 

stają się bohaterami bajki. Cena biletu 10 zł.

44. 24.04.

Koncert laureatów VII Wojewódzkie-
go Przeglądu Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych „Szykownie Wele Gruby 
Złota Kotewka 2006”

DK Boguszowice tel. 42 52 016
Ogród Farski przy Parafii 
NSPJ w Boguszowicach 

Starych

Gościnne występy zespołów: „Słowianeczka” z Kijowa, 
grupa Majoretek z Ostrawy „Krokodil”, kapela cymbało-

wa „Tamburasi” z Czech. Szczegóły na plakatach.

45. 25.04. Obchody Dnia Ziemi DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 Sprzątanie dzielnicy, konkursy ekologiczne.

46. 25.04. 
godz. 10.00

Przedstawienie teatralne z cyklu Edu-
kacja Regionalna w małych formach 

teatralnych
PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7
Spotkanie integracyjne dla grup przedszkolnych – 

Przedszkole Nr 9.

47. 25.04. 
godz. 16.00

Wieczór wspomnień z okazji 66 roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej

Muzeum w Rybniku, Zespół 
Szkół Urszulańskich, Rodziny 

Katyńskie

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wieczór poezji poświęcony pomordowanym 
na Wschodzie. Wstęp wolny.

48. 26.04.-
-20.05.

Otwarcie wystawy Alicji Kowalskiej 
- Szopa DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wystawa rysunku, malarstwa, pasteli. Wstęp wolny. 

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

49. 26.04. 
godz. 18.00

Otwarty Wykład Akademicki „Sprawa 
Galileusza”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA 
ul. Brudnioka 5

Wykładowca: ks. Dr Marek Spyra. 
Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl.

50. 26.04. 
godz. 18.00

Koncert z cyklu „Muzyka na Ratuszu”: 
„Mistrzowie muzyki skrzypcowej”

Muzeum w Rybniku, Rybnickie 
Centrum Kultury tel. 42 22 132

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wykonawcy: Elżbieta Stawarska – altówka, 
Paweł Stawarski – skrzypce, Joanna Stawarska - słowo 

o muzyce. Wstęp wolny.

51. 27.04.
godz. 16.00

Koncert Wiosenny
dedykowany osobom niepełnosprawnym

ŚCM „Muzyka i Ruch”,
tel. 42 24 434

MDK Nowiny, 
ul. Broniewskiego 23 Wstęp wolny

52. 28.04. 
godz. 11.00

Podsumowanie Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego Młodzieży 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

– Rybnik 2006

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23 Szczegóły u organizatora.

53. 28.04. 
godz. 18.00 „O byciu razem” Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA 

ul. Brudnioka 5

Spotkanie z psychologiem animowane przez 
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. 

Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl.

54. 28.04. 
godz. 19.00

Koncert: Carmen Genest i David Ja-
cques z Kanady

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Aula Politechniki Śląskiej 
ul. Kościuszki 54

Wykonawcy: Carmen Genest – śpiew i David Jacques 
– gitara (Kanada). Cena biletu: 20 zł, 15 zł (młodzież).

55. 28 i 29.04. 
godz. 19.00 Trzy Kolory Moro – Kabaret Noł Nejm Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wstęp 5 zł; bilety do nabycia w Empiku.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

56. kwiecień
Amatorska Liga Piłki Siatkowej 

Rybnik 2005 - 2006 Tadeusz Bonk tel. 603 770 779
Zgodnie z terminarzem 
dostępnym w internecie

Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.pl/als

57.
2.04., 

godz. 14.00
Drużynowe Mistrzostwa Polski w spe-

edrowerze - Grupa Południe

Stowarzyszenie Promocji Re-
gionalnej „Rybnicka Kuźnia” w 
Rybniku, 42 35 775 (R. Furtak)

tor speedrowerowy, ul. św. 
Maksymiliana

Mecz SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik - SFC Lwy Czę-
stochowa

58. 01.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 13.00: juniorzy, wstęp wolny; godz. 15.00 senio-
rzy; wstęp 3 zł (dzieci, młodzież szkolna, kobiety wstęp 

bezpłatny) KS „Polonia” Niewiadom – TKKF „Jedność” 
Grabownia.

59.
04.04. 

godz. 17.30
Mecz koszykówki MKKS – młodzicy 

młodsi MKKS Rybnik tel. 42 32 511
MOSiR Rybnik

ul. Powstańców 40
Mecz: MKKS Rybnik – C. HARTWIG Katowice.

60. 12.04.
III etap II Edycji Międzygimnazjalnej 

Ligi Pływackiej MOSIR CUP 2005/2006 MOSiR tel. 42 24 425
Pływalnia Kryta MOSiR

ul. Powstańców 40
Wstęp wolny.

61. 15.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 13.30: juniorzy, wstęp wolny; godz. 15.30 seniorzy; 
wstęp 3 zł (dzieci, młodzież szkolna, kobiety wstęp bezpłat-
ny) KS „Polonia” Niewiadom – LKS „Granica” Ruptawa.

62. 22.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 10.00 trampkarze starsi: KS „Polonia” Niewiadom 
– LKS „Borowik” Szczejkowice. Wstęp wolny.

63.
23.04., 

godz. 14.00
Drużynowe Mistrzostwa Polski w spe-

edrowerze - Grupa Południe

Stowarzyszenie Promocji Re-
gionalnej „Rybnicka Kuźnia” w 
Rybniku, 42 35 775 (R. F urtak)

tor speedrowerowy, ul. św. 
Maksymiliana

Mecz SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik – UKS Orato-
rium Krosno

64. 29.04. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej

Godz. 14.00: juniorzy, wstęp wolny; godz. 16.00 seniorzy; 
wstęp 3 zł (dzieci, młodzież szkolna, kobiety wstęp bezpłat-

ny) KS „Polonia” Niewiadom –LKS „Hadex” Szeroka.

65. 29.04.
„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.

66. 30.04.
Grand Prix Amatorów w Tenisie 

Stołowym o Indywidualne Mistrzostwo 
Rybnika

CRiR „Bushido” tel. 42 28 201; 
MOSiR tel. 42 24 425

Hala sportowa MOSiR 
Rybnik - Boguszowice

ul. Jastrzębska
Szczegóły u organizatorów.
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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 Miejskich
Kultura

Kalendarz Imprez Miejskich
kwiecień 2006
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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
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
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:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 

25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, 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

e-mail: rybnik@infomax.katowice.pl

Ważne adresy i telefony:

www.djaf.pl

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

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. 032/42 28 453

Grzegorza Janika, tel. 032/42 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. 032/42 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.

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

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

ul. Chrobrego 2

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

Plac Wolności 7, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 602 534 080

Stowarzyszenie Młode Centrum 
www.rybnik.mc.org.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 503 105 834

Samoobrona
Biuro Poselskie Andrzeja Leppera, tel. 032/42 32 526

Dyżury: wtorek 10.00–13.00, czwartek 15.00–17.00, ul. Powstańców 8, I p.
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