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Zdrowych, pogodnych, 
pełnych miłości i pokoju 

Świąt Wielkanocnych 
oraz obfitych łask 

Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wielu serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół, 
upływających w radosnym, 

wiosennym nastroju...

z Wielkanocnym pozdrowieniem
Prezydent i Rada Miasta Rybnika

Kartki świąteczne na tej stronie wykonały dzieci w ramach 
konkursu zorganizowanego przez DK w Niewiadomiu. 
Więcej wewnątrz numeru.



Drodzy Rybniczanie!
Początek wiosny, to czas „ładowania naszych akumulatorów”. Wiosenna ener-

gia pomaga otrząsnąć się po zimowym zmęczeniu, a promienie słońca pozwalają  
z większym optymizmem spojrzeć na otaczający nas świat. Zabieramy się za wio-
senne porządki, starając się poukładać otaczający nas świat. Pomagają nam w tym 
Święta Wielkanocne, które – pełne symboliki i duchowości – dają chwile refleksji 
i wytchnienia od dnia codziennego.

Zakończyliśmy już naszą internetową ankietę dotyczącą przyszłych zadań inwe-
stycyjnych, przeznaczonych do ewentualnej realizacji w perspektywie budżetowej 
Unii Europejskiej lat 2007-2013. Istotne dla mnie jest to, że decyzje związane  
z ważniejszymi inwestycjami w Rybniku, podejmowane są w porozumieniu z miesz-
kańcami. To ważny element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym 
mieście. Przy okazji internetowego głosowania nie zabrakło też zabawnych historii, 
związanych z próbą oddania większej niż normalnie liczby głosów na konkretne 

projekty. W rezultacie twierdzę jednak, że zainteresowanie internautów sprawami naszego miasta 
jest ogromne. To fakt budujący i potwierdzający, że sposób komunikacji „on line” staje się coraz 
bardziej popularny i dostępny. 

Sam wynik ankiety nie jest oczywiście jednoznaczny. Widać, że poprawa szeroko pojętej infrastruk-
tury edukacyjnej – a zwłaszcza sale gimnastyczne przy szkołach średnich (I i II LO) - jest tematem 
wyraźnie zaznaczonym w wynikach. Zgadzam się z tym i twierdzę, że tą sprawą trzeba się zająć 
priorytetowo. Cieszy też fakt, że widzicie Państwo potrzebę wprowadzania działań – u nas jeszcze 
innowacyjnych, choć na świecie znanych – jak budowa szerokopasmowej sieci internetowej. Pozwo-
liłaby ona na przykład na załatwianie dużej ilości spraw przez internet w wielu urzędach. Ponadto, 
powszechność internetu i bardzo niskie koszty funkcjonowania sieci, dałyby mieszkańcom ogromne 
możliwości oraz oszczędności. Również poprawa układu komunikacyjnego w mieście i regionie jest 
bardzo ważna. Na pewno będziemy się starać o pozyskanie unijnego dofinansowania na budowę 
pierwszego, rybnicko-żorskiego, etapu drogi szybkiego ruchu Pszczyna-Racibórz. Ta sprawa jest już 
bardzo zaangażowana, a prowadzi ją Związek Subregionu Zachodniego. W tym temacie odbyłem 
już wiele rozmów i spotkań, a na ostatnie zaproszony został wiceminister transportu i budownictwa 
Eugeniusz Wróbel, po działaniach którego bardzo wiele sobie obiecujemy. 

Również ostatnie rozwiązania przyjęte przez Radę Miasta, a dotyczące powołania na powrót  
w Rybniku techników, pozwalają na większy optymizm. Ostatnie doświadczenia w tej sprawie jed-
noznacznie dowodzą, że decyzja ta była właściwa. Tym bardziej, że organizacja oświaty w Rybniku 
jest bardzo dobra. Szczególnie zależy mi na dobrym przygotowaniu absolwentów techników do 
zawodu, aby zdobyli oni stosowne uprawnienia praktyczne. Ponadto, sektor górniczy daje obecnie 
gwarancję zatrudnienia, co sformalizowane zostanie w stosownym porozumieniu prezydenta miasta 
i prezesa Kompanii Węglowej. Nie oznacza to jednak, że każdy absolwent technikum górniczego 
musi pracować w kopalni – również tu droga na studia pozostaje otwarta.

Kończy się też cykl spotkań w naszych dzielnicach. Wysoki poziom merytorycznej dyskusji, po-
mimo trudnych tematów poruszanych przez Państwa, mobilizuje mnie do jeszcze większego w nie 
zaangażowania. Większością z nich zajmuję się osobiście, co zresztą deklarowałem podczas naszych 
spotkań. Cieszy mnie fakt, że wiele uciążliwych dla Państwa spraw będę mógł rozwiązać. To dla 
mnie bardzo ważne, bo ucząc się Państwa problemów związanych z życiem Rybnika, ciągle uczę 
się tego miasta, choć mieszkam w nim od zawsze. Serdecznie dziękuję wszystkim radom dzielnic i 
ich zarządom za zorganizowanie naszych spotkań i związane z tym poświęcenie. Twierdzę, że zaan-
gażowanie rybnickich społeczności lokalnych w rozwój naszego miasta jest czymś niespotykanym  
w skali kraju. 

Życzę Państwu solidnej porcji nadziei i wielkanocnego optymizmu. Życzę też samych dobrych ży-
ciowych wyborów, zwłaszcza gimnazjalistom, stojącym przed wyborem ich szkoły średniej. Mam na-
dzieję, że bogata rybnicka oferta edukacyjna odpowie na potrzeby młodych mieszkańców miasta.

 Wesołego Alleluja!
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Zdrowych, pogodnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych
swoim Czytelnikom życzy redakcja „Gazety Rybnickiej”
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Służby w sprawozdaniach
A to głównie za sprawą przedstawienia 

radnym dorocznych sprawozdań z dzia-
łania rybnickich służb mundurowych  
i inspekcyjnych: Komendy Miejskiej Poli-
cji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Sa-
nepid), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii, a także Powiatowego Urzędu 
Pracy, Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów i Prokuratury Rejonowej. 

Radni otrzymali owe sprawozdania do wglą-
du z wyprzedzeniem, a na sesji zwracali się  
o wyjaśnienia w szczególnie interesujących ich 
kwestiach do obecnych na posiedzeniu szefów 
służb i jednostek. Materiałem wyjściowym 
do dyskusji był dokument stanowiący skrót 
bardzo obszernych sprawozdań, przygotowa-
ny przez pełnomocnika prezydenta Rybnika 
ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Huberta Hanaka. Dłuższe wystąpienia mieli 
tylko komendant policji Zbigniew Głowacki  
i komendant straży pożarnej Erwin Jaworudzki. 
Ze sprawozdania policji wyłania się dość opty-
mistyczny obraz stanu bezpieczeństwa miasta: 
wskaźnik ogólnej liczby przestępstw przypada-
jących na 100 tys. mieszkańców w stosunku do 
roku 2004 w ub. roku spadł, zanotowano też 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz efektywności zwalczania demoralizacji 
i patologii wśród nieletnich oraz poprawę 
wizerunku policji w wymiarze lokalnym, mie-
rzoną m.in. ...ilością pozytywnych informacji na 
temat pracy policji w lokalnych mediach. Na 
terenie miasta mniej było zdarzeń kryminal-
nych (2004 r. – 4077, 2005 r. – 3552); włamań 
(2004 r. – 940, 2005 r. – 694); kradzieży (2004 
r. – 1761, 2005 r. – 1545), rozbojów (2004 r.  
– 226, 2005 r. – 150) czy zabójstw (2004 r. – 4, 
2005 r. – 2). Odnotowano też mniej wypadków 
drogowych (2004 r. – 220, 2005 r. – 181) oraz 
mniej rannych (2004 r. – 286, 2005 r. – 217)  
i ofiar śmiertelnych (2004 r. – 20, 2005 r. – 10). 
Jak mówił komendant Zb. Głowacki, finansowy 
system motywacyjny sprawił, że wciąż rośnie 
liczba zatrzymań na gorącym uczynku (2004 r.  
– 399, 2005 r. – 524). Więcej natomiast było 
przypadków „przestępstw narkotykowych”, ale 
jak twierdzi komendant, świadczy to o lepszej 
penetracji środowiska i większej wykrywalności.  

Problemem pozostaje niedostateczna liczba 
funkcjonariuszy, a także spadek ilości pojaz-
dów w dyspozycji komendy. Szczególnie, że 
policjanci są również wykorzystywani do kon-
wojowania zatrzymanych oraz zabezpieczania 
dużych imprez sportowych, gdzie często docho-
dzi do bijatyk. Jednak statystyki nie zawsze są 
odzwierciedleniem poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, szczególnie w kontekście takich 
zdarzeń medialnych jak zabójstwo młodej 
kobiety w Niedobczycach czy już tegoroczne 
zaginięcie 8–letniego Mateusza z Paruszowca–
–Piasków. Ostatnio opinię publiczną zbulwer-
sowała tzw. „ustawka” gimnazjalistów, którzy 
zamierzali na „uklepanej ziemi” rozwiązać 
swoje konflikty przy pomocy pałek i kijów. Ko-
mendant podkreślił znaczną brutalizację życia, 
w tym demoralizację nawet kilkunastoletnich 
uczniów. W takich przypadkach policja liczy 
na wsparcie szkoły. Policja z niecierpliwością 
czeka na realizację planowanego przez miasto 
monitoringu wizyjnego Rybnika, który, ze 
względu na komplikacje związane z wyłonie-
niem wykonawcy w drodze przetargu, wciąż 
się odwleka. Na koniec komendant zaapelo-
wał do władz miasta o przyłączenie budynku 
przy ul. Zebrzydowickiej, gdzie znajduje się 
komisariat policji na Nowinach, do biegnącej 
nieopodal sieci ciepłowniczej, gdyż istniejące 
w komisariacie ogrzewanie elektryczne jest 
bardzo kosztowne. Do podkreślanej przez 
komendanta dbałości policji o swój wizerunek 
nawiązał radny Wiesław Zawadzki (SLD), 
przypominając przytaczany już przez siebie 
przypadek z Boguszowic, kiedy to kobieta 
– świadek wypadku, osoba chcąca pomóc i, 
mówiąc górnolotnie, „spełnić swój obywatelski 
obowiązek”, nie tylko nie otrzymała podzięko-
wań, ale została potraktowana przez policję w 
taki sposób, że pewnie już nigdy nie zareaguje 
na cudze nieszczęście. Komendant, dowiadując 
się o sprawie po czasie, mógł poradzić jedynie 
złożenie skargi. Radny Henryk Ryszka (BSR), 
ciesząc się z posterunku w Niedobczycach, 
wyraził obawę o drożność komunikacyjną tej 
dzielnicy, kiedy zaczną obowiązywać objazdy 
– komendant nie mógł jednak zagwaranto-
wać tam stałej obecności drogówki. Radny 
Zygmunt Gajda (BSR) nawiązał do „alarmów 
bombowych”, które, jak powiedział komen-
dant Głowacki, miały niewiele wspólnego  
z terroryzmem, a ujęci autorzy głupich żartów 
poniosą surowe konsekwencje. O stworzenie 

posterunku w Chwałowicach zabiega radny 
Andrzej Wojaczek (BSR) i komendant bierze 
te sugestie pod uwagę, ale tylko w przypadku 
otrzymania więcej policyjnych etatów. Romu-
ald Niewelt (BSR) mówił o potrzebie szybszego 
udrażniania dróg, szczególnie tych wylotowych 
z miasta, po wypadkach. Radna Krystyna 
Stokłosa (RIO) pytała o częstotliwość ankiet 
podsumowujących pracę policji i sposób ich 
dystrybucji.

Z przedstawionego sprawozdania z dzia-
łań Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej wynika, że w porównaniu z rokiem 
2004, liczba pożarów, niezależnie od ich 
wielkości, w roku ub. wzrosła w mieście z 376 
do 389. Mniej jednak było pożarów średnich  
i dużych, nie zanotowano zaś w ogóle pożarów 
określanych jako bardzo duże. Przedstawione 
przez komendanta E. Jaworudzkiego fakty 
dowodzą, że na 627 pożarów w 2005 ogółem 
na terenie działania rybnickiej komendy  
(w tym w powiecie rybnickim ziemskim), 
przyczyną aż 403 były podpalenia (63,1%).  
Z tego 54% to wiosenne podpalenia traw, 
będące przyczyną groźnych pożarów. I choć po-
żary te nie przynoszą znacznych, bezpośrednich 
strat materialnych, trudno oszacować szkody w 
środowisku przyrodniczym. Ich częstotliwość 
powoduje, że są one szczególnie uciążliwe  
w zwalczaniu, angażują olbrzymie siły i środki, 
a tym samym koszty. Jednostki Straży Pożarnej 
biorą również udział w zwalczaniu innych niż 
pożary zagrożeń. W ub. roku, spośród kilku 
rodzajów zdarzeń, najczęstsze były wypadki 
w komunikacji drogowej (32 %) i związane 
z ekologią (19,9% – skażenia wód, wypływ 
benzyny, ropy lub płynów hamulcowych 
jako konsekwencja wypadków drogowych). 
Zdecydowana większość powyższych zdarzeń 
była spowodowana bezmyślnością ludzi lub 
na skutek ich zaniedbań. W czasie minionej, 
surowej zimy pojawił się, szczególnie na terenie 
osiedli, problem blokowania przez parkujące 
samochody dróg przeciwpożarowych. Ko-
mendant przedstawił radnym prezentację ten 
problem uwidoczniającą, m. in. na osiedlu przy 
ul. Dworcowej, gdzie drogi przed domami były 
zablokowane. Podobnie było na ulicy Chabro-
wej, a oddalony od niej o kilkadziesiąt metrów 
parking był prawie pusty. Apelował zatem do 
rozsądku mieszkańców – dla ich własnego do-
bra. O współpracę straży państwowej z jednost-
kami OSP pytali radni Ryszka i Gajda, obaj też 
byli zaniepokojeni nadchodzącym „sezonem 
palenia traw”. Pytania kierowano również do 
kierowników innych służb: do szefa nadzoru 
budowlanego Piotra Mikołajca – o możliwości 
nadzoru nad zdewastowanymi obiektami na 
terenach po zlikwidowanych zakładach prze-
mysłowych; do zastępcy inspektora sanitarnego 
Aleksandry Naczyńskiej – o panujący brud  
i nieporządek w hali rybnickiego dworca PKP, 
będącego nieformalną noclegownią, o powo-
dy zanieczyszczenia wody w Boguszowicach 

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta – 29 marca

Marcowe posiedzenie swoją nadzwyczajność „zawdzięczało” jedynie 
zwołaniem poza ustalonym wcześniej harmonogramem, bo problemy,  
o których dyskutowano były całkiem zwyczajne, dotykające nas wszystkich 
na co dzień. 

O zwykłych sprawach 
w trybie nadzwyczajnym
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(sprawa w prokuraturze), o nadzór sanitarny 
nad przyjęciami np. w wynajmowanych salach 
w remizach OSP (są traktowane jak przyjęcia  
w domu bez możliwości ingerencji); do dyrek-
tora  Powiatowego Inspektora Weterynarii Ry-
szarda Wilka – o ptasią grypę (należało podać 
liczbę trzymanego drobiu do referatu rolnictwa 
Wydz. Ekologii UM; nie trzeba go trzymać  
w zamknięciu pod dachem, ale w ogrodzonym 
terenie); wobec wolno biegających watah psów 
o instytucję hycla (rolę taką pełni schronisko 
dla zwierząt w Wielopolu). Z działań Straży 
Miejskiej radnych najbardziej zainteresowała 
liczba mandatów dla właścicieli psów wypro-
wadzanych bez smyczy i kagańca. K. Stokłosa 
o odpowiedź na kilka pytań poprosiła również 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresę 
Bierzę. W odpowiedzi usłyszała, że bezrobotni 
z wyższym wykształceniem stanowią 5% wszyst-
kich zarejestrowanych, a są wśród nich pedago-
dzy i inni humaniści, specjaliści ds. marketingu, 
ale również ekonomiści, w tym bankowcy. 
Osoby odmawiające przyjęcia pracy często ar-
gumentują to dalszym kształceniem się. W PUP 
zarejestrowanych jest 128 osób niepełnospraw-
nych, głównie z dawną, III grupą inwalidzką  
z ogólnego stanu zdrowia; najczęściej są to oso-
by o niskich kwalifikacjach. Radny Kazimierz 
Zięba (SdPl) zaapelował natomiast o włączenie 
się w działania prewencyjne mieszkańców oraz 
o szersze nagłaśnianie przez media przykładów 
aspołecznych zachowań – od graffiti, poprzez 
przyzwolenie na zanieczyszczanie terenu przez 
psy aż do wypalania traw.    

Z życia w mieście...
Swoje tradycyjne sprawozdanie z aktu-

alnych wydarzeń prezydent Adam Fudali 
rozpoczął od przedstawienia zagrożenia 
powodziowego, czego wyrazem było wie-
czorne, jeszcze w czasie trwania sesji, spo-
tkanie sztabu antykryzysowego. Ostatecznie 
zagrożenie, mimo znacznego podniesienia 
się poziomu wody Zalewu Rybnickiego, dość 
szybko minęło. Pozostał jednak problem zale-
wania przez ciek wodny Pludry depresyjnego 
terenu przy ul. Skalnej w Niedobczycach, gdzie 
Zakład Zagospodarowania Mienia z Bierunia 
(związany z Kompania Węglową) powinien 
prowadzić prace rekultywacyjne. W czasie, 
kiedy prezydent tę sprawę omawiał, na miejscu 
pracowali strażacy, umacniając przerwany wał 
workami z piaskiem. 

Rozpoczęły się prace drogowe, a wśród nich 
najważniejsze: modernizacja drogi krajowej nr 
78, w tym wiaduktu na ul. Wodzisławskiej (wię-
cej szczegółów str. 9), przebudowa ul. Rajskiej 
w Boguszowicach (do końca maja br.), zakoń-
czenie budowy ronda Raciborska–Dworek 
oraz nowej ul. Zbiorczej łączącej ulice Dworek  
i Raciborską (z boku obiektu Rybnik – Plaza, 
również do końca maja br.), dokończenie 
przebudowy ul. Żorskiej (ostateczny termin 

– 26 maja br.), remont ul. Poloczka, prace 
geodezyjne i wycena nieruchomości budowy 
III etapu obwodnicy północnej – ul. Budow-
lanych – Storczyków – Rudzka. Dostarczane 
są również elementy betonowe na budowę 
dróg systemem gospodarczym. Trwa remont 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, budowa 
przedszkola w Golejowie i modernizacja boiska 
za ośrodkiem „Ruda”. Prezydent przedstawił 
też efekty podjęcia uchwały o pracach społecz-
nie użytecznych – w sumie na koniec marca 
pracę taką w kilku jednostkach miejskich wy-
konywało około 100 osób.

Aktualny stan robót kanalizacyjnych przed-
stawił pełnomocnik prezydenta ds. tej inwesty-
cji Janusz Koper. My tym tematem zajmiemy 
się bardziej szczegółowo w następnej „GR”.    

Będą technika!
Trwającą od dłuższego czasu polemikę 

za i przeciw ponownemu wprowadzeniu 
w rybnicką sieć oświatową techników, 
zakończyło przyjęcie przez radnych kilku 
uchwał, w wyniku których od września br. 
technika wrócą. Przedstawiając projekty 
uchwał prezydent A. Fudali przyznał, że to 
głosy opinii publicznej wpłynęły na weryfikację 
wcześniejszych decyzji. — Uważam, że dotąd 
nasz system edukacyjny można było ocenić na 
cztery plus, jeśli technika ofertę wzbogaca, jestem 
za — mówił. Jednak, jak powiedział, do decyzji 
tej trzeba podejść z pewną pokorą, bo nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć efektu. Władze uwa-
żają, że przywrócenie techników nie pociągnie 
za sobą żadnych kosztów. Najważniejsze jest 
to, że absolwenci będą opuszczać szkołę z kon-
kretnymi umiejętnościami, a przede wszystkim 
– uprawnieniami, czego oczekują pracodawcy, 
co potwierdziła dyrektor PUP T. Bierza. Kursy 
na uprawnienia można będzie finansować ze 
środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, m.in. poprzez Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej. Radni dość zdecydowanie poparli 
powrót techników, a niektórzy od długiego 
czasu o to zabiegali. Za wzięcie pod uwagę jego 
interpelacji dotyczącej techników poszerzają-
cych bazę oświatową miasta podziękował radny 
Tadeusz Gruszka (PiS). O swoich zabiegach w 
tym kierunku przypomniał Kazimierz Salamon 
(BSR). — Dobrze późno niż wcale — ocenił 
decyzję Bronisław Drabiniok (PO). Pewnymi 
wątpliwościami z racji trudniejszego dostoso-
wywania techników do potrzeb rynku podzielił 
się H. Ryszka, przywołując bardziej elastyczny 
węgierski system edukacyjny. Zdeklarowanym 
zwolennikiem systemu liceów profilowanych 
i późniejszej możliwości nauki zawodu np.  
w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej 
jest wiceprezydent Jerzy Frelich, który dotąd 
był odpowiedzialny za edukację w mieście. 
Uważa on, że dzisiejszy rynek pracy potrze-
buje ludzi o wykształceniu dającym możliwość 
szybkich zmian kwalifikacji, poszerzającym 

jednocześnie wiadomości ogólne. W swoim wy-
stąpieniu mówił o kilkuletniej pracy nad refor-
mą, przebijaniu się przez setki dokumentów, by 
stworzyć „rybnicką ścieżkę edukacyjną”. Uwa-
ża on, że 4 lata (tyle trwa nauka w technikum) 
to okres zbyt długi dla zmieniającego się rynku 
pracy. J. Frelich nie przekonał jednak radnych, 
którzy, głosując każdy projekt uchwały z osob-
na, 23 głosami za i przy 1 wstrzymującym się 
powołali do życia: Technikum nr 1 (specjalność 
technik górnictwa podziemnego) w Zespole 
Szkół Technicznych; Technikum nr 2 (specjal-
ności technik elektroniki i technik elektryk)  
w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych; 
Technikum nr 3 (specjalności technik kelner  
i technik hotelarz) w Zespole Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych; Technikum nr 4 (specjalności 
technik budownictwa i technik drogownictwa) w 
Zespole Szkół Budowlanych oraz Technikum nr 
5 (specjalności technologia odzieży) w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Niedobczy-
cach. W związku z powyższymi uchwałami, 
radni przegłosowali również zmiany planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Konsekwencją odrębnego zdania wice-
prezydenta J. Frelicha na kwestię powołania 
techników, było odebranie mu przez prezy-
denta A. Fudalego nadzoru nad edukacją  
w mieście i powierzenie tej kompetencji se-
kretarz miasta Danieli Lampert. — Osoba, 
która ma odmienne zdanie co do powołania 
techników, nie może odpowiadać za oświatę  
w mieście  — powiedział prezydent na posesyj-
nej konferencji prasowej.

Zmiany w budżecie
Propozycje zmian w miejskim budżecie, 

przedstawione tradycyjnie przez skarbnika 
Bogusława Paszendę, wynikają często z peł-
niejszej już wiedzy o wysokości państwowych 
dotacji i subwencji oraz rozstrzygnięć kon-
kursów na pozyskanie środków zewnętrz-
nych na realizacje niektórych zadań. I tak 
np. w wyniku akceptacji wniosku złożonego do 
Ministerstwa Infrastruktury, miasto otrzymało 
dotację w wysokości prawie 450 tys. zł (co sta-
nowi 35% przewidywanych kosztów) na wparcie 
remontu kilku budynków na osiedlu Andersa 
w Niedobczycach, gdzie znajdą się mieszkania 
socjalne. Ta kwota oraz  niespełna 90 tys. zł od 
Kompanii Węglowej jako wkład w naprawę 
szkód górniczych, wpisana została po stronie 
dochodów miasta. O 112 tys. zł wzrosła dotacja 
celowa wojewody na działalność Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej, zaś miasto 
zwiększyło w swoim budżecie środki na zakup 
samochodu gaśniczego dla straży do kwoty 
275 tys. zł (w tym darowizny sponsorów w wys.  
11 tys.). Do budżetu została też wprowadzona 
kwota ponad 200 tys. zł dotacji z Woj. Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”.  
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Ale plan dochodów powiększy także pożyczka 
w wysokości 900 tys. zł z tegoż funduszu (w 50% 
umarzalna) na budowę kompostowni Zarządu 
Zieleni Miejskiej, gdyż miasto nie uzyskało do-
finansowania na tę inwestycję ze środków unij-
nych w ramach Programu łagodzenia skutków 
restrukturyzacji, o które występowała. Radni 
w dalszej części sesji upoważnili prezydenta 
miasta do zaciągnięcia tej pożyczki. Również 
w przypadku modernizacji Domu Kultury  
w Boguszowicach, miasto nie otrzymało dofinan-
sowania ze środków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, o które 
się starało. Tegoroczne nakłady na tę inwestycję, 
zgodnie ze zmianami w wieloletnich planach 
inwestycyjnych, wyniosą 2 mln 450 tys. zł, w tym 
dotacja (ponad 131 tys. zł) i pożyczka (ponad 
358 tys. zł) z WFOŚiGW. Dochody zmniej-
szono też o kwotę ponad 4,2 mln zł w związku  
z nie uzyskaniem dofinansowania ze ZPORR  
na kilka planowanych inwestycji: likwidację 
azbestu na kilku miejskich placówkach, budowę 
przedszkola w Paruszowcu–Piaskach czy remont 
DK w Boguszowicach. Niektóre z tych inwe-
stycji będą, mimo to, realizowane, za pomocą 
innych środków – jak np. DK w Boguszowicach,  
o czym już wspomnieliśmy. Po stronie wydat-
ków znajdzie się m. in. kwota ponad 3 mln zł  
na budowę drogi do strefy przemysłowej przy 
ul. Podmiejskiej. Zmian, będących konsekwencją 
regulacji finansowych dotyczących różnych inwe-
stycji, dokonano również w wieloletnich progra-
mach inwestycyjnych. Wprowadzono też zmiany 
wynikające z sytuacji na „kanalizacyjnym froncie” 
– zwiększenia nakładów wymagała budowa sieci 
w Ochojcu oraz Golejowie, gdzie nastąpiła awaria 
odcinka kanalizacji w okolicach przepompowni. 
Potrzebne środki finansowe zostaną przesunięte 
z zaniechanego w tym roku na skutek rozwiązania 
umowy z wykonawcą zadania w Niedobczycach. 
Zaproponowano również zmiany w budżecie 
Gminnego i Powiatowego FOŚiGW – część środ-
ków wydatkowano m.in. na budowę kanalizacji 
deszczowej wokół budynku „Olimpii” w Kamie-
niu i zagospodarowanie tam terenów zielonych. 
Ze środków tego funduszu zakupiono też kolejną 
część trawnika na boisko klubu „Górnik” w Bo-
guszowicach, a 29 tys. przeznaczono na zakup 
chłodni do przechowywania padłych zwierząt  
z terenu miasta. Po wysłuchaniu paru wyjaśnień, 
radni zmiany w budżecie przyjęli – za głosowało 
21 osób, 3 od głosu się wstrzymały.  

Nowe statuty
Dwa lata trwały prace podkomisji statu-

towej Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa  
i Pomocy Społecznej RM nad przygotowa-
niem nowych statutów dla 27 rybnickich 
dzielnic. Projekty uchwał, a także sam dokument 
i tryb pracy komisji i podkomisji przedstawił jej 
przewodniczący Leszek Kuśka, podkreślając 
przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców  

oraz w radach dzielnic. Podkomisja zebrała 
wszystkie uwagi i wnioski, które, po analizie 
prawnej, zostały do projektu wniesione. Przygo-
towując projekt oparto się na fachowej literaturze 
i porównano go z innymi. — Chociaż dzielnice nie 
posiadają osobowości prawnej, realizują zadania 
miasta i są organizatorem życia lokalnej społeczno-
ści — mówił L. Kuśka. Dobra praca rad dzielnic, 
będących jednostkami pomocniczymi miasta, 
aktywizuje mieszkańców, a statuty mogą pomóc w 
organizacji pracy dzielnicowych samorządowców. 
Jednym z kilku powodów opracowania nowych 
projektów była chęć ujednolicenia przepisów 
wyborów do rad dzielnic. Jednak nie wszystkie 
statuty są jednakowe: w dzielnicach górniczych 
zapisano możliwość opiniowania przez RD planu 
ruchu zakładu wydobywczego, zaś w dzielnicy 
Maroko–Nowiny, ze względu na jej wielkość, RD 
będzie liczniejsza. W statutach określono organi-
zację i zakres działania organów dzielnicy, zasady 
przeprowadzania wyborów, które będą odtąd 
tajne i lepiej zorganizowane, a także wzajemne 
relacje RD, RM i władz miasta. Uporządkowano 
również granice dzielnic. W dyskusji poruszono 
m. in. tryb odwołań od wyników wyborów, kwe-
stię granic dzielnic w stosunku do obwodów wy-
borczych,  rozstrzygnięto również dylemat nazwy 
osoby będącej członkiem RD – przyjęto nazwę 
„członek rady”, a nie „radny”, w odróżnieniu 
od radnego miasta. Nie mogła zostać przyjęta 
propozycja radnego Tomasza Zejera (PiS),  
by głosować en bloc, głosowano zatem każdą 
uchwałę z osobna. Większość przyjęto jednogło-
śnie lub zdecydowaną większością.

Wynagrodzenie i wartość punktu
Zgodnie z ministerialnym rozporzą-

dzeniem, do zadań Rady Miasta należy 
ustalenie wysokości najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego i uzgodnienia z pra-
codawcą wartości  tzw. punktu „złotowego”  
w jednostkach organizacyjnych miasta.  
Jak tłumaczyła radnym sekretarz miasta 
Daniela Lampert, która projekty uchwał 
przedstawiła, celem tego zabiegu jest ujedno-
licenie wysokości najniższego wynagrodzenia 
i wartości punktu służących do budowy tabeli 
wynagrodzenia dla poszczególnych katego-
rii zaszeregowania. D. Lampert zapewniła,  
że proponowane wartości są korzystniejsze 
dla pracowników dwunastu organizacyjnych 
jednostek miasta:  Powiatowego Urzędu Pra-
cy, Domu Dziecka i dwu rodzinnych domów 
dziecka, Rybnickich Służb Komunalnych, 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności, Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych, 
Zespołu Ognisk Wychowawczych, Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Miej-
skiego Domu Pomocy Społecznej i Zarządu 
Transportu Zbiorowego. Zaaprobowane przez 
związki zawodowe projekty uchwał radni przy-
jęli jednogłośnie.

Zatrudnienie i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych

Bez głosów przeciwnych i wstrzymują-
cych się radni opowiedzieli się za okre-
śleniem zadań z zakresu zatrudnienia i 
rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 
osób niepełnosprawnych, finansowanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2006.

Z Funduszu można m.in. dofinansowywać 
kredyty bankowe dla niepełnosprawnych, 
wspomagać pożyczkami na rozkręcenie wła-
snej działalności, ale też dokonywać zwrotów 
różnych kosztów zatrudnienia poniesionych 
przez pracodawcę. W „dziale” rehabilitacja 
społeczna jest mowa m.in. o możliwości do-
finansowania kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej, sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki dla niepełnosprawnych, likwidacji 
barier architektonicznych itp. Wykonanie za-
pisanych działań należy do dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

„Korczakowskie” przedszkole
Imię tego wybitnego pedagoga, społeczni-

ka i przyjaciela dzieci przyjęło Przedszkole 
nr 14 przy ul. Śląskiej w Chwałowicach. 
Janusz Korczak był lekarzem i pisarzem, syno-
nimem mądrego wychowania, opowiadającym 
się za takim wychowaniem dziecka, by mogło 
ono w pełni rozwijać swoje wszystkie uzdol-
nienia. Prowadził w Warszawie Dom Sierot i 
sierociniec „Nasz Dom”, w czasie wojny wy-
wieziony wraz ze swoimi wychowankami z getta 
do obozu w Treblince, gdzie poszedł z nimi 
dobrowolnie na śmierć. Radni, po wysłuchaniu 
prezentującego projekt wiceprezydenta J. Fre-
licha, zaakceptowali uchwałę jednogłośnie.

Z funduszu „ekologicznego” 
O dofinansowanie z Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
będącego w dyspozycji miasta, mogą się 
starać również „niemiejskie” jednostki, o 
ile radni taki wniosek zaakceptują. I tak, 
za ich zgodą, w Rodzinnym Ogrodzie Działko-
wym „Górnik” ze środków funduszu zostanie 
wymieniony wodociąg, parafia św. Floriana w 
Orzepowicach  zakupi kocioł ekologiczny c.o., 
a Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
Przemysłowych Centrum Kształcenia Inżynie-
rów Politechniki Śl. otrzyma dofinansowanie 
do zadania z zakresu edukacji ekologicznej – V 
Dni Ziemi, Wody i Powietrza.

Wyższe wynagrodzenie prezydenta
Od waloryzacji prezydenckiej pensji 

minął rok. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów, od stycznia br. nastąpiła zmiana 
kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracow-
ników samorządowych, co obejmuje również 
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Złoty Krzyż Zasługi 
dla Skarbnika Miasta

prezydenta. Zaproponowana podwyżka (od 
marca, tak jak dla wszystkich pracowników 
smorządowych w Rybniku) wynosi 161,20 zł 
brutto. W sumie wynagrodzenie prezydenta 
Rybnika, już po podwyżce, wynosi brutto 
10.122 zł. Za podwyżką głosowało 21 radnych, 
3 wstrzymało się od głosu.

Zażalenie przewodniczącego
Przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy 

Ochojec w dość oryginalny sposób próbuje 
„przyspieszać” realizację wniosków do 
władz miasta o wykonanie różnych zadań 
na terenie dzielnicy. Mają one formę skarg 
lub zażaleń, co wiąże się z obowiązkiem ich 
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miasta. Tym razem J. Porała zażalił się na brak 
odpowiedzi na pismo, w którym wnioskuje  
o reaktywację dzielnicowej placówki kultural-
nej w budynku będącym w gestii ZGM. Już 
wcześniej otrzymał odpowiedź, że ze względów 
budżetowych, nie ma na razie możliwości powo-
łania tam domu kultury. Podobny tryb przyjął  
J. Porała wnioskując o zamontowanie 6 punk-
tów świetlnych w dzielnicy. Wniosek ten trafił 
do Wydziału Dróg, który, po zebraniu potrzeb 
w tym zakresie ze wszystkich dzielnic, ogłosi 
przetarg na zabudowę punktów oświetleniowych 
w całym mieście. Tak wyglądają procedury, i, jak 
mówił przewodniczący KR R. Niewelt, J. Pora-
ła, jako przedstawiciel organu pomocniczego 
miasta, jakim są rady dzielnic, powinien je znać. 
Żadna z podnoszonych przez J. Porałę spraw nie 
jest załatwiana w trybie decyzji administracyjnej, 
nie można więc stosować tu odpowiednich dla 
tego trybu przepisów. Radni uznali skargi za 
bezprzedmiotowe.

Jeszcze poczekamy...
...na oficjalną uroczystość nadania pla-

cowi przed bazyliką św. Antoniego imienia 
Jana Pawła II. Miastu zależało, by fakt ten 
miał miejsce w rocznicę śmierci Ojca Świętego, 
dlatego uchwałę podjęto już na poprzedniej se-
sji. Niestety, nadzór prawny wojewody zakwe-
stionował uchwałę, gdyż powinna się ona była 
ukazać, jako mająca rangę prawa miejscowego, 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego, co 
nie zostało dopełnione. Dlatego radni po raz 
drugi, również jednogłośnie, przyjęli uchwałę  
o nadaniu placowi imienia Jana Pawła II.

Żale, prośby i pytania
Od prośby o interwencję w sprawie braku 

dojazdu do działki przy ul. Bratków ostat-
ni punkt sesji rozpoczął radny T. Zejer.  
H. Ryszka wrócił do tematu kilkuhektarowego 
zalewiska w pobliżu ul. Skalnej, wspomnianego 
już na początku sesji przez prezydenta. Na sku-
tek odwlekania rekultywacji, której celem jest 
wyrównanie obniżonego z powodu eksploatacji 
górniczej terenu, zalewane są posesje zarówno 

w Niedobczycach, jak i Niewiadomiu. Prezydent 
potwierdził przesłanie przez miasto pilnego 
faxu do zakładu w Bieruniu o interwencję. W. 
Zawadzki był oburzony likwidacją przez PKP 
ponad 20 połączeń kolejowych oraz „odcięciem 
Rybnika od świata” z powodu zamknięcia drogi 
do Gliwic i uciążliwego objazdu przez  Knurów. 
A.Wojaczek interweniował w sprawie zalewiska 
i dziur na ulicy Śląskiej, w pobliżu bloków nr 
23,25 i 27 w Chwałowicach – pozostałościach po 
robotach wodociągowych wykonywanych przez 
PWiK. Fatalnie wygląda też po pracach kanali-
zacyjnych ul. Kadłubka, która nawet przed robo-
tami nadawała się do pilnego remontu. Zwrócił 
również uwagę na zdewastowany parkiet w SP 13. 
Radny B. Drabiniok podjął poruszany również 
na zebraniu dzielnicowym (patrz wewnątrz nu-
meru.) temat konieczności odwodnienia terenu 
dzielnicy. Prosił o udostępnienie mieszkańcom 
mapek z zaznaczonymi rowami melioracyjnymi, 
by je mogli udrożnić. Prezydent uważa, że ten 
problem trzeba rozwiązać kompleksowo poprzez 
kanalizację deszczową na terenach należących do 
miasta, a właściciele posesji są zobowiązani do 
czyszczenia rowów na swoim terenie. Radna K. 
Stokłosa wróciła do tematu zaniedbanego dwor-
ca PKP,  będącego dla przyjezdnych wątpliwą 
wizytówką miasta. Od przedstawicieli Sanepidu 
otrzymała już wcześniej odpowiedź, że na PKP 
nakładano już z tego powody kary, jednak efekt 
jest niewielki. Radna pytała, czy istnieje możli-
wość wspólnego z koleją i służbami sanitarnymi 
rozwiązania tego problemu. Mając niezbyt dobre 
doświadczenia ze współpracy miasta z PKP, 
prezydent był raczej do takiej możliwości nasta-
wiony sceptycznie, mimo, że problem uważa za 
ważny. Józef Ibrom (BSR) skarżył się natomiast 
na działalność firmy Vattenfall (d. GZE) i uciąż-
liwości związane z notorycznym wyłączaniem 
energii elektrycznej w dzielnicy Rybnik–Północ, 
szczególnie w kontekście funkcjonowania ekolo-
gicznych pieców c.o. z podajnikami, co odstrasza 
od ich instalowania. Roman Widerski (BSR) 
pytał, czy kopalnia przedstawiła już miastu plany 
realizacji szkód górniczych ulic Świerklańskiej 
i Prostej. R. Niewelt interweniował w sprawie 
nieprzejezdnej drogi bocznej od ul. Jarzębinowej, 
a  K. Salamon poruszył problem zapadającej się 
na odcinku ok. 100 m ul. Sławików, która czeka 
na budowę kanalizacji deszczowej. T. Gruszka  
zaapelował o obniżenie najmniejszej jednostki 
parkingowej do pół godziny, a prezydent zapew-
nił, że problem ten zostanie rozwiązany wraz z 
wejściem w życie elektronicznej karty miejskiej. 
Do dewastacji dróg w Niedobczycach wrócił 
Longin Bednorz (RIO), prosząc również o za-
montowanie poręczy na mostku przez strumyk 
przy ul. Hetmańskiej, do dopilnowania czego 
prezydent się zobowiązał.

(r)  

Kolejna sesja RM odbędzie się 
19 kwietnia br. o godz. 16.00.

Bogusław Paszenda, Skarbnik Miasta  
Rybnika, został odznaczony Złotym  
Krzyżem Zasługi.

To wyjątkowe odznaczenie, nadawane przez 
prezydenta RP, skarbnik otrzymał z rąk wo-
jewody śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego 
(na zdj.). Wojewoda był zarazem formalnym 
wnioskodawcą przyznania odznaczenia za 
zasługi w pracy zawodowej oraz za osiągnięcia 
w działalności społecznej. 

Inicjatorem wyróżnienia Bogusława Paszen-
dy był prezydent Rybnika Adam Fudali, który 
zgłosił jego kandydaturę zarządowi Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Ten z kolei przed-
stawił stosowną propozycję wojewodzie. Uro-
czystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 23 
marca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Bogusław Paszenda pracuje zawodowo 46 
lat, z czego 40 lat w służbach finansowych 
administracji. Od początku odrodzonego 
samorządu w Polsce (1990) pełni funkcję 
skarbnika miasta.

Uważa on, że tym odznaczeniem, przy-
znanym z okazji 15–lecia odrodzenia samo-
rządności lokalnej, uhonorowano w jego 
osobie w s z y s t k i c h ,  obecnych i byłych 
s k a r b n i k ó w  w województwie śląskim,  
a także pracowników służb finansowo–księgo-
wych Rybnika. Doceniono ludzi, którzy wraz 
z wybranymi w wyborach 1990 roku samorzą-
dowcami, tworzyli i wdrażali nową wartość w 
Polsce. A była to prawdziwa rewolucja. Nowe 
wyzwania stanęły przed skarbnikami także 
w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do 
Unii Europejskiej. Troska o zrównoważenie 
potrzeb i ambicji z realnymi możliwościami 
finansowymi jednostek samorządu teryto-
rialnego, o pomnażanie środków pieniężnych 
oraz o utrzymanie zadłużenia na bezpiecznym 
poziomie – to wysiłki skarbników dostrzeżone 
przez wnioskodawców odznaczenia. Za to 
uznanie B. Paszenda pragnie w szczególny 
sposób  podziękować prezydentowi Rybnika 
Adamowi Fudalemu.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 7



Szkolna orkiestra i młody kompozytor 
Kamil Staszowski (w białej albie).

Rocznica pamięci

Rybniczanie nie zapomnieli...

Stabat Mater na orkiestrę, chór i solistki.
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W niedzielę  2 kwietnia pod 
pomnikiem Jana Pawła II wciąż 
przybywało palących się zniczy 
oraz ludzi pogrążonych w zadumie 
i  modlitwie .  Rybniczanie nie 
zapomnieli o pierwszej rocznicy 
odejścia Ojca Świętego.

Wieczorem w bazylice św. Antoniego miejsc 
siedzących w świątyni zabrakło już na pół godziny 
przed nabożeństwem odprawionym w intencji po-
wołania papieża w poczet świętych. Koncelebrowali 
ją m. in. ks. proboszcz Franciszek Musioł, ks. prałat 
Alojzy Klon i ks. Michał Anderko. Mszy św. towa-
rzyszyła orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Szafranków, która pod dyrekcją Romany Kuczery 
wykonała fragmenty Missa de Caritate, najnowszego 
dzieła młodego kompozytora, ucznia rybnickiej 
szkoły Kamila Staszowskiego, napisanego z myślą 
o papieżu Janie Pawle II. Stałe części mszy w języku 

łacińskim połączono z najstarszym polskim tekstem 
„Bogurodzicy” i współczesną poezją ks. Wiesława 
Hudka. Kamil wykonał też wszystkie partie wokalne 
mszy. Prawykonanie całego utworu będzie miało 
miejsce 22 kwietnia w kościele św. Brata Alberta 
w Żorach. Patronat nad tym wydarzeniem objął 
ks.prof. Jerzy Szymik.

Po Apelu Jasnogórskim Orkiestra Smyczkowa 
Filharmonii Rybnickiej pod batutą Jana Win-
centego Hawela wykonała Adagio na smyczki S. 
Barbera oraz Arię na strunie G J.S. Bacha, a na-
strojową muzykę przeplatano poezją Jana Pawła 
II , ks. Twardowskiego i ks. Szymika w wykonaniu 
recytatorów Młodzieżowego Zespołu Teatralnego 
Tara–Bum przy Rybnickim Centrum Kultury.

W godzinę śmierci papieża rozległy się dzwony, 
a wierni w ciszy wrócili wspomnieniami do chwili 
sprzed roku. A potem rozległy się dźwięki Stabat Ma-
ter Pergolesiego w wykonaniu rybnickich filharmo-

ników, solistek: Iwony Sochy (sopran) i Joanny 
Ciupy (alt) oraz chóru Bel Canto I LO im. Powstań-
ców Śl. Ten refleksyjny utwór zabrzmiał pięknie 
w murach bazyliki, wpisując się w nastrój tego 
niezwykłego dnia. Podkreślić trzeba efekt pracy 
włożonej przez Lidię Blazel–Marszolik w znakomi-
te przygotowanie prawie 80–osobowego, żeńskiego 
chóru, który zachwycił profesjonalnym poziomem 
i wyjątkowym brzmieniem. 

Inicjatorem koncertu w bazylice było Ryb-
nickie Centrum Kultury, wsparte przez Sto-
warzyszenie Muzyczne im. Braci Szafranków. 
Wśród uczestników koncertu byli przedstawiciele 
samorządu z prezydentem Adamem Fudalim 
i przewodniczącym RM Michałem Śmigielskim oraz 
starostą Damianem Mrowcem. Wyjątkowo licznie 
zgromadzona publiczność zgotowała wykonawcom 
gorącą owację, dziękując za wyjątkowe wzruszenia. 

RCK pragnie podziękować proboszczowi parafii 
św. Antoniego za pomoc w realizacji koncertu, 
a Cechowi Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości za umożliwienie odbycia prób w siedzibie 
przy ul. Wysokiej.                                                    (r) 



Święto Konstytucji 3 Maja

Całkowita wartość projektu wynosi prawie  
48,3 mln zł, z czego ponad 36,2 mln zł (75% wszyst-
kich kosztów kwalifikowanych) miasto pozyskało 
z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Transport. Finansowy udział miasta 
w tym zadaniu wynosi ponad 12 mln zł, co stanowi 
wymagany wkład własny inwestora w wysokości 
25% kosztów. Generalnym celem projektu jest 
udrożnienie traktu komunikacyjnego, stanowią-
cego najkrótszą drogę z aglomeracji katowickiej, 
poprzez autostradę A 4 w Gliwicach, z granicą 
państwa z Czechami. Stosowne porozumienie  
o dofinansowaniu projektu przez UE podpisane 
zostało jeszcze w czerwcu ub. roku, jednak ciągnące 
się przez 8 miesięcy procedury przetargowe, prote-
sty i kontrprotesty firm budowlanych chętnych do 
podjęcia tego zadania, znacznie start robót opóźniły. 
W efekcie, wyłoniony w końcu główny wykonawca 
– firma Budimex Dromex S.A. z Warszawy, objęła 
oficjalnie plac budowy w okolicach wiaduktu na ul. 
Wodzisławskiej 4 kwietnia br. 

Wcześniej, w Urzędzie Miasta, inwestor, repre-
zentowany przez prezydenta Adama Fudalego 
oraz przedstawiciel wykonawcy, prezes firmy 
Budimex Dromex Stefan Bekir Assamowicz 
podpisali uroczyście umowę na realizację robót 
budowlanych. Miasto oczekuje, że firma, mająca 
na swoim koncie wiele prestiżowych inwestycji, 
również zagranicznych, będzie się starała dotrzy-
mać europejskich standardów, zarówno w orga-
nizacji pracy, jak i jakości. Wykonawca zapewnia, 

Na przełomie kwietnia i maja rusza największa  
w mieście inwestycja drogowa – modernizacja 
drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym 
przez Rybnik czyli od granicy z Radlinem aż do 
granic miasta w dzielnicy Ochojec.

Modernizacja drogi krajowej nr 78

Nareszcie start!

c.d. na stronie 10
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Rynek
Godz. 9.50 – zbiórka pocztów sztandarowych , dele-
gacji i mieszkańców miasta na Rynku
Godz. 10.00 –  • Intrada w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” • Wysłuchanie hymnu państwowego 
• Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta 
• Złożenie kwiatów pod tablicą Powstań Śląskich • 
Przemarsz do Bazyliki.
Bazylika p.w.  Św. Antoniego Padewskiego
Godz. 10.30 – Uroczysta msza Święta w intencji 
Ojczyzny z udziałem chóru.

Rynek, godz. 17.00 – Koncert plenerowy z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja.

Wystąpią: 
• Miejska Orkiestra  Dęta „Rybnik” z towarzysze-
niem formacji tanecznej „Majoretki” – w programie 
przeboje muzyki rozrywkowej 
• Andrzej Smogór – baryton, Ewa Mierzyńska – so-
pran, Grażyna Griner – fortepian – w programie 
„Operetki czar”

Mapka objazdów



Przedstawicieli samorządów zrzeszonych  
w Związku interesowała głównie infrastruktura 
drogowa naszego subregionu i szanse uzyskania 
wsparcia rządowego dla budowy i modernizacji 
w nim sieci dróg głównych, a także opóźnienia  
w budowie autostrady A1. Minister Wróbel,  

w wypowiedzi, gęsto przetykanej dygresjami, z 
których można się było domyślić dużego senty-
mentu do rodzinnego miasta, w pierwszym rzędzie 
wymienił przyczyny hamowania drogowych pro-
cesów inwestycyjnych: bardzo restrykcyjna ustawa  
o ochronie środowiska, ustawa o zamówieniach 
publicznych (w sejmie czeka poważna jej noweli-
zacja, a minister mówi już o przygotowywaniu ko-
lejnych zmian), brak dokładnego przygotowania 
inwestycji z kilkuletnim co najmniej wyprzedze-
niem m.in. w sferze własności oraz niedostatecz-
ne wykorzystanie środków unijnych. Jak to bywa, 
za brak efektów nowe władze winią tych, którzy 
odeszli, wyrażając pewność, że sami mają receptę 
na uleczenie sytuacji. W tym przypadku tą re-
ceptą ma być zmiana systemu budowy autostrad 

– odejście od koncesji na 
rzecz finansowania robót  
z budżetu przy wykorzysta-
niu pomocy unijnej i wspo-
możenie inwestycji wypusz-
czeniem obligacji państwo-
wych. Minister powiedział, 
że priorytetem resortu jest 
kontynuacja rozpoczętych 
prac w różnych miejscach, 
by budowane drogi miały 
szanse na stworzenie sieci 
komunikacyjnej.

Aktualny stan zaawan-
sowania budowy autostra-
dy A1, mającej przebiegać 

najbliżej naszego miasta – z kierunku Świerklan 
do węzła w Żorach – Rowniu i dalej w kierunku 
Bełku – przedstawił dyrektor śląskiego oddziału 
Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Krzysztof Raj. Biorąc pod uwagę opóźnienia, od-
cinki Gorzyczki – Świerklany oraz Bełk – Sośnica 

mają być gotowe w 2010 r, zaś część środkowa 
Świerklany- Bełk – w 2011.Od dłuższego czasu 
trwa konflikt między inwestorem czyli państwem 
a mieszkańcami Żor – Rownia, którzy nie zga-
dzają się na jej wytyczony przebieg tego odcinka, 
wymagający wyburzenia kilkudziesięciu domów. 
Uważają oni, że drogę można skierować bliżej 
Rybnika, w pobliżu gotartowickiego lotniska. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie 
zgody na zmianę przebiegu autostrady. Rybnickich 
samorządowców z prezydentem Adamem Fuda-
lim, będącym również przewodniczącym Związku 
Subregionu Zachodniego, najbardziej interesują 
losy planowanej drogi Pszczyna – Racibórz. O jej 
przekwalifikowanie w drogę krajową, co umożliwi-
łoby pozyskanie wsparcia finansowego z budżetu 

państwa, Związek Subregionu zachodniego za-
biega od dawna. Wniosek jest już w ministerstwie, 
ale minister E. Wróbel nie dał jednoznacznej 
odpowiedzi, czy zostanie on zaakceptowany,  
a odpowiedzi należy oczekiwać najwcześniej  
we wrześniu br. Zostało też postawione pytanie, 
czy to jest najlepsza opcja. Przygotowania do tej 
inwestycji są już zaawansowane – została przyjęta 
specyfikacja procedury przetargowej na koncepcję 
programowo–planistyczną – dokument zawiera-
jący spójne ze sobą studia wykonalności poszcze-
gólnych odcinków oraz analizy oddziaływania na 
środowisko. Następnym krokiem będą wykupy  
i wykonanie projektu technicznego, by można było 
przystąpić do konkursu na dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Na dokumentację w budżecie mar-
szałka województwa zarezerwowano 900 tys. zł.  
Jest prawdopodobne, że pierwszym realizowa-
nym odcinkiem będzie droga Rybnik – Żory,  
a perspektywa jego zakończenia to rok... 2013.  
Tak wyglądają realia drogowych inwestycji. 

(r)

że roboty będą trwały na dwie zmiany, a gdzie to 
będzie możliwie – również w nocy. W realizację 
inwestycji zostaną też włączone firmy lokalne, 
szczególnie jeśli chodzi o transport. 

A zakres prac jest ogromny. Etap I obejmuje mo-
dernizację wiaduktu na ul. Wodzisławskiej, dzięki 
której jego nośność zostanie zwiększona z 30 do 
40 ton. Wymienione zostaną przęsła, przyczółki  
i żelbetowa płyta pomostowa oraz zmodernizo-
wane filary i wzmocnione fundamenty. Dzięki 
poszerzeniu wiaduktu do ponad 14 m, chodniki 
po obu stronach osiągną szerokość po 2,5 m. 
Wyremontowana zostanie też nawierzchnia 
ul. Wodzisławskiej od skrzyżowania z ul. Het-
mańską, z budową chodnika wraz z pasem dla 
rowerów aż do wiaduktu, do skrzyżowania z ul. 
Śląską. Na kilku odcinkach, w sumie długości 3,6 
km, zostaną  utwardzone pobocza do szerokości 
2,5 m. Prace modernizacyjne wiaduktu powinny 
się zakończyć jeszcze w tym roku. 

Etap II to modernizacja drogi na odcinku 
od rzeki Rudy do granic miasta w Ochojcu, a w 
jej ramach: nowa podbudowa i nawierzchnia, 
poszerzenia dla prawo – i lewoskrętów, kilka 
pasów do wyprzedzania, zatoczki autobusowe, 
chodniki, ścieżki rowerowe, kilka odcinków 
kanalizacji deszczowej, dodatkowe oświetlenie i 
kładka pieszo – rowerowa nad Rudą. Roboty te 
będą prowadzone 200–metrowymi odcinkami, 
przy wahadłowym ruchu pojazdów od maja br. 
do listopada 2006 r.  — To bardzo duże zadanie 
inżynieryjne — powiedział prezes firmy. — Myślę, 
że 30–letnie doświadczenie naszej firmy sprawi, 
że roboty będą realizowane szybko i sprawnie. 
Inwestycja w mieście to prawdziwa „archeolo-
gia”, dziękując za zaufanie, liczymy na dobrą 
współpracę z inwestorem czyli miastem i bieżącą 
reakcję na każdym etapie robót. A przekazując 
prezydentowi Rybnika pióro, którym umowę 
obaj podpisali, życzył zawierania kolejnych, 
samych dobrych umów na realizacje inwestycji 

w mieście. Po ostatnich złych doświadczeniach z 
firmami budującymi kanalizację, takie życzenia 
na pewno się przydadzą... 

Modernizacja wiaduktu na ul. Wodzisławskiej 
wiąże się z koniecznością jego zamknięcia i po-
prowadzenia objazdów. Ze względu na stan dróg 
po kanalizacji w Niedobczycach, do tej dzielnicy 
skierowany zostanie tylko ruch samochodów do 
3,5 t. W tym czasie nie będą tam prowadzone ro-
boty kanalizacyjne. Objazd zostanie poprowadzo-
ny ulicami: Konarskiego, Rymera, Górnośląska i 
Hetmańską. Objazd dla samochodów cięższych 
poprowadzi przez Niewiadom i Radlin z dojaz-
dem do Rybnika ulicami Sportową i Raciborską. 
Część objazdu prowadzona będzie przez Chwało-
wice ulicą Śląską, a także ul. Niepodległości przez 
Jankowice. Objazdy mają obowiązywać do końca 
roku. Zmodernizowany wiadukt powinien służyć 
50 lat, znieśmy zatem dzielnie te kilkumiesięczne 
utrudnienia, by można było przystosować drogę 
do europejskich standardów.                           (r)

Daleka droga...

Drogi to dla samorządowców temat 
poważny zarówno w wymiarze lokalnym, 
czego dowodem były gorące dyskusje 
na zebraniach sprawozdawczych 
w dzielnicach, jak i w szerszym 
kontekście skomunikowania gmin „ze 
światem”. Jak wynikało z wystąpienia 
zaproszonego na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Woj. 
Śląskiego, pochodzącego z Rybnika 
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Transportu i Budownictwa Eugeniusza 
Wróbla, budowa dróg to problem 
duży, zaniedbany, ale aktualne władze 
wiedzą jak go rozwiązać. 

c.d. ze strony 9

O szansach inwestycji drogowych w naszym subregionie mówił wiceminister 
Eugeniusz Wróbel – na zdjęciu z panią burmistrz Radlina Barbarą Magierą  
oraz prezydentem Adamem Fudalim.                                                        Zdj.: r
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— Panie radny, komi-
sja, której pan przewod-
niczy zajmuje się trzema 
ważnymi dziedzinami 
– górnictwem, ekologią 
i rolnictwem. Czy tematy 
którejś z nich dominowały 
w trakcie tej kadencji? 

— Z trzech dziedzin, 
którymi zajmuje się 
komisja dwie były do-
minujące – górnictwo 
i ekologia. Rolnictwu, 
ze względu na charakter 
miasta Rybnika, poświę-

caliśmy zdecydowanie mniej czasu. 
Na obszarze miasta swoją działalność prowadzą 

cztery zakłady wydobywcze należące do Kompanii 
Węglowej S.A. – kopalnie Chwałowice, Jankowice, 
Marcel i Rydułtowy–Anna. Szczególnym zainte-
resowaniem Komisji były plany ruchu zakładów 
górniczych, przedkładane cyklicznie do zaopinio-
wania prezydentowi. Komisja współpracowała 
z prezydentem przy precyzowaniu warunków do 
tych opinii. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu 
rekultywacji terenów zdegradowanych w trakcie 
eksploatacji węgla. Członkowie Komisji uczest-
niczyli również w spotkaniach z mieszkańcami 
dzielnic, w których szczególnie odczuwalne są skutki 
eksploatacji węgla. Ponadto przedstawiciel Komisji 
jest członkiem Zespołu koordynacyjnego ds. łago-
dzenia skutków eksploatacji górniczej, powołanego 
porozumieniem zawartym między prezydentem 
Rybnika a Kompanią Węglową S.A.

Drugim, dominującym na posiedzeniach Komi-
sji tematem była ekologia. Komisja, współpracując 
z prezydentem, uczestniczyła w przygotowywaniu 
zadań przewidzianych do finansowania z Gminne-
go i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, opiniowała udzielanie 
dotacji z tych funduszy na realizację zadań pro-
ekologicznych. Członkowie Komisji na bieżąco 
reagowali na problemy z zakresu ekologii, jakie 
zauważyli w swoim otoczeniu, zwracając się do 
prezydenta o ich rozwiązanie. Komisja zajmowała 
się również zagadnieniami utrzymania zieleni 
w mieście. Współpracowała w tym zakresie z Za-
rządem Zieleni Miejskiej. Dużo uwagi poświęcono 
utrzymaniu czystości w mieście, w tym gospodarce 
odpadami komunalnymi.

— Skoro o gospodarce odpadami mowa, warto 
wspomnieć o selektywnej zbiórce odpadów. Jak 
sprawdza się ona w naszym mieście?  

— W Rybniku selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych zaczęto wdrażać już w poprzedniej 
kadencji Rady Miasta. Realizowano ją w wyzna-
czonych dzielnicach, położonych na północ od 
Śródmieścia. Obsługą selektywnej zbiórki zajmo-
wały się Rybnickie Służby Komunalne. 

W obecnej kadencji selektywna zbiórka została 
wprowadzona na terenie całego miasta – i to jest 
nasz sukces. W budynkach prywatnych obowiązuje 
system workowy, zaś na osiedlach wielorodzinnych 
tzw. system gniazdowy. Obsługę selektywnej 
zbiórki przejęły firmy usługowe, z którymi każdy 
właściciel czy też administrator zawarł umowę na 
odbiór odpadów komunalnych. Do tej pory worki 
do selektywnej zbiórki odpadów zabezpieczało 
miasto. W tym roku, w związku ze zmianą przepi-
sów, całą odpowiedzialność za selektywną zbiórkę 
odpadów przejmują firmy usługowe.

Szczególnie mieszkańcy budynków prywatnych 
zdają sobie sprawę z sensu selektywnej zbiórki, 
ponieważ właściciel odczuwa korzyści finansowe 
– po prostu mniej odpadów gromadzi w kubłach 
i może ustalić z firmą usługową odpowiednio mniej-
szą częstotliwość wywozu odpadów. Podobnymi 
kryteriami powinny kierować się administracje osie-
dlowe, stawiając nowe kontenery do selektywnej 
zbiórki i ograniczając tym sposobem koszty wywozu 
zmieszanych odpadów komunalnych.

— Jakie były najważniejsze projekty uchwał, 
które trafiły pod obrady Komisji Przemysłu Gór-
niczego, Ekologii i Rolnictwa?  

— Najważniejszymi uchwałami z zakresu 
ochrony naszego środowiska było przyjęcie 
„Programu ochrony środowiska dla miasta Ryb-
nika” oraz „Planu gospodarki odpadami na lata 
2004–2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2007–2015”, a także projekty pozwalające pomóc 
finansowo mieszkańcom w likwidacji niskiej emi-
sji, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 
czy usuwaniu azbestu. 

„Program ochrony środowiska...” jest bardzo 
ważnym dokumentem, ponieważ oprócz rozpo-
znania stanu istniejącego środowiska, wyznacza 
hierarchię ważności przedsięwzięć inwestycyjnych 
– proekologicznych, przedstawia rozwiązania tech-
niczne, analizy ekonomiczne i formalno–prawne 
dla proponowanych działań. Jego nadrzędnym 
celem jest wspomaganie dążenia do sukcesywnego 
uzyskania ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko istniejących źródeł zanieczyszczeń. 
Program ten będzie co 2 lata analizowany przez 
Radę Miasta, po przedstawieniu przez prezydenta 
odpowiedniego raportu z jego realizacji.

Z kolei „Plan gospodarki odpadami...” określa 
aktualny stan gospodarki odpadami w mieście, 
zarówno komunalnymi, jak i niebezpiecznymi oraz 
tymi, które wytwarzane są w trakcie działalności 
gospodarczej. Plan zawiera również prognozowane 
zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania 

zmierzające do poprawy sytuacji w tej dziedzinie, 
instrumenty finansowe służące do realizacji celów 
oraz system monitoringu. Co 2 lata prezydent będzie 
składał Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji 
planu. Wówczas Komisja dokona oceny i przygotuje 
opinię dotyczącą realizacji zapisów planu. 

— Wspomniał pan o uchwałach, dzięki któ-
rym mieszkańcy decydujący się na modernizację 
systemu grzewczego na ekologiczny czy budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, mogą liczyć 
na wsparcie finansowe. Tym samym potwierdza 
się dążenie miasta do ograniczenia negatywnego 
wpływu zanieczyszczeń na środowisko. Jednak czy 
mieszkańcy korzystają ze stwarzanych im moż-
liwości? Jaka jest, pana zdaniem, świadomość 
ekologiczna rybniczan?  

— Mieszkańcy Rybnika bardzo często korzystają 
z możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu 
ekologicznych systemów grzewczych – głównie 
kotłów na węgiel i gaz. W tej kadencji został zmie-
niony regulamin korzystania z dofinansowania, 
a wsparciem finansowym objęto wyłącznie ekolo-
giczne źródła ciepła, gwarantujące stuprocentowe 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
W mniejszym zakresie mieszkańcy korzystają z do-
finansowania do budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków, ponieważ w Rybniku w szerokim zakresie 
budowana jest kanalizacja sanitarna. 

Uważam, że świadomość ekologiczna miesz-
kańców Rybnika jest coraz wyższa, szczególnie 
gdy mówimy o naszej młodzieży, która w szero-
kim zakresie uczestniczy w różnych programach 
ekologicznych, niejednokrotnie wspomaganych 
finansowo przez budżet miasta. Przykładem ta-
kiego programu jest „Kaskada”, w którym licznie 
uczestniczy młodzież gimnazjalna i licealna. Co 
roku nasza Komisja spotyka się z przedstawicie-
lami młodzieży uczestniczącej w tym programie 
i zapoznaje się z raportem z jego realizacji 
w danym roku.

— Kadencja Rady Miasta małymi krokami 
zbliża się do końca, a to skłania do podsumo-
wań. Jak ocenia pan pracę Komisji Przemysłu 
Górniczego, Ekologii i Rolnictwa ?

— Do pracy w Komisji chęć zgłosiło 10 radnych. 
Na 39 odbytych do tej pory posiedzeniach, z dużym 
zaangażowaniem przystępowaliśmy do każdego poru-
szanego tematu. W sprawach dotyczących górnictwa 
wspierał nas pełnomocnik prezydenta Jacek Herok. 
Ekspertem od terenów „zielonych” był dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej Andrzej Kozera, a praw-
dziwą skarbnicą wiedzy i wielką podporą Komisji była 
naczelnik Wydziału Ekologii Irena Kułach. 

Korzystając z możliwości wypowiedzi na łamach 
„GR”, chciałbym wszystkim serdecznie podzię-
kować za współpracę i włożoną pracę w ochronę 
naszego środowiska naturalnego.     

— A my dziękujemy za rozmowę...
(S)

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 Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa, której przewodniczy radny 
Kazimierz Salamon.
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Kończy się cykl dorocznych zebrań sprawozdawczych w 27 
„jednostkach pomocniczych gminy” tj. dzielnicach Rybnika, na 
których przedstawiciele rad dzielnic zdają przed mieszkańcami 
relację ze swojej działalności.

Rozliczają się oni ze środków budżetowych otrzymanych od mia-
sta na funkcjonowanie rad, przeznaczanych w części na organizację 
dzielnicowych imprez integrujących – festynów, spotkań opłatkowych, 
noworocznych, seniorów, obchodów okolicznościowych świąt, zajęć dla 
dzieci w czasie ferii, ale też na wspomaganie osób starszych i w gorszej 
sytuacji materialnej w formie paczek świątecznych czy odwiedzin z racji 
podeszłego wieku. Przewodniczący zarządów rad dzielnic podsumo-
wują też zadania, jakie w danej dzielnicy zrealizowało miasto.

Ale zebrania te są głównie okazją do spotkania lokalnej społecz-
ności z prezydentem miasta, jego zastępcami oraz innymi osobami 
reprezentującymi ważne dla funkcjonowania miasta i dzielnicy służby. 
Różnorodność rybnickich dzielnic sprawia, że poruszane są najróżniejsze 
kwestie, istnieją jednak problemy wspólne dla wielu mieszkańców – stan 
dróg, porządek i bezpieczeństwo, działalność Straży Miejskiej – często 
w kontekście krytycznych uwag, uciążliwość ruchu drogowego, szkody 
związane z eksploatacja górniczą, a w dzielnicach, w których budowana 

jest kanalizacja, dominowały problemy z tą inwestycją związane. Zebra-
nia takie to głównie przegląd bolączek i trudnych spraw, bo przychodzą 
na nie przede wszystkim ludzie niezadowoleni i z problemami, licząc, 
że bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych 
pomoże w ich rozwiązaniu. Mimo wiosny w kalendarzu, w tym roku 
wiele krytycznych uwag było związanych z zimowym utrzymaniem 
ciągów komunikacyjnych. A ponieważ zebrania w dzielnicach mają 
miejsce na przedwiośniu czyli w najgorszym dla dróg czasie,  tematem 
dyżurnym na wszystkich bez wyjątku były dziury w drogach. A także 
problem wstydliwy, a przecież dyskutowany jak Polska długa i szeroka 
– psie odchody.

Podsumowując: punkt widzenia samorządowców odpowiedzialnych 
za kondycję całego miasta różni się od postrzegania problemów przez 
pryzmat własnego podwórka. Można również zaobserwować, że 
mieszkańcy nie do końca znają kompetencje różnych struktur – pań-
stwa, gminy czy organizacji spółdzielczej – i kierują zarzuty pod zły 
adres. Często też nie zauważają zależności między swoimi problemami 
„na dole”, a np. rozwiązaniami legislacyjnymi „na górze”, hamującymi 
działania władz samorzadowych. Dodatkowym zadaniem zebrań jest 
więc rzeczowa informacja.

Kłokocin
Na spotkaniu z prezydentem Adamem 

Fudalim, przewodniczącym Rady Miasta 
Michałem Śmigielskim i członkami Rady 
Dzielnicy, w remizie OSP zjawiła się grupa 
blisko 60 mieszkańców. Stanisław Stajer, radny  
i przewodniczący zarządu RD, kończąc sprawoz-
danie z jej całorocznej działalności zauważył, że jest 
jeszcze 18 zadań inwestycyjnych, których realizacji 
domagają się mieszkańcy. Wymienił m.in. remont 
drogi prowadzącej do tutejszej podstawówki i za-
instalowanie na jej skrzyżowaniu z ul. Włościańską 
sygnalizacji świetlnej uruchamianej przez pieszych 
chcących przejść przez ulicę; opracowanie doku-
mentacji remontu wiaduktu na ul. Włościańskiej  
i wpisanie skanalizowania dzielnicy do wieloletnich 
planów rozwoju miasta. Na liście życzeń znalazła 
się też linia autobusowa, dzięki której mieszkańcy 
mogliby się dostać do przychodni ogólnej przy 
kop. „Jankowice” i przychodni specjalistycznej  
w Chwałowicach.

— Będziemy robić to, co najważniejsze  
i niezbędne — takie zapewnienie usłyszeli mieszkań-
cy. Najbardziej interesowała ich budowa kanalizacji, 
bo obecnie realizowana inwestycja Kłokocina nie 
obejmuje. Na pytanie kiedy? – prezydent odpowie-
dział — Jest koncepcja budowy kanalizacji, która 
odprowadzi ścieki do pobliskiej oczyszczalni Best 
Eko, chcemy to przedsięwzięcie rozpocząć w 2009 
lub 2010 roku. Mieszkańcy chcieli też wiedzieć, 
kiedy może się rozpocząć remont nadwyrężonego 
wiaduktu na ul. Włościańskiej, głównej drodze 
dojazdowej do dzielnicy. — Wszyscy się boimy  
o ten wiadukt, on po prostu trzeszczy — mówił Sta-
nisław Stajer  Tu prezydent był bardziej ostrożny i 
 powiedział krótko: — Nie powiem! Problemem są 
długotrwałe procedury przetargowe. Miasto chciałoby 
też zdobyć na tę inwestycję zewnętrzną dotację, ale nie 
jest wykluczone, że w razie potrzeby, sfinansuje remont 
z własnych środków.

Jedno z pytań z sali dotyczyło też wielkości 
unijnych dotacji, z których korzysta Kłokocin. 
Prezydent Fudali, po wyjaśnieniu jak wygląda  
w mieście konsumowanie środków pomocowych 
płynących z Brukseli, wyliczył, że o ile w roku 
2002 na statystycznego rybniczanina przypadały 
4,26 zł unijnej dotacji, to w roku 2005 kwota ta 
wyniosła już ponad 185 zł. 

Największe chyba emocje wywołała dyskusja 
na temat usytuowanych na terenie dzielnicy 
trzech bloków komunalnych, które miasto 
przejęło od KBO. — Nasze bloki wyglądają jak 
slamsy, odpada tynk, widać pustaki, kiepskie są 
dachy, a przez dziesięć lat wymieniono może tylko 
30 okien — skarżyła się kobieta w średnim wie-
ku. Gdy okazało się, że ściągalność czynszu jest 
we wspomnianych blokach jedna z najniższych 
w mieście, rozgorzała dyskusja na temat dłużni-
ków. Prezydent Fudali zakończył ją informując o 
zamiarze umieszczania największych dłużników 
Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej w ogólno-
polskim rejestrze dłużników.

Obietnicę szybkiej pomocy uzyskała miej-
scowa OSP i Mariusz Brzosk, prezes klubu 
piłkarskiego Naprzód Kłokocin. Strażakom 
miasto pomoże urządzić w budynku remizy 
klub, w którym mogłaby się spotykać młodzież, 
natomiast piłkarzom w doprowadzeniu do klu-
bowych obiektów energii elektrycznej. 

Dyżury RD: pierwsza środa miesiąca 
od 18.00 do 19.00 w remizie OSP. Kontakt 
telefoniczny z przewodniczącym zarządu  
St. Stajerem 604 248 937. 

Boguszowice Osiedle
Multimedialne i profesjonalne – takie 

było sprawozdanie Rady Dzielnicy, wzbo-
gacone zdjęciami, wykresami, dokładnymi 
danymi i fachowym omówieniem. Szkoda 
tylko, że tak mało osób chciało to zobaczyć; 

ci którzy przyszli, interesowali się m.in. re-
montem Domu Kultury, w którym spotkanie 
się odbywało. 

Ze sprawozdania przedstawionego wspólnie 
przez przedstawicieli RD Jana Kruka i Mariu-
sza Wiśniewskiego wynika, że w roku ubiegłym  
w ponad 12–tysięcznej dzielnicy udało się sporo 
zrobić, jednak, jak wyniknęło z późniejszej dys-
kusji, co dla jednych dużo, dla innych nie tak bar-
dzo. Uzyskano m.in. zgodę na budowę parkingu 
przy Przedszkolu nr 20 i piekarni „Kristof”, na 
utwardzenie drogi do ogródków działkowych 
„Rozkiwt”, przesuniecie boiska do koszykówki 
przy ul. Patriotów. Systemem gospodarczym 
wykonanych zostało wiele dróg, chodników  
i parkingów (m.in. na ul. Jastrzębskiej, Kubosz-
ka, Lompy, I Brygady). J. Kruk wspomniał też 
o remontach poszyć dachów (Śniadeckiego, 
Pl. Żołnierza, Patriotów, Bogusławskiego), 
pomalowaniu 26 klatek schodowych, powstaniu 
siłowni w parku osiedlowym oraz o pozytywnym 
rozstrzygnięciu prośby mieszkańców w sprawie 
przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. 
Kadetów. Boguszowicom poszczęściło się rów-
nież w korowodzie dzielnic – zdobyli tytuł Grand 
Prix i 4.000 zł nagrody, które rozdysponowano 
pomiędzy uczestniczące w przemarszu placówki. 
Zdaniem M. Wiśniewskiego, niepokojące może 
być to, że w Boguszowicach aż 471 rodzin korzy-
sta ze wsparcia opieki społecznej, dlatego warto 
zaznaczyć, że RD swoje fundusze (dysponowała 
ponad 21 tys. zł), przeznaczyła na wiele przedsię-
wzięć, w tym na działalność charytatywną. RD 
nadal zabiegać będzie o oznakowanie dla osób 
niepełnosprawnych zatoki postojowej na os. Po-
łudnie 37, planuje się również kolejną wycinkę 
topól i spotkania integrujące mieszkańców jak 
festyny, czy „Jesienny dzień seniora”. Dzielnicę 
czekają też inwestycje w placówkach oświa-
towych i budynkach mieszkalnych (remonty 
dachów i likwidacja azbestu – m.in. Plac Pokoju, 

Przychodzą ludzie z problemami...
Zebrania w dzielnicach
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Pl. Żołnierza i Kuboszka) 
oraz utwardzenia dróg 
i remonty chodników 
m.in. przy ul. Kadetów 
2, 4, 6. Rusza też długo 
oczekiwana budowa sieci 
internetowej „Rybnet”, 
a pierwsze podłączenia 
zaplanowano już w maju. 
Planuje się również naj-
bardziej oczekiwane przez 
mieszkańców moderniza-
cje – przebudowę Domu 
Kultury (1.631.719 zł) oraz basenu krytego (w 
tym roku 1.240.000 zł: — Dokumentacja jest 
zrobiona, czekamy na przetarg na wykonanie. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace 
powinny ruszyć w maju — informował J. Kruk. 
Przypomniał też o skardze złożonej przez RD 
do Powiatowego Inspektora Budowlanego na 
obiekt byłej restauracji „Foka” i korespondencji 
z Kompanią Węglową w sprawie basenu otwar-
tego i decyzji, która obliguje KW do rozbiórki 
tych obiektów do końca kwietnia. To ważne, 
gdyż jak mówił jeden z mieszkańców trzeba 
zabezpieczyć teren, zanim dojedzie do tragedii. 
Prezydent wyjaśniał, że miasto nie jest właścicie-
lem nieruchomości, więc wszelkie uwagi należy 
kierować do KW, a ponadto są terminy, których 
KW musi dotrzymać. Miasto będzie również 
w tej sprawie interweniować. „Wodny” temat 
wracał podczas spotkania jak bumerang: — Dwa 
symbole tej dzielnicy są w stanie ruiny – „Foka” 
i basen kryty — mówił jeden z mieszkańców 
— Mniej zapewnień, a więcej efektów. Prezydent 
wyjaśniał, że basen kryty będzie remontowany, 
a na prezentacji mutimedialnej było widać 
jak wyjątkowy może to być obiekt. Ponadto 
w okresie wakacji ruszy długooczekiwany re-
mont DK: — Za rok spotkamy się już w innym 
obiekcie — mówił A. Fudali. — To, co robicie  
w Domu Kultury jest wyjątkowe – „rozruszaliście” 
to społeczeństwo. Zapewnienia swoją drogą,  
a wiedza mieszkańców swoją: — DK jest w złym 
stanie, a na hotel „Olimpia” przeznacza się tyle 
środków — przekonywał jeden z mieszkańców. 
Inny dodawał: — O basenie słyszymy już wiele 
lat, podobnie jak o Domu Kultury, a na remont 
chodników był czas najwyższy — mówił zwra-
cając uwagę, że korytarze w blokach są brudne  
i niemalowane. Prezydent starał się uświadomić 
zebranym, że środki budżetowe nie są nieograni-
czone, a to co zrobiono i robi się w tej dzielnicy 
to ewenement, za który podziękowania należą 
się przede wszystkim Radzie Dzielnicy: — Po-
dejdźmy uczciwie do tego, ile w Boguszowicach 
udało się zrobić. Inni wam zazdroszczą — mówił 
prezydent podając za przykład mieszkańców 
Kłokocina. 

Swoje sprawozdanie przedstawił też komen-
dant komisariatu nadkom. Grzegorz Dudacy, 
który poinformował, że w 2005 r. w dzielnicy 
odnotowano 348 przestępstw – mniej było 
bójek, pobić, włamań, kradzieży, więcej nato-
miast dewastacji mienia. A to, zdaniem jednego  
z mieszkańców, wynika z bezsilności policji wobec 

małoletnich wyrostków i złego systemu wychowa-
nia młodzieży: — Nie wszystko się udaje, ale ma 
pan dobrą wolę i za rok na pewno się spotkamy, bo 
wyborcy to docenią — mówił mieszkaniec prezy-
dentowi Fudalemu. Inny z uczestników spotkania 
przekonywał, że należy obiektywnie stwierdzić, że 
w Boguszowicach ... dużo się robi i tak trzymać! 
Wskazał też na niewystarczające, jego zdaniem, 
zaangażowanie w sprawy dzienicy, radnego  
z Boguszowic Wiesława Zawadzkiego. 

Mieszkańcy narzekali również na nieod-
powiednie odśnieżanie ulic; J. Kruk potwier-
dził, że problemy związane były z „Ładem”, 
podwykonawcą firmy „Rajgras”, a prezydent 
zapowiedział, że zmieniona zostanie specyfi-
kacja przetargowa, która pozwoli w przyszłości 
uniknąć podobnych sytuacji. Poruszono też inne 
kwestie – począwszy od boisk dla młodzieży  
i centralnego ogrzewania na osiedlu, przez moż-
liwość złożenia skargi na Rybnicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową, rozważniejszy przydział miesz-
kań komunalnych, braku pomysłu na „Fokę”,  
a na korzystaniu z imprez proponowanych przez 
Domu Kultury skończywszy. 

Dyżury RD: ul. Patriotów 12 a, każdy 
wtorek 16.00–18.00, tel. 42 20 607 (czynny 
w czasie dyżurów).   

Maroko–Nowiny
To najliczniejsza, zamieszkana przez 

ponad 23 tys. ludzi (16,6% wszystkich 
mieszkańców Rybnika) dzielnica, skupia-
jąca w sobie wszystkie problemy wielkiego, 
powstałego w latach 60. i 70. ub. wieku, 
blokowiska. Nim jednak mieszkańcy przed-
stawili niektóre z nich, przewodniczący zarządu 
Rady Dzielnicy Lech Kuźniak przypomniał 
najważniejsze inwestycje i remonty wykonane  
w dzielnicy: parking przy ul. Chabrowej , boiska 
ze sztuczną nawierzchnią przy SP 11 i Gimna-
zjum nr 2, place zabaw 
przy ulicach Waltera i 
Zgrzebnioka czy chodnik 
wraz ze ścieżką rowero-
wą przy ul. Budowlanych 
na odcinku od ul. Wandy 
do ul. Orzepowickiej. 
Przypomniał też szereg 

przedsięwzięć organizowanych przez Radę 
i finansowanych z pieniędzy otrzymanych  
z miejskiej kasy: integracyjne festyny i biesiady, 
działania Klubu Seniora, spotkania świąteczne 
z udziałem najstarszych i samotnych miesz-
kańców i paczki dla nich, spotkanie dzieci ze 
św. Mikołajem i zajęcia w czasie wakacji i ferii, 
odwiedziny u chorych itd. Mówił też o potrze-
bie realizacji zaplecza sportowego dla Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3, obiektu, który 
był gospodarzem spotkania. Uczestnicy zebra-
nia, a jak na tak „ludną” dzielnicę, nie było ich 
zbyt wielu, przybyli na salę zaopatrzeni przez 
Komisję ds. przestrzegania prawa i porządku 
RD w ulotki z apelem, głównie do właścicieli 
psów, o przestrzeganie zarządzeń mających na 
celu ograniczenie zanieczyszczania terenu wokół 
bloków psimi odchodami. Sprawa ta jest poru-
szana na każdym zebraniu dzielnicowym i choć 
podobno ze sklepów znikły akcesoria służące 
do zbierania nieczystości, sam problem pozostał  
i w trakcie zebrania wracał jeszcze wielokrotnie.  
Jadwiga Lenort, przewodnicząca Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Tu 
żyję – tu mieszkam” zachęcała do włączenia się  
w jego działalność, szczególnie do wzięcia udziału  
w konkursie plastycznym, przeznaczonym rów-
nież dla dorosłych, na temat dzielnicy. 

Wiele krytycznych uwag, szczególnie miesz-
kańców ul. Dąbrówki, padło pod adresem Ryb-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nazwanej 
„państwem w państwie” – zdewastowane drzwi, 
brudne elewacje i klatki, azbestowe okładziny, 
brak placów zabaw itp. Natomiast mieszkańcy 
kilku budynków komunalnych przy ul. Hibnera 
i Zebrzydowickiej upomnieli się o dawno obie-
cane doprowadzenie sieci centralnego ogrze-
wania, którą posiadają wszystkie bloki dookoła. 
Mieszkańcy osiedla uważają swoją dzielnicę za 
„kulturalną i sportową pustynię” i krytycznie od-
nieśli się do preferowania, jeśli chodzi o wszelkie 
inwestycje, centrum miasta. Z takim zdaniem 
nie zgodził się prezydent A. Fudali, przypomi-
nając, że największa hala sportowa znajduje 
się na terenie Nowin, tu również powstały przy 
szkołach boiska ze sztuczną nawierzchnią,  
a wszystkie obiekty w centrum są dostępne 
dla dzielnicowej społeczności. Temat inwesty-
cji wywołał dyskusję na temat powstających  
w mieście obiektów handlowych, które, według 
mieszkańców Maroka–Nowin nie są alternatywą 
dla miejsc pracy w zakładach produkcyjnych.  

Uczestnicy spotkania w Boguszowicach–Osiedlu zebrali się w czekającym na remont 
Domu Kultury.                                                                                             Zdj.: s
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Na spotkaniu w dzielnicy Ma-
roko–Nowiny – problemów 
dużo, uczestników mniej. 

Zdj.: r
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W odpowiedzi – o stanie przygotowań specjalnej 
strefy ekonomicznej w sąsiedztwie elektrowni 
„Rybnik” mówił przewodniczący rady Miasta 
Michał Śmigielski. Mieszkańcy skarżyli się też 
na brak funkcjonariuszy Straży Miejskiej w ich 
dzielnicy i, mimo spływających już śniegów, 
wciąż jeszcze byli oburzeni brakiem konse-
kwencji służb porządkowych w egzekwowaniu 
od właścicieli posesji nakazu odśnieżania 
chodników, a od właścicieli psów trzymania 
ich na uwięzi i w kagańcach oraz... sprzątania 
po swoich czworonogach  Padły też skargi na 
zbyt duży ruch na ulicach Budowlanych i Ze-
brzydowickiej oraz  postulaty o wprowadzenie 
pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Wandy i Wawelskiej. Jak odpowiedział pre-
zydent Fudali, ruch w tym rejonie może zostać 
ograniczony po ukończeniu realizowanej od 
kilku lat obwodnicy. Przy okazji dyskusji o pro-
blemach komunikacyjnych, prezydent podzielił 
się swoimi refleksjami na temat „dyskryminacji” 
Śląska, jeśli chodzi o wysokość przyznanych dla 
naszego regionu środków unijnych. Zwrócił się 
do obecnego na spotkaniu posła PiS Grzegorza 
Janika o konsolidację w tej sprawie parlamen-
tarzystów naszego regionu. Poseł Janik, który 
stwierdził, że jego udział w zebraniu świadczy 
o zainteresowaniu problemami mieszkańców 
dzielnicy,  wysłuchał też ich niezbyt pochlebnych 
uwag na temat polityków w ogóle...

Dyżury RD: ZSP nr 3, wtorki 10.00–11.30; 
piątki 17.00–18.30, tel. 42 23 381.

Zebrzydowice
Działania Rady Dzielnicy i rozliczenie się 

ze środków od miasta przedstawiła przewod-
nicząca zarządy Teresa Knura. Przypomniała 
ona wielopokoleniowe, integracyjne spotkania 
mieszkańców, świąteczne odwiedziny z paczkami 
u najstarszych mieszkańców, festyny i korowód, za 
pomoc w organizacji którego podziękowała naj-
bardziej aktywnym mieszkańcom i dzielnicowym 
instytucjom. Oczekiwaną inwestycją była wymiana 
okien w SP12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, gdzie zebranie się odbywało, zrealizowano 
też postulaty o zamontowanie luster drogowych 
w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Sporo 
uwag, co wyrażone zostało w pismach do Urzędu 
Miasta, mieli mieszkańcy do planu przestrzen-
nego zagospodarowania dzielnicy, a chodziło 
głównie o przekwalifikowanie gruntów rolnych 
na tereny budowlane. Jak powiedział prezydent 
A. Fudali, zmiany w planie są możliwe i wszystkie 
uwagi zostaną przeanalizowane. Jednak ich przy-
jęcie lub odrzucenie wymaga pewnych procedur  
z przegłosowaniem przez Radę Miasta włącznie. 
Można się było domyślić, że dyskusję w tej dziel-
nicy zdominują problemy budowy kanalizacji, stad 
nieprzypadkowa tu obecność, obok prezydenta 
miasta, jego pełnomocnika ds. tej inwestycji Ja-
nusza Kopera. Za sprawą bankructwa głównego 
wykonawcy firmy PRInż, roboty są opóźnione 
– dotąd została wykonana niespełna połowa sieci. 
Sprawą najważniejszą jest odtworzenie dróg tam, 

gdzie budowę sieci zakończono, a mieszkańcy 
skarżyli się, że jakość robót nawet tych już od-
tworzonych jest niezadowalająca. I tu prezydent 
po raz kolejny poruszył problem nieprzystających 
do współczesnego ruchu stanu dróg w naszym 
kraju, generalnie o bardzo słabej podbudowie  
i kwalifikujących się do całkowitej przebudowy, co 
wymagałoby ogromnych nakładów finansowych. 
Podobnie jest w naszym mieście... Kontynuując ten 
temat zebrani przytaczali przykłady odtworzonych 
dróg, np. ul. Przedmieście, na których asfalt jest 
położony wyżej niż domy, co powoduje spływanie 
wody do posesji. Zresztą podtapianie domów 
przez wodę spływającą z pól, to w tej dzielnicy 
problem dotyczący wielu gospodarstw, m.in. na ul. 
Krzywej. Kiedyś rozwiązywały go biegnące wzdłuż 
drogi rowy odwodnieniowe, dziś zarośnięte lub 
...zasypane przez samych mieszkańców. Radny 
Bronisław Drabiniok uważa, że należy zmobilizo-
wać mieszkańców do odtworzenia odwodnienio-
wych rowów. Wiele pytań dotyczyło możliwości 
podłączenia się do kanalizacji domów, których nie 
objął plan realizowanej właśnie inwestycji. Oczywi-
ście będzie to możliwe, ale dopiero w przyszłości, 
kiedy sieć będzie rozszerzana w ramach nowego 
projektu lub wcześniej – na własny koszt. Sporym 
problemem dla budujących nowe domy na odle-
głych od większych skupisk działkach, zapewne nie 
tylko w Zebrzydowicach, jest utrudniony dostęp 
do mediów i brak cywilizowanego dojazdu. Zdarza 
się bowiem, że nieżyczliwi sąsiedzi nie godzą się na 
poprowadzenie wodociągu czy sieci energetycznej 
przez swoje posesje, o czym mówili mieszkańcy 
dzielnicy budujący swoje domy. Sąsiedzkie nie-
porozumienia sprzed kilku lat sprawiły, że mimo 
deklarowanej przez miasto betonowej kostki  
i pomocy sprzętowej, nie powstała droga boczna 
od ul. Przedmieście, gdzie teraz powstają nowe 
domy. Teraz właściciele działek byliby skłonni 
podjąć się budowy sprawdzonym na terenie miasta 
systemem gospodarczym. Mimo planów prze-
strzennego zagospodarowania, w naszym kraju 
nadal do rzadkości należy sytuacja, że najpierw 
budowana jest droga, sieć wodociągowa, kana-
lizacyjna, elektryczna czy telefoniczny, a dopiero 
potem powstaje dom. Planując budowę willi pod 
lasem, kilkaset metrów od innych domów, trzeba 
liczyć się z utrudnieniami i ...na siebie. Mieszkańcy 
Zebrzydowic pytali też o szczegóły regulaminu 
utrzymania porządku i czystości w mieście, szcze-
gólnie zasady wywożenia nieczystości z szamb.     

Dyżury RD: SP 12, wtorki od 17.00.

Niewiadom
Spotkanie w Niewiadomiu odbyło się  

w Domu Kultury 20 marca, niespełna dobę 
po tym, jak w dzielnicy tej po raz kolejny 
zadrżała ziemia. Nic więc dziwnego, że spra-
wa powtarzających się wstrząsów zdominowała 
pierwszą część spotkania, w którym wzięło 
udział niespełna 50 osób. Wstrząs o sile 5x10/7 
nastąpił w wyniku eksploatacji węgla w dawnej 
kop. „Anna”,  będącej obecnie już tylko ruchem 
kop. „Rydułtowy”. — To było małe trzęsienie 
ziemi, u nas poleciał regał z książkami; to się 

już dzieje od kilku lat — narzekali mieszkańcy. 
Michał Kolańczyk, naczelny inżynier ruchu 
„Anna” uspokajał, twierdząc, że takie zjawiska 
dzieją się co parę lat. Najbardziej obiecująco 
zabrzmiały jego słowa dotyczące policzonych 
już dni (a raczej lat) dawnej „Anny”, która  
w sierpniu 2010 roku ma być likwidowana. — Do 
tego czasu niejeden dostanie zawału — skomen-
tował ktoś z sali.

Nie mniejszym problemem dla mieszkańców 
części Niewiadomia jest przerwanie tam robót 
związanych z budową kanalizacji. Układała ją 
tam Hydrobudowa 9, z którą miasto zerwało 
umowę i jej podwykonawcy. Mieszkańcy na-
rzekali m.in. na kiepski stan ul. Narutowicza, 
gdzie jeszcze przed nadejściem zimy trudno 
się było poruszać. — Mnie też zabrakłoby 
cierpliwości. Przepraszam i proszę o wyrozumia-
łość i cierpliwość — mówił prezydent Fudali.  
W Niewiadomiu trzeba ułożyć 32,5 km sieci 
kanalizacyjnej, ten plan wykonano w 17%, ale 
część robót trzeba jeszcze poprawić. Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta ds. budowy 
kanalizacji poinformował, że wznowienia robót 
można się spodziewać dopiero wiosną 2007 
roku. Jednak jeszcze w kwietniu drogowcy mają 
zadbać o niewiadomskie drogi. Tam gdzie będzie 
to możliwe,  położą nową nawierzchnię, zaś  
w pozostałych miejscach nawierzchnię tymcza-
sową, umożliwiającą korzystanie z dróg, które 
trzeba będzie jeszcze rozkopać.

Jeden z mieszkańców poruszył problem 
braku bezpośredniego połączenia autobuso-
wego dzielnicy ze szpitalem w Orzepowicach. 
Mieszkańcy Niewiadomia mogą tam jeździć, ale 
z przesiadką, a to dodatkowy koszt. Prezydent 
obiecał udzielenie konkretnej odpowiedzi po 
rozeznaniu sytuacji, zwrócił jednak uwagę na 
koszty funkcjonowania takiego połączenia  
i ograniczone możliwości finansowe miasta. 
W kilku kolejnych głosach z sali mieszkańcy 
domagali się częstszych wizyt policyjnych patroli 
i dzielnicowego oraz wycinki kilku starych, su-
chych drzew stwarzających, ich zdaniem, spore 
zagrożenie. Rozmawiano również o opiece 
społecznej. W Niewiadomiu objętych jest nią 
aż 195 rodzin, z czego spora część korzysta  
z darmowego dożywiania.   

Dyżury RD: czwartki od 16.15 do 18.00 w biu-
rze RD (ul. Mościckiego 15). Tel. 739 83 20.

Boguszowice–Stare
Wydawało się, że w swoim długim wy-

stąpieniu przewodniczący zarządu Rady 
Dzielnicy Jan Mura wyczerpie wszystkie 
interesujące mieszkańców tematy. Okazało 
się jednak, że problemów jest tak dużo, że pytań 
nie zabrakło i dla gości – prezydenta A. Fudale-
go i przewodniczącego RM M. Śmigielskiego. 
Obecny był także radny Tadeusz Gruszka. 
J. Mura przypomniał wszystkie dzielnicowe 
przedsięwzięcia: spotkania najstarszych miesz-
kańców (w br. 2 osoby obchodzić będą setne 
urodzin) paczki dla nich, włączenie się RD  
w organizację festynu czy Dnia Dziecka. Przy 
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tej okazji dyrektorka Przedszkola nr 18 pod-
kreśliła zaangażowanie w tradycyjną imprezę  
1 czerwca swojej placówki i rodziców dzieci do 
niej uczęszczających, co przewodniczący, zapew-
ne przez zapomnienie, pominął. Przypomniał 
natomiast mieszkańcom o dopłatach bezpośred-
nich, zagrożeniu ptasią grypą, wyliczył ile osób  
z Boguszowic korzysta z pomocy społecznej itp. 
Zaś wśród ubiegłorocznych inwestycji wymienił 
m.in.: budowę alejki w parku św. Wawrzyńca, 
doposażenie placów zabaw, uporządkowanie te-
renu wokół szkoły, remont ulicy Rajskiej, który 
będzie kontynuowany w br., a przede wszystkim 
zakończenie pewnego etapu budowy kanalizacji. 
W sumie dzielnica jest skanalizowana w 30%,  
a przewodniczący podkreślił, że sporo osób, np. 
przy ul. Braci Nalazków i innych, do kanalizacji 
jeszcze się nie podłączyło, mimo że jest to ich 
obowiązkiem. Ale byli też na sali mieszkańcy, 
np. z ul. Zadumy (nota bene niezbyt zadowo-
leni z nazwy), zawiedzeni, że zostali pominięci 
w planie kanalizacji. Budowa kanalizacji w tej 
dzielnicy jest mocno opóźniona, a głównym 
powodem jest plajta głównego wykonawcy 
czyli katowickiego PRInż. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że prace zostaną zintensyfikowa-
ne. Właściciele posesji, do których kanalizacja 
nie dotrze do 2008 roku, otrzymają od miasta 
dofinansowanie do budowy bezodpływowach 
szamb. Jednak większe poruszenie wywołała 
informacja o możliwości dofinansowania mo-
dernizacji ogrzewania c.o. i montażu pieców 
ekologicznych, co jeden z mieszkańców nazwał 
wprowadzaniem w błąd, dotowana jest bo-
wiem jedynie wymiana pieców montowanych 
przed 1995 rokiem. I jak we wszystkich innych 
dzielnicach, były skargi na fatalny stan dróg, 
niekiedy tylko po zimie, niekiedy po przejściu 
kanalizacji. I chodzi nawet o drogi budowane 
przed kilkoma laty, jak np. ul. Nalazków – Nowy 
Dwór, gdzie, jak mówią mieszkańcy, krawężniki 
już się rozpadły, podobnie jak na ul. Strażackiej. 
Prezydent zapewnił, że naprawy będą miały 
charakter gwarancyjny. Uczestnicy zebrania 
zastanawiali się nawet czy warto łatać dziury 
 i czy nie lepiej kłaść asfaltowych dywaników na 
dłuższym odcinku drogi. Pojawił się też temat 
odtworzenia ul. Świerklańskiej przez hałdę (co 
jest w planach kopalni na 2007 r.) i skierowania 
tam ruchu ciężkich samochodów,  które jeżdżą 
ul. Strażacką na komunalne składowisko odpa-
dów. Poruszono też problem odśnieżania, który, 
choć dziś nieaktualny, znów się pojawi. — Mówi 
się o kontynuacji budowy basenu (o rozpoczęciu 
tej inwestycji zapewniał prezydent) i remoncie 
Domu Kultury, a były problemy, by ściągnąć 
jeden ciężki ciągnik do odśnieżania... — ze 
sceptycyzmem zauważył jeden z mieszkańców. 
Nie mogło też zabraknąć głośnego tematu po-
czątku tego roku czyli wpadki firmy Hydrotech 
z fatalnej jakości wodą. Na dziś problem wydaje 
się być rozwiązany, bo mieszkańcy Boguszowic 
otrzymali zapewnienie, że w rurach nie będzie 
wody dołowej. Sprawa jest w prokuraturze.  
O dziwo, były też osoby, które zauważały 
problemy nie tylko w swojej dzielnicy, ale  

np. interesowały się planami budowy drogi 
Pszczyna–Racibórz czy stanem ul. Miejskiej 
w samym centrum miasta i wystającymi tu 
studzienkami. Były też pytania o przyczyny za-
kwestionowania przyjętego ostatnio przez Radę 
Miasta regulaminu utrzymania miasta w czysto-
ści, a chodziło, jak wyjaśnił prezydent, o zapisy  
w regulaminie powielające sformułowania 
ustawy. Podejrzewając manipulację, mieszkańcy 
Boguszowic mieli też wątpliwości do obiekty-
wizmu internautów wpisujących swoje typy do 
rankingu najbardziej potrzebnych w mieście 
inwestycji. Ogrom problemów w tej dzielnicy 
sprawił, że prezydent wstępnie zapowiedział 
jeszcze jedno spotkanie. 

Dyżury RD: pierwsze wtorki miesiąca  
o godz. 17.00 w SP nr 16.

Paruszowiec–Piaski
Niedokończone roboty kanalizacyjne, 

brak nowego przedszkola ze świetlicą, zde-
wastowane dworce kolejowe oraz niezago-
spodarowany teren basenu po byłej „Hucie 
Silesia” – to główne problemy dzielnicy 
przedstawione na spotkaniu. Przewodni-
czący zarządu RD Andrzej Oświecimski, po 
przedstawieniu sprawozdania z rocznej pracy, 
zwrócił uwagę na najważniejsze – zdaniem dziel-
nicowych samorzadowców – problemy, z jakimi 
boryka się społeczność Paruszowca i Piasków.  
Z kolei prezydent A. Fudali wyraził uznanie pod 
adresem mieszkańców, którzy licznie podłączali 
swoje domy do kanalizacji. Zaznaczył też, że to  
w dużej mierze zasługa A. Oświecimskiego. 

Na spotkaniu nie zabrakło również głosów 
samych mieszkańców, którzy w liczbie ok. 80 
osób zebrali się w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Zgłaszane przez nich problemy 
dotyczyły przede wszystkim złego stanu dróg, 
będącego następstwem robót kanalizacyjnych. 
Warto przypomnieć, że w dzielnicy głównym 
wykonawcą kanalizacji była firma „Hydrobu-
dowa 9”, z którą, z powodu niewywiązywania 
się z zadania, miasta zerwało umowę. Problem 
z przejazdem mają na przykład mieszkańcy  
ul. Kosynierów, których prezydent miasta za-
pewnił, że jak tylko pogoda pozwoli, ulica dopro-
wadzona zostanie do takiego stanu, aby można 
było po niej bezpiecznie jeździć. Mieszkańcy 
ul. Wolnej pytali z kolei, dlaczego przy okazji 
budowy kanalizacji sanitarnej za unijne pienią-
dze, nie wybuduje się tam również kanalizacji 
deszczowej? Jak odpowiedział prezydent, unijna 
dotacja przeznaczona jest tylko na realizację 
kanalizacji sanitarnej i tylko na tę inwestycję 
przeznaczyć można otrzymane środki. Przy 
okazji poruszania tematu kanalizacji, gospodarz 
miasta mówił też o sytuacji formalno–prawnej,  
w jakiej przyszło budować kanalizację, a zwłasz-
cza o nieprzystających do życia przepisach 
ustawy o zamówieniach publicznych. Wyjaśniał 
problemy, wynikające z nierzetelności firm oraz 
przedstawił skalę całej inwestycji za unijne 
pieniądze. Prezydent przeprosił też za wszelkie 
niedogodności, wynikające z budowy kanalizacji 

i prosił mieszkańców o cierpliwość. W dyskusji 
pojawiła się też kwestia terenu bloków przy  
ul. Słonecznej, będącego jednym z najmniej 
zadbanych części dzielnicy. Obecni na spotka-
niu, łącznie z prezydentem, zgodnie stwierdzili,  
że panujący tam „krajobraz księżycowy”, zanie-
dbanie, ubikacje w podwórzu i brak placu zabaw 
dla dzieci nie przynoszą miastu chluby. Z drugiej 
jednak strony wiadomo, że sporo osób nie płaci 
tam czynszu. Mimo to prezydent zapewnił, że 
pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
postarają się, by miejsce to przestało „straszyć”. 
Obecni na spotkaniu rodzice dzieci uczęszcza-
jących do szkoły zwrócili natomiast uwagę na 
problem tzw. gimbusu, który z racji zbyt małej, 
określonej przepisami, odległości od szkoły, jaką 
mają do pokonania najmłodsi uczniowie, nie 
może „obsłużyć” wszystkich zainteresowanych. 
Rodzice i dyrekcja szkoły zwrócili uwagę na fakt, 
że chodzi tu zaledwie o 200 metrów brakujących 
do ustawowych 3 kilometrów, przez co dzieci 
są narażone na niebezpieczeństwo, chodząc 
do szkoły ulicą. Prezydent zapowiedział, że  
w tej sprawie zwróci się do parlamentarzystów, 
których kompetencją jest wprowadzenie zmian 
w zasadach funkcjonowania szkolnych autobu-
sów. Na koniec Andrzej Oświecimski zwrócił 
się do uczestników spotkania, aby w związku 
z nadchodzącym jubileuszem stulecia szkoły, 
przynosić do dyrekcji placówki stare fotografie 
ze szkolnymi wydarzeniami. Mają one sprawić, 
żeby podczas rocznicowych obchodów nie za-
brakło miłej atmosfery wspomnień.

Dyżury RD: raz w miesiącu w SP nr 3  
o godz. 18.00, dwie godziny wcześniej 
mieszkańcy mogą porozmawiać z funkcjo-
nariuszami straży miejskiej i policji, telefon  
42 35 007 (czynny w czasie spotkań).

Ligota–Ligocka Kuźnia
Wbrew spekulacjom, jakie pojawiły się 

na sali klubu „Harcówka” tuż przed rozpo-
częciem zebrania, prezydent Adam Fudali 
przybył punktualnie. A obawy co do obecności 
gospodarza miasta na spotkaniu związane były  
z wybuchem gazu, jaki miał miejsce w tym 
dniu w pawilonie handlowym przy ul. 3 Maja. 
Przewodniczący zarządu RD Kazimierz Żak 
podsumował realizację inwestycji w dzielnicy, 
w tym zadania najważniejszego – kanaliza-
cji. W ub. roku wykonano 25% całości prac.  
W części wschodniej zostały one jednak przerwa-
ne ze względu na upadłość głównego wykonawcy 
– katowickiej firmy PRinż. Poza naprawą na-
wierzchni ulic Słowackiego i Przyjaźni, w 2006 r.  
nie będą tu prowadzone żadne prace aż do 
wyłonienia innej firmy w drodze przetargu.  
W pozostałej części dzielnicy roboty będą kon-
tynuowane przez partnera upadłej firmy – cze-
skie przedsiębiorstwo z Ostrawy. W dzielnicy 
zrealizowano też kilka odcinków sieci wodo-
ciągowej, doprowadzającej wodę do budynków 
przy bocznych drogach ulic Boguszowickiej, 
Wodnej i Żorskiej. Ukończono też budowę 
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chodnika na ul. Wodnej. W sprawozdaniu RD 
wymieniono szereg działań, takich jak festyny, 
spotkania opłatkowe dla najstarszych miesz-
kańców dzielnicy i innych osób wymagających 
wsparcia i paczki dla nich, „mikołajki” dla dzieci, 
wspomaganie „zielonej szkoły” i organizacja zajęć  
w czasie ferii. 

Nawiązując do przedłużającej się budowy sieci 
kanalizacyjnej, prezydent prosił mieszkańców  
o zrozumienie i cierpliwość, podkreślając ograni-
czenia, jakie wprowadza ustawa o zamówieniach 
publicznych i problemy z wyłonieniem kolejnych 
wykonawców. Zapewnił jednocześnie, że wszystkie 
zniszczone na skutek prowadzonych prac odcinki 
dróg zostaną naprawione. Miał również na myśli 
niedokończony odcinek ul. Żorskiej od ronda  
w kierunku centrum miasta, który wzbudza szcze-
gólne emocje, i to nie tylko mieszkańców dzielnicy 
Ligota–Ligocka Kuźnia. — Do zakończenia tej 
budowy jesienią zabrakło dwóch tygodni. Roboty 
zostaną podjęte, jak tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne — mówił prezydent.

Dyskusję zdominował problem następstw bu-
dowy kanalizacji: pozrywane nawierzchnie dróg, 
zwłaszcza bocznych uliczek, wykopane kamienie 
graniczne, uszkodzone płoty oraz wiele innych 
szkód. Jak przekonywano, za ich naprawę odpo-
wiedzialny będzie kolejny wykonawca.

Mimo nadejścia wiosny nie cichły zarzuty kierowa-
ne pod adresem firmy odpowiedzialnej za odśnieżanie 
ulic w dzielnicy. Jak zapewnił prezydent: „...miasto już 
nigdy nie podejmie współpracy z tą firmą”, również ze 
względu na skargi mieszkańców pozostałych dzielnic 
Rybnika. Zgłaszano też wnioski o budowę chodnika 
przy ul. Żorskiej oraz o przesunięcie słupów ener-
getycznych w okolicy ul. Przyjaźni, co leży jednak  
w kompetencji służb energetycznych.

Ważnym tematem dyskusji stały się problemy 
związane z przejściem sieci kanalizacyjnej przez 
grunty prywatne, co bywa przyczyną opóźnienia 
robót. Stąd apel władz miasta do właścicieli grun-
tów o podejście do tej sprawy ze zrozumieniem, 
by nie hamować przebiegu prac związanych  
z budową. Mieszkańcy dzielnicy podjęli też kwe-
stię nagminnego łamania ograniczenia prędkości 
na ul. Żorskiej i przedstawili wniosek skierowany 
do dzielnicowego Leszka Tlołki o zwiększenie 
patroli policyjnych na tym terenie.

Mieszkańcy obawiają się również wzrostu 
natężenia ruchu związanego z nowymi inwe-
stycjami handlowymi. Prezydent nie przewiduje 
drastycznego pogorszenia sytuacji, a podkreślił 
ich duże znaczenie dla miasta, dzięki którym 
powstanie ok. 3 tys. nowych miejsc pracy. 

Dyżury RD: ostatni wtorek miesiąca  
w godz. od 17.00 do 18.00, co drugi wtorek  
od 16.00 do 18.00 w Klubie „Harcówka”,  
tel. 42 22 544 (czynny w czasie dyżurów).   

Gotartowice
Wraz z rozpoczęciem zebrania, w Szkole 

Podstawowej nr 20 było obecnych ponad 60 
osób, lecz w trakcie spotkania liczba ta wciąż 
rosła. Przewodniczący zarządu RD Leszek Kuśka  

przedstawił, po raz pierwszy w formie multi-
medialnej, sprawozdanie z działalności wraz  
z rozliczeniem finansowym środków, które 
RD miała do rozdysponowania w ubiegłym 
roku. Wymienił też inwestycje, które udało się 
w ub. roku zrealizować. Najważniejszą z nich 
jest oczywiście kanalizacja, wybudowana dotąd  
w ok. 40%. Przeprowadzono też  wymianę sieci 
wodociągowej na ul. Ziołowej oraz bocznej ul. 
Gotartowickiej na odcinku ok. 450 m, zakończono 
budowę chodnika na całej długości ul. Wodnej. 
Ponadto wymieniono okna w sali gimnastycznej  
i w szatni SP nr 20, a szkoła, dzięki środkom pozy-
skanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. 
Na terenie przedszkola i na ul. Fabrycznej zamon-
towano nowe urządzenia na placach zabaw.

Goszczący na spotkaniu prezydent A. Fudali 
z uznaniem mówił o działaniach gotartowickiej 
Rady Dzielnicy, jednej z najprężniejszych w mie-
ście. Podsumował też dotychczasowy przebieg 
robót kanalizacyjnych, uznając je za w miarę 
sprawne. Wystąpienie prezydenta wywołało burz-
liwą dyskusję, a najwięcej kontrowersji wzbudziły 
następstwa budowy sieci. Mieszkańcy bocznych 
dróg od ul. Gotartowickiej narzekają na zły stan 
nawierzchni pozostawiony po przeprowadzonych 
pracach. Adam Fudali uspokajał, że wszelkie 
naprawy będą prowadzone systematycznie przez 
firmę odpowiedzialną za budowę. Nie cichły 
również głosy domagające się odszkodowań za 
zniszczone mienie w związku z prowadzonymi 
pracami. Najczęściej zgłaszano awarie zawieszeń  
w samochodach oraz uszkodzenia ogrodzeń 
posesji. Prezydent zapewnił, że wszelkie wnioski 
zostaną rozpatrzone przez czeskiego wykonawcę, 
do którego należy je zgłaszać. Uspokajał, że firma 
ta jest przygotowana na wypłatę odszkodowań,  
a skargi należy kierować do kierownika budowy, 
którego biuro znajduje się w budynku straży pożar-
nej przy ul. Gotartowickiej. Również mieszkańcy 
tej dzielnicy wyrażali niezadowolenie z pracy firmy 
odpowiedzialnej za odśnieżanie, z powodu czego 
do wielu posesji nie mogły dojechać śmieciarki  
i wozy asenizacyjne. Podobnie jak na zebraniach  
w innych dzielnicach, prezydent zapewnił, że  
w przyszłym roku zadanie to przejmie inna firma. 
Wiele uwag dotyczyło również stanu nawierzchni 
dróg po zimie i metody łatania dziur przez służby 
komunalne. Jak mówiła jedna z mieszkanek Go-
tartowic: „...na dziury zalane wodą sypie się suchy 
asfalt, który tiry rozjeżdżają już po paru godzinach…”. 
W odpowiedzi prezydent mówił, że jak dotąd, nie 
znaleziono jeszcze dobrego sposobu na łatanie 
dziur w takich warunkach, a zły stan nawierzchni 
dróg spowodowany jest ich złą podbudową, która 
nie jest przygotowana do takiego natężenia ruchu. 
Podniesiono też trudny temat bezrobocia, szcze-
gólnie wśród ludzi młodych, a także problem ich 
wykorzystywania przez prywatnych pracodawców. 
Mieszkańcy oczekują w rozwiązywaniu tych pro-
blemów wsparcia miasta, a prezydent zapewnił,  
że pozyskiwanie nowych miejsc pracy jest jednym 
z najważniejszych zadań władz. 

Dyżury RD: Pierwszy wtorek miesiąca  
w świetlicy SP nr 20, o godz. 17.00.

Ochojec
Na zebranie w filii Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przybyło około 30 miesz-
kańców dzielnicy, a także prezydent Adam Fu-
dali, przewodniczący RM Michał Śmigielski, 
radni miejscy Józef Ibrom i Romuald Niewelt 
oraz przedstawiciele rybnickiej policji. Spra-
wozdanie finansowe RD za rok 2005 przedstawił 
przewodniczący zarządu RD Jan Porała – środki  
w wys. 9300 zł rozdysponowano na pomoc społeczną 
(paczki świąteczne, rekonwalescencja dla dzieci nie-
pełnosprawnych, pomoc dla osób samotnych i rodzin 
wielodzietnych), działalność kulturalną (m. in. na 
Dzień Dziecka, Dzień Seniora i udział w Korowodzie 
Dzielnic), pomoc lokalnym instytucjom (LKS–owi, 
dofinansowanie remontu dachu kościoła, dla Gim-
nazjum nr 4 i OSP) oraz działalność administracyjną 
RD (zagospodarowano miejsce po ośrodku zdrowia 
w budynku gminnym na jej potrzeby). W tym roku 
pieniędzy będzie trochę więcej, bo równe 10 tysięcy 
zł, co – jak zaznaczył prezydent Fudali – dzielnica 
zawdzięcza radnemu R. Nieweltowi. Przedstawiciele 
policji – podinspektor Maria Świenty oraz dzielni-
cowy – stwierdzili, że Ochojec należy do dzielnic 
raczej bezpiecznych, choć przybyło o 5% zdarzeń  
w stosunku do roku 2004, a w sumie było ich 13.

Prezydent Fudali omówił krótko sprawę 
kanalizacji dzielnicy: jest gotowy projekt, a spe-
cyfikacja przetargowa czeka na zatwierdzenie 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i znane są koszty: ok. 4,5  mln euro. Na pytanie 
o termin rozpoczęcia prac odpowiedział, że 
zapewne ruszą już latem, a sam chciałby, żeby 
to było w czerwcu. Ochojec to bardzo atrakcyjna 
dzielnica budowlana, a dzięki kanalizacji  wartość 
gruntów jeszcze wzrośnie. Omówił też moderni-
zację biegnącej przez dzielnicę Drogi Krajowej nr 
78 (więcej na str. 9). Prace w dzielnicy  rozpoczną 
się w maju. Postulat Jana Porały, aby projekty re-
montu drogi krajowej i kanalizacji dotarły do RD, 
by mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać uzyskał 
odpowiedź: plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta chcemy umieścić w Internecie. Mając 
na myśli nieporozumienia na linii RD miasto,  
zauważył, że na kłótniach jeszcze nikt nie zyskał. 
Ktoś pytał o szansę przetrwania dzielnicowego 
sportu, ktoś inny o odśnieżanie bocznych dróg, 
które w tym roku sprawiło, że były one praktycznie 
jednokierunkowe. Odpowiedzi: klub występuje  
o granty do budżetu miasta, a w kwestii odśnie-
żania należało interweniować u przedstawicieli 
firmy. Na zebraniu mieszkańcy pytali jeszcze, 
kiedy doczekają się wypłat odszkodowań za zajęcie 
prywatnego terenu pod ul. Milenijną. Prezydent 
Adam Fudali odpowiedział, że są to zaszłości  
z lat minionych, jest tych spraw kilkaset z bardzo 
kłopotliwą stroną formalną, zaś decyzja znajduje 
się w rękach wojewody. Na prośbę o wygospo-
darowanie środków na działalność kulturalną  
w budynku gminnym, prezydent odpowiedział, że 
służy on potrzebom RD, a działalność tę trzeba 
prowadzić za środki już przyznane. Omówił też 
krótko finanse rybnickiej kultury i zachęcił do 
działań kulturalnych na zasadzie wolontariatu. 
Można też importować osiągnięcia innych, którzy 
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zapewne i w Ochojcu mieliby ochotę się zaprezen-
tować. Przedstawiciele RD polemizowali z prezy-
dentem miasta w sprawie zatrudnienia animatora 
kultury dla najmłodszych, potem o użyczenie 
dużej sali w budynku, co trwa już ponad rok. Jan 
Porała argumentował, że w porównaniu z innymi 
dzielnicami Rybnika wydatki na Ochojec są niż-
sze, a od pięciu lat nie zrobiono ani jednej drogi  
w oczekiwaniu na kanalizację dzielnicy stąd...nasz 
nacisk na inwestycje – kanalizację. A gdy już padło 
z ust prezydenta stwierdzenie: — Zastanówcie się, 
czy chcecie wrócić do Pilchowic, czy też jesteście 
zadowoleni z włączenia w Rybniku? — do dyskusji 
włączył się radny Romuald Niewelt. Przypomniał, 
że remont ul. Gliwickiej to inwestycja ważna także 
dla Ochojca, w 2005 r. za pieniądze z budżetu 
miasta powstał w Golejowie pomnik upamięt-
niający ludzi, którzy dobrze się przysłużyli także 
mieszkańcom Ochojca, a zginęli podczas wojny. 
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta przyznał, iż niezdrowa jest taka sytuacja,  
w której z Ochojca płyną na prezydenta skargi oraz 
donosy do wyższych instancji. — Ktoś tu w imieniu 
mieszkańców psuje atmosferę, a Ochojec przez  
te kłopoty jest źle postrzegany.

Dyskusję i spotkanie zamknął przewodniczący 
RD Jan Kowal, dziękując za cierpką krytykę  
i obiecując poprawę tych stosunków.

Dyżury RD: „dom kultury” przy ul.Ryb-
nickiej, pierwszy poniedziałek 17.00–18.00, 
tel. grzecznościowy bibl. 235 98 46.

Golejów
Zebranie w remizie OSP poprowadził prze-

wodniczący Zarządu Dzielnicy Ginter Zaik, 
przedstawiając sprawozdanie z prac RD za 
2005 roki i rozliczając wydatki z kwoty 11400 
zł, jaką RD otrzymała z budżetu miasta na 
swoje potrzeby. Na spotkanie przybyli Adam 
Fudali, przewodniczący RM Michał Śmigielski, 
radni miejscy Józef Ibrom i Romuald Niewelt oraz 
przedstawiciele rybnickiej policji.

Przez miniony rok w dzielnicy wydarzyło się 
sporo: odnowiono kapliczkę św. Jana Nepomuce-
na, usunięto nieczynny kiosk, zamontowano dwie 
skrzynki pocztowe, a poczta obiecała wzmożoną 
kontrolę dostarczania korespondencji. Utwardzo-
no jedną ulicę, ułożono płyty przy Książenickiej, 
cztery domy podłączono do kanalizacji. Powołano 
drużynę siatkówki (gra w rybnickiej II lidze). 
Dzieci z ZS–P nr 4 otrzymały opaski odblaskowe 
w ramach akcji „Odblaskowy Mikołaj”, zamon-
towano nowe lampy drogowe, a rondo otrzymało 
imię Teodora Miery. Na cmentarzu powstał 
pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej. 
Festyny, turnieje, udział w regatach i 4. miejsce 
reprezentacji w Korowodzie Dzielnic to niektóre 
inne dokonania.

Z relacji przedstawicieli policji wynika, że 
Rybnik jest miastem bezpiecznym, a spośród 
15 zdarzeń kryminalnych w Golejowie za 2005 
r. nie odnotowano takich, które miałyby istotny 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
dzielnicy.

Prezydent Fudali szczegółowo przedstawił 

wiodącą w 2006 r. dla dzielnicy inwestycję,  
tj. generalny remont drogi z Gliwic do Wodzisławia 
w jej rybnickich granicach, na co pozyskano 45 
milionów zł z UE. Modernizacja będzie polegała 
nie na poszerzeniu, ale zbudowaniu drogi od 
podstaw w obecnym pasie ruchu. Dodatkowe pasy 
ruchu na wzgórzach powinny rozwiązać problem 
ruchu TIR-ów, szczególnie zimą. W czasie dyskusji 
prezydent wspomniał także o udziale Golejowa  
w budżecie miasta: 1,8 mln wpływów z podatków  
i 3,8 mln na wydatki, stwierdzając przy okazji, 
że tak sytuacja wygląda w większości dzielnic, 
co wpływa, niestety, na stan budżetu miasta. 
Prezydent mówił o skuteczności pochodzących 
stąd radnych, obiecał też, że w miarę możliwości 
finansowych, będzie szansa na wykonanie łącznika 
Morwowej i Podmiejskiej. Odniósł się do innych 
postulatów RD: jeszcze nie czas na rozmowy  
o założeniu świetlicy środowiskowej w historycz-
nym budynku po przedszkolu, do sprawy boiska 
trzeba będzie wrócić, ścianka wspinaczkowa jest 
do zrobienia. Parking dla niepełnosprawnych  
w centrum miasta – sprawa zgłoszona przez miesz-
kańca – to sprawa do zbadania i rozwiązania. 

Głównym problemem okazało się podłączanie 
poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej. 
Sprawę szczegółowo omawiał radny R. Niewelt, 
wyrażając nadzieję, że Golejów będzie w tej 
sprawie jedną z lepiej zorganizowanych dzielnic.  
W akcję podłączania się do kanalizacji, która trwać 
będzie od maja do września, włączyło się powołane 
również dla tej sprawy Stowarzyszenie Miesz-
kańców „Golejów XXI wiek”. Od 21 kwietnia  
w RD będą trwały informacyjne dyżury. Obecny na 
spotkaniu prezes Przedsiębiorstwa Wodociagów  
i Kanalizacji omówił aktualne zaawansowanie prac 
oraz wyjaśniał, że po przeglądzie robót, wszystkie 
niedociągnięcia zgłaszane przez mieszkańców 
będą poprawiane. 

W dyskusji skarżono się na stan ul. Gliwickiej, 
protest przeciwko zaprojektowaniu drogi na te-
renie prywatnej posesji złożył właściciel posesji, 
któremu poradzono zgłoszenie uwagi do planu 
przestrzennego zagospodarowania miasta, wy-
jaśniając całą procedurę. Pytano o możliwości 
likwidacji niskiej emisji? Stanie się to priorytetem 
miasta po zakończeniu kanalizacji i inwestycjach 
drogowych – odpowiedział prezydent. Omówiono 
też sprawę Grzybówki: ma tam powstać na tor 
rowerowy i zeskok narciarski, „chodzą za tym” 
młodzi zapaleńcy – wyjaśniał radny R. Niewelt. 
Dom przedpogrzebowy to jedna z najważniejszych 
potrzeb Golejowa, ale tu inicjatywę musi wykazać 
ks. proboszcz – stwierdził radny. Po raz kolejny 
wróciła sprawa drogi bocznej od ul. Książenickiej 
– drogi bez właściciela – do rozwiązania przez RD 
lub radnych, podobnie jak bałagan zostawiony po 
budowie kanalizacji czy przy pracach telekomu-
nikacyjnych. Zebranie, mimo poruszonych przez 
mieszkańców drażliwych i trudnych problemów, 
wyróżniało się, co wyjątkowe, pogodną i zgodną 
atmosferą. 

Dyżury RD: pierwsze czwartki (9.00–
–15.00) i piątki (12.00–17.00) co dwa mie-
siące, tel. 42 46 195; 501 201 908.

Stodoły
Spotkanie mieszkańców tej najmniejszej 

dzielnicy odbyło się w iście kameralnej 
atmosferze w tutejszej remizie OSP. Prezy-
dent Adam Fudali już tradycyjnie rozpoczął od 
informacji o największych miejskich inwesty-
cjach, jak budowa kolejnego odcinka obwodnicy 
(Rudzka–Budowlanych) czy remont rybnickiego 
odcinka drogi krajowej Gliwice–Chałupki. 
Pierwsze pytanie mieszkańców dotyczyło in-
westycji największej, czyli budowy kanalizacji 
sanitarnej, a konkretnie widoków Stodół na 
kanalizację. Prezydent poinformował, że obec-
nie trwająca inwestycja zakończy się najpóźniej  
w 2009 roku. Potem będzie realizowany pro-
gram uzupełniania tego co już zbudowano,  
a po nim  przyjdzie kolej na Stodoły, Chwałęcice, 
Kłokocin i Grabownię, czyli dzielnice nieobjęte 
obecnie realizowanym projektem. — Parę razy 
na dobę jesteśmy bez prądu. Tego nie ma nigdzie  
w Polsce. Zimą przeżywaliśmy tu prawdziwy 
horror z tego powodu — skarżyła się jedna  
z mieszkanek. W odpowiedzi prezydent zapro-
ponował praktyczne rozwiązanie. Zapewni, że 
zwróci się w tej sprawie do zarządu spółki Vat-
tenfall, ale mieszkańców prosił o sporządzenie 
listy z podpisami, która wraz z pismem miałaby 
dotrzeć do szefów zakładu elektro-energetycz-
nego. Gdy mieszkańcy zaczęli mówić o sprawach 
mniejszej wagi, poruszając problemy związane 
np. z jedną latarnią, przewodniczący zarządu 
Józef Sorychta zwrócił uwagę, że są to już sprawy 
RD o charakterze porządkowym, które powinni 
zgłosić przede wszystkim Radzie Dzielnicy. 
Wypomniał też swoim „krajanom”, że w ciągu 
12 lat jego comiesięcznych dyżurów, najpierw  
w szkole, a potem w remizie OSP, odwiedziły go 
ledwie cztery osoby.

Dwie kolejne kwestie dotyczyły pieszych. 
Zwrócono uwagę na niefortunne usytuowanie 
przejścia na pieszych na ul. Rudzkiej, niedaleko 
szkoły, przede wszystkim zaś na brak chodnika, 
a nawet pobocza na 300–metrowym odcinku ul. 
Rudzkiej od budynku szkoły w stronę Rud. Prezy-
dent obiecał pomóc w zbudowaniu tam prowizo-
rycznego chodnika o szerokości ok. 80 cm. 

Jeden z uczestników spotkania poskarżył 
się na zaniedbanie przez harcerzy rybnickie-
go hufca otoczenia budynku dawnej szkoły. 
Obecnie hufiec prowadzi w nim swój ośrodek 
biwakowo–szkoleniowy. — Nie chodzi o sprzęt, 
ale o chęć do roboty. Kiedy się ci młodzi ludzie 
mają nauczyć porządku...? — pytał jeden  
z mieszkańców. 

Dyżury RD: OSP Stodoły, pierwszy czwar-
tek miesiąca 15.00–16.00.

Chwałęcice
— To urokliwa i rekreacyjna dzielnica — mó-

wił prezydent Adam Fudali do mieszkańców 
Chwałęcic, którzy zjawili się w SP 27 na 
dorocznym spotkaniu. Chwilę wcześniej 
przewodniczący rady dzielnicy Andrzej Gaszka 
mówił o planach, które czekają na realizację. 
To m.in. oświetlenie ul. Czecha do samej  
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granicy ze Zwonowicami, ostateczne utwar-
dzenie ul. Pniowskiej, przede wszystkim zaś 
budowa kanalizacji. To ostatnie przedsięwzięcie 
interesuje mieszkańców chyba najbardziej, gdyż 
prowadzona obecnie budowa kanalizacyjnych 
sieci Chwałęcic nie obejmuje. Przedstawiając 
bardzo ogólny harmonogram robót, prezydent 
powiedział, że prawdopodobnie jesienią 2007 
roku rozpocznie się opracowywanie koncepcji 
skanalizowania tej urokliwej dzielnicy. Zazna-
czył jednak, że miasto zabierze się za jej budowę 
tylko wtedy, gdy uda się pozyskać częściowe 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

— To nie nasza wina, że w dzielnicy nie ma ka-
nalizacji — mówiła część mieszkańców, domaga-
jąc się przyznania ulg w wywozie ścieków z szamb 
prywatnych posesji. Prezydent nie przystał na tę 
propozycję, zapowiedział jednak obniżenie z 70 
do 60% wskaźnika obowiązkowego wypompowy-
wania szamb w stosunku do ilości zużytej wody, 
wykazanej przez wodomierze. Ma się to stać przy 
ponownym uchwalaniu regulaminu utrzymania 
porządku w mieście, którego pierwszą wersję 
zakwestionowali prawnicy wojewody.

Wiele uwag mieszkańców dotyczyło stanu 
nawierzchni dzielnicowych dróg. Domagano 
się m.in., by jak najszybciej załatać pozimowe 
wyrwy w asfalcie na drodze prowadzącej do 
sąsiednich Zwonowic. W tym przypadku chodzi 
przede wszystkim o hałasujące TIR–y, kursujące 
do firmy Classen w Zwonowicach i z powrotem. 
Jeden z mieszkańców wyliczył, że przejeżdża ich 
ta ulicą średnio dziesięć na godzinę. 

W kilku głosach podnoszono kwestie związa-
ne z utrzymaniem porządku. Skarżono się m.in. 
na walające się śmieci i potłuczone szkło na ul. 
Gzelskiej. Okazało się, że sporym problemem, 
estetycznej już natury, jest znajdująca się na 
terenie szkoły podstawowej stacja Telekomuni-
kacji Polskiej. TP nie dba o to, by na jej terenie 
panował porządek, a odpowiedzialna za ten 
obiekt dyrekcja znajduje się w Tychach. Ten 
sam problem dotyczy usytuowanych na terenie 
dzielnicy energetycznych transformatorów. 

Na kopcący komin podstawówki skarżył się 
jeden z mieszkańców, ale nie jest wykluczone, że 
szkolna kotłownia doczeka się wkrótce moderni-
zacji. Na koniec zgłoszono problem z przyłączem 
energii elektrycznej na placu w sąsiedztwie remizy 

OSP, gdzie odbywają się doroczne festyny. Prezy-
dent Adam Fudali obiecał pomoc w rozwiązaniu 
tego głównie finansowego problemu.  

Dyżury RD: OSP Chwałęcice, każ-
dy ostatni wtorek misiąca, godz. 19.00,  
tel. 42 10 468 (A. Gaszka).

Orzepowice
— Liczyłam na większą frekwencję — mówi-

ła przewodnicząca RD Janina Jurkowska, 
rozpoczynając zebranie, które zdominował 
temat kanalizacji oraz dróg. Jak uciążliwe 
to sprawy, już na wstępie zasygnalizował prze-
wodniczący zarządu Alojzy Hoła, zanim jeszcze 
poszczególni członkowie Rady Dzielnicy zdali 
sprawozdanie z dziedzin, którymi się zajmują. 
— Stan dróg po kanalizacji i zimie jest katastrofal-
ny — mówił A. Hoła wymieniając jednym tchem 
ulice, których mieszkańcy skarżą się na ich jakość 
– ul. Piwonii, Bratków, Łączna i in. Wspomniał 
też o problemach, jakie kierowcy mieli zimą. 
— Były przypadki, że mieszkańcy nie mogli do-
wieźć opału do swoich domów. Problemy miały 
też karetki pogotowia. Inny z mieszkańcy mówił  
o korkach do szpitala w okresie przedświątecz-
nym i zalegającym błocie pośniegowym oraz 
zarzucał władzom miasta, że służby odśnieżały 
Rynek i Urząd Miasta, a nie dbały o dzielnice. 
Wiceprezydent Józef Cyran po raz kolejny tłuma-
czył, że tej zimy opady śniegu należy postrzegać  
w kategoriach „kataklizmu”, przypomniał też  
o powołaniu zespołu kryzysowego i wielu inicjaty-
wach podejmowanych przez miasto – od zatrud-
nienia bezrobotnych po wykorzystanie sprzętu 
firm budujących w mieście kanalizację, i nie 
zgodził się z zarzutami jakoby utrudniony był do-
jazd do szpitala, bo był to priorytet. Przypomniał 
też, że na płycie Rynku wytyczone jedynie drożne 
„uliczki” w śniegu. Mieszkańcy krytykowali 
też nowe rondo, zwracając uwagę na trudności  
z przejazdem przez nie samochodów dostawczych 
do tartaku. Jedna z mieszkanek pytała prezyden-
ta dlaczego, jego zdaniem, projekt obwodnicy wy-
konany przez ekspertów jest lepszy od koncepcji 
mieszkańców. Zapewniała, że najpierw powinno 
się wziąć pod uwagę opinie mieszkańców, bo jej 
zdaniem „(...) głos społeczeństwa jest ważniejszy. 
Mówiła też, że po to wyprowadziła się z Katowic, 
by mieszkać w enklawie spokoju i ciszy: — Takie 
miejsca należy szanować, a nie niszczyć. Zdaniem 
prezydenta, mamy do czynienia ze sporem, 
który rozstrzygnie prawo, ale zwrócił uwagę, że 
obwodnica zapewni dalszy rozwój Orzepowic, co 

mieszkańców powinno 
cieszyć. Inni postulowa-
li lepszą kontrolę nad 
pracownikami Rybnic-
kich Służb Komunal-
nych, sygnalizowali brak 
oświetlenia m.in. na ul. 
Polowej oraz brak moż-
liwości zaparkowania 
przy kościele; a jeden 
z nowych mieszkań-
ców Orzepowic mówił,  

że wydając pozwolenie na budowę domu, miasto 
nie zwraca uwagi na odpowiednią infrastrukturę 
w rejonie, w którym ma on powstać – do jego po-
sesji nie ma drogi, brakuje słupów telefonicznych 
i oświetlenia: — Żyjemy jak na dzikim zachodzie,  
a w linii prostej jesteśmy 4 km od Rynku. Prezydent 
zapewnił też, że zapozna się ze sprawą zgłoszo-
ną przez jednego z mieszkańców ul. Bratków, 
do którego posesji droga biegnie przez grunty 
prywatne. Przedstawiciel RD Romuald Laska 
nawiązał do planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta, przypominając o złożonych 
do niego ponad 200. uwagach indywidualnych 
przez mieszkańców. Również Rada Dzielnicy 
wystosowała zbiorowe pismo z podpisami 500 
osób: — Plan nie jest po myśli mieszkańców oraz 
Rady Dzielnicy — mówił R. Laska, zwracając 
uwagę na fakt, że obowiązywanie planu nie jest 
ostateczne i jak pokazał przykład „Skotnicy”, 
można go zmienić. Członek RD nawiązał też 
do skarg mieszkańców rozpatrywanych przez 
Sąd Administracyjny, toczących się procedurach  
w sprawie wykupu terenów pod drogi i zażaleniu 
do kolegium odwoławczego. 

W roku ubiegłym RD Orzepowice dysponowała 
ponad 10.500 zł. Najwięcej środków przeznaczo-
no na paczki świąteczne dla chorych, starszych 
i ubogich i na meble do pomieszczeń OSP; 
następnie na festyny i spotkania seniorów oraz 
dofinansowanie koła emerytów i rencistów, które 
w tym roku obchodzi 15–lecie swojej działalności.  
A skoro już o pieniądzach mowa, warto nadmienić, 
że Orzepowice wprowadzają do budżetu miasta  
– 2 mln 450 tys zł, a na tę dzielnicę wydatkowano 
– 5 mln 800 tys zł. Członkowie RD wspominali też 
o innych inicjatywach podejmowanych w dzielnicy 
w roku 2005 – Dniu seniora, spotkaniu opłatko-
wym, kuligu i wycieczkach dla dzieci, a Alfred 
Marczyk dziękował wszystkim zaangażowanym, 
w tym miastu, za pomoc w budowie budynku 
zaplecza dla piłkarzy przy boisku TKKF „Zuch”. 
Inicjatywę tę chwalił też prezydent. 

— Mamy więcej doświadczeń o całe 200 kilome-
trów kanalizacji — wyjaśniał prezydent, nawiązując 
do niezwykle ważnej dla miasta, ale i tej dzielnicy 
budowy sieci. — Trudności wynikają z prawa nieprzy-
stającego do tak ogromnego zakresu zadań. A. Fudali 
krytykował ustawę o zamówieniach publicznych, 
która hamuje samorządy, a jako przykład z innej 
dziedziny podał też wielokrotne próby wprowadze-
nia w mieście monitoringu wizyjnego, skutecznie 
blokowane przez protestujące w przetargu firmy. 
Zapewnił też, że jak tylko aura pozwoli ruszą pra-
ce odtworzeniowe dróg po kanalizacji: — Wiem,  
w jakich warunkach mieszkacie; przepraszam  
i proszę o cierpliwość. W Orzepowicach do wyko-
nania jest 23 km kanalizacji, a zawansowanie prac 
Janusz Koper ocenił na 25%. Mieszkańcy chcieli 
wiedzieć, z czego wynikają opóźnienia w budowie. 
J. Koper wyjaśniał, że wprawdzie harmonogram 
przewidywał zakończenie prac w 2006 roku, ale 
stała się rzecz nieprzewidywalna – firma PRInż, 
która wspólnie z Buskopolem budowała kanalizację 
w Orzepowicach i Zabrzydowicach, zbankrutowała 
i porzuciła plac budowy. Pełnomocnik ds. realizacji 
projektu poinformował, że wprawdzie zadanie 
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przejął Buskopol, ale już dziś wiadomo, że firma 
nie jest w stanie kontynuować prac ze względu na 
złą kondycję finansową, spowodowaną m.in. przez 
zaległości PRInż–u. A to oznacza konieczność prze-
prowadzenia przetargu na prace w Orzepowiacach, 
więc procedury wpłyną na wydłużenie czasu budo-
wy kanalizacji w tej dzielnicy. Jednocześnie, zgodnie 
z ustaleniami, Buskopol odbuduje drogi tam, gdzie 
jest już położona kanalizacja: — Nie mamy wpływu 
na to, co się dzieje. Podobne problemy trapią też inne 
miasta — mówił J. Koper. Informacja o przetargu 
na budowę kanalizacji wywołała głosy ze strony tych 
mieszkańców, których posesji zadanie nie obejmuje. 
Pytali czy sieć może dotrzeć do tych budynków, któ-
rych wcześniej nie przewidziano w projekcie. Koper 
wyjaśniał, że miasto nie może rozszerzyć zadania, 
bo „powtórkowy” przetarg musi obejmować, tak 
jak pierwotnie, ten sam zakres prac, gdyż środki  
z UE zostały przeznaczone na to konkretne zada-
nie. Zastanawiano się również, czy fakt, że budowa 
kanalizacji wydłuży się ponad planowany czas nie 
spowoduje, że UE wycofa pieniądze na ten cel. Przy 
tej okazji J. Koper przypomniał, że pieniądze na 
realizację tej inwestycji trafiają do miasta transzami, 
a wydłużenie terminu zostało już przedstawione 
w Brukseli i miasto czeka na decyzję. Mieszkańcy 
nawiązali też do innych tematów związanych bez-
pośrednio z kanalizacją – dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków i zdarzenia  
z nieodpowiednio zabezpieczoną przepompownią, 
do której wpadło dziecko. — Jeszcze nie mamy 
kanalizacji, a już jesteśmy straszeni większymi 
kosztami odprowadzania ścieków — mówił jeden 
z mieszkańców, a prezydent wyjaśniał, że dla 
gospodarstwa domowego podwyżka oznacza od  
3 do 5 zł miesięcznie, a pocieszający jest fakt, że nie 
podrożała woda.

Rada Dzielnicy spotyka się raz w miesiącu  
w budynku OSP (obecnie ze względu na re-
mont w salce katechetycznej). Termin spotkań 
ustalany jest każdorazowo, więc osoby zainte-
resowane proszone są o kontakt bezpośrednio  
z RD – Janiną Jurkowską lub Alojzym Hołą. 

Rybnicka Kuźnia
Na spotkaniu, które miało miejsce w Gim-
nazjum nr 4 okazało się, że ilość problemów 
w dzielnicy nie jest wcale proporcjonalna 
do jej wielkości. Pierwszy z nich był widoczny 
gołym okiem – na suficie sali gimnastycznej wielki 
ślad po świeżo odpadniętym tynku. Prezydent 
Rybnika, który obok posła Grzegorza Janika 

– mieszkańca tej dzielnicy 
– oraz  przewodniczącego 
RM był obecny na spotkaniu, 
obiecał dokonać remontu sali 
w trybie awaryjnym. Ubiegło-
roczne inwestycje przedsta-
wił przewodniczący zarządu 
Rady Dzielnicy Henryk Wilk.  
A były wśród nich: zwięk-
szenie ilości miejsc parkin-
gowych, remont kuchni 
Przedszkola nr 37, podłącze-
nie energii elektrycznej do 
miejsca tradycyjnych dziel-

nicowych festynów, wymiana chodnika przy ul. 
Mglistej, w G 4 – kontynuacja wymiany okien  
i budowa boiska do koszykówki, likwidacja sza-
letów „pod chmurką” i budowa ich wewnątrz 
komunalnego budynku przy ul. Rybackiej 52,  
w czynie społecznym wyremontowano też boisko 
przy ul. Rybackiej. H. Wilk podsumował również 
działania, na finansowanie których Rada Dzielnica 
otrzymuje środki od miasta: organizację festynów 
i dzielnicowego korowodu, paczki dla chorych  
i niepełnosprawnych itp. W tym roku ważnym wy-
darzeniem będzie planowane rozpoczęcie budowy 
kanalizacji, właśnie zakończyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące planów jej przebiegu. Gdyby jed-
nak rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie miało 
miejsce dopiero jesienią, budowa rozpoczęłaby się 
dopiero w 2007 roku. Tak więc wszystko „w rękach” 
ustawy o zamówieniach publicznych... Prezydent  
A. Fudali  mówił o problemach z rozstrzygnięciami 
przetargów w innych dzielnicach, przedstawił też 
najbliższe zamierzenia  inwestycyjne miasta, w tym 
przygotowania do uruchomienia specjalnej strefy 
ekonomicznej w niedalekim sąsiedztwie dzielnicy. 
Wywołało to obawy o wzrost ruchu przez Rybnicką 
Kuźnię, co zdewastuje i tak już zniszczone drogi. 
Wnioskowano też o lepsze oznaczenie bardzo 
niebezpiecznego łuku drogi przy wyjeździe z ul. 
Lipowej na Rybacką oraz o zbudowanie kładki 
dla pieszych nad Nacyną, by mieszkańcy dzielnicy 
mieli łatwiejsze dojście do budującego się Carre-
fouru i na stadion przy ul. Gliwickiej. Chcieliby 
również wybudowania wokół speedrowerowego 
stadionu trybun, wtedy obiekt mógłby pełnić rolę 

dzielnicowego amfiteatru. Ważnym, chodź nie 
leżącym w kompetencjach miasta problemem, jest 
konieczność wymiany słupów i sieci elektrycznej 
przez Górnośląski Zakład Energetyczny, tu jednak 
swoją pomoc zadeklarował poseł Janik. Podjął on 
również temat przyłączenia niektórych posesji 
prywatnych do ciepłociągu i zmniejszenia tym 
samym niskiej emisji zanieczyszczeń, sugerując 
utworzenia stowarzyszenia dla realizacji tej idei. 
Najdłuższą dyskusję wywołał temat opłat za garaże 
i działki pod linią wysokiego napięcia, których 
część została wykupiona przez mieszkańców od 
elektrowni, a część stoi na gruncie miejskim po-
zyskanym od elektrowni po jej sprywatyzowaniu. 
Właściciele garaży, w zależności od usytuowania i 
formy własności, płacą różne podatki i chodzi o to 
by je ujednolicić i umożliwić wszystkim wykup. Pre-
zydent obiecał sprawie się przyjrzeć. Mieszkańcy 
posesji w sąsiedztwie Gimnazjum nr 4 skarżyli się 
na zachowanie młodzieży, która czeka po lekcjach 
na odwóz gimbusami (do G4 uczęszcza młodzież 
z 8 rybnickich dzielnic). Problem rozwiązałoby 
utwardzenie placu za szkołą, gdzie czekająca 
młodzież nikomu by nie przeszkadzała. Miesz-
kańcy prosili też o pomoc w rozbiórce opuszczo-
nego, zdewastowanego budynku niedaleko szkoły,  
w którym dzieci zrobiły sobie niebezpieczny „plac 
zabaw”, a bezdomni – siedlisko. Podniesiono też 
temat komunalnego cmentarza na Rudzkiej, gdzie 
między kwaterami jesienią i wiosną jest błoto, zaś 
suchym latem czerwony pył osiada na pomnikach 
grubą warstwą. Zebranie zakończyło się tematyką 
sportową: zbyt małą pomoc finansową miasta dla 
klubu speedrowerowego wytknął działacz tego 
klubu, zaś poseł G. Janik przedstawił perspektywy 
klubu piłkarskiego „Energetyk”, z którego będą 
odchodzić najzdolniejsi gracze, jeśli nie zapewni 
się im minimalnego komfortu finansowego.

Dyżury RD: każdy wtorek od 16.00 do 
18.00 w Gimnazjum nr 4. 

S, (r), WT, gw, kj, D

Relacje ze spotkań w pozostałych 
dzielnicach w majowym numerze „GR”

W dniach 12–14 maja br. w Rybniku będziemy gościć czeskich przyjaciół z partnerskie-
go miasta Karwina. Wizyta związana jest z realizowanym przez miasto projektem w ramach 
Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, który będzie współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspólne działania sportowe i kulturalne dotyczące 
projektu obejmować będą zawody lekkoatletyczne i mecze koszykówki rozgrywane pomiędzy 
młodzieżą szkolną z zaprzyjaźnionych miast oraz występy zespołów muzycznych i tanecznych  
z Karwiny i Rybnika. Miłośnicy fotografii będą mogli zwiedzić w Domu Kultury w Niedobczycach 
wystawę „Karwina w fotografii” autorstwa karwińskiego artysty Edmunda Kijonki. 

Zapraszamy rybniczan do wspólnej zabawy w ten majowy weekend, szczególnie w sobotę 
13 maja br. na rybnicki Rynek. Dokładne informacje znajdziecie Państwo na afiszach oraz na 
stronie internetowej www.rybnik.pl.

Dni Karwiny 
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Mieszkańcy Orzepowic nie kryli rozczarowania opóźnieniami w budowie  
kanalizacji...                                                                                            Zdj.: s



Tym razem, obok prezydenta Adama Fu-
dalego i prezesa Andrzeja Żylaka, oficjalnego 
otwarcia dokonali goście: prezes Izby Handlowo 
– Przemysłowej Castres – Mazamet we Francji 
Michel Maurel oraz konsul Republiki Czeskiej 
w Katowicach Milan Pepr-
nik (na zdj. obok).

Obecność M. Maurela 
w Rybniku w czasie trwania 
Giełdy DOM nie była przy-
padkowa. Przybył on wraz 
z reprezentantami trzech 
francuskich firm – branży 
metalowej, pozyskującej 
i przerabiającej granit oraz 
wytwórcy krzeseł – dzia-
łających w okolicy miasta 
Castres i zaprzyjaźnionego 
z Rybnikiem od lat Ma-
zamet, by zorientować się 
w możliwościach współpracy 
z przedsiębiorcami z Rybnika 
i regionu. Francuzi szukali 
ewentualnych podwykonaw-
ców i, jeśli chodzi o firmę 
kamieniarską oraz metalową, 
rozmowy dały pewne per-
spektywy współpracy. Fran-
cuzi byli również zaintere-
sowani pozyskaniem koope-
ranta prac laboratoryjnych 
w branży farmakologicznej. 
W czasie rozmów w Ryb-
nickim Centrum Edukacji 
Zawodowej zrodził się pomysł współpracy 
z francuską Izbą w ramach programu EQUAL.

Izba Handlowo–Przemysłowa Castres 
– Mazamet miała na giełdzie swoje stoisko 
przybliżające specyfikę gospodarki tego regio-
nu. Na towarzyszącym giełdzie forum gospo-
darczym pod hasłem „Rola izb gospodarczych 
w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, 
przedstawiciel francuskiej organizacji przedsię-
biorców Emmanuel Fillonneau zaprezentował 
jej wywodzącą się ze średniowiecza historię 
oraz współczesny status i rolę w strukturze 
gospodarczej Francji. Izby francuskie różnią 
się od polskich tym, że zrzeszanie się w nich 
jest obowiązkowe, co sprawia, że ich wpływ na 
kierunki rozwoju gospodarki w danym regionie 
jest większe. Gość z Francji przedstawił też naj-

ważniejsze branże gospodarki obszaru objętego 
działaniem Izby: przemysł chemiczny, farma-
kologiczny i kosmetyczny, tekstylny, skórzany, 
metalowy, pozyskiwanie i przerób granitu. 
Uzupełniając ten wywód, prezes M. Maurel 

podkreślił całkowitą 
apolityczność fran-
cuskiego samorządu 
gospodarczego. Ko-
mentarz dotyczący 
konieczności zwięk-
szenia reprezentacji 
polskich izb gospodarczych, do uczestniczącego 
w forum posła Andrzeja Markowiaka skiero-
wał prezydent Fudali. O zmiany prawne idące 
w kierunku wzmocnienia samorządu gospo-
darczego i przekazaniu mu np. szkolnictwa 
zawodowego apelował Wojciech Januszko, 
który przedstawił również „KIGNET” – izbowy 
system wsparcia konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw, wprowadzany przez Krajową 
Izbę Gospodarczą. Interesujące było również 

wystąpienie Krystyny Włodarczyk z Kompanii 
Węglowej, która mówiła o miejscu węgla ka-
miennego wśród innych źródeł energii, prze-
konując do stosowania kotłów retencyjnych 
do c.o. i wykorzystywania jako paliwa węgla 
w formie eko–groszku i tzw. retopalu. Nowe 
kierunki zastosowania ekologicznych kruszyw 
pochodzących z eksploatacji hałd górniczych 
przedstawiła firma Stef–Pol. 

W czasie trwania giełdy rozstrzygnięto tra-
dycyjny konkurs na najlepszy produkt, techno-
logię i usługę: najlepszym produktem uznano 
schody drewniane firmy Bogdana Strzałki 
– projektanta i wykonawcy drewnianych scho-
dów, technologię – bezinwazyjny system 
osuszania murów firmy Aquapol Polska 

CPV, usługę: kredyt mieszkaniowy 
Banku Gospodarki Żywnościowej, 
oddziału regionalnego w Katowi-
cach. Swoje nagrody za najlepiej za-
aranżowane stoisko przyznali zwie-
dzający ekspozycję: zwyciężyła firma 
Top–Garden z Katowic projektująca 

i urządzająca tereny zielone, a kolejne miejsca 
zajęły firmy: Gran–Mar ze Skrzyszowa, produ-
kująca wyroby ze szlachetnego kamienia oraz 
Sob–Drew z Jankowic – wytwórca drewnianych 
schodów, balustrad, drzwi itp.

Nam szczególnie rzuciła się w oczy bogata 
oferta ekologicznych pieców na paliwo stałe, 
kolektory słoneczne, wyroby witrażowe, okna 
z potrójną szybą „trzymające” ciepło wewnątrz 
pomieszczeń firmy AP, masujące fotele, 
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Ponad 120 wystawców zgromadziła XI Giełda Budownictwa 
i Wyposażenia DOM, zorganizowana tradycyjnie na terenie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych przez Izbę 
Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz miasto, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. 
W ciągu trzech dni zwiedziło ją ok. 10 tys. osób.

Giełda

W ciągu 3 dni giełdę odwie-
dziło ponad 10 tys. osób

Swoje stoisko na giełdzie miały również Warsz-
taty Terapii Zajęciowej.       Zdj.: arch WTZ

O strukturze samorządu gospodarczego we 
Francji mówił Emmanuel Fillonneau.

Jeden z ciekawszych giełdowych „gadże-
tów” – kosiarka bez kosiarza.



W skład kilkuosobowej delegacji wchodzili 
również przedsiębiorcy i pracownicy samorządu 
gospodarczego miast Castres i Mazamet. Na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta goście obejrzeli 
przygotowaną przez Wydział Rozwoju, Promocji 
i Integracji Europejskiej francuskojęzyczną pre-
zentację, w której szczególną uwagę zwrócono na 
potencjał gospodarczy naszego miasta i możliwo-
ści inwestowania. Francuzi uważają, że współpraca 
jest możliwa, ale potrzebna jest godna zaufania 
osoba koordynująca działania firm. Późniejsze 
rozmowy z rybnickimi przedsiębiorcami i zapo-
znanie się z ich ofertą na giełdzie DOM wykazały, 
że warto zastanowić się nad wykorzystaniem ich 
potencjału.

Francuskich gości, a szczególnie panią mer, 
interesował również system opieki społecznej  
w naszym mieście oraz sieć placówek działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych. Suzanne 
Monteil odwiedziła modernizowany Miejski Dom 
Opieki Społecznej przy ul. Żużlowej, ale naj-

większe wrażenie zrobiły na niej Warsztaty Terapii 
Zajęciowej nr 2 w Niedobczycach. Nie dziwi więc 
propozycja nawiązania kontaktów z podobną 
placówką w Mazamet i realizacji wspólnych przed-
sięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych. Pani 
mer zapoznała się również z parkiem maszynowym 
i strukturą Rybnickich Służb Komunalnych, od-
wiedziła szkołę muzyczną, obiekty Zespołu Szkół 
Wyższych oraz stadion przy ul. Gliwickiej. Obej-
rzała też najważniejsze miejskie inwestycje. 

Oprócz Jacques’a Beaulieu, reszta francuskiej 
delegacji była w Rybniku po raz pierwszy i trzeba 
przyznać, że konfrontacja wyobrażeń z  rzeczy-
wistością wypadła dla naszego miasta wyjątkowo 
korzystnie. Miejmy nadzieję, że wizyta zaowocuje 
nawiązaniem konkretnej współpracy, zarówno  
w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

(r)

a przede wszystkim kosiarka–robot sama „pasąca się” 
na trawniku. I miód z ekologicznej pasieki, oczywiście 
na stoisku towarzyszącym... Interesującą inicjatywą 
było stoisko Warsztatów Terapii Zajęciowej, na którym 
prezentowano nie tylko wyroby uczestników WTZ i ich 
możliwości świadczenia usług, ale także promowano 
ideę tzw. zatrudnienia wspieranego czyli pracy wyko-
nywanej pod opieką terapeuty.

— Patrząc na 120 firm – produkcyjnych, handlowych 
i usługowych – które chciały się pokazać na szerszym 
forum, można wnioskować, że z kondycją naszych 
przedsiębiorców nie jest źle — podsumowuje tegoroczną 
wystawę prezes. A. Żylak. — By zapoznać się z najnow-
szymi technologiami i nowoczesnymi wyrobami branż tu 
prezentowanych, mieszkańcy naszego regionu nie muszą 
się wybierać daleko. Najważniejsze, że giełda się przyjęła 
i jest wciąż rozwojowa. Początkowy sceptycyzm naszych 
gości z Francji, jeśli chodzi o możliwości współpracy  
z naszymi firmami, wynikał zapewne z nieznajomości 
naszego rynku i potencjału naszych firm. Mam nadzieję, 
że osobiste kontakty wiele mogą zmienić...

Tekst i zdjęcia: (r)

Wszystko wskazuje na to, że zbliża się finał dyskusji nad finansową perspektywą 
Unii Europejskiej na lata 2007–2013. W poszczególnych regionach naszego kraju 
trwają prace nad wchodzącymi w skład Narodowej Strategii Spójności dokumentami 
określającymi podział funduszy strukturalnych, jakie pozyskamy z unijnego budżetu na 
dofinansowanie inwestycji w naszym kraju. Na spotkaniu z przedstawicielami Związ-
ku Subregionu Zachodniego założenia Projektu regionalnego programu operacyjnego  
woj. śląskiego na lata 2007 – 2013 przedstawiła dyrektor Wydziału Programowania 
Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Bieńkowska. 
Samorzadowcy z zadowoleniem przyjęli zapowiedź korzystnych zmian algorytmu po-
działu środków, dotąd bardzo niekorzystnego dla naszego województwa. E. Bieńkowska 
zaapelowała do samorządowych organizacji o wsparcie tych starań, bo jest o co walczyć 
–  w najlepszym przypadku na nasze województwo przypadnie ok. 1,9 mld euro. Ważne 
dla samorządów jest uruchomienie, obok standardowych procedur, szybkiej „ścieżki” 
dla projektów już przygotowanych, z pełną dokumentacją i miejscu w wieloletnich pla-
nach inwestycyjnych gminnych budżetów. Szanse na otrzymanie dotacji mają inwestycje 
mieszczące się w 10 omówionych przez dyrektor Bieńkowską priorytetach. Ciekawostką 
jest to, że poza wszelkimi priorytetami i konkursami są trzy śląskie inwestycje: rozbudowa 
lotniska w Pyrzowicach, dokończenie Drogowej Trasy Średnicowej i budowa Muzeum 
Śląskiego. Konsultacje w Rybniku w sprawie Projektu... dla naszego subregionu będą 
miały miejsce 12 czerwca br.

(r) 

Odpowiedzią na grudniową wizytę 
rybnickich samorządowców w partnerskim 
Mazamet,  był  ki lkudniowy pobyt  
w naszym mieście francuskich gości  
z panią mer Suzanne Monteil, prezesem 
Izby Handlowo–Przemysłowej Castres 
– Mazamet Michelem Maurelem oraz 
osobą najbardziej zaangażowaną w rozwój 
kontaktów między naszymi miastami 
Jacques’em Beaulieu.

Perspektywy współpracy
Rewizyta z Mazamet

Pani mer Suzanne Monteil tajniki „czarnego 
sportu” poznawała u źródeł...       Zdjęcia: UM

Ile i na co z unijnego budżetu
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Francuscy goście razem z gospodarzami Rybnika na 
rondzie Mazamet.  



c.d. na stronie 34

Niecodziennie, bo z okazji Światowego Dnia Zdrowia, niezwyczajnie, bo 
dla uczczenia 10–lecia działalności Regionalnego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej i nietypowo, bo w szkole muzycznej, spotkali się przedstawiciele 
samorządów lokalnych, lekarze i pielęgniarki, pedagodzy szkolni, 
krwiodawcy, dyrektorzy szkół i młodzież, by wziąć udział w międzynarodowej 
konferencji naukowej pod hasłem „Pracując dla zdrowia“.

Pracują(c) dla zdrowia
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— Już po raz trzynasty organizujemy Rybnic-
kie Dni Promocji Zdrowia, ale po raz pierwszy 
mają one taki charakter. Dzięki dofinanso-
waniu z Unii Europejskiej możemy pozwolić 
sobie na taką wielość imprez — mówiła prezes 
świętującego 10–lecie istnienia Regionalnego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Mariola 
Kujańska. Wielość, o której mowa potwier-
dziła się już podczas konferencji, wzbogaconej 
sesjami naukowymi z udziałem wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin. Prof. Jerzy 
Woy–Wojciechowski z Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Warszawie przedstawił referat 

„Muzyka i medycyna, czyli sztuka i cierpienie”, 
prof. Barbara Zahorska–Markiewicz radziła 
„Jak zapobiegać otyłości”, a dr Janusz Bolek 
z Polskiego Towarzystwa Medycznego z Czech 
mówił o chorobie wieńcowej. To tylko niektóre 
z wielu tematów, z jakimi mogli zapoznać się 
uczestnicy konferencji. Mogli też dowiedzieć 
się jak to wszystko się zaczęło... 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot-
nej utworzono w lutym 1996 r. Z inicjatywą 
wyszła grupa osób ze stacji sanitarno-epide-
miologicznej, Poradni Psychologiczno–Pedago-
gicznej, rybnickiego szpitala i urzędów miast w 
Rybniku i Żorach, a celem było powołanie do 
życia towarzystwa nakierowanego na rozwój 
oświaty zdrowotnej i promocję zdrowia, na 
kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych 
ogółu społeczeństwa, uczącego odpowiedzial-
ności za zdrowie własne i innych. Pod decyzją 
o powołaniu RTOZ podpisała się obecna 
w Rybniku przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Oświaty Zdrowotnej w Warszawie Halina 
Osińska, która podczas konferencji wiele 

miejsca poświęciła europejskiej strategii działa-
nia w wyrównywaniu różnic w zdrowiu.  

Podczas pierwszego walnego zebrania RTOZ 
przewodniczącą została Danuta Mrozek, 
a skarbnikiem – Małgorzata Grabowska. Przy 
okazji jubileuszu obie panie uhonorowano 
kwiatami, a pierwsza prezes rybnickiego to-
warzystwa nie kryła radości z jego osiągnięć: 
— Cieszę się, że wprowadziliście towarzystwo 
na międzynarodowe wody — mówiła D. Mro-
zek, życząc dalszych pomysłów, sił i nomen 
omen ... zdrowia. Zanim jednak RTOZ, które 
zrzesza 60 członków z powiatu jastrzębskiego, 

rybnickiego grodzkiego i ziemskiego, żorskie-
go, wodzisławskiego i raciborskiego, wkroczyło 
na międzynarodowy grunt, we współpracy z in-
nymi instytucjami i z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych, umacniało swoją pozycję, reali-
zując nie tylko programy ogólnopolskie, ale 
i regionalne. I mają się czym pochwalić. Sztan-
darową imprezą towarzystwa są realizowane 
wespół z Terenową Stacją Sanitarno–Epide-
miologiczną, Rybnickie Dni Promocji Zdrowia, 
które cieszą się nieustannym zainteresowaniem 
mieszkańców. Jednym z pierwszych programów 
była zapoczątkowana w 1996 r. „Profilaktyka 
raka piersi”, w którą zaangażował się również 
NZOZ „Pro feminae”: — Objęliśmy badania-
mi nie tylko kobiety dojrzałe, ale i licealistki 
— podsumowuje Mariola Kujańska. Potem 
były „Rybnickie Dni Seniora”, a we współpracy 
z policją „Aktywni żyją bezpiecznie”, program 
przełamujący osamotnienie i wyizolowanie 
ludzi starszych, dofinansowany z brytyjskiego 
funduszu Know How. Sukcesem okazał się 
też program profilaktyczno–terapeutyczny 

„Tratwa” realizowany od 2000 r., wspólnie 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
a wspierany przez miasto. Program jest ad-
resowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
którzy doświadczyli, bądź doświadczają życia 
w rodzinie z problemami alkoholowymi. 
Od 2001 r. towarzystwo i poradnia realizowały 
wspólnie również inny program – „Powstrzy-
mać przemoc wobec dziewcząt i kobiet”, który 
w 2001 r. uzyskał dofinansowanie z Fundacji 
Batorego. Od 2003 r. organizowane są letnie 
i zimowe wyjazdy ekologiczno–edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, w czasie których po-
znają zasady zdrowego życia. — Kształtujemy 
tam liderów zdrowia — mówi M. Kujańska. 
— Chcemy mieć następców. Warto inwestować 
w naszą młodzież. Dlatego też od kilku lat 
w mieście odbywa się turniej komunikacyjno-
-zdrowotny, który w tym roku „przekroczył 
granice” – uczestniczyła w nim szkoła polska 
w Karwinie, a zwyciężyli uczniowie z Żor, 
przed SP nr 11 z Rybnika i SP z Jejkowic. 
Ponadto w 2004 r. dzięki staraniom RTOZ 

gimnazjalna grupa teatralna z niemieckiego 
Solingen pokazała nowatorski spektakl „Skó-
ra, miłość i szpinak” na temat uzależnień 
wśród młodzieży. RTOZ to również akcje 
profilaktyczne – „Rzuć palenie razem z nami”, 
Światowy dzień bez papierosa, Światowy dzień 
walki z AIDS i wiele innych, a najmłodszym 
„dzieckiem” towarzystwa jest projekt „Zdrowie 
bez granic”, współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Inicjatyw Wspólnotowych Interreg 
III A. W ramach realizowanego od października 
ub. roku programu odbywają się konferencje, 
seminaria, wykłady, prelekcje i konkursy (czytaj 
też w styczniowym numerze „GR”), a partnerami 
rybniczan są Czesi, którzy również byli obecni 
na konferencji. — Ludzie się wszędzie tacy sami 
— przekonywał dr Jan Karczmarczyk, który 
przedstawił słuchaczom Polskie Towarzystwo 
Medyczne z Republiki Czeskiej, a Viliam Šunal 
ze Stowarzyszenia Trianon z Czech zastanawiał 
się czy uda się nawiązać  współpracę również 

Kobiety, które stworzyły ... i tworzą nadal RTOZ (od lewej): Małgorzata Grabowska, 
Halina Osińska, Danuta Mrozek i Mariola Kujańska.

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Zdjęcia: s.  
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Niecodziennie, bo z okazji Światowego Dnia Zdrowia, niezwyczajnie, bo 
dla uczczenia 10–lecia działalności Regionalnego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej i nietypowo, bo w szkole muzycznej, spotkali się przedstawiciele 
samorządów lokalnych, lekarze i pielęgniarki, pedagodzy szkolni, 
krwiodawcy, dyrektorzy szkół i młodzież, by wziąć udział w międzynarodowej 
konferencji naukowej pod hasłem „Pracując dla zdrowia“.

Pracują(c) dla zdrowia
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— Już po raz trzynasty organizujemy Rybnic-
kie Dni Promocji Zdrowia, ale po raz pierwszy 
mają one taki charakter. Dzięki dofinanso-
waniu z Unii Europejskiej możemy pozwolić 
sobie na taką wielość imprez — mówiła prezes 
świętującego 10–lecie istnienia Regionalnego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Mariola 
Kujańska. Wielość, o której mowa potwier-
dziła się już podczas konferencji, wzbogaconej 
sesjami naukowymi z udziałem wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin. Prof. Jerzy 
Woy–Wojciechowski z Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Warszawie przedstawił referat 

„Muzyka i medycyna, czyli sztuka i cierpienie”, 
prof. Barbara Zahorska–Markiewicz radziła 
„Jak zapobiegać otyłości”, a dr Janusz Bolek 
z Polskiego Towarzystwa Medycznego z Czech 
mówił o chorobie wieńcowej. To tylko niektóre 
z wielu tematów, z jakimi mogli zapoznać się 
uczestnicy konferencji. Mogli też dowiedzieć 
się jak to wszystko się zaczęło... 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot-
nej utworzono w lutym 1996 r. Z inicjatywą 
wyszła grupa osób ze stacji sanitarno-epide-
miologicznej, Poradni Psychologiczno–Pedago-
gicznej, rybnickiego szpitala i urzędów miast w 
Rybniku i Żorach, a celem było powołanie do 
życia towarzystwa nakierowanego na rozwój 
oświaty zdrowotnej i promocję zdrowia, na 
kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych 
ogółu społeczeństwa, uczącego odpowiedzial-
ności za zdrowie własne i innych. Pod decyzją 
o powołaniu RTOZ podpisała się obecna 
w Rybniku przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Oświaty Zdrowotnej w Warszawie Halina 
Osińska, która podczas konferencji wiele 

miejsca poświęciła europejskiej strategii działa-
nia w wyrównywaniu różnic w zdrowiu.  

Podczas pierwszego walnego zebrania RTOZ 
przewodniczącą została Danuta Mrozek, 
a skarbnikiem – Małgorzata Grabowska. Przy 
okazji jubileuszu obie panie uhonorowano 
kwiatami, a pierwsza prezes rybnickiego to-
warzystwa nie kryła radości z jego osiągnięć: 
— Cieszę się, że wprowadziliście towarzystwo 
na międzynarodowe wody — mówiła D. Mro-
zek, życząc dalszych pomysłów, sił i nomen 
omen ... zdrowia. Zanim jednak RTOZ, które 
zrzesza 60 członków z powiatu jastrzębskiego, 

rybnickiego grodzkiego i ziemskiego, żorskie-
go, wodzisławskiego i raciborskiego, wkroczyło 
na międzynarodowy grunt, we współpracy z in-
nymi instytucjami i z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych, umacniało swoją pozycję, reali-
zując nie tylko programy ogólnopolskie, ale 
i regionalne. I mają się czym pochwalić. Sztan-
darową imprezą towarzystwa są realizowane 
wespół z Terenową Stacją Sanitarno–Epide-
miologiczną, Rybnickie Dni Promocji Zdrowia, 
które cieszą się nieustannym zainteresowaniem 
mieszkańców. Jednym z pierwszych programów 
była zapoczątkowana w 1996 r. „Profilaktyka 
raka piersi”, w którą zaangażował się również 
NZOZ „Pro feminae”: — Objęliśmy badania-
mi nie tylko kobiety dojrzałe, ale i licealistki 
— podsumowuje Mariola Kujańska. Potem 
były „Rybnickie Dni Seniora”, a we współpracy 
z policją „Aktywni żyją bezpiecznie”, program 
przełamujący osamotnienie i wyizolowanie 
ludzi starszych, dofinansowany z brytyjskiego 
funduszu Know How. Sukcesem okazał się 
też program profilaktyczno–terapeutyczny 

„Tratwa” realizowany od 2000 r., wspólnie 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
a wspierany przez miasto. Program jest ad-
resowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, 
którzy doświadczyli, bądź doświadczają życia 
w rodzinie z problemami alkoholowymi. 
Od 2001 r. towarzystwo i poradnia realizowały 
wspólnie również inny program – „Powstrzy-
mać przemoc wobec dziewcząt i kobiet”, który 
w 2001 r. uzyskał dofinansowanie z Fundacji 
Batorego. Od 2003 r. organizowane są letnie 
i zimowe wyjazdy ekologiczno–edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży, w czasie których po-
znają zasady zdrowego życia. — Kształtujemy 
tam liderów zdrowia — mówi M. Kujańska. 
— Chcemy mieć następców. Warto inwestować 
w naszą młodzież. Dlatego też od kilku lat 
w mieście odbywa się turniej komunikacyjno-
-zdrowotny, który w tym roku „przekroczył 
granice” – uczestniczyła w nim szkoła polska 
w Karwinie, a zwyciężyli uczniowie z Żor, 
przed SP nr 11 z Rybnika i SP z Jejkowic. 
Ponadto w 2004 r. dzięki staraniom RTOZ 

gimnazjalna grupa teatralna z niemieckiego 
Solingen pokazała nowatorski spektakl „Skó-
ra, miłość i szpinak” na temat uzależnień 
wśród młodzieży. RTOZ to również akcje 
profilaktyczne – „Rzuć palenie razem z nami”, 
Światowy dzień bez papierosa, Światowy dzień 
walki z AIDS i wiele innych, a najmłodszym 
„dzieckiem” towarzystwa jest projekt „Zdrowie 
bez granic”, współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Inicjatyw Wspólnotowych Interreg 
III A. W ramach realizowanego od października 
ub. roku programu odbywają się konferencje, 
seminaria, wykłady, prelekcje i konkursy (czytaj 
też w styczniowym numerze „GR”), a partnerami 
rybniczan są Czesi, którzy również byli obecni 
na konferencji. — Ludzie się wszędzie tacy sami 
— przekonywał dr Jan Karczmarczyk, który 
przedstawił słuchaczom Polskie Towarzystwo 
Medyczne z Republiki Czeskiej, a Viliam Šunal 
ze Stowarzyszenia Trianon z Czech zastanawiał 
się czy uda się nawiązać  współpracę również 

Kobiety, które stworzyły ... i tworzą nadal RTOZ (od lewej): Małgorzata Grabowska, 
Halina Osińska, Danuta Mrozek i Mariola Kujańska.

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Zdjęcia: s.  

Pierwsza – nr 7, jeździ trasą od dworca komu-
nikacji miejskiej przez studencki kampus, Smolną, 
Plebiscytową, Zamysłów Wrzosy, siedzibę PWiK 
i dalej w kierunku Raciborskiej przez Beatę do 
Buzowic – skrzyżowania i z powrotem tą samą 
trasą. Uruchomienie linii pozwoli na alternatywne 
połączenie centrum miasta z częścią dzielnicy 
Niewiadom i zapewni dojazd mieszkańców do 
„zieleni miejskiej” i „wodociagów”. 

Druga nowa linia – nr 30, prowadzi od dwor-
ca komunikacji miejskiej, obok sądu do ronda 
Kamyczek, „budowlanki”, ulicą Świerklańską do 
Chwałowic, przez Królewiok i ulicami Stawiarza 
i Kożdoniów do pętli w Jankowicach. Szczególnie 
ta ostatnia trasa była wyczekiwana od dawna, 
przede wszystkim przez mieszkańców domów 
wzdłuż Świerklańskiej i Zwycięstwa, gdzie dotąd 
komunikacja miejska nie docierała. Organizatorzy 
nowej linii mieli na uwadze głównie mieszkańców 
oddalonych od innych linii Brzezin. Zwiększy 
się też liczba połączeń na odcinku Chwałowice 
– Kożdoniów – Chwałowice osiedle, obsługiwanej 
dotąd przez linię nr 26.

W pierwszym dniu kursowania obu linii,  
3 kwietnia, na przystanku przed sądem do autobusu  

linii nr 30 weszli wiceprezydenci Józef Cyran 
i Jerzy Frelich, by dokonać jej symbolicznego 
uruchomienia. W środku czekali już dyrektor 
Zarządu Transportu Zbiorowego Kazimierz Ber-
ger oraz Andrzej Kłosok, z konsorcjum Kłosok 
– Jaroszek, które wygrało przetarg rozpisany przez 
ZTZ na obsługę obu linii. Na trasach tych jeździć 
będą fabrycznie nowe autobusy Jelcz–Vero o 20. 
miejscach siedzących, wyposażone w monitoring 
wizyjny i specjalną rampę dla niepełnosprawnych na 
wózkach. Te niewielkie, zgrabne autobusiki nadają 
się w sam raz do  jazdy po wąskich, często zdewa-
stowanych drogach. W dniu uruchomienia linii na 
prawie wszystkich przystankach, szczególnie tych 
oddalonych od centrum, czekali pasażerowie i to 
wcale nie dlatego, że wyjątkowo tego dnia przejazd 
był bezpłatny. Były to przeważnie grupy młodzieży 
dojeżdżającej do szkół, jak na przykład Piotrek, 
uczeń ZSE–U, który wsiadł na przystanku przy  
ul. Stawiarza. Wcześniej  miał dalej... 

Wycieczka autobusem po peryferiach miasta 
ma wiele aspektów poznawczych – historycznych  
i współczesnych. Za sprawą miłośnika dziejów Ślą-
ska, a Chwałowic w szczególności –  J. Frelicha, wy-
słuchaliśmy dramatycznych, okupacyjnych dziejów 

rodziny Kożdoniów, których nazwiskiem nazwano 
ulicę na trasie „30”. Wiemy już, gdzie mieściła się  
w czasie wojny siedziba rybnickiego inspektoratu 
AK. A współczesność – to dewastacja chwałowic-
kich dróg, głównie za sprawą ciężkich samochodów 
wożących z kopalni materiał do rekultywacji hałd 
oraz węgiel z punktów jego sprzedaży. Momentami 
mijany krajobraz przypomina do złudzenia księży-
cowy, a przecież wokół mieszkają ludzie...

Autobusową dyskusję o często krytykowanej 
miejskiej komunikacji podsumował K. Berger: 
— Komunikacja zbiorowa nie jest działalno-
ścią komercyjną – trzeba przewieźć i młodzież  
z biletami ulgowymi i emerytów, którzy nie płacą  
w ogóle, a więc w efekcie – dopłacić... Ale trzeba też 
zachować zdrowy rozsądek. Prywatni przewoźnicy 
są nastawieni na zysk, ich takie linie, jak te dziś 
uruchamiane, nie interesują. Po wysłuchaniu róż-
nych uwag pierwszych pasażerów „30”, być może,  
po analizie fachowców od ruchu drogowego, nastą-
pią jeszcze jakieś niewielkie zmiany w usytuowaniu 
przystanków. Trafia też do nas wiele wniosków  
o zmiany godzin odjazdów autobusów – prosimy, 
by kierować je do nas przed zmianą rozkładu jazdy, 
kiedy można nanieść korekty.                            (r)

Autobus linii „30” szybko 
się zapełniał...

W ostatnim dniu marca odszedł do Pana w 88. roku życia wielki miłośnik 
Rybnika i Ziemi Rybnickiej oraz ich mieszkańców Gerhard Kubatz. Uro-
dzony w Chorzowie, od 1939 związany z Rybnikiem, pokochał to miasto  
z całych sił, któremu również część swojego pracowitego życia poświęcił.

Po wojnie osiedlił się Północnej Nadrenii–Westfalii. Współinicjator 
założenia w 1953 r. Związku Rybniczan w Niemczech, w 1958 współza-
łożyciel, a do roku 2000 redaktor i wydawca miesięcznika „Der Rybniker”.  
Od 1958 roku regularnie powracał do Rybnika, kierując do jego mieszkań-
ców przez wiele lat różnoraką pomoc. Po pożarze wieży kościoła św. An-
toniego zorganizował środki materialne na odbudowę zniszczonych przez 
pożar organów. Ówczesne warunki polityczne powodowały, że musiało się 
to odbywać w pełnej konspiracji. Cała korespondencja w tej sprawie była 
prowadzona przez Anglię. Jego zamiłowanie do historii, choć historykiem  
z zawodu nie był, zaowocowało wydaniem przez niego historii Rybnika, albu-
mowego wydania „Kościoły drewniane byłego Powiatu Rybnickiego”, „Hi-
storii kościoła ewangelickiego” z okazji jego 200–lecia, broszury „Pieczęcie 
miast i gmin byłego Powiatu Rybnickiego” i wiele innych. Szczególnie ostat-
nie dwie pozycje wymagały ogromnej pracy polegającej na poszukiwaniach  
w archiwach we Wrocławiu, Berlinie i Frankfurcie nad Menem.  

Liczne opracowania znalazły uznanie do tego stopnia, że Jego nazwisko 
znalazło się w brytyjskim leksykonie „Who is Who”. Od 1958 związany  
z patronackim dla Związku Rybniczan miastem Dorsten, co w znacznym 
stopniu zaowocowało późniejszym partnerstwem Rybnika i Dorsten.  
W Dorsten założył „Rybnicką Izbę Pamięci”, której liczne interesujące 
eksponaty, jak również swoje prywatne zbiory przeznaczył dla Rybnika.  
Od stycznia przykuty do łóżka inten-
sywnie pracował dla realizacji tej idei. 
W uznaniu Jego zasług w 2001 roku 
został uhonorowany „Medalem 800–
–lecia Rybnika”, odsłaniając przy okazji 
w starym Ratuszu wraz z prezydentem 
Rybnika tablicę pamiątkową poświę-
coną zasłużonemu dla miasta byłemu 
burmistrzowi Otto Guentherowi.  
W roku 2005 otrzymał najwyższe od-
znaczenie miasta Dorsten „Plakietkę 
Miasta Dorsten w złocie”.

Odszedł Przyjaciel. Będzie nam Go 
brakowało.

Jan Sebastian

Wspomnienie
Gerhard Kubatz (1918–2006) 

O dwie nowe linie autobusowe wzbogacona została 
miejska sieć komunikacyjna. Mieszkańcy, głównie 
Niewiadomia i Chwałowic, czekali na nie od dawna.

Nowe linie autobusowe

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 23
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Zaprosili nas 

Na 9–osobową międzynarodową grupę czekało 
również muzyczne i taneczne powitanie. Kilka-
dziesiąt osób włączyło się w przygotowanie dyna-
micznego programu artystycznego. Goście, wśród 
których byli też rodzice, oklaskiwali estradowe 
hity z lat sześćdziesiątych, tradycyjnego poloneza, 
walca wiedeńskiego, brawurowy taniec z Hiszpanii 
oraz śląską „Karolinkę”, która doczekała się swojej 
niemieckojęzycznej premiery. ZSP nr 4 uczestniczy 
w projekcie Socrates Comenius wspólnie ze szko-
łami z Belgii, Hiszpanii i Austrii od roku szkolnego 
2004/2005, a tematem jest „Architektura naszych 
miast i wsi i jej wpływ na nasze życie”. Dlatego 
też w trakcie kilkudniowego pobytu omówione 
zostały dalsze szczegóły jego realizacji: — Znamy 
już ostateczną formę wykonywanej wspólnymi siłami 
gry dydaktycznej „Śladami architektury europejskiej”, 

opracowaliśmy zasady i kalendarz współpracy w na-
stępnym roku i dokonaliśmy oceny naszego projektu 
— podsumowuje Anna Porwoł.  

Dla większości gości była to pierwsza wizyta 
w Polsce, dlatego poznawali ... specjały naszej ślą-
skiej i narodowej kuchni, a szczególnie smakował 
im żurek. Interesowało ich również życie szkoły 
i środowiska; odwiedzili Państwową Szkołę Mu-
zyczną im. Braci Szafranków (na zdj.), Rybnickie 
Centrum Edukacji Zawodowej, zwiedzili rybnickie 
kościoły, miejscowe muzeum i pałac w Pszczynie. 
Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły również wspól-
ne wyjazdy do Wieliczki 
i Krakowa. Po raz pierwszy 
w ramach wymiany ZSP 
nr 4 gościł młodych ludzi 
z Belgii, dla których atrak-
cją były zabawy na śniegu, 
a dla uczniów z Golejowa 
nadarzyła się znakomita 
okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności języ-
kowych. I jak zapewniają 

nauczyciele, sprawdzian wypadł 
pomyślnie, a oni sami również nie 
pozostali w tyle... 

Warto zaznaczyć, że goście wrócą do swoich 
domów z bagażem nowych doświadczeń, ale 
i upominkami, o które zadbała Rada Rodziców, 
a szczególne podziękowania należą się rodzinom 
goszczącym belgijskich uczniów: — Młodzi Belgo-
wie ze łzami w oczach żegnali się ze swoimi polskimi 
kolegami i ich rodzicami. To dowód, że czuli się 
u nas znakomicie i podczas zaledwie kilku dni zżyli 
się ze swoimi gospodarzami. To się nazywa golejow-
ska gościnność. Życzymy dalszych, równie udanych 
kontaktów.                                                           (S)  

Golejowska gościnność

Targi książki edukacyjnej
Paradoksalnie, bogactwo oferty podręcznikowej jest od dawna zmorą 

uczniów – nigdy nie wiadomo, jaką książkę wybierze nauczyciel i czy 
ta zeszłoroczna, od kolegi, będzie się nadawała. Mówi się wprawdzie, 
że wybór zostanie ograniczony, ale póki co... W gmachu Politechniki Śląskiej, na 
jedynych w regionie Targach Książki Edukacyjnej, zaprezentowało się kilkanaście 
znanych wydawnictw z całej Polski. Zaprezentowały one szeroką gamę różnych 
podręczników szkolnych i akademickich, lektur, książek do nauki języków 
obcych i wszelkiego rodzaju poradników i przewodników metodycznych. Na 
targach można było także zobaczyć szereg pomocy dydaktycznych – od atlasów 
i encyklopedii począwszy, poprzez kasety video i programy komputerowe, a na  
publikacjach multimedialnych skończywszy. Można się było nie tylko z nimi 
zapoznać, ale i zakupić.

Targi były skierowane przede wszystkim do rybnickich nauczycieli, a orga-
nizator imprezy – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Wo-
jewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku, przygotował dla nich szereg 
bezpłatnych warsztatów, które prowadzili autorzy eksponowanych na targach 
książek.                                                                                                                Fr

• Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty na walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie 
delegatów (22 marca).

• Fundacja Elektrowni Rybnik na spektakle w ramach cy-
klu „Dwa teatry” – „Tango na paluszkach” Teatru Agrafka 
z Raciborskiego Centrum Kultury oraz „Poszukiwania” Teatru 
Tańca „Navras” Fundacji ER (17 marca) oraz wystawę zbio-
rową Bundesverband Bildener Kunstler „Między realizmem 
a abstrakcją” i koncert Kwartetu Mezzos (6 kwietnia). 

• Przedszkole nr 36 na konferencję „Język obcy w wychowaniu 
przedszkolnym” (27 marca – więcej w następnym numerze).

• Miejski Ośrodek Kultury i Powiatowe Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w Czerwionce oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury w Rybniku na XVI Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej (przeglądy teatralne – 28 marca, taneczne – 30 marca 
oraz muzyczne – 5 i 6 kwietnia) oraz na koncert laureatów 
(11 kwietnia).

• Rada Dzielnicy Kamień na spotkanie mieszkających 
w dzielnicy seniorów (11 kwietnia – więcej w nast. numerze).

• Dom Kultury Niedobczyce na cykl kwietniowych imprez, 
w tym Niedobczycką Wiosnę Teatralną (24 kwietnia).    

• Parafia Św. Teresy w Chwałowicach na Misterium Męki 
Pańskiej, przygotowane przez 50-osobową grupę młodych aktorów 
skupionych w młodzieżowych grupach parafialnych i 50–osobową 
orkiestrę symfoniczną złożoną z młodych muzyków Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku. Atutem spektaklu była muzyka skomponowa-
na przez ucznia PSM – Piotra Kotasa. (11, 12, 13 kwietnia).

W kilku językach – po angielsku, 
p o l s k u ,  n i e m i e c k u ,  f r a n c u s k u 
i hiszpańsku przywitano uczniów 
z Belgii i ich opiekunów oraz nauczycieli 
z Austrii i Hiszpanii, którzy przyjechali 
do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 4 w Golejowie w ramach  wspólnego 
projektu pod szyldem program Socrates 
Comenius.  

Rybnickie Centrum Kultury 
informuje, że spektakl Bogusława Schaeffera 

„Kwartet dla 4 aktorów”  
w wykonaniu teatru „Korez” 

zaplanowany na 21.04.06. odbędzie się w auli 
Politechniki Śląskiej w Rybniku ul. Kościuszki 54 

we wtorek 25 kwietnia o godzinie 20.00. 
Za zmianę przepraszamy.

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

Świąteczna pocztówka
DK Niewiadom podsumował konkurs plastyczny na najładniejszą 

kartkę wielkanocną. Na konkurs napłynęło 246 prac, a 5 kwietnia w DK 
w Niewiadomiu poznano laureatów i wręczono nagrody najlepszym plastykom. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężali Magdalena Dziedzina ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego SP nr 7, Patrycja Jarosz z SP nr 35, Damian 
Ferdyn z SP nr 2, Marta Porwoł z ZSP nr 4 oraz Magdalena Durczok z SP z Jej-
kowic. O efektach ich pracy można się przekonać zerkając na wewnętrzną stronę 
naszej okładki. Są tam również inne wyróżnione prace autorstwa Lizy Kłosok 
i Klaudiusza Lepicha (ZSP nr 2), Marii Olborskiej (ZSP nr 4), Natalii Grzeli (SP 
nr 35), Klaudii Żydek (SP nr 34) oraz Grzegorza Poloka, Klaudii Wilim i Izabeli 
Zielińskiej (wszyscy SP Jejkowice). Młodzi ludzie mogą pochwalić się nie lada 
fantazją – kartki były bardzo pomysłowe i wykonane przeróżnymi technikami. Aż 
chciałoby się taką kartkę otrzymać pocztą od bliskich. Gratulujemy wyobraźni.

(S)



Młodzi „nobli-
ści” udowod-
nili jak ważne 
jest rozwijanie 
swoich zainte-
resowań. 

Zdj.: 
arch. org.

Brzmi to mało prawdopodobnie, a jednak! 
31 marca dzieci zaopatrzone w śpiwory, piża-
my, przybory higieniczne, zamienne obuwie  
i pozwolenie podpisane przez rodziców, przy-
szły do rybnickiej biblioteki. Było ich około 
70, co zaskoczyło nawet dyrektorkę placówki: 
— Nie spodziewałam się aż tylu dzieci — mówi 
Halina Opoka, którą cieszy tak spore zaintere-
sowanie oraz fakt, że udało się pozyskać kilku 
sponsorów. Dzięki nim podczas „Nocy z An-
dersenem”, dzieci zjadły pizzę i pyszne ciasto, a 
dla laureatów poszczególnych konkursów przy-
gotowano nagrody. Najmłodsi próbowali zgad-
nąć dlaczego zorganizowano tak nietypowe, 
nocne przedsięwzięcie z bajkopisarzem w na-
zwie: — Pewnie Andersen się urodził albo umarł 
— mówi jeden z chłopców. I był blisko. Impreza 
nawiązuje do międzynarodowego święta książki 
dziecięcej, które obchodzone jest 2 kwietnia, 
dla upamiętnienia urodzin Hansa Christiana 
Andersena. Pomysłodawcami są bibliotekarze 
czescy, którzy od 6 lat organizują podobne 
przedsięwzięcia, a na pomysł wpadli, by wspie-
rać czytelnictwo, propagować głośne czytanie, 

promować biblioteki jako miejsca ciekawe  
i przyjazne dzieciom. Inicjatywę podchwycili 
inni i dziś już nie tylko czeskie biblioteki orga-
nizują całonocne spotkania z udziałem dzieci. 
— Tej nocy w 500 bibliotekach w Czechach, 
na Słowacji i w Polsce spotykają się najmłodsi 
miłośnicy baśni. Po raz pierwszy również nasza 
placówka włączyła się do świętowania — mówi 
Małgorzata Harczuk. A świętowanie rozpo-
częto od powitania „samego” bajkopisarza, 
który równie 
stremowany, 
opowiedział 
o swoim życiu 
i baśniach, ja-
kie napisał, 
a następnie 
bracia kur-
kowi po raz 
kolejny udo-

wodnili, że lubią czytać bajki i umieją opowia-
dać o swojej pasji. Organizatorzy pomyśleli też 
o konkursach na znajomość baśni Andersena, 
dzieci wystąpiły w baśniowym teatrzyku „Dziew-
czynka z zapałkami”, za pośrednictwem interne-
tu „czatowały” ze swoimi rówieśnikami, którzy 
również spędzili tę noc w innych bibliotekach, 
a o północy grupa nocnych marków z latarka-
mi wybrała się na spacer po gmachu budynku 
w poszukiwaniu tajemnic biblioteki. Przyszła 
wreszcie pora na spoczynek, więc bibliotekarze 
„ukołysali” książkowymi opowieściami do baj-
kowego snu najbardziej wytrwałych...

Godzina 2.00. Maluchy śpią, jednak czy 
wszystkie? Wie to tylko duch samego Ander-
sena, który tej nocy z pewnością unosił się nad 
rybnicką biblioteką...                                   (S)

Gimnazjaliści
przed wyborem...
Aulę Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługo-

wych, gdzie trwały Targi Edukacyjne już pierw-
szego dnia odwiedziło blisko 800 osób. W ciągu 
3 dni ich trwania, uczniowie kończący w tym roku 
gimnazja mogli poznać ofertę edukacyjną niemal 
wszystkich szkół średnich z Rybnika, w tym także 
szkół prywatnych oraz policealnych. Dla odwiedza-
jących prezentujące się szkoły, poza rozdawaniem 
ulotek i informatorów, przygotowały szereg dodat-
kowych atrakcji. Można więc było „postrzelać” na 
wirtualnej strzelnicy do celów pojawiających się na 
ekranie, czy też zobaczyć pokaz optycznie sterowa-
nych robotów. Na potrzeby targów jedna z prezen-
tujących się szkół stworzyła nawet mini pracownię 
kosmetyczną, gdzie zwłaszcza przedstawicielki płci 
piękniejszej odwiedzającej targi, mogły oddać się  
w ręce kosmetyczek i zrobić sobie paznokcie i maki-
jaż czy też zmienić uczesanie, a nawet kolor włosów. 
Niektóre szkoły przygotowały specjalne pokazy 
multimedialne przedstawiające swoją placówkę  
i jej osiągnięcia.

Jak podkreślali odwiedzający targi uczniowie,  
są one bardzo potrzebne, bo pomagają podjąć de-
cyzje o wyborze szkoły. Należy też zwrócić uwagę 
na bardzo dobre przygotowanie targów przez orga-
nizatorów, rybnicki ZSE–U, który postarał się, aby 
każda z prezentujących się szkół miała dla siebie 
profesjonalny boks targowy.                                 Fr

Godzina 24.00. O tej porze w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej zwykle można spotkać co najwyżej stróża. Jednak nie tym razem. 
W tę wyjątkową noc przez placówkę przewinęły się tłumy ...dzieci.

Baśni Andersena 
można słuchać 
godzinami, aż do 
zaśnięcia...

 Zdj.: s.

Nocne (zaka)marki biblioteki
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 Nobel dla pasjonatów
W Społecznym Gimnazjum w Rybniku wręczono Młodzieżową Nagrodę 

Nobla. To już czwarta edycja konkursu pozwalającego wyłonić z grona uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, pasjonatów, których umiejętności i zdolności 
wykraczają poza wymagany program nauczania.

Młodzi ludzie, a było ich 65., próbowali swych sił w wielu dziedzinach – literaturze, 
plastyce, fotografii, technice i informatyce, a jurorzy Maria Budny–Malczewska, Zofia 
Golińska, Barbara Padula, Jolanta Rocznik, Katarzyna Jarska, Krzysztof Lazaj i Radosław 
Orzeł, postanowili przyznać Noble Natalii Adamek z G nr 13 (kategoria humanistyczna), 
Danielowi Dobrasowi z Gimnazjum z Oddz. Dwujęzycznymi (kat. informatyczna) i To-
maszowi Brzezince z G nr 10 (kat. techniczna). W kategorii artystycznej Nobel trafił do 
Anny Włoczek (Społeczne Gimnazjum), a w kategorii fotograficznej – do Marka Królaka  
z Gimnazjum z Odd. Dwujęzycznymi. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody – odtwa-
rzacze MP3, encyklopedie multimedialne, zestawy malar-
skie, książki i pióra, a wręczył je prezydent Adam Fudali. 
Tegoroczna edycja Rybnickiej Młodzieżowej Nagrody 
Nobla została zorganizowana dzięki dotacji z Urzędu 
Miasta. 

(S)



Od roku festiwal nosi imię Floriana Nowaka, 
od ponad dekady bawi i uczy jednocześnie. 
Wydawać by się mogło, że w tej auli widziano 

już wszystko, a jednak... Z roku na rok mło-
dzież przygotowuje coraz lepsze i ciekawsze 
spektakle, nie tylko pod względem językowym, 
czy scenariuszowym, ale również aktorskim,  
a do tego z niebanalnymi strojami. Rybka, Sy-
renka i Krab, czyli Agata i dwie Anie z II LO 
z Rybnika, właśnie ...wyszły z wody, tzn. zeszły 
ze sceny. Mówią, że nie przygotowywały się do 
ról zbyt długo, bo tekst był „fajny” (wymyśliła 

go ich koleżanka 
Ania), a najwię-
cej pracy zajęło 
grupie przygoto-
wanie strojów; 
a było nad czym 
pracować, wystar-
czy spojrzeć. — 
Dla nas to przede 
wszystkim dobra 
zabawa, ale i moż-
liwość podszlifo-

wania języka — mówią. Spektakl „Bold and 
not so Beautiful”, który młodzi ludzie przygo-
towali wspólnie z nauczycielką Beatą Kocjan 
spodobał się również jurorom, którzy przyznali 
im II miejsce. 

Z kolei uczniowie I LO z Rybnika postawili 
na... kryminał, ale czy do końca? Poznajemy 
wprawdzie prywatnego detektywa Shermana 
Locka, ale pojawiają się również znani skądi-
nąd „Smeagol”, „Lord Vader” i „Aniołki Char-
liego”, a historia toczy się wokół „pierścienia 
mocy” i zagadki, której rozwikłanie da odpo-
wiedź czy Sherman Lock jest najlepszym detek-
tywem w mieście, a może i na świecie. Sztuka, 
która powstała pod czujnym okiem Anny 
Łyczko, również zyskała uznanie w oczach jury, 
i ich zdaniem zasłużyła na III miejsce. W tym 
roku o zwycięstwo w festiwalu rywalizowało 
15 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych  
z Rybnika, Krakowa, Wodzisławia, Biel-
ska–Białej i Żor, a jury, w którym za-
siadł m.in. lektor Szkoły Języków Obcych 
Nick Cox, najwyższe miejsce przyznało 
uczniom II LO im. ks. prof. J. Tischnera  
w Wodzisławiu Śląskim za spektakl „Cinderel-
la”. Z kolei nagroda ukrytego jurora, którym 

była studentka III roku Filologii Angiel-
skiej na UJ Katarzyna Cesarz, trafiła do 
młodzieży z Krakowa za „The Creation 
of the World and Other Business”,  
a najlepszym aktorem została również 
krakowianka Antonina Turnau. 

Laureaci festiwalu, który przygo-
towały Anna Markiewka i Marzanna 
Bogusz, otrzymali książki, słowniki  
i dzieła literackie. Może pomogą im  
w przygotowaniach do kolejnych sce-
nicznych występów? 

(S)

Trwają przygotowania do trzeciej edycji 
Przeglądu Małych Form Teatralnych 
„Scenka” adresowanego do przedszkolaków 
i uczniów klas podstawowych z regionu.  

Celem przeglądu organizowanego przez 
Dom Kultury w Niewiadomiu, jest prezentacja 
dorobku artystycznego amatorskich teatrów 
dziecięcych, poszukiwanie nowych form pracy 
artystycznej i wychowawczej, wymiana do-
świadczeń oraz rozwijanie twórczej wyobraźni 
dziecka. III Przegląd Małych Form Teatralnych 
„Scenka” adresowany jest dla przedszkolaków 

i uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych bez względu na miejsce 
zamieszkania, a zaplanowano go 

na 5 maja. Jednak udział w konkursie należy 
zgłosić do 28 kwietnia listownie, e–mailem 
lub faxem, wysyłając kartę zgłoszeń na adres: 
Dom Kultury Niewiadom, ul. Mościckiego 
15, 44-270 Rybnik, tel. 43 31 365, tel/fax 42 
13 755, e-mail: niewiadom5@op.pl. 

Uczestnicy przeglądu mogą zaprezentować 
pantomimę, teatr lalek, teatr jednego aktora, 
ruchu itp., a repertuar występu może obejmo-
wać fragmenty lub całość utworów scenicznych 
polskich, własnych lub zagranicznych (w języ-

ku polskim, również w gwarze). Liczba osób  
w jednej grupie teatralnej nie może przekro-
czyć 20 osób, a czas prezentacji powinien wy-
nosić od 5 do 30 min. Podczas oceny występów 
pod uwagę brane będą następujące kryteria 
– wartości dydaktyczne, autentyzm prezenta-
cji, dobór repertuaru, dykcja i emisja głosu, 
ruch sceniczny, scenografia i ogólny wyraz 
artystyczny. Impreza dofinansowana jest przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach. Uroczyste ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród odbędzie się 8 maja o godz. 
17.00. Zachęcamy do występów. 

(S)

Młodzi na „Scenkę”

Finałowa radość uczniów I LO z Rybnika – trud-
no się dziwić! Sherman Lock właśnie uratował 
świat?!, a młodzież zdobyła III miejsce.

Zdjęcia: s.  

Czego jak czego, ale pomysłów im 
nie brakuje! Trzeba mieć niemałą 
wyobraźnię, by w jednym spektaklu 
zawrzeć elementy „Gwiezdnych wojen”, 
„Aniołków Charliego” i „Władcy 
pierścieni”. Na XII Festiwalu Teatrów 
w Języku Angielskim w Zespole Szkół im. 
Powstańców Śl. działo się, oj działo... 

Fantazja jest od tego...

Licealiści „Frycza” 
czuli się na scenie jak 
przysłowiowe ryby  
w wodzie, nomen omen, 
więc zajęli II miejsce.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 27
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Ponownie w Pace!
Czy „Ubrany facet też może być śmiesz-

ny”? Okazuje się, że wystarczająco, by zna-
leźć się w finale XXII Przeglądu Kabaretów 
„Paka” w Krakowie. 

„Ubrany facet...” to tytuł nowego programu, 
którym rybnicki Kabaret Młodych Panów 
w składzie: Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz 
Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk, Robert Ko-
rólczyk i Piotr Sobik, zapewnił sobie występ 
w konkursie finałowym „Paki”. Kabaret 
Młodych Panów na „Pace” zaprezentuje się 
ponownie; na ubiegłorocznym przeglądzie 
ich program „My naprawdę chcemy praco-
wać” zdobył II nagrodę. Tegoroczna „Paka” 
odbędzie się w dniach 19–23 kwietnia. Ryb-
niczanom życzymy powodzenia i co najmniej 
powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu! 

(S)

Pięćdziesięciu młodych poetów ze szkół 
średnich z Rybnika, Wodzisławia i Jastrzębia 
przysłało na konkurs prawie 150 prac. — Po-
wstaje cykliczna impreza, będąca prawdziwą 
ucztą duchową dla młodzieży naszego regionu. 
Okazuje się, że w młodych drzemie ogromna 
potrzeba pisania — podkreślają organizatorki 
przedsięwzięcia Elżbieta Rafińska (ZSB) 
i s. Ewa Pyzik (ZSU), które już planują wydanie 
tomiku poezji z wybranymi wierszami. Póki 
co, w gronie laureatów konkursu znaleźli się 
Monika Michalska z ZSB Rybnik i Magdalena 

Klosek z V LO z Rybnika, a wyróżnienia zdoby-
li Marzena Uszyńska z Jastrzębia oraz Natalia 
Szynol i Marcin Komorowski z Rybnika. Za 
pojedyncze teksty wyróżniono: Sebastiana 
Brzezinę z Rybnika, Zuzannę Ziębę z Wodzi-
sławia oraz Annę Suchecką, Karolinę Kruczek, 
Martę Strzelczyk i Agnieszkę Fiedor z Jastrzę-
bia. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz 
zaproszenia do udziału 
w warsztatach poetyc-
kich. W podsumowaniu 
konkursu wzięli udział 
wiceprezydent Jerzy 
Frelich oraz dyrektorzy 
szkół organizujących 
– s. Blandyna Boch 
(ZSU) i Zygmunt Kula 
(ZSB), a honorowy 
patronat nad imprezą 
objął prezydent Ryb-

nika. Gościem specjalnym był poeta młodego 
pokolenia, a jednocześnie redaktor „Gościa 
Niedzielnego” Szymon Babuchowski, który 
przedstawił kilka swoich utworów i odpo-
wiadał na pytania publiczności, a o oprawę 
muzyczną zadbali uczniowie z Wodzisławia 
Śl., pod czujnym okiem Ewy Olejniczak i Beaty 
Robakowskiej. 

(S)

Wywiedzione ze słowa... 
Już po raz trzeci na scenie Szkoły Podstawowej nr 13 wystąpili najlepsi recytatorzy 

klas IV – VI w ramach VI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego. Nie były to jedyne 
recytatorskie potyczki „na słowo” w mieście.

W SP nr 13 wystąpiło 54 uczestników, którzy prezentowali teksty w dwóch kategoriach: turniej 
recytatorski i „wywiedzione ze słowa”. Oceniało ich jury w składzie: Bożena Paczuska, Ewa Klonow-
ska, Dorota Kotas i Mirosław Paprotny, które postanowiło nagrodzić w kategorii turniej recytatorski 
Jagodę Klimek (SP nr 11), uczennicę Ewy Szewczyk i reprezentującego gospodarzy Jakuba Hansa, 
przygotowanego przez Brygidę Skowronek. W drugiej kategorii wyróżniono jedynie Emilię Biegisz 
(SP nr 32), którą przygotowała Danuta Tkocz. Laureaci będą reprezentowali Rybnik podczas 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Jurorzy przyznali również wyróżnienia za osobowość 
sceniczną Marcie Widence (SP nr 11) i Marcie Porwoł (ZSP nr 4). 

Z kolei w marcu w Rybnickim Centrum Kultury odbyły się miejskie eliminacje do 51 Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie Krystyna Wiśniewska – Sławik, Czesław 
Gawlik i Teresa Grodoń po przesłuchaniu 46 uczestników do eliminacji rejonowych w Katowicach 
zakwalifikowało Judytę Stocką – w kategorii „wywiedzione ze słowa”, a w kategorii recytatorów 
– Beatę Szołtysek oraz Wioletę Pietrasik i Kamilę Gołębiowską. J. Stocką i W. Pietrasik mogliśmy 
oklaskiwać na scenie DK Boguszowice w spektaklu „Rondo” (więcej na str. 31). 

(S)

Znamy już wyniki konkursu, w którym swoimi wizjami 
i koncepcjami podzielili się studenci III roku Politechniki 
Śląskiej wydziału Architektury i Urbanistyki, o którym pisaliśmy 
w marcowej „GR”.

Jedną z bardziej oryginalnych koncepcji była praca „Rybnik Center” 
Tomasza Mainusza i Konrada Supernaka, którzy swój projekt zespołu 
mieszkalno – biurowo–usługowego oparli na koncepcji... ryby. I znaleźli się 
w gronie laureatów, a dwie kolejne równorzędne nagrody przyznano Łuka-
szowi Marciniakowi i Przemysławowi Gajdoszowi oraz Annie Kulpińskiej 
i Pawłowi Spisakowi. Konkurs odbył się w Rybniku już po raz drugi. 

(S)

Pokazali, że potrafią poetycko opisywać 
wartości takie jak dobro, prawda i piękno 
– młodzi ludzie, którzy wzięli udział w 
II edycji Międzyszkolnego Konkursu 
Poetyckiego „Daj mi Słowo” w Zespole 
Szkół Urszulańskich. 

Dali słowo...

Naczelnik Wydziału Architektury UM Janusz Błaszczyński prezentuje jedną z nagrodzonych 
prac, której inspiracją była... ryba.                                                                           Zdj.: s  

Studenci nagrodzeni

Konkurs „Daj słowo” staje się „ucztą duchową” dla młodzieży, 
oceniają organizatorzy.                                        Zdj.: arch. org. 
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Zobaczyli elementy stroju boliwijskich 
Indian, wysłuchali opowieści misjonarza 
o pobycie w odległym kraju i dowiedzieli 
się o projektach Papieskich Dzieł Misyj-
nych. Gdzie? W Szkole Podstawowej nr 
19 w Kłokocinie, podczas Międzyszkol-
nej Olimpiady Misyjnej Rybnik–Żory. 

— Liczy się nie tylko wiedza, ale przede 
wszystkim otwarte serce i zainteresowanie losem 
dzieci Trzeciego Świata. Tego wielkiego serca 
mogliśmy wszyscy pozazdrościć naszym olim-
pijczykom — mówi Grażyna Marta Dziurok 
z SP nr 19 o olimpijskich spotkaniach, których 
wyjątkowość polega między innymi na tym, że 
nie ma przegranych. W tym roku do konkur-
sowych zmagań przystąpiło 11 trzyosobowych 
drużyn z Rybnika, Żor, Świerklan i Jejkowic; 
były wśród nich również dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego z Rybnika. 
Oficjalnego otwarcia olimpiady dokonał wice-

prezydent Jerzy Frelich, a tematem wiodącym 
tegorocznej edycji była 130 rocznica działalno-
ści werbistów na świecie. Dlatego też w prze-
rwach między kolejnymi etapami olimpiady 
(pisemnym, plastycznym i scenicznym), dzieci 
obejrzały wystawę eksponatów pochodzących 
z Muzeum Misyjno–Etnograficznego Księży 
Werbistów w Pieniężnie, na której znalazły 
się m.in. elementy stroju boliwijskich Indian, 
a przewodniczący jury ojciec Tomasz Szyszka, 
który kilka lat spędził w Boliwii, z pasją opowia-
dał o trudach misjonarskiej pracy, bogactwie 
kulturowym boliwijskich Indian i specyfice 
pracy werbistowskich wspólnot misyjnych. 
— Kto wie, może owocem tego spotkania będzie 
nowe pokolenie misjonarzy? — zastanawia się 
G. Dziurok. W szkole pokazano też 
wystawę „Dzieci bez imienia” Komisji 
Misyjnej Episkopatu Polski, na której 
zaprezentowano projekty charytatyw-
ne, medyczne i edukacyjne Papieskich 
Dzieł Misyjnych.

Zwycięzcą olimpijskich zmagań zo-

stała Szkoła Podstawowa nr 13 z Żor (drużynę 
przygotowała Stefania Szymuś). Specjalnie 
wyróżnienia przyznano najmłodszym uczest-
nikom oraz Ani Wiśniewskiej ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (przygoto-
wanej przez Jolantę Landek). Nagrody wręczyli 
wizytator Zofia Golińska oraz dyrektor SP nr 
19 Michał Wieczorek. Pomoc w organizacji 
olimpiady zaoferowali Urząd Miasta Rybnika, 
Wydawnictwo Ojców Werbistów Verbinum, 
Redakcje Gościa Niedzielnego i Małego Go-
ścia. — Chcemy wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować za wsparcie naszych inicjatyw 
misyjnych, a tym samym włączenie się w misyjne 
dzieło Kościoła — podsumowuje G. Dziurok. 

(S)

Konkurs „Słowo jak ziarno” tradycyjnie 
odbył się w salkach katechetycznych parafii 
Św. Barbary, a wzięło w nim udział 44 uczniów 
z 23 szkół z Rybnika i gmin ościennych. 
W najmłodszej grupie wiekowej wygrała Karo-
lina Brychcy (SP Świerklany), która pokonała 
dwie uczennice z Czerwnionki Martynę Baryś 
i Paulinę Hałys. W starszej grupie wiekowej 
bezkonkurencyjni okazali się rybniczanie – Ka-
rolina Filipowska (SP 2), Marta Porwoł (SP 4) 
i Mikołaj Szendzielorz (SP 21), a szczególne 
wyróżnienie otrzymali uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych w Leszczynach.

— Cieszymy się, że nasz konkurs ma tak dużą 
renomę. Staramy się odkrywać bogactwo Słowa 
Bożego w innej, poetyckiej formie — mówi dy-
rektor SP nr 18 Roman Pinoczek, który w takiej 
inicjatywie dopatruje się wielu korzyści dla 
młodych ludzi w ich dalszym życiu. — Dziękuję 

katechetom i nauczycielom za zaangażowanie 
i pomoc w przeprowadzeniu konkursu; mam 
nadzieję, że na stałe wszedł on do kalendarza 
wydarzeń naszej szkoły, dzielnicy i miasta.

Kilkoma refleksjami z uczestnikami konkur-
su podzielił się również zastępca prezydenta 

miasta Jerzy Frelich, 
który wraz z dyrekto-
rem szkoły i księdzem 
dziekanem Rudolfem 
Myszorem wręczy ł 
laureatom konkursu 
nagrody książkowe. 

Wędrować można po 
górach, turystycznych 
szlakach, ale i po ...zaka-
markach własnej duszy, 
w poszukiwaniu warto-
ści nieprzemijających. 
Dlatego też międzygim-
nazjalny konkurs recy-
tatorski poezji religijnej, 
zorganizowany przez 

Gimnazjum nr 5 oraz Dom Kultury Boguszowice, 
w tym roku odbył się pod tym hasłem „Moje wędro-
wanie”. Wzięło w nim udział 15 młodych ludzi z 11 
gimnazjów nie tylko z Rybnika, ale również z Żor 
i Radlina, a najczęściej prezentowano utwory 
ks. J. Twardowskiego i Jana Pawła II. Jury 
w składzie Izabela Karwot, Edyta Bombik, Danuta 
Tum i Maria Rączka najwyżej oceniło występ 
Karoliny Krząkały z Gimnazjum nr 6. II miejsce 
zajęła Małgorzata Dziwoki z Radlina, a trzecie 
Aleksandra Budniok z Żor. 

Laureaci konkursu „W poszukiwaniu wartości 
nieprzemijających” otrzymali dyplomy i nagro-
dy, w tym książki, a tradycyjnie już uczniowie 
z G nr 5 przygotowali występ wokalno–muzyczny. 

(S)

Karolina Krząkała odbiera nagrodę za I miejsce 
w konkursie.                          Zdj.: arch. org. 

Rybnik
na misjach?

Międzyszkolna olimpiada misyjna zatrzymana 
w kadrze.                                   Zdj.: arch. org. 

( . . .)  Wystarczy kochać, słuchać 
i obejmować – słowa księdza Jana 
Tw a r d o w s k i e g o  b y ł y  m o t t e m 
m i ę d z y s z k o l n e g o  K o n k u r s u 
recytatorskiego poezji religijnej „Słowo 
jak ziarno”, który już po raz piąty 
zorganizowała Szkoła Podstawowa 
nr 18. Nie był to jedyny konkurs 
recytatorski o takim charakterze 
w Boguszowicach.  

Laureaci konkursu „Słowo jak ziarno” wspólnie z organizatorami. Zdj.: arch. org. 

Sieją ziarno...
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— Jestem dobrym przykładem na to, że życie 
zaczyna się po 40. — rozpoczęła spotkanie 
z licznie zebraną publicznością Marta Fox. 
Twierdzi, że „mieszka w dużej dziupli na  
V piętrze i na półce z książkami” i nie lubi 
wielu rzeczy, m.in. „powtórek z czegokolwiek, 
dyskietek bez opisu, pustej skrzynki na listy, 
nocy w pociągu, tego świństwa, które u nas 
nazywa się szampanem i okularów, które musi 
nosić”. Pracowała w zakładzie przetwórstwa 
owocowego, przy betoniarce, w szkółce le-
śnej, w galerii sztuki, była dziennikarką i kry-
tykiem, a zaczynała jako nauczycielka języka 
polskiego i choć lubiła tę pracę, przestała 
lubić szkołę. Dlatego zaczęła pisać do gazet, 
m.in. „Wieczoru” i „Tak i Nie”, ale z czasem 
uznała, że dziennikarstwo to nie to samo co 
literatura. Postawiła warunek – będzie pisać 
tylko wówczas, gdy jej pierwsze opowiadanie 
zdobędzie najwyższe laury. I tak sylwestro-
wa noc 1988 r. kiedy powstała nagrodzona 
grand prix w konkursie literatury miłosnej 
„Gra”, sprawiła, że M. Fox ma w dorobku 
... 24 książki – powieści, opowiadania, eseje 
i tomiki doskonałej poezji. A zaczęło się od 
książki „Kapelusz zawsze zdejmuję ostatni”, 
która uczyniła z niej pisarkę erotyczną, bo 
jak mówiła, „recenzujący ją faceci skupili się 
na ... momentach”. Potem były bestsellerowe 
książki młodzieżowe, które zaczęła pisać  
z uwagi na swoją nastoletnią wówczas córkę 
stroniącą od słowa pisanego, a ostatnim 
„dzieckiem” M. Fox jest powieść autobio-
graficzna „Święta Rito od rzeczy niemożli-
wych”, której fragmenty przeczytała podczas 
„Wieczoru sztuk” w Chwałowicach. Mówi, 
że być może więcej w niej kamufluje niż 
pokazuje, ale nie unika ważnych dla niej 
tematów – przeszłości ojca, macierzyństwa, 
miłości, rozstania... Dowiemy się z niej jak 
odkryła świętą Ritę od rzeczy niemożliwych, 
którą prosi „uwolnij mnie od przeszłości, bo 
każdy ma prawo do tajemnicy”. Uczestnicy 
spotkania w DK w Chwałowicach wysłuchali 
też kilku zabawnych i wzruszających historii, 

które znaleźć można w tej powieści oraz 
erotyków z ostatniego tomiku poezji M. Fox 
„Kochać”. 

Druga z bohaterek wieczoru Barbara Szu-
lik, swoje plastyczne zamiłowania rozwijała 

w pracowni „Creatio” prowadzonej przez 
Aldonę Kaczmarczyk – Kołucką, która rów-
nież pojawiła się na wernisażu wystawy swojej 
byłej podopiecznej. Wśród prezentowanych 
obrazów znalazły się prace narysowane piór-
kiem i nie tylko, bowiem B. Szulik tworzy też 
linoryty, obrazy olejne i pastele; eksperymen-
tuje w łączeniu różnych technik. Inspirują ją 
ciekawe fragmenty rzeczywistości, a także ... 
sny; lubi abstrakcję. 

— Może poznacie państwo jakąś cząstkę 
mojego świata — mówiła podczas krótkiego 
recitalu Katarzyna Danek, którą miłośnicy 
poezji śpiewanej pamiętają z brawurowego 
występu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej w 2003 r. Od tamtego 
czasu wygrała festiwal piosenki poetyckiej 
w Jastrzębiu, koncertowała z grupą „Car-
rantuohill” i z żorską orkiestrą rozrywkową 
Lothara Dziwokiego. Na stałe jest związana 
z Kurcbendem Henryka Krótkiego. Sama 
komponuje i pisze teksty, a próbkę swojej 
twórczości zaprezentowała uczestnikom 
spotkania. Wykonała też utwory z repertuaru 
Artura Barcisia i Michała Bajora. Zaśpiewała 
„Żywioły wrogie”, „Perły” oraz „Litanię do 
telewizora”, potwierdzając nie tylko swoje 
uzdolnienia wokalne, ale i aktorskie, które 

doskonaliła w szkole Doroty Pomykały.
A nawiązując do jednego z utworów  

K. Danek – miłościwie nam panującym tele-
wizor nie miał wpływu na publiczność, która 
wolała wieczór dobrych sztuk od wieczora 

przed szklanym ekranem. Więcej takich im-
prez, a telewizor będzie miał konkurencję. 
Skuteczną! 

(S)

Katarzyna Danek potwierdziła nie tylko swoje uzdolnienia wokalne...         Zdjęcia: s

Trzy kobiety, trzy matki, trzy zdolne artystki, jeden wieczór. Wyjątkowy! 
W Domu Kultury w Chwałowicach podczas kolejnego już „Wieczoru sztuk” 
poetka Marta Fox opowiadała o swojej literackiej drodze od odważnej 
pisarki erotycznej do ... świętej Rity, malarka Barbara Szulik udowodniła, 
że sny nie muszą być ulotne, a laureatka OFPY sprzed kilku lat Katarzyna 
Danek wyśpiewała litanię do ... telewizji. 

Płeć piękna bez wątpienia  

Tego wieczora Marta Fox podpisała wiele swoich książek.

Dyrektor placówki Michał Wojaczek przybliżył publicz-
ności twórczość Barbary Szulik.
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Bogusław Schaeffer powiedział kiedyś: — (...) 
Uważam komiczność za element najbardziej 
kreatywny; kreatywność i powaga wykluczają się 
wzajemnie, tego jestem pewien. (...) Ponuraków 
powinno się przepędzać z teatru (...). Ponuraków 
z pewnością nie było wśród publiczności, która 
szczelnie wypełniła salę DK podczas premiery 
sztuki B. Schaeffera „Rondo” w wykonaniu 
Teatru „Godzina Później”. Ale też powodów 
do „ponuractwa” nie było, bo z dynamicznym 
tekstem o kobietach, które tworzą gazetę „tylko 
dla kobiet” aktorzy poradzili sobie bardzo dobrze. 
— Przeczytałam tę sztukę i zobaczyłam w tych ro-
lach „moich” aktorów — mówi Izabela Karwot, 
reżyserka (wtajemniczeni wiedzą, że słowa tego 
nie należy mylić z pomieszczeniem, do nagrywania 
słuchowisk radiowych). — Ponadto spodobał mi się 

temat, pokazuje dwoistość kobiecej natury; poza tym 
jest „rozrywkowy”, a publiczność to lubi.

Na scenie w roli Ewy, przebojowej redaktor 
naczelnej zadebiutowała pracująca na co dzień  
w Domu Kultury w Boguszowicach Zofia Pa-
szenda. — To mój debiut po latach, bo w czasach 
szkolnych byłam związana z licealnym kółkiem 
teatralnym Wandy Świtałowej — wspomina  
Z. Paszenda. — Iza Karwot miała problemy z obsa-
dzeniem tej roli, więc powiedziała – zagraj, poradzisz 
sobie. Z początku nie chciałam – brak czasu, rodzi-
na i praca, ale Izie nie można odmówić. (...) Dla 
mnie to nie tylko swoisty „come back”, ale też sporo 
dobrej zabawy, dużo fajnych emocji i wrażeń. 

W „redakcji” pojawiają się również inne 
„dziennikarki” – Anna Krypczyk, którą znamy 
z młodzieżowego teatru „Tara-Bum” w roli 
wojującej z mężczyznami Ireny, która tłumaczy 
nieco zagubionej w dziennikarsko–feministycz-
nym świecie Urszuli, czyli Wiolecie Pietrasik, 
dlaczego ta nie jest żoną chirurga, tylko on jest 
... mężem dziennikarki. Publiczność oklaskiwała 
też próbującą swych sił na scenie już od 6 lat Ju-
dytę Stocką, w dobrze zagranej roli nieco naiwnej 
Anny, która zgodnie z ideową linią pisma walczy 
z mężczyznami, ale nie jest do końca przekonana 
czy słusznie; a podczas swoich nocnych dyżurów 
spotyka Artura Stasiaka, który wciela się w wiele 
postaci – policjanta, złodzieja, rektora wyższej 
uczelni, speca od podsłuchów, fałszerza ksiąg 
rachunkowych i in., a w każdej jest co najmniej 

doskonały. Najlepsza z dziennikarek „śledczych” 
Olga czyli Lucyna Wieczorek zapewniała: — Na 
co dzień tak się nie wyrażam — nawiązując do 
padających ze sceny mocnych słów. Obawiano 
się reakcji, jakie mogą wywołać; zupełnie nie-
potrzebnie. No i Kamila Oleszczak (Yvonne), 
która ma przede wszystkim zabójczo wyglądać..., 
a która wspólnie z A. Stasiakiem jest w teatrze 
od jego początku – wystąpili w spektaklu Fredry 
„Pierwsza lepsza” i utrzymanym w konwencji 
absurdu „Czarnym kwadracie”. „Rondo” nie 
udałby się bez Tomasza Porembskiego (realizacja 
światła i dźwięku), Aleksandry Mrok–Rutkowskiej 
(oprawa plastyczna), Andrzeja Wyżgoła i Bogdana 
Niemczyka (scenografia).

B. Schaeffer powiedział też: — Chcę, by widz  
w teatrze śnił, a nie żeby sprawdzał, czy wszystko 
jest na miejscu. Piszę sztuki dla marzycieli, nie dla 
kontrolerów. Dla marzycieli, grupki pasjonatów,  
z myślą o integracji lokalnego środowiska i tłumów 
widzów, powstają takie właśnie spektakle jak 
„Rondo” czy „Śnieżka kontra Śnieżka”, opracowa-
ny również przez Izabelę Karwot, ale już z innym 
zespołem aktorskim, a nawet dwoma – grupką po-
nad 15 dzieciaków i ich opiekunką Anną Jurczyk 
oraz rodzicami–prześmiewcami, którzy popularną 
bajkę przerobili na modłę dorosłych. Zabawa 
była przednia! Oprawę muzyczną przygotował 
Tomasz Paszenda, a kostiumy wykonała Katarzy-
na Wielesiewicz. To już kolejne po „Calineczce”  
i „Królowej śniegu” przedstawienie dla dzieci, ale 
z pewnością nie ostatnie, bo pasja i chęć występów 
scenicznych jest wielka. 

Potwierdza się to również w innej części miasta 
– cyklicznie w Klubie Energetyka prezentowane są 

Na początku było... „Rondo” 
Bogusława Schaeffera w wykonaniu 
teatru „Godzina Później” z Domu 
Kultury Boguszowice. Później 
na tej samej scenie było bajkowo  
i pastiszowo, gdyż wystąpiły dzieci, 
a po nich opowieść o królewnie 
Śnieżce sparodiowali dorośli. I myli 
się ten kto sądzi, że trzy premiery 
w miesiącu to wszystko, na co 
stać teatry amatorskie w naszym 
mieście. Tak byłoby, gdyby nie 
„Maleńkie sztuki dla bałaganu”, 
ale po kolei...

1. W redakcji, która powstała  
w DK w Boguszowicach do-
minują panie... Podobnie jak  
w „GR”, ale na tym podobień-
stwo się kończy...  

2. Z myślą o najmłodszych i nieco 
starszych mieszkańcach Bogu-
szowic przygotowano spektakl 
„Śnieżka kontra Śnieżka”.

3. A to już inna scena i inna pre-
miera – „Teatr z Nazwą” i jego 
„Maleńkie sztuki...”.

Zdjęcia: s.    

Maleńkie sztuki dla... rozrywki

1.

3.

c.d. na stronie 33
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Wspólne świętowanie uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli dziel-
nicowego samorządu, duchownych i zaproszonych gości, rozpoczęło się mszą 
św. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku szkoły, gdzie uczniowie 
przygotowali akademię poświęconą życiu i działalności duchownego. W jej 
trakcie wyróżniono także uczniów, którzy wcześniej  przygotowali rysunki i pi-
sali wiersze na temat patrona, dowodząc tym samym, że życie ks. Blachnickiego  
i jego działalność nie jest im obca.

Najważniejszym punktem uroczystości było podpisanie przez dyrekcję szko-
ły, przedstawicieli Rady Rodziców i samorząd uczniowski „Listu Jedności”.  
W związku z toczącym się procesem beatyfikacyjnym kapłana, zostanie on wysłany na 
ręce papieża Benedykta XVI do Watykanu oraz do innych szkół noszących imię ks. Fran-
ciszka Blachnickiego. SP nr 35 w Chwałowicach  liczy sobie 14 lat, zaś od 4 lat nosi imię  
ks. Franciszka Blachnickiego. W szkole istnieje izba pamięci poświęco-
na patronowi, w której z roku na rok przybywa eksponatów, związanych  
z jego działalnością. W tym roku izba wzbogaciła się o ornat duchownego  

z okresu jego po-
sługi duszpaster-
skiej w kościele  
w Rydułtowach.

W  c z e r w c u 
ub. roku szkoła 
otrzymała swój 
sztandar. Obec-
nie kształci się  
w  n i e j  3 0 2 
uczniów, którymi 
opiekuje się 26 
nauczycieli.

— Wpływ pa-
trona na co dzień 
w szkole jest wy-

raźnie odczuwalny 
— twierdzi dyrektor SP nr 35 Artur Mielczarek. Widać to także po osiągnięciach 
uczniów, udanie reprezentujących swoją szkołę w konkursach przedmiotowych, jak  
i w zawodach sportowych, zwłaszcza w piłce nożnej i koszykówce. 

Poza obchodami urodzin duchownego w Chwałowicach, pamięć kapłana 
uczczono także i w „starym” kościele Matki Boskiej Bolesnej. Wieczorem odbyła 
się tam droga krzyżowa „słowami księdza Franciszka Blachnickiego”, następnie 
msza św., a po niej spotkanie poświęcone założycielowi oazowego Ruchu Świa-
tło–Życie.                                                                                                            Fr

Ksiądz Franciszek Blachnicki jest bez wąt-
pienia wyjątkową postacią. Przyszedł na świat w Rybniku 
w marcu 1921 roku i został ochrzczony w kościele Matki 
Boskiej Bolesnej. Pochodził z rodziny Marii z Möllerów  
i Józefa Blachnickiego. Jego ojciec był pielęgniarzem  
w rybnickim szpitalu przy ul. Gliwickiej. Jednak wkrótce 
Józef otrzymał przydział do szpitala w Tarnowskich Górach, 
gdzie wyprowadził się wraz z całą rodziną. Tam właśnie 
Fr. Blachnicki ukończył gimnazjum i w 1938 r. zdał maturę. 
Jednak nie było mu dane długo cieszyć się młodością, bo-
wiem rok później wybuchła II wojna światowa. Franciszek 
brał udział w kampanii wrześniowej, a po jej zakończeniu 

– w działaniach organizacji kon-
spiracyjnych. Jego działalność 
dość szybko została wykryta 
przez Niemców i w 1940 r. 
został ujęty przez Gestapo. Jako 
jeden z pierwszych więźniów 
trafił do obozu w Oświęcimiu. 
Po kilkunastu miesiącach został 
skazany na karę śmierci przez 
zgilotynowanie i przeniesiony 
do więzienia w Katowicach, 
gdzie miał oczekiwać na wyko-
nanie wyroku. Jednak z nie do 
końca wyjaśnionych przyczyn 

wyroku nie wykonano, a karę śmierci zamieniono na wię-
zienie do czasu zakończenia wojny. Franciszek Blachnicki 
uznał swoje ocalenie za cud i obiecał poświęcić swoje 
życie Bogu. Było to, jak później wspominał, najważniejsze 
wydarzenie w jego życiu. Po zakończonej wojnie rozpo-
czął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Ukończył je w 1950 r., po czym aktywnie 
zaangażował się na rzecz pracy z młodzieżą. Duchowny 
gromadzący wokół siebie młodzież musiał szybko zwrócić 
na siebie uwagę komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. 
W 1961 r. ks. Balchnicki ponownie trafił do więzienia  
w Katowicach, tego samego w którym w okresie okupacji 
oczekiwał na wyrok śmierci. Został skazany na 13 miesięcy 
więzienia. Przez cały okres swojej działalności ks. Blachnicki 
był prawdopodobnie jednym z najbardziej inwigilowanych 
duchownych przez służby bezpieczeństwa.

 Od początku swojej pracy z młodzieżą, starał się nadać 
swoim działaniom formy bardziej zorganizowane, wyko-
rzystując własne przedwojenne doświadczenia harcerskie. 
W ten sposób w 1963 r. narodził się oazowy Ruch Świa-
tło–Życie. Ks. Blachnicki stale angażował się w coraz to 
nowe inicjatywy, zwłaszcza związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i uzależnieniom. Ogłoszenie stanu wojen-
nego w Polsce zastało duchownego w Rzymie. Nie mógł 
wrócić do Polski nawet po jego zakończeniu, ponieważ 
władze poszukiwały go listem gończym. Śledztwo w jego 
sprawie zakończono dopiero w 1992 r. Zamieszkał więc  
w niemieckim Carlsbergu, gdzie zmarł nagle w 1987 r. Do czasu 
swojej śmierci, działał nie tylko na rzecz młodzieży, ale także  
i narodów Europy Wschodniej walczących z komunizmem. 

Od 1995 r. toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego. W 2000 r. jego prochy zostały 
przeniesione z niemieckiego Carlsberga do Krościenka, 
gdzie przez 27 lat mieszkał i pracował. Za swoje zasługi 
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oświęcimskim.   

Fr

 Szkoła Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego 
w Chwałowicach obchodziła uroczyście 85. rocznicę urodzin 
swojego patrona. 

Urodziny patrona

„Ignaś” czeka...
 ... na zwycięzców VIII Konkursu Gawędziarzy „W Niewiadomiu po 

Śląsku”, który zaplanowano na maj. W konkursowe szranki w „godaniu” 
stanąć mogą przedszkolacy oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, bez 
względu na miejsce zamieszkania, a repertuar powinien składać się z jednej lub 
kilku gawęd śląskich, których wykonanie nie przekracza 7 minut. Jury oceniać 
będzie m.in. poprawność gwarową, interpretację tekstu, dobór gawędy, strój i grę 
aktorską. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają również statuetki „Ignasia”,  
a dodatkową atrakcją dla laureatów będzie udział w śląskim programie „Niedzielne 
Kafe Klachy” w Radio Fan.

Udział w konkursie należy zgłosić listownie, pocztą elektroniczną lub faksem, na 
adres DK Niewiadom, ul. Mościckiego 15, 44-270 Rybnik, tel./fax. 442 13 755, 
e-mail:niewiadom5@op.pl. Termin upływa 17 maja, a konkurs „W Niewiadomiu 
po Śląsku” odbędzie się 25 i 26 maja w DK Niewiadomiu. Zachęcamy więc do 
ćwiczenia śląskich „godek”.                                                                                  (S)  

Uczniowie szkoły pod tablicą upamiętniającą jej patrona.         Zdj.: Fr
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Wśród gości zaproszonych na jej otwarcie byli przedstawiciele Poczty 
Polskiej, władz miasta z wiceprezydent Ewą Ryszką, a także Gerhard Torz, 
którego kolekcja jest podstawą ekspozycji. Otwarcie poprzedził przygoto-
wany przez uczniów Gimnazjum Sióstr Urszulanek program artystyczny 
związany tematycznie z tym ważnym wydarzeniem historycznym. 

Przygotowania do wystawy stworzonej z ponad tysiąca eksponatów, 
trwały w rybnickim Muzeum przez blisko 8 miesięcy. Przygotowanie 
ekspozycji, której kuratorem jest Elżbieta Bimler–Mackiewicz, dał 

jednak niezwykły efekt. Wystawa w znakomitej części prezentuje zbiory 
Gerharda Torza. Jego kolekcja jest największym na świecie zbiorem 
walorów filatelistycznych, jakie znajdowały się w powszechnym obiegu 
pocztowym w okresie działalności na Górnym Śląsku Międzysojuszniczej 
Komisji Rządzącej w latach 1920–1922. Niektóre pamiątki plebiscytowe 
z jego zbiorów są unikatami, jedynymi zachowanymi egzemplarzami, jakie 
przetrwały do dzisiejszych czasów. Gerhard Torz pochodzi z Tarnowa 
Opolskiego, ale od wielu lat mieszka w Kolonii. Do Rybnika przybył 
z żoną Gabrielą, która wspomagała męża w przygotowywaniu ekspozycji. 
G. Torz z wykształcenia jest chemikiem, lecz jego zainteresowania doty-
czą przede wszystkim historii Górnego Śląska. Zdaniem kolekcjonera: 
...okres Plebiscytu jest zaledwie małym, ale niezwykle ciekawym czasem 
pięknej historii Górnego Śląska. Swoją pasję filatelistyczną rozwija od 
dzieciństwa, zaś zbieraniem pamiątek z okresu Plebiscytu zajmuje się 
od ponad 20 lat. Jego zbiory dotyczące Górnego Śląska liczą blisko 1500 
kart ekspozycyjnych, na których czasem jest po kilkadziesiąt znaczków, 

z tego, na wystawie w Rybniku jest prezentowana niemal połowa. Wcze-
śniej nie pokazywaną w Rybniku część kolekcji G. Torza można było 
zobaczyć dwukrotnie w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Poza jego 
kolekcją, na wystawie prezentowane są zabytki pocztowe z tego okresu, 
które przyjechały do Rybnika z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu. Także i rybnickie Muzeum zaprezentowało własne eksponaty 
pochodzące z czasów Plebiscytu. Do najciekawszych należą oryginalna 
urna plebiscytową, do której wrzucano głosy za Niemcami lub za Polską 
oraz sztandar z ukoronowanym Orłem Białym, ufundowany przez Wil-
helma Chrószcza z Rydułtów. Wystawie towarzyszą ciekawe wydawnictwa 
oraz szczególnie interesujące dla filatelistów – okolicznościowe karty 
pocztowe, datownik i koperty. Niezwykle ciekawe są materiały pokazujące 
działania propagandy w okresie Plebiscytu. Ekspozycja pozwala przyjrzeć 
się jakimi argumentami i jakimi metodami posługiwały się obie strony, by 
przekonać do swoich racji. 
Pozwala na trudny czas Ple-
biscytu spojrzeć nie oczami 
wielkiej polityki, ale z per-
spektywy zwykłego człowie-
ka stającego wobec wyboru  
przynależności państwowej. 
Zarówno dyrektor Muzeum 
w Rybniku Bogdan Kloch 
jak i Gerhard Torz nie kryli 
zadowolenia ze wzajemnej 
współpracy i wyrazili chęć 
jej kontynuacji.

Integralną częścią wysta-
wy, która potrwa do 4 czerw-
ca, było ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród laureatom 
Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego dla szkół, 
poświęconego Plebiscytowi, 
ogłoszonego przez  rybnickie 
Muzeum. Najlepsza okazała 
się drużyna z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Rybniku 
w składzie: Krzysztof Jarocki i Adam Konsek. Kolejne miejsca zajęły dru-
żyny z Gimnazjum Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich, Gimnazjum 
nr 11, Gimnazjum z Turzy Śl. i Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza. 
W zgodnej opinii laureatów i organizatorów, konkurs był  trudny, a niektóre 
z pytań stały na poziomie akademickim. Poprzez konkurs Muzeum chciało 
spopularyzować historię Śląska, a zwłaszcza historię najbliższego regionu 
w okresie plebiscytowym.                                                                           Fr

Plebiscyt odbył się w Niedzielę Pal-
mową, 20 marca 1921 r. W głosowa-
niu wzięło udział 97,5 % uprawnio-
nych. Za Niemcami głosowało ponad 
700 tys. uprawnionych (59,4%) a za 
Polską oddano blisko 500 tys. głosów 
(40,3%). W Rybniku, w mieście, także 
zwyciężyli Niemcy, zdobywając 4714 
głosów (70,7%), natomiast za Polską 
głosowało 1943 wyborców (29,1%). 
Jednak w całym powiecie rybnickim 
głosy za Polską zdecydowanie prze-
ważyły. Oddano ich ponad 52 tys. 
(65,2%) za Polską, zaś za Niemcami 
blisko 28 tys. (34,8%). Ostatecznego 
podziału Górnego Śląska dokonano 
po zakończeniu III Powstania Śląskie-
go na konferencji Rady Ambasadorów  
20 października 1921 r.

Wystawa i konkurs w rybnickim MuzeumZ okazji przypadającej w marcu br. 85. rocznicy 
Plebiscytu na Górnym Śląsku, Muzeum w Rybniku 
przygotowało wystawę „Znaczki, stemple pocztowe 
i materiały propagandowe z okresu Plebiscytu na 
Górnym Śląsku”. 

Historia na znaczku

spektakle w ramach „Dwóch teatrów”, imprezy, 
która już zyskała grono wiernych widzów. Ostat-
nio swoją premierę na deskach KE miał „Teatr 
z Nazwą”, który działa w tej placówce już od trzech 
lat. A zaczęło się od pasji czterech licealistek 
i Jadwigi Demczuk–Bronowskiej, która podjęła 
się reżyserii sztuki Grzegorza Sławińskiego pt. 
,,Nuda”. Wspólna praca zaowocowała I miejscem 
na Arlekinadzie 2004 w Pszczynie, Srebrną kurty-
ną na XV bielskich spotkaniach teatralnych w 2005 
r., III miejscem na Jubileuszowym Wojewódzkim 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w 
Częstochowie w 2005 r. Tym razem w zmienionym 
składzie przygotowano ,,Maleńkie sztuki dla 

bałaganu” Muzy Pawłowej. — Trudno teraz o do-
bre teksty dla dramatycznych teatrów amatorskich, 
a to sztuki dające wspaniałe możliwości aktorskich 
kreacji, mające w sobie sporą dawkę satyry na 
otaczającą rzeczywistość — ocenia J. Demczuk-
-Bronowska. Ciekawym pomysłem jest skrzynia. 
To z niej aktorzy wyjmują rekwizyty i stroje, 
w które ubierają się na oczach widzów i przenoszą 
nas do... urzędu, w którym nie tak łatwo zdobyć  
zaświadczenie, że nie jest się idiotą; do operowej 
garderoby, gdzie po latach spotykają się suflerka 
i artystka; za kulisy teatru, by rozwikłać historię 
„Hamleta”. 

Obecnie w skład teatru wchodzi pięcioro 
aktorów w wieku od 20 do 24 lat – doskonała 

Beata Kabzińska, którą pamiętamy z udanych 
recytatorskich występów, a która na scenie bawiła 
się równie dobrze, jak licznie zgromadzona w KE 
publiczność; wyraziste Hanna Korbel i Bogusława 
Sznajder, którym zdarza się zdradzić teatr dla 
filmowych produkcji oraz „nowi” Artur Goleń 
i Adrian Grad. „Maleńkie sztuki...” opracował 
muzycznie i światłem opatrzył Piotr Sobik. 

Rybnickie teatry amatorskie pozostają nimi 
tylko z nazwy – ich spektakle są coraz ciekawsze 
i dojrzalsze; a poza tym wszelkie potknięcia łatwiej 
wybaczymy znajomemu, koleżance, sąsiadce czy 
córce, którą widzimy na scenie niż artyście przez 
duże A. 

(S)
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Uniwersytet III Wieku zaprasza na 
zajęcia do swojej siedziby przy 

ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654
Program zajęć na maj:

18 marca swoje 100. urodziny obchodziła pani Józefa Kołodziejczyk, 
mieszkanka dzielnicy Rybnik–Północ.

Jubilatka urodziła się w jednej z najbardziej znanych, zwłaszcza ze słyszenia, polskich 
miejscowości – w Szczebrzeszynie na Zamojszczyźnie. Rybniczanką jest od grudnia 1995 
roku, wtedy to zamieszkała w domu swojego syna Władysława przy ul. Strzeleckiej. Wiele 
lat wcześniej, podobnie jak trzej bracia i siostra, opuścił on rodzinne strony i przyjechał 
za chlebem na Śląsk.

Pani Józefa, ku radości domowników, jest osobą niezwykle pogodną. Ma też znakomitą 
pamięć, o czym najlepiej świadczy fakt, że prezydenta Adama Fudalego, który zjawił się 
u niej z życzeniami przywitała recytując z pamięci przez dobrych kilka minut wiersz traktujący 
o bogobojnym życiu i miłosierdziu Stwórcy. Pytana o lata młodości wspomina m.in. wyda-
rzenia ze swej rodzinnej miejscowości związane z wybuchem pierwszej wojny światowej.

Jej mąż Paweł, który zmarł w 1973 roku, był w Szczebrzeszynie komendantem ochot-
niczej straży pożarnej, ona sama zajmowała się domem i wspólnie z mężem niedużym 
gospodarstwem. Za polityką nie przepada, ale codziennie po południu ogląda swój ulu-
biony serial „Modę 
na sukces”. Docze-
kała się już ośmior-
ga prawnucząt, a jej 
potomkowie żyją też 
w Australii i Stanach 
Zjednoczonych.

Pani Józefa jest 
przekonana, że jej 
piękny jubileusz, to 
boża zapłata za cięż-
ką pracę i uczciwe 
życie. 

Do gratulacji przy-
łącza się również 
„GR”.

Tekst i zdj.:(W) 

• Od 1.05. do 3.05. – UTW nieczynny
• 3.05., środa – udział w uroczystościach ogólno-

miejskich
• 4.05., czwartek, godz. 12.00 – Dyżur prawniczy 

– mec. Janusz Grzybczyk
• 4.05., czwartek, godz. 13.00 – Spotkanie z p. Grze-

gorzem Łubczykiem b. ambasadorem RP na Wę-
grzech

• 8.05., poniedziałek, godz. 12.00 – Warsztaty malar-
skie

• 8.05. i 9.05.,poniedziałek i wtorek –Wycieczka do 
Warszawy

• 8.05., poniedziałek, godz. 15.15 – Warsztaty inter-
netowe

• 10.05., środa, godz. 13.00 – „Udar mózgu” – 
dr Bożena Bijata

• 11.05., czwartek, godz. 11.00 – „Józef Piłsudski – twór-
ca niepodległej Polski” – ppłk. Tadeusz Dłużyński

• 15.05., poniedziałek, godz. 11.00 – Medycyna 
niekonwencjonalna

• 16.05., wtorek, godz.10.00 – „Odnawialne źródła 
energii”- prof. dr hab. inż. Jan Składzień

• 16.05., wtorek, godz. 12.30 – Wycieczka w ramach 
V Dni Ziemi, Wody i Powietrza do Palmiarni w Gli-
wicach – zbiórka na ul. Rudzkiej

• 17.05.,  środa, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy- mec. 
Szczepan Balicki

• 18.05., czwartek, godz. 11.00 – „Współczesne  proble-
my ochrony środowiska” – dr Jan Rzymełka – Poseł 
na Sejm RP.

• 22.05., poniedziałek, godz. 12.00 – Warsztaty ma-
larskie

• 23.05., wtorek, godz. 13.30 – Spotkanie solenizanc-
kie

• 25.05., czwartek, godz. 11.00 – „Technika przekazu 
telewizyjnego” – Zdzisław Mencel 

• 29.05., poniedziałek, godz. 11.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna

• 5.05., środa, godz. 10.30 – „Dzień Dziecka” – pre-
miera bajki p.t. „Karolinka” J. Mandery dla dzieci 
z Przedszkola nr 7.

Jubilatka w otoczeniu 
rodziny – córki Marii 
oraz syna Władysława 
z  zaproszonym go-
ściem. 

— Już po raz trzynasty organizujemy Rybnic-
kie Dni Promocji Zdrowia, ale po raz pierwszy 
mają one taki charakter. Dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej możemy 
pozwolić sobie na taką wielość 
imprez — mówiła prezes świę-
tującego 10–lecie istnienia 
Regionalnego Towarzystwa 
Oświaty Zdrowotnej Mariola 
Kujańska. Wielość, o której 
mowa potwierdziła się już 
podczas konferencji, wzbo-
gaconej sesjami naukowymi z 
udziałem wybitnych specjali-
stów z różnych dziedzin. Prof. 
Jerzy Woy–Wojciechowski z 
Polskiego Towarzystwa Le-

karskiego w Warszawie przedstawił referat 
„Muzyka i medycyna, czyli sztuka i cierpienie”, 
prof. Barbara Zahorska–Markiewicz radziła 
„Jak zapobiegać otyłości”, a dr Janusz Bolek 
z Polskiego Towarzystwa Medycznego z Czech 
mówił o chorobie wieńcowej. To tylko niektóre 

z wielu tematów, z jakimi 
mogli zapoznać się uczest-
nicy konferencji. Mogli 
też dowiedzieć się jak to 
wszystko się zaczęło... 

Regionalne Towarzy-
stwo Oświaty Zdrowotnej 
utworzono w lutym 1996 r. 
Z inicjatywą wyszła grupa 
osób ze stacji sanitarno-
-epidemiologicznej, Po-
radni Psychologiczno–Pe-
dagogicznej, rybnickiego 
szpitala i urzędów miast w 

Rybniku i Żorach, a celem było powołanie do 
życia towarzystwa nakierowanego na rozwój 
oświaty zdrowotnej i promocję zdrowia, na 
kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych 
ogółu społeczeństwa, uczącego odpowiedzial-
ności za zdrowie własne i innych. Pod decyzją 
o powołaniu RTOZ podpisała się obecna 
w Rybniku przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Oświaty Zdrowotnej w Warszawie Halina 
Osińska, która podczas konferencji wiele 
miejsca poświęciła europejskiej strategii działa-
nia w wyrównywaniu różnic w zdrowiu.  

Podczas pierwszego walnego zebrania RTOZ 
przewodniczącą została Danuta Mrozek, 
a skarbnikiem – Małgorzata Grabowska. Przy 
okazji jubileuszu obie panie uhonorowano 
kwiatami, a pierwsza prezes rybnickiego to-
warzystwa nie kryła radości z jego osiągnięć: 
— Cieszę się, że wprowadziliście towarzystwo 
na międzynarodowe wody — mówiła D. Mro-

c.d. ze strony 34

Pracują(c) dla zdrowia
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— To dopiero paradoks – nie byłem na 
olimpiadzie a dostałem medal — żartował 
pan Jerzy Rydygiel, który wspólnie  
ze swoją żoną Heleną i innymi jubi-
latami świętował w Urzędzie Miasta 
uroczystość Złotych Godów.

A dokładnie mówiąc... Szmaragdowych 
Godów, bo państwo Rydygielowie przeżyli 
wspólnie już 55 lat! Poznali się w pracy – obo-
je pracowali wówczas w hurtowni Związku 
Gospodarczego Spółdzielni „Społem”. Mają 
jedną córkę, która jest prawnikiem i mieszka 
w Katowicach. — Nie było czasu kupić drugiej 
córki — żartuje pełen werwy i krzepy pan 
Jerzy. A skąd w nim tyle optymizmu i siły? 
— Najważniejszy jest miód i słodycze — prze-
konuje, opowiadając o miłości do cukierków, 
w której to pasji różni się zdecydowanie od 
swojej żony; w tym też się uzupełniają. On 
wspomina turnieje szachowe i grę w warcaby 
oraz nieodzowną umiejęt-
ność liczenia, w której nadal 
bryluje, narzekając na dzi-
siejszą młodzież, która bez 
komputera nie potrafi pora-
dzić sobie z liczbami. Lubi 
codzienne długie spacery, 
żarty i opowiadanie dow-
cipów, o czym przekonali 
się uczestnicy spotkania. 
Ona – jak mówi, interesuje 
się wszystkim: — Kiedyś 
wyczytałam całą bibliotekę 
— wspomina. Teraz ma 
w domu tyle gazet, że nie 
nadąża z ich czytaniem.  
A miłość do słowa, nie tylko 
pisanego, zaprezentowała 
podczas jubileuszu Złotych 
Godów, wygłaszając mono-
log, którego nauczyła się  
w wieku 16 lat. — Skutkiem 
jakiejś nagłej klęski zniknął 
cały naród męski — recyto-
wała z pamięci pani Helena, 
a zakończyła nawiązaniem 
do małżeńskich jubileuszy: 
— Z mężczyznami wielka 
bieda, lecz bez mężczyzn 
żyć się nie da. Pani Helena 
mówi, że jej siostra pamięta 
więcej podobnych monolo-
gów; wspomina też początki 
harcerstwa na ziemiach 
polskich i przedstawienia 
amatorskie, w jakich uczest-
niczyła. Jak się okazuje, 
miłość do liczb była nie 
tylko domeną pana Jerzego, 

który pracował w handlu, ale i pani Heleny, 
która była zastępcą głównego księgowego  
w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego. 
Maturę zdawała w wieku 42 lat; była zwol-
niona z języka polskiego i matematyki, taka 
była dobra. Oboje nie kryją swojego wieku  
i opowiadają, jak z chęcią zajmują się domem 
– pan Jerzy mimo swoich 84 lat chwali się, że 
zrzuca węgiel „hercówą” i codziennie stara 
się przejść 3 tys. kroków.

Szmaragdowi jubilaci oraz pary, które 
mają o 5 lat mniej małżeńskiego stażu, 
spotkali się w UM Rybnika z prezydentem 
Adamem Fudalim i kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Marią Cwenar. Odebrali 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
– pierwsze przyznane przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego oraz życzenia, kwiaty 
i upominki. A 50 lat przeżyli wspólnie: 
Bronisława i Józef Boberowie, Lidia  

i Hubert Brudny, Wanda i Antoni Dola, 
Ewa i  Alfred Dyrbusiowie,  Wanda  
i Stanisław Fyrlowie, Natalia i Stanisław 
Groborzowie,  Hildegarda i  Alojzy 
Kąskowie, Wanda i Stanisław Kisielewscy, 
Teresa i Bolesław Konskowie, Lidia 
i Franciszek Kuklowie, Małgorzata  
i Franciszek Machnikowie, Agnieszka  
i Konrad Pawliczkowie, Janina i Czesław 
Rasińscy,  Laurencja  i  Franciszek 
Rubinowie, Wanda i Alfred Szymałowie, 
Aniela i Emrych Szymiczkowie, Krystyna 
i  Al fred  Ulr ichowie ,  Maria  i  Jan 
Wenckowie. 

Więcej par z takim animuszem, jak 
państwo Helena i Jerzy Rydygielowie,  
a wiara w instytucję małżeństwa pozostanie 
niezłomna. 

Tekst i zdjęcia: (S)

Złote Gody

Miód na długowieczność?

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



Ale ostatnio wpadły mi w ręce badania sta-
tystyczne liczby wiernych uczęszczających na 
niedzielne msze do kościoła. Otóż, posiłkując 
się sportową terminologią, pierwsze miejsce 
w Polsce przypada wiernym archidiecezji 
katowickiej! A więc u nas, na Śląsku, do ko-
ścioła w niedzielę chodzi 60% (!) wiernych, 
zaś w diecezji sosnowieckiej tylko 36% (!). 
Oczywiście takie badania mają jeszcze więcej 
wątków, można je roztomajcie interpretować, 
ale z pewnością Ślązoki nie muszą się wstydzić! 
A jak wygląda  nasza pobożność z perspektywy 
naszych regionalnych tradycji?

Solidność w pobożności
Na przestrzeni dziejów Ślązoki wyćwiczyły się 

w dobrej robocie i ten obyczaj solidnej pracy 
z fabryk i kopalń przenosił się potem na życie 
codzienne, również na sprawy religijne. Całko-
wicie nie do pomyślenia było, aby... prawdziwy 
Ślązok niy poszoł na niydzielno mszo.

Codziynnie na mszo
W latach 70. XX wieku, kiedy byłem mi-

nistrantem, obserwowałem jak wielu ludzi 
przychodzi codziennie na msze. W pierwszy 
czwartek, piątek i sobotę miesiąca kościół 
wypełniał się po brzegi. Wszyscy ludzie przy-
stępowali także do komunii. Z przerażeniem 
wtedy myślałem, że... i jo na starość byda musioł 

tak wczas do kościoła dziynnie łazić! Ale dzisiej 
se myśla, że to chyba jest bardzo fajnie: być na 
pyndzyji, przynść sie wczas rano do kościoła na 
mszo, potym idąc nazod kupić se bułki i zjeść  
w doma śniodanie.... i tak codzinynnie pożytecz-
nie dziyń zaczynać!

Wszyscy na różaniec
Do dzisiaj jeszcze na śląskich wsiach panuje 

zwyczaj, że na msze szkolne w tygodniu oraz 
na nabożeństwa majowe czy różańcowe chodzi 
stosunkowo dużo ludzi. Najciekawszy jest ró-
żaniec. Jest on... cołki październik po połedniu. 
Jest już wtedy ćma. Dzieci noszą taszlampy, 
czyli latarki, a po kościele idzie sie powygupiać, 
pozolycić, innym w oczy poblyndować czyli 
poświecić. Podobne atrakcje niesie Adwent, 
kiedy wczas rano chodzi się z lampionami  
i czeko na Wilijo.

Kościół w kożdyj wsi?
Systematyczność Ślązoków w sprawach 

kościelnych nie wypływała tylko z faktu, że do 
kościoła mieli oni blisko. Niy w kożdyj wsi był 
kościół! Przykładem jest Rybnik. Jedyna parafia 
M.B Bolesnej jeszcze w 1920 roku obejmowała 
teren od Przegędzy do Radszów i od Chwałęcic, 
po Ochojec i Paruszowiec. Dzisiaj na tym terenie 
jest około 25 parafii. A zatem niektórzy ludzie 
do kościoła mieli bardzo daleko.

Mszo na wczasach
Opowiadał mi kiedyś stary dyrektor jednego 

z domów wczasowych na Pomorzu: było regu-
łą, że kiedy przyjechały na wczasy Ślązoki, to 
zaraz na początku, podczas wpisywania się do 
księgi meldunkowej, pytali recepcjonistę, gdzie 
tu jest kościół i, o której są w niedziele Msze.  
To pokazywało religijną solidność Ślązoków.

Kozanie o kartoflach
Śląskie duchowieństwo było zawsze z ludem, 

nie bratało się nadmiernie z warstwą kupiecką 
czy szlachecką, jak to bywało w innych czę-
ściach Polski. Śląski farorz był z ludem, ale  
i z tego prostego ludu w olbrzymiej części 
się wywodził – stąd lepiej go rozumiał. Moja 
babcia powtarzała zawsze, że... ich farorz to 
był chop bardzo praktyczny. Na niedzielnych 
kozaniach uczył nie tylko wiary i pobożności, 
ale również m.in. jak się przygotować na święto-
wanie niedzieli... suchejcie baby! Musicie sie już  
w sobota nudle ukulać i pokroć, kartofle na klu-
ski połobiyrać, miynso przirychtować i kapusta 
pokroć....., żeby sie tela w niydziela nie narobić 
i lepij dzień świynty świyncić. Amyn!

Teksy i zdj.: Marek Szołtysek

Święta Wielkanocne, podobnie jak święta Boże-
go Narodzenia, zawsze przybliżają nas do spraw 
boskich i kościelnych. Oczywiście! Dodatkowo 
każdy Ślązok jest skłonny powiedzieć, że śląska 
pobożność jest „lepsza” niż w innych regionach 
Polski. Rozumiemy! Tu działają siły dobrej sa-
mooceny! To w sumie dobrze, że Ślązoki mówią  
o Śląsku dobrze!

Pierwsze miejsce 
pod względem fre-
kwencji na mszach 
w Polsce przypada 
wiernym archidie-
cezji katowickiej 
– to tylko badania, 
ale dla Ślązoka to 
miła informacja.
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Tak już chyba będzie zawsze, że kwie-
cień i maj będą miesiącami, kojarzącymi 
się nam z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II. No bo w kwietniu zmarł, a w maju się 

Na zdjęciu nr 42/1 Stefania Wojtyła siedzi w głębi klasy, podobnie 
jak na zdjęciu nr 42/2, na pierwszym planie dwoje innych nauczycieli. 
Z lewej – Maria Paryż i z prawej – Stanisław Masarczyk. A może ktoś 
jeszcze ma jakieś wiadomości o ciotce Stefanii?

urodził. Dlatego w naszym albumie prezentujemy dwie niepublikowane 
dotąd fotografie, na których jest ciocia papieża – Stefania Wojtyła, która 
– jak wszyscy już chyba wiedzą, była nauczycielką w szkole w Stodołach. 
Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Jana Magiery ze Zwonowic. 
Oba zdjęcia zrobiono w latach 1953–1955 w Szkole Podstawowej 
w Stodołach. (Budynek jeszcze istnieje, ale szkoły już tam nie ma). 

W IV LO w Chwałowicach odbył 
się wielki finał IX Konkurs Wiedzy 
o Rybniku. Wzięli w nim udział ucznio-
wie wiekszości rybnickich gimnazjów 
i szkół średnich. Około pięćdziesięciu 
finalistów pisało test i wypracowanie 
w dwóch kategoriach szkół – podsta-
wowych i gimnazjów. Oto przykładowe 
pytania – wpisz brakujące daty lub 
nazwy (patrz ramka obok).

Na niełatwe pytania młodzież 
odpowiadała wyjątkowo dobrze 
i nie było uczestnika, który oddałby 
test konkursowy z rażąco małą ilo-
ścią punktów. Cieszy więc, że mło-
dzi ludzie chętnie uczą się dziejów 
i współczesności swojego miasta. 
Trzeba jednak dodać, że organi-
zatorzy tego bardzo popularnego 
konkursu nieustannie dbają, aby 
wiedza o Rybniku opłacała się. Tę 
opłacalność wyrażają cenne nagro-
dy, którymi już od dziewięciu lat 
są dwa rowery górskie, oraz inne 

cenne nagrody. Dobroczyńcami 
tego konkursu są Urząd Miasta, 
IV LO w Rybniku–Chwałowicach 
i Wydawnictwo „Śląskie ABC”.

W tegorocznym konkursie 
w kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zdobyli – Jan 
Bąkowski z SP 1 (Śródmieście); 
drugie – Bartosz Babczyński z SP 
34 (Smolna), a trzecie miejsce – Pa-
weł Szymura z SP 34 (Smolna). 
Natomiast w kategorii gimnazjów 
zwyciężył – Ireneusz Bugański 
z G 7 (Boguszowice Osiedle); dru-
gie – Magdalena Pietruszka z G 2 
(Maroko–Nowiny) i trzecie miejsce 
Anna Skrzypiec z G 7 (Boguszo-
wice–Osiedle). Gratulujemy!

Tekst i zdj.: szoł
P.S. Prosimy o uzupełnienie 

tekstu w ramce. Spośród prawi-
dłowych odpowiedzi wylosujemy 
osobę, która otrzyma upominek.

IX Konkurs Wiedzy o Rybniku

Uczestnicy IX Konkursu Wiedzy o Rybniku

Ulica Kościuszki nie należy do najstarszych ulicy Rybnika. Po-

wstała dopiero wtedy, gdy w Rybniku wybudowano dwa ważne 

dla miasta obiekty. Był to dworzec kolejowy w .............roku, 

a później kościół świętego Antoniego ukończony w ............ roku. 

Dopiero gdy obie budowle już istniały powstała, łącząca je jakby, 

dzisiejsza ulica Kościuszki. Było to w ...........roku, kiedy burmi-

strzem Rybnika był ................................................................. . 

W tych czasach ulica ta nazywała się........................................ 

i dopiero w ................... roku przyjęła nazwę ulicy Kościuszki.

Wiedza musi się opłacać!

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 37

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. 42)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

42/1 42/2
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Nazwa szkoły Adres Typ szkoły Profil/zawód klasy
Zespół Szkół 
im. Powstańców Śląskich

Rybnik
ul. Kościuszki 41, tel. 42 22 787 I Liceum Ogólnokształcące ---------- 7

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących

Rybnik
ul. Mikołowska 18, tel.42 212 29 II Liceum Ogólnokształcące ---------- 7

IV Liceum 
Ogólnokształcące

Rybnik
ul. 1 Maja 93, tel.42 21 850 IV Liceum Ogólnokształcące ---------- 4

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1

Rybnik
ul. Małachowskiego 145, tel.739 42 39 VI Liceum Ogólnokształcące ---------- 4

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 2

44–270 Rybnik
ul. Rymera 24

VII Liceum Ogólnokształcące ---------- 3
Technikum Nr 5 technik technologii odzieży 1

V Liceum Profilowane socjalny 0,5
zarządzanie informacją 0,5

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 5

fryzjer 1
ogrodnik 0,5
sprzedawca 0,5
krawiec 0,5
rzeźnik–wędliniarz 0,5

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3

Rybnik
ul. Orzepowicka 15a, tel.42 27 081 V Liceum Ogólnokształcące ---------- 6

Zespół Szkół 
Technicznych 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5

Technikum Nr 1 technik górnictwa podziemnego 2

I Liceum Profilowane

kształtowanie środowiska 2
elektroniczny 1
zarządzanie informacją 2
mechatroniczny 1

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 1

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 1

Zespół Szkół 
Mechaniczno–Elektrycz-
nych

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23

Technikum Nr 2 technik elektronik 1
technik elektryk 1

II Liceum Profilowane zarządzanie informacją 2
mechatroniczny 1

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 2

mechanik pojazdów samochodowych 1,5
mechanik - monter maszyn i urządzeń 0,5
operator obrabiarek skrawających 0,5
blacharz samochodowy 0,5
elektryk 0,5
elektromechanik pojazdów sam. 0,5

Zespół Szkół 
Ekonomiczno–Usługo-
wych

44-217 Rybnik
ul. Św. Józefa 30

Technikum Nr 3 technik hotelarstwa 1
kelner 1

III Liceum Profilowane
ekonomiczno-administracyjny 3
usługowo-gospodarczy 2
zarządzanie informacją 1

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 3

sprzedawca 2
piekarz 1
cukiernik 1
kucharz małej gastronomii 2

Zespół 
Szkół Budowlanych

44-200 Rybnik,
ul. Świerklańska 42

Technikum Nr 4 technik budownictwa 1
technik drogownictwa 1

IV Liceum Profilowane
kreowanie ubiorów 1
kształtowanie środowiska 2
zarządzanie informacją 3

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 4

malarz-tapeciarz 0,5
murarz 0,5
krawiec 1
stolarz 1
monter instalacji i urz.sanitarnych 1

Zespół 
Szkół Urszulańskich

Rybnik
ul. 3 Maja 22, tel. 42 28 750

Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek ---------- 3

Sieć szkół ponadgimnazjalnych miasta Rybnika na rok szkolny 2006/2007
więcej informacji na stronie naboru elektornicznego www.rybnik.edu.com.pl
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Przedłużająca się zimowa aura sprawiła, 
że w Rybniku inauguracja sezonu żużlowego 
– finał eliminacji krajowych Indywidualnych 
Mistrzostw  Europy – została przełożona na 
11 kwietnia. Pierwsze ekstraligowe spotkanie 
RKM Rybnik – KS Toruń z niedzieli 9 kwietnia 
przeniesione zostało na sobotę 15 kwietnia. Dwa 
dni później, w Poniedziałek Wielkanocny, rybni-
czanie zmierzą się w Częstochowie z miejscowym 
Włókniarzem, tydzień później w niedzielę 23 
kwietnia na torze w Rzeszowie – z Marmą Polskie 
Folie. Ekstraliga do Rybnika zawita ponownie 
30 kwietnia, kiedy to RKM na własnym torze 
zmierzy się z BTŻ Polonią Bydgoszcz.

Za rybnickimi żużlowcami są już nie tylko 
pierwsze treningi, ale i pierwsze starty w zawo-
dach. W otwierającym żużlowy sezon Kryterium 

Asów na torze w Bydgoszczy, Roman 
Poważny z dorobkiem 6 punktów został 
sklasyfikowany na 11 pozycji, a Roman 

Chromik z 2 punktami na miejscu 14. Również 
Łukasz Romanek ma za sobą pierwsze starty, 
tyle że w lidze angielskiej, w której reprezentuje 
barwy Arena Essex. 

Pod koniec marca w boguszowickiej hali 
sportowej odbyła się oficjalna prezentacja 
ekstraligowej drużyny RKM Rybnik. Przed 
żużlową galą kibice mogli zobaczyć wystawę 
pamiątek oraz trofeów zdobytych przez rybnic-
kich żużlowców. Najpierw na scenie pojawiły 
się legendy rybnickiego żużla: Jerzy Szczakiel, 
Andrzej Wyglenda, Antoni Fojcik i Mirosław 
Korbel oraz gimnastyk Leszek Blanik – fan 
rybnickiej drużyny. A potem w nowych plastro-
nach z siejącym postrach rekinem w roli głów-
nej, sami zawodnicy, których wywoływał trener 

Czesław Czernicki. Byli wszyscy za wyjątkiem 
Chrisa Harissa. 

Rybnickie gimnazjalistki najlepsze
Koszykarki Gimnazjum nr 2 (na zdj.) w Rybniku zwyciężyły w tegorocznym finale 

gimnazjady województwa śląskiego w koszykówce dziewcząt. W drodze po mistrzowski tytuł 
pokonały Gimnazjum nr 6 z Bytomia 65:23, a w wielkim finale okazały się lepsze od zawodniczek 
Gimnazjum z Pawłowic, pokonując je 56:41.

Turniej, który przebiegał pod hasłem „Graj z Lotosem – Lotos szkołom” odbył się w hali 
MOSiR w Boguszowicach i dzięki tytularnemu sponsorowi miał niezwykle uroczystą oprawę.  
W ceremonii otwarcia turnieju wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz Szkolnego 
Związku Sportowego, który był współorganizatorem tych zawodów. Po prezentacji drużyn i ofi-
cjalnym otwarciu turnieju, wyłonione w drodze eliminacji miejskich, rejonowych i wojewódzkich  
4 drużyny przystąpiły do walki o tytuł najlepszej na Śląsku wśród szkół gimnazjalnych.

Podczas uroczystej ceremonii wręczania nagród każdy zespół otrzymał puchar, a zawodniczki 
trzech najlepszych drużyn medale. Dodatkowo każda koszykarka otrzymała dyplom oraz puzzle 
o tematyce koszykarskiej. Najlepszą zawodniczką turnieju została rybniczanka Natalia Przekop. 
Tydzień później 
rybnickie gimna-
zjalistki repre-
zentowały woje-
wództwo śląskie 
w półfinale kra-
jowych. W Po-
lkowicach, gdzie 
odbywał się tur-
niej, rybniczanki 
zajęły 3 miejsce  
i odpadły z dal-
szej rywalizacji. 

„Krwawa” sobota
W tym roku mija pięćdziesiąt lat od momentu, 

 w którym rybnicka drużyna żużlowa wywalczyła swój 
pierwszy spośród dwunastu medali w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. Stowarzyszenie Kibiców  
i Sympatyków Rybnickiego Żużla „ROW Ryb-
nik” postanowiło w nietypowy sposób uczcić tę 
pamiętną datę. We współpracy z Oddziałem Tereno-
wym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Rybniku, Stowarzyszenie postanowiło 
zorganizować akcję honorowego krwiodawstwa dla 
sympatyków rybnickiego żużla. Pomysłodawcy liczyli 
wprawdzie na większą ofiarność kibiców, ale i tak 
sam pomysł, jak i postawa tych, którzy oddali swoją 
krew, uznać należy za duży sukces. W rybnickiej 
stacji krwiodawstwa prawie 6 litrów krwi oddało 
ponad 20 osób, chętnych było jednak więcej, ale  
z przyczyn zdrowotnych nie zostali dopuszczeni do 
udziału w akcji.  

Zagraniczna obserwacja
Na początku  kwietnia w Rybniku gościła kilkuosobowa delegacja z Bostonu, Brukseli 

i Warszawy w ramach europejskiego programu szkolenia wolontariuszy w zakresie 
udziału osób z upośledzeniem umysłowym w sportach zunifikowanych.W czasie dwu-
dniowego pobytu goście zorganizowali szkolenie z zakresu przeprowadzania ankiet z osobami 
z upośledzeniem umysłowym, co do ich odczuć związanych z uprawianiem sportu. Wzięli też 
udział w turnieju piłki nożnej zunifikowanej z udziałem zawodników z Rybnika oraz przyglą-
dali się zajęciom sportowo–rekreacyjnym na pływalni krytej MOSiR w Rybniku,  połączonym 

z nurkowaniem osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Po odwiedze-
niu Serbii i Czarnogóry oraz Austrii 
delegacja odwiedziła Polskę, w tym 
Rybnik, sprawdzając jak działają u nas 
sporty zunifikowane. — Są zachwy-
ceni atmosferą oraz działaniem ludzi 
na rzecz chorych dzieci i ich udziału  
w sporcie — tak krótki pobyt delegacji 
podsumowała Joanna Styczeń – koor-
dynator nowych inicjatyw Olimpiad 
Specjalnych Polska. 

Turniej dzielnic
Dom Kultury w Chwałowicach oraz Urząd 

Miasta Rybnika byli organizatorami XVII  
Drużynowego Turnieju Dzielnic Rybnika  
w szachach. Rywalizacja drużynowa dzielnic toczy 
się nieprzerwanie od 17 lat. Miłośnicy królewskiej 
gry spotykają się, by wyłonić najbardziej „szachową” 
dzielnicę, a warunkiem jej reprezentowania jest 
miejsce zamieszkania. Do tegorocznej rywalizacji 
przystąpiło 6 czteroosobowych zespołów. Najmłod-
szym uczestnikiem był siedmioletni Dawid Dzio-
dzio z Niedobczyc, a najstarszym Leon Podeszwa  
z Chwałowic. Faworytem byli ośmiokrotni zwycięzcy 
poprzednich rozgrywek – reprezentanci Smolnej. 
W rozstrzygającej potyczce „Smolnioki” pod wo-
dzą Krzysztofa Wołyńskiego okazali się lepsi od 
reprezentantów Nowin z kapitanem Andrzejem 
Bochenkiem. Na trzecim miejscu uplasował się 
gospodarze turnieju – Chwałowice. Kolejne miej-
sca zajęli: Rybnicka Kuźnia, Niedobczyce oraz 
Chwałowice–Familoki. W klasyfikacji młodzieżowej 
zwycięstwo odnieśli mieszkańcy Chwałowic, drugie 
miejsce zajęła młodzież z Rybnickiej Kuźni, a trzecie 
z Niedobczyc. Podczas uroczystego zakończenia 
dzielnicowej rywalizacji najlepsza dzielnica otrzy-
mała Puchar Prezydenta Rybnika oraz nagrody 
rzeczowe.

Przełożona inauguracja

Delegacja na basenie w towarzystwie prowadzącego zajęcia 
Andrzeja Myśliwca.

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

Skrzydło wschodnie (rosyjskie) w drużynie RKM–u, od le-
wej Renat Gafurow, Denis Gizatulin i Roman Poważny.



Hity na święta
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

Pracowici żeglarze
W ciągu dwóch pierwszych kwietniowych weekendów na wodach rybnickiego zalewu 

trzykrotnie rozegrano żeglarskie regaty. Połączone regaty Utex Ski Yachting, które pierwotnie 
miały odbyć się w marcu  oraz  regaty o Puchar Elektrowni Rybnik zainaugurowały żeglarski sezon 
w Rybniku. W rozgrywanych wspólnie regatach wystartowało 85 zawodników z 20 klubów z Polski, 
Słowacji i Litwy. Rozegrano 8 wyścigów, a w klasyfikacji Utex Ski Yachting do klasyfikacji łącznej 
zaliczono wyniki 2 slalomów rozegranych na stokach Stożka w Wiśle.

Spośród zawodników Energetyka Rybnik miejsca na podium wywalczyli: Wiktor Kobryń – dru-
gi w klasie Optymist, Iga Fojcik – trzecia w klasie Optymist, Bartosz Giemza – drugi w Utex Ski 
Yachting i trzeci w Pucharze Elektrowni w klasie Europa, Tomasz Duda i Jakub Bajor – kolejno 
drugie i trzecie miejsce w klasie Laser Radial.

Tydzień później rozegrano pierwsze z cyklu regat o Puchar Europy Centralnej w kl. Cadet roz-
grywanych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Niemczech. W regatach wystartowało 51 załóg 
z 19 klubów z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Niemiec. Po 6 rozegranych wyścigach zwycięzcami 
zostali żeglarze z Suwałk, a na drugim miejscu uplasowali się rybniczanie: Bartosz Giemza i Ma-
teusz Kozłowski.

Piłkarze jako pierwsi
Rozgrywki zakończyli piłkarze nożni, którzy brali udział w IV edycji Rybnickiej Ama-

torskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. 19 marca w hali widowiskowo–sportowej w Boguszowicach 
rozegrano ostatnie mecze, które po czteromiesięcznych rozgrywkach wyłoniły zwycięzców. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Spełniony Element (44 punkty), która aż o 6 punktów wyprzedziła drugą 
w tabeli drużynę Soccer Rybnik. Trzecie miejsce zajęli Niesłyszący Rybnik (36 punktów). Królem 
strzelców został Adam Stanek, zdobywca 46 bramek. W tegorocznej edycji ligi udział wzięło 11 
zespołów, a jej organizatorem, podobnie jak i w poprzednich edycjach był MOSiR Rybnik. W tym 
roku piłkarzy wspomogła restauracja Pizza Hut z Rybnika, która dla finalistów ufundowała poczę-
stunek. Ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, medale i dyplomy. Pod koniec listopada 
tego roku rozpocznie się V edycja ligi.

Skład zwycięskiej drużyny: Robert Szulik, Dariusz Piaścik, Krystian Przybyszewski, Arkadiusz 
Szymura, Kamil Zubrzycki, Grzegorz Szpakowicz, Krystian Krajewski, Sebastian Pamuła, Paweł 
Kępa, Albert Andrzejewski. 

Jazda na orientację
Izabela Kasza, zawodniczka UKS „Reflex” Rybnik zajęła I miejsce w kategorii K–12 

w Rowerowej Jeździe na Orientację w ramach I Rundy Pucharu Polski na zawodach 
w Kamieniu. Ewa Sowińska wywalczyła tam VII miejsce w kategorii K–17. W imprezie startowa-
ło 114 zawodników z czołowych klubów Polski:  z Poznania, Warszawy, Krakowa, Białegostoku, 
Wrocławia, Zdzieszowic, Chorzowa, Gliwic i Rybnika. Kolejna runda PP odbędzie się 20 maja 
w Gdańsku.

W latach 80., w związku z rosnącym zainteresowaniem kolarstwem górskim, Międzynarodowa 
Federacja Biegu na Orientację (IOF) postanowiła, oprócz zawodów biegowych i narciarskich, 
organizować także zawody w rowerowej jeździe na orientację (RJnO).  Od kilku lat rozgrywane 
są Mistrzostwa Świata, a także Puchar Świata w RJnO. 

Zainteresowanie tą dyscypliną pojawiło się w Polsce pod koniec lat 90. Od niedawna rozgrywane 
są zawody rangi Mistrzostw Polski, a we wrześniu tego roku w Jakuszycach odbędzie się jeden 
z etapów Pucharu Świata w Rowerowej Jeździe na Orientację.

Turystyczne zmagania 
102 osoby wzięły udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno–Krajo-

znawczym, którego etap miejski odbył się w Szkole Podstawowej nr 19. 
Dwudniowa rywalizacja była bardzo urozmaicona. Młodzi ludzie maszerowali na orientację, 

pokonywali kolarski tor sprawnościowy, rozwiązywali testy krajoznawcze, topograficzne i wiedzy 
turystycznej, sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy, 
a także z turystycznego ABC – rozpoznawali drzewa, rzucali do celu  i rozbijali namiot. Na starcie 
stanęły 34 trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z całego regionu. W najmłodszej grupie zwyciężyła drużyna SP nr 19 – Szymon Solich, Adam Mańka 
i Rafał Gelzok, który otrzymał również tytuł najlepszego „krajoznawcy”. W gronie gimnazjali-
stów bezkonkurencyjne okazało się koło „Kamzik” w składzie Dawid Stronczek, Marcin Szewda 
i Marcin Cieśla, a zwycięstwo w najstarszej grupie zdobyło koło „Zorientowani” z PTTK Rybnik 
– Dawid Wojaczek, Mateusz Drabiniok i Izabela Majnusz (na zdj.). Nagrodami dla najlepszych 
był sprzęt turystyczny, a dla uczestników przewidziano również wycieczkę po ziemi rybnickiej. 

 Organizatorem turnieju był Zarząd Od-
działu PTTK w Rybniku, który składa 
podziękowania za otrzymane dotacje z UM 
Rybnika, UM Żory oraz MOSiR-u z Czerwionki 
Leszczyn. Etap wojewódzki odbędzie się w maju 
w Rybniku.

(S)  

Waldemar Łysiak, 
Najgorszy. Wyd. Nobilis, 
Warszawa 2006.

Autor kilkudziesięciu 
książek dotykających jed-
nocześnie i historii, i współ-
czesności, „Najgorszym” 
kończy niejako trylogię, 
w której skład wchodzą 
książki „Dobry”, „Konkwi-

stador” i „Najlepszy” i tak trylogia przeistacza 
się w tetralogię. Cały cykl tylko z pozoru zaliczyć 
można do literatury politycznej, bo autora 
interesują głównie nie mechanizmy polityczne, 
ale relacje międzyludzkie. Choć Łysiak twier-
dzi przekornie, że wszystkie jego książki to „...
czytanki z życia zwierząt”, co o nas, ludziach, 
nie świadczy zbyt dobrze. Trudno się jednak na 
Łysiaka gniewać...

John Irving, Zanim Cie znaj-
dę. Wyd. Prószyński i Sp., 
Warszawa 2006.

Historia hollywoodzkiego 
gwiazdora szukającego prawdy 
o nieznanym ojcu, do którego, 
chcąc nie chcąc, staje się coraz 
bardziej podobny. A wszystko to 
w nieco odrealnionym i melancho-
lijnym stylu, ale ze sporą dawką 
specyficznego humoru. Jak na autora „Świata 
według Garpa” przystało...

Świetna figura przez 
całe życie. Edipresse 
Polska 2006.

Książka autorów  ma-
gazynu o zdrowiu Vita 
Prevention, chcąca nas 
przekonać, że... odchudza-
nie może być przyjemne. 

Daje praktyczne rady zarówno jeśli chodzi o fi-
zyczny, jak i psychiczny aspekt tak trudnego, jak 
odchudzanie, przedsięwzięcia. Ciekawy przepisy 
na niskokaloryczne posiłki, a nawet desery...Jak 
znalazł po zimie i po...świętach.

CD Rubikon, MJM Music 
Polska 2006.

Płyta, której gwiazdą jest nie 
wykonawca, ale...kompozytor, 
aranżer, dyrygent i człowiek wielu 
jeszcze talentów, w tym szcze-
gólnie niezbędnego w naszych 
czasach – talentu do kreowania własnej osoby 
i działalności. I nie piszemy tego złośliwie, bo 
Piotra Rubika bardzo lubimy. A na płycie znaj-
dziemy jego kompozycje w wykonaniu m.in.: 
Tytusa Wojnowicza, Katarzyny Skrzyneckiej, 
Edyty Górniak, Fiolki, Michała Bajora, Małgo-
rzaty Walewskiej i Marka Torzewskiego, a także 
wykonania orkiestrowe, w tym sygnał „Wiado-
mości”. Fajnie się słucha w aucie... 
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Rozwiązanie krzyżówki z nr. 
1 „GR” – „TOPAZ”. Nagro-
dy, dwa bony towarowe po 50 
zł każdy otrzymują: Helena  
Grochowska i Alicja Maluch 
z Rybnika

Pom
ysł i w

ykonanie konkursu: K
azim

iera D
rew

niok

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Tydzień w hotelu dla 2 osób 
(termin do uzgodnienia)

wycieczki dla 2 osób
• statkiem
• rowerem wodnym
• kajakiem

ul. Wodzisławska 56
www.rondomusic.pl

• gitara wartości do 300 zł 
(model do wyboru)

Encyklopedia Szkolna, Wyd. „Europa”

Bon podarunkowy wartości 250 zł

Nasz konkurs polega na odgadnięciu imion i nazwisk dwóch dawnych burmistrzów  
i dwóch współczesnych prezydentów Rybnika, zawartych w rebusikach w wielkanocnych 
pisankach. Litery zaznaczone w diagramie dają hasło, będące rozwiązaniem konkursu, 
które należy wpisać w jajeczka.

Wśród osób, które przyślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy nagrody. Na kartki 
z rozwiązaniem czekamy do 22 maja br. 

By nagrody były „trafione”, prosimy o zaznaczenie na kartkach jakie Państwa 
interesują.

1 8 12 4 6 11

9 5 7

10 13 3

2 14

1.

2.

3.

4.

Carrantuohill

Nominowana do tegorocznej nagrody 
Fryderyków folkowa grupa

płyty Session Natural Irish Jazz, kaseta 
VHS „Odkryj zieloną wyspę” i gadżety

usługa wybielenia zębów

ul. 3 Maja 7, 44–200 Rybnik, tel. 032/42 38 800

Śląskie 
Centrum 
Implantologii 
Stomatologicznej

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 41



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

na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Rybniku

zarządzam, co następuje:
§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, w roku 
2006, w wysokości 2 069,56 zł.

§ 2
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Ryb-
niku, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego w formie obwieszczenia, którego treść 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Jesienią ub. roku w Nie-
dobczycach powstał długo 
oczekiwany posterunek policji 
z siedzibą na osiedlu „Wrębo-
wa”. Niezależnie od dyżurów 
posterunkowych, w dzielnicy 
obecni są dzielnicowi. Przypo-
minamy ich sylwetki, by uak-
tualnić podział na rewiry. 

Młodszy aspirant Dariusz Pie-
ron pracuje w policji od 1991 r. 
Początkowo związany  by ł  
z „drogówką”, a od 1993 r. pełnił 

służbę na posterunku lokalnym w Niedobczycach, z któ-
rym, z niewielką przerwą związany jest do dziś. 

Pod opieką młodszego aspiranta D. Pierona znajdują się: 
część dzielnicy Niedobczyce, część Zamysłowa, Wrzosy i od 
niedawna oś. Kilińskiego.  Cały ten obszar liczy  około 9 tys. 
mieszkańców. Największym problemem są kradzieże złomu, 
najczęściej – w okolicach dworca Rybnik–Towarowy. Z osie-
dlem Kilińskiego związane są zagrożenia charakterystyczne 
dla dużych „blokowisk” – wybryki chuligańskie, niszczenie 
publicznego mienia itp. Jak mówił dzielnicowy D. Pieron: 
— Poza za tym rewir jest dość spokojny — i liczy, iż taki  
w dalszym ciągu pozostanie. Dla zapobiegania przestępczości 
wśród nieletnich D. Pieron współpracuje z dyrekcją Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Niedobczycach. Dużą wagę przykłada 
także do kontaktów z Radą Dzielnicy Niedobczyce, i, jak do 
tej pory, współpraca układa się znakomicie.  

Rewir mł. asp. D. Pierona obejmuje ulice: Cienista, 
Garbocze, Grota–Roweckiego (nr. parzyste), Gruntowa, 
Górnośląska (nr. od 2 do 36 tylko parzyste), Hetmańska 
(nr. parzyste), Hoża, Kazimierza Wielkiego, Krzyżowa 
(nr. nieparzyste), Krzywoustego, Leszczyńskiego, Letnia, 
Liściasta, Na Niwie, Niedobczycka, Odrodzenia, Plebiscy-
towa, Pod Lasem, Polna, Raciborska (nr. od 127  do 231), 
Reymonta (nr. od 29 do 67), Rolnicza, Skrzetuskiego, 
Smolna (nr. od 12 do 27), Stolarskiego, Strzelców Podcha-
lańskich, Ujejskiego, Wodzisławska (nr. od 100 do 228), 
Wołodyjowskiego, Witosa, Wyboista, Wrzosowa, Ziemo-
wita, Złota, Zagłoby. 

Kontakt: 42 11 020, tel. alarmowy 997

Zarządzenie nr 81/2006 Prezydenta Miasta  Rybnika z dnia 9 marca 2006 r.
w sprawie: miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy 

Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, w roku 2006. Prezydent Miasta Rybnika ogłasza 
zbiórkę zużytych baterii podczas obcho-
dów „V Dni Ziemi, Wody i Powietrza”,  
w dniach 15–17 maja 2006 r., w Labora-
torium Nowoczesnych Technologii Prze-
mysłowych Politechniki Śląskiej – Centrum 
Kształcenia Inżynierów, przy ul. Rudzkiej 
13 w Rybniku.

Osoby, które przyniosą co najmniej 10 
baterii i będą chętne do sadzenia drzew, 
otrzymają sadzonkę wybranego przez siebie 
drzewa z oferty Nadleśnictwa Rybnik. Od-
biór sadzonek odbywać się będzie w Szkółce 
Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Wielopolskiej 
6 w Rybniku.

 ...dzielnicowego 
W czasie spotkań mieszkańców z władzami miasta w ramach kończącego się cy-

klu zebrań sprawozdawczych rad dzielnic, działalność Straży Miejskiej  należała 
do szczególnie często podejmowanych tematów, budząc przy tym sporo emocji. 

Mieszkańcy chcieliby funkcjonariuszy z charakterystyczną szachownicą na czapkach widy-
wać częściej, chcieliby też by odpowiadający za ich dzielnicę strażnicy nie byli anonimowi. 

Na życzenie mieszkańców przybliżamy zatem sylwetki pięciu funkcjonariuszy 
odpowiedzialnych za pięć rewirów, na jakie podzielono miasto. 

Dziś dwa pierwsze rewiry.
Strażnik Stefan Jarząbek (na zdj. z lewej) jest rewirowym od pięciu lat.  

Od 1 kwietnia br. jest odpowiedzialny za dzielnice: Boguszowice, Chwałowice, 
Gotartowice, Kłokocin, Radziejów i Ligota–Ligocka Kuźnia.

Mł. inspektor Stanisław Czop funkcje rewirowego pełni również pięć lat. Od 
listopada 2005 r. odpowiada za  dzielnice: Maroko–Nowiny, Orzepowice, Stodoły, 
Chwałęcice, Rybnicka Kuźnia oraz Zebrzydowice.

Obaj mają do dyspozycji innych strażników, a także środki transportowe. Wyjeżdżają naj-
częściej na wezwanie mieszkańców lub akcje kontrolne przeprowadzane w całym mieście.

Do najczęściej podejmowanych działań w dzielnicach należą kontrole:
• posesji pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, 

kubłów, numerów porządkowych posesji
• dzielnic pod kątem opłacania podatku od psa i świadectwa szczepienia oraz za-

chowania ostrożności przy wyprowadzaniu psa i w przypadku zanieczyszczenia 
przez niego terenu

• koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych oraz  miejsc 
publicznych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu

• handlu na targowiskach
• prawidłowości parkowania pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych
• oznakowania ulic  

i parkingów osiedlo-
wych, a także:

• lokalizacja dzikich wy-
sypisk śmieci i działa-
nia dla ich usunięcia

•  r e a g o w a n i e  n a 
umieszczanie reklam 
i plakatów  w miej-
scach do tego nie-
przeznaczonych.
Kontakt: tel. 032 

– 4227254; w spra-
w a c h  b .  p i l n y c h  
tel. alarmowy 986.

...rewirowego

Zbiórka zużytych baterii

Poznaj swojego...
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kwiecień 2006

Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2005 rok

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

w wysokości 397.443.677 zł i wydatkami w wysokości 407.161.652 zł
– zakłady budżetowe, których przychody wyniosły 166.054.770 zł, 

a koszty 163.639.512 zł
– środki specjalne i dochody własne jednostek budżetowych, 

których przychody wyniosły 480.456 zł, a wydatki 1.286.517 zł
– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, których przychody wyniosły 11.126.715 zł, zaś koszty  11.093.017 zł
– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 

którego przychody wyniosły 392.235 zł, zaś koszty 181.176 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,2% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 33,46%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
 (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych)  24,53%
C. Subwencja ogólna 23,67%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych  0,65%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych  6,41%
F. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 3,26%
G. Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł  8,02%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2005 roku przedstawia się 
następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. PODATKI LOKALNE 60 332 848
Podatek rolny 322 702
– od osób prawnych 6 813
– od osób fizycznych 315 889
Podatek leśny 42 347
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej od rzemiosła

213 294

Podatek od nieruchomości 54 279 094
– od osób prawnych 43 656 947
– od osób fizycznych 10 622 147 
Podatek od spadków i darowizn 749 944
Podatek od posiadania psów 123 371
Podatek od środków transportowych 2 009 543  
– od osób prawnych 885 465
– od osób fizycznych 1 124 078
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 592 553
– od osób prawnych 353 348
– od osób fizycznych 2 239 205
II. OPŁATY LOKALNE 2 151 070
Opłata targowa 2 094 508
Opłata administracyjna 56 562
III. POZOSTAŁE OPŁATY 13 660 231
Opłata skarbowa 2 061 917
Opłata eksploatacyjna 5 154 981
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2 644 492
Opłaty komunikacyjne 3 798 841
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 16 830 768
V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 26 475 450
VI. INNE DOCHODY 13 525 972

Większe wpływy w stosunku do planu budżetu po zmianach osiągnięto 
w zakresie dochodów własnych (108%), w szczególności ze sprzedaży 
mienia (114%), odsetek od inwestowania wolnych środków (140%), 
opłat rejestracyjnych (147%) – ze względu na ciągle utrzymujący się zwiększo-
ny import używanych samochodów z innych państw Unii Europejskiej, oraz 
podatku od nieruchomości (103%) i czynności cywilnoprawnych (129%).

Ponadto na uwagę zasługują dodatkowe wpływy, jakie Miasto uzyskało 
w oparciu o art. 16 ustawy o drogach (współfinansowanie inwestycji drogowych 
przez inwestorów prywatnych). Łącznie z tego tytułu uzyskano ponad 4 mln 
zł. Na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej wpłat dokonały następujące 
firmy: PODALUX (OBI) Sp. z o.o. (930 tys. zł), Agata Sp. z o.o. (500 tys. zł), 
EXXONMOBIL POLAND (200 tys. zł), zaś na dofinansowanie przebudowy 
układu komunikacyjnego – rondo Raciborska–Dworek wpłaty dokonała 
firma Plaza Sp. z o.o. (2.540.127 zł).

Większe wykonanie zanotowano również w udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (107%). Po raz pierwszy przekazane 
udziały przekroczyły szacunki Ministerstwa Finansów.

Niższe wykonanie dochodów odnotowano także w środkach ze źródeł 
pozabudżetowych (73%),  w tym głównie z dotacji Funduszu Spójności 
na budowę kanalizacji. Jest to wynikiem między innymi:
– dłuższego od zakładanego okresu opracowywania i uzgadniania do-

kumentów przetargowych dla kontraktów 02.6 „Budowa kanalizacji 
w dzielnicy Chwałowice w Rybniku”, 02.7 „Budowa kanalizacji w dzielnicy 
Niewiadom Górny (Buzowice) oraz w gminach Gaszowice i Jejkowice” 
i 02.8 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia 
i Ochojec w Rybniku” ,

– problemów finansowych, a w konsekwencji ogłoszenia upadłości Przedsię-
biorstwa Robót Inżynieryjnych – Holding S.A. w Katowicach, będącego 
Liderem Konsorcjów na kontraktach 02.2 i 02.4/I. W związku z zaistniałą 
sytuacją powstały liczne opóźnienia, które spowodowały, że Wykonawca 
nie osiągnął wystarczających przerobów będących podstawą do wysta-
wienia faktur,

– wstrzymania przez Inżyniera Kontraktu prowadzenia robót na kontrakcie 
02.3 zawartym z Hydrobudową 9 Sp. z o.o. z Poznania z powodu złej 
jakości prac oraz niewystarczającego personelu technicznego ze strony 
Wykonawcy do nadzorowania robót,

– nie występowania przez Wykonawcę na kontrakcie 02.3 - Hydrobudo-
wę 9 Sp. z o.o. z Poznania z wnioskami o wystawienie Przejściowych 
Świadectw Płatności z uwagi na niekorzystny kurs EURO/PLN 
i oczekiwanie na rozstrzygnięcie sporu prowadzonego zgodnie 
z procedurą Międzynarodowej Izby Handlu w Paryżu (ICC). 
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych (wymagalne należności) 

wg stanu na koniec 2005 r. wyniosły 33.468.160 zł i stanowiły 7,7% 
należności budżetowych ogółem, w tym należności główne: 20.279.733 zł 
oraz odsetki: 13.188.427 zł. Dotyczyły one dochodów:
– podatkowych pobieranych bezpośrednio przez miasto: 17.016.239 zł 

oraz odsetki 12.916.356 zł, w tym:
• podatek od nieruchomości 15.342.493 zł (odsetki 11.889.190 zł)
• podatek od środków transportowych 1.528.792 zł (odsetki 904.410 zł)

– podatkowych przekazywanych przez urzędy skarbowe: 607.087 zł
– pozostałych dochodów budżetowych: 2.656.407 zł oraz odsetki 

272.071 zł.
2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,2% zakładanego 
planu, w tym:
• wydatki bieżące 97,0%
• wydatki majątkowe 88,0%
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 70,26% stanowią wydatki 
bieżące, a 29,74% wydatki majątkowe.
Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się 
następująco:
• transport 14,40%
• gospodarka mieszkaniowa 3,26%
• administracja publiczna 7,62%
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa 1,82%
• obsługa długu publicznego 1,63%
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 32,90%
• ochrona zdrowi  3,75%
• pomoc społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej 11,40%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,22%
• kultura 3,40%
• kultura fizyczna 4,40%
• pozostałe 2,20%

c.d. na stronie 44
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c.d. ze strony 43
W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne 45.154.291 zł
– dotacje – specyfikacja na stronie 45 141.585.383 zł
– utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 15.479.179 zł
– lokalny transport zbiorowy 18 605 916 zł
– oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne 8.369.769 zł
– zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej  3.526.059 zł
– świadczenia rodzinne; zaliczki alimentacyjne 15.668.431 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż.  6.722.654 zł
– dodatki mieszkaniowe  5.631.517 zł

–
remonty budynków placówek oświatowych oraz obiektów: 
kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej

10.933.431 zł

– odsetki od obligacji i pożyczek preferencyjnych 6 644 886 zł
– pozostałe cele i zadania 7.738.276 zł

Wydatki obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji zadań fi-
nansowanych przez budżet państwa – ogółem 1.755 tys. zł, w tym: Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej (187 tys. zł), zadania z zakresu 
administracji rządowej (1.528 tys. zł) oraz opieki społecznej (40 tys. zł).

Ponadto miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, 
finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 21.260 tys. zł  
(bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe).

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2005 r. przeznaczono 
121.102 tys. zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zosta-
ły na: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (43.790 tys. zł),  
drogi (22.496 tys. zł), kulturę fizyczna i sport (11.609 tys. zł),  
administrację publiczną (11.267 tys. zł), ochronę zdrowia  
(10.518 tys. zł), gospodarkę mieszkaniową (9.771 tys. zł), kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego (4.143 tys. zł), pomoc społeczną (2.379 tys. zł) oraz 
oświatę i wychowanie (2.293 tys. zł) między innymi na następujące zadania 
inwestycyjne (w nawiasach podano kwoty wydatków niewygasających):

– budowa sieci kanalizacyjnej 
w dzielnicach miasta 42.711 tys. zł (8.041 tys.zł)

– Obwodnica Północna Miasta 6.994 tys. zł (2.946 tys. zł)

– przebudowa skrzyżowania 
Raciborska–Dworek 3.840 tys. zł (14 tys. zł)

– przebudowa ul. Żorskiej 3.579 tys. zł (1.211 tys. zł)
– przebudowa drogi krajowej nr 78 3.572 tys. zł (3.366 tys. zł)

–
rozbudowa infrastruktury drogowej 
w dz. Kłokocin na potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw

3.400 tys. zł (3.400 tys. zł)

– przebudowa skrzyżowania 
Rudzka–Podmiejska 961 tys. zł (1 tys. zł)

– modernizacja hotelu „Olimpia” 9.290 tys. zł (13 tys. zł)

– modernizacja hotelu „Speedway” 
(obecnie „Arena”) 1.201 tys. zł 

– budowa budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Piłsudskiego 3.200 tys. zł (3.193 tys. zł)

–
rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 
5 na potrzeby Regionalnego Centrum 
Zarządzania Projektami Unijnymi

3.531 tys. zł (3.531 tys. zł)

– system monitoringu wizyjnego miasta 2.598 tys. zł (2.598 tys. zł)

– miejska sieć teleinformatyczna
 – sieć szerokopasmowa 1.150 tys. zł (1.150 tys. zł)

– budowa Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 3 9.400 tys. zł

–
remont i przebudowa budynków 
mieszkalnych na lokale socjalne 
przy ul. Ogrodowskiego

3.410 tys. zł (2.842 tys. zł)

–
kompleksowa modernizacja budynku 
Rybnickiego Centrum Kultury 
na potrzeby mieszkańców regionu

 4.080 tys. zł (1.055 tys. zł)

W 2005 roku w szpitalu miejskim zrealizowano m. in. następujący 
zakres prac:
– uruchomiono drugi oddział rehabilitacji w pawilonie nr 7 (30 łóżek),
– uruchomiono poradnie: onkologiczną, rehabilitacyjną oraz derma-

tologii w pawilonie nr 6,
– doposażono w sprzęt medyczny oddziały: kardiologii, urologii,  

rehabilitacji, okulistyki, onkologii oraz neurologii,
– zakupiono oraz uruchomiono pracownię litotryptera zewnątrzustrojowego,
– wykonano prace wykończeniowe w kaplicy szpitalnej,

– zagospodarowano teren przy pawilonie nr 6,
– wykonano i zainstalowano system dezynfekcji ścieków szpitalnych,
– wykonano i zainstalowano dźwiękowy system ostrzegania p. poż.

W ramach realizacji Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitar-
nej w Rybniku”, współfinansowanego ze środków ISPA/FS, w 2005 r. 
realizowano roboty na kontraktach:
– 02.2 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice  

w Rybniku” – wybudowano 23 km kanalizacji,
– 02.3 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Paruszowiec–Piaski, Niedobczyce  

i Niewiadom w Rybniku” – wybudowano 29 km kanalizacji,
– 02.4/I „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotarto-

wice i Boguszowice Stare w Rybniku” – wybudowano 14 km kanalizacji,
– 02.4/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów i Popielów  

w Rybniku” – wybudowano 32 km kanalizacji.
– 02.1 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień”, 

realizowanego przez PWiK Sp. z o.o. z kredytu zaciągniętego w Europej-
skim Banku Odbudowy i Rozwoju – wybudowano 20 km kanalizacji.
W ramach całego Projektu ISPA/FS w ubiegłym roku wybu-

dowano 118 km kanalizacji, a od początku realizacji Projektu 
– ponad 198  km, co stanowi 37% całej inwestycji. 

Dokonano również płatności na kontrakcie 01.1 „Inżynier Kontraktu  
i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku”; Inżynier Kontraktu pełni 
nadzór techniczny nad robotami w poszczególnych dzielnicach Miasta. 

W ubiegłym roku zakończono i rozliczono dwa kontrakty usługowe: 
– 01.4 „Projekty i Specyfikacje Techniczne na budowę kanalizacji w dziel-

nicy Rybnika Chwałowice i gminach Gaszowice i Jejkowice” – umowa 
zawarta z konsorcjum w składzie: Hydrosan Sp. z o.o. i Grontmij 
Nederland B.V. (wartość kontraktu: 2.834.223,18 zł).

– 01.5 „Projekty i Specyfikacje Techniczne na budowę kanalizacji w dziel-
nicach Rybnika Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec” – umowa zawarta  
z konsorcjum w składzie: Grontmij Nederland B.V., Hydrosan Sp. z o.o. 
oraz Grontmij Polska Sp. z o.o. (wartość kontraktu: 1.840.634,39 zł).
Efektem powyższych kontraktów są opracowane dokumentacje projek-

towe dla poszczególnych dzielnic i gmin, w oparciu o które na przełomie 
sierpnia i września 2005 r. uzyskano pozwolenia na budowę. Ponadto biura 
projektów wstępnie przygotowały dokumentację przetargową na roboty dla 
ww. dzielnic, w oparciu o którą są obecnie ogłaszane przetargi na roboty.

W minionym roku opublikowano również ogłoszenia o zamówieniach 
publicznych w ramach pakietu Szkolenia dla PIU i asysta techniczna 
dla PIU/PWiK w Rybniku:
– moduł I „Szkolenia językowe, z zakresu prawa i obsługi oprogramowania 

komputerowego oraz szkolenie Public Relations”,
– moduł II „Kampania promocyjna Projektu ISPA/FS”,
– moduł III „Szkolenia z zakresu zarządzania i administrowania projek-

tami prowadzonymi zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC”. 
Umowa została podpisana w dniu 23 grudnia 2005 r.

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe 
zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obej-
mowały głównie opiekę społeczną (świadczenia rodzinne, zaliczkę 
alimentacyjną, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzyma-
nie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 
Chorych Psychicznie), wybory oraz administrację. Zadania powiatowe 
obejmowały w szczególności Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz składki na ubezpie-
czenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

4. Rok budżetowy 2005 zamknął się deficytem w kwocie 9.717.975 zł,  
tj. wynikiem lepszym o 26.071.630 zł od zakładanego w planie, na co 
złożyły się niezrealizowane wydatki (25.273.095 zł) oraz ponadplanowe 
dochody (798.535 zł). Znaczne kwoty dochodów, zaliczane do wykonania 
2005 roku, przekazane zostały dopiero w 2006 r. (m. in. udział za grudzień 
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.984 tys. zł).
W 2005 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finan-

sowania inwestycji w kwocie 16.289.012 zł. Obejmowały one pożyczki 
z WFOŚiGW na współfinansowanie projektu ISPA/FS (10.527.300 zł) 
oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następują-
cych  projektów realizowanych w ramach ZPORR (5.761.712 zł):
– modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury (2.250.000 zł),
– przebudowa skrzyżowania Rudzka–Podmiejska (642.057 zł),
– przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku 
 (Raciborska–Dworek 2.869.655 zł).

Wskaźniki finansowe na koniec 2005 r. zostały utrzymane na bez-
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DOTACJE UDZIELONE 
Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2005 ROKU

I. Oświatowe zakłady budżetowe 124.049.534 zł

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji
w złotych

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 35 079 177
2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 5 197 620
3. GIMNAZJA 19 358 698
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 122 741
5. ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 12 745214
6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 21 845 999
7. SZKOŁY SPECJALNE 8 876 914
8. PRZEDSZKOLA 13 061 894
9. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 900 770
10. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ „PRZYGODA” 587 645
11. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 1 272 862

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2.320.000 zł
III. Instytucje kultury  8.769.141 zł 

Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji
w złotych

1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 536 450
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 540 130
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 651 050
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 314 500
5. MUZEUM 1 050 700
6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 709 800
7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 1 966 511

IV. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych  
i nie działające w celu osiągnięcia zysku (stowarzyszenia, fundacje, 
parafie, żłobki)  2.334.940 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji
w złotych

1. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TU-
RYSTYKI – organizacja imprez turystycznych 7 100

2. WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI                                         
I ZAPRZYJAŹNIONYMI 50 409

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – realizacja zadań 
bieżących 173 200

4. ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO 12 700
5. ZADANIA OŚWIATOWO–WYCHOWAWCZE 3 000 

6. PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  282 126

7. PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA ZDROWOTNA 39 170
8. ŻŁOBKI 409 854
9. ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ 106 000
10. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – działalność kulturalna 

oraz organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 177 574

11.
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
I SPORTU – działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz  
organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta

1 073 807

V. Niepubliczne przedszkola i szkoły o uprawnieniach 
 szkół publicznych  2.138.946 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
w złotych

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 335 158
2. PRZEDSZKOLA 54 582
3. GIMNAZJA 223 560
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 119 616
5. SZKOŁY ZAWODOWE 1 261 258
6. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 144 772

VI. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego 1.209.463 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
w złotych

1. GIMNAZJA 592 016
2. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 617 447

VII. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika przeby-
wające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzinach 
zastępczych 737.791 zł

VIII. Dotacja na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów 25.568 zł

DOTACJE UDZIELONE Z GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W 2005 ROKU
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 192.997 zł
II.Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora 
 finansów publicznych 103.886 zł

piecznym poziomie; wskaźnik zadłużenia wyniósł 22,5% (bez wyłączeń, 
o których mowa w ustawie o finansach publicznych – 23,95%), natomiast 
wskaźnik obsługi długu – 3,56%. W strukturze zadłużenia obligacje 
komunalne stanowią 79,8%, pożyczki z WFOŚiGW 14,1%, natomiast 
pożyczki z BGK na prefinansowanie wydatków unijnych – 6,1%.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 
2005 r. aktualizacja ratingu nadanego w 2002 r. przez agencję ratingową 
FitchRatings. Utrzymany został wysoki rating na poziomie A–(pol), nato-
miast perspektywa została zmieniona z negatywnej na stabilną. Nastąpiło to 
pomimo znacznego udziału miasta w finansowaniu oświaty. Natomiast do 
pozytywnych czynników ratingu zaliczono: dobre wyniki budżetowe, ostrożną 
politykę zadłużeniową oraz efektywne zarządzanie płynnością.
5. Zakłady budżetowe, środki specjalne i dochody własne jedno-

stek budżetowych oraz fundusze celowe.
W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych środki  

specjalne jednostek budżetowych uległy likwidacji. Dokonywano jednak 
końcowych rozliczeń. Przychody środków specjalnych, gromadzonych przez 
jednostki na odrębnych rachunkach bankowych, wyniosły 148 tys. zł, w tym 
m.in.: na drogi – 113 tys. zł, placówki opiekuńczo–wychowawcze – 25 tys. zł 
oraz MOSiR – 8 tys. zł. Wydatki ze środków specjalnych wyniosły 136 tys. zł  
(m.in.:  na drogi – 119 tys. zł, placówki opiekuńczo–wychowawcze – 7 tys. zł  
oraz MOSiR – 9 tys. zł). Odprowadzono na wyodrębnione rachunki ban-
kowe dochodów własnych kwotę 162 tys. zł (środki pochodzące z darowizn, 
orzeczonych kar oraz umów sponsorskich i reklamowych) oraz przekazano 
na rachunek dochodów budżetu miasta – 825 tys. zł.

Przychody zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych oraz Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zamknęły się kwotą 174.903 tys. zł (w tym oświatowe 

zakłady budżetowe 135.519 tys. zł), zaś ich wydatki kwotą 173.391 tys. zł  
(w tym oświatowe zakłady budżetowe 133.235 tys. zł, z czego na wynagro-
dzenia – 85.760 tys. zł i pochodne od wynagrodzeń – 16.967 tys. zł).

Zakłady budżetowe finansują swoją działalność przychodami własnymi 
(z odpłatności, z działalności usługowej itp.) oraz dotacjami z budżetu mia-
sta. W 2005 roku przychody własne oświatowych zakładów budżetowych 
wyniosły 11.470 tys. zł, natomiast dotacja z budżetu miasta 124.049 tys. zł,  
tj. 93,1% kosztów ogółem. Przychody własne Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej zamknęły się kwotą 28.216 tys. zł, a dotacja z budżetu miasta 
2.320 tys. zł, co stanowi 7,6% całości poniesionych kosztów.

Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także opłaty za wycięcie 
drzew i odsetki od nieterminowo regulowanych należności. Środki tych 
funduszy wydawano przede wszystkim na realizację zadań moderniza-
cyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na utrzymanie  
i urządzenie terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz propago-
wanie działań proekologicznych.

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym były wpływy ze sprzedaży map oraz 
wypisów z rejestrów gruntów, a także odsetki od środków na rachunku 
bankowym. Środki tego funduszu przeznaczono na prowadzenie bieżą-
cej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej.  
20% wpływów odprowadzono do Centralnego i Wojewódzkiego Fun-
duszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego, a także – wraz z dodatkowymi 
informacjami – znajduje się w BIP.
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Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. maj

„Rybnik nasze miasto”
„Cechy rzemieślnicze w miastach 

Górnego Śląska do 1939 r.” 
„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. maj
„Znaczki pocztowe, stemple i ma-

teriały propagandowe z okresu 
plebiscytu na Górnym Śląsku”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Więcej wewnątrz numeru.

3. maj Wystawa 
w Galerii Klubu Energetyka

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora

4. maj Francuskojęzyczna 
literatura dziecięca

Alliance Francaise 
tel. 42 24 097 (G. Polnik) PiMBP ul. Szafranka 7 Projekcja oraz wystawa.

5. 01.05. godz. 
14.00-22.00 „XIX Spotkanie Smolnioków” Rada Dzielnicy 

Rybnik Smolna, tel. 0 604 580 199 Parking przy ulicy Sławików Festyn Majowy – w programie: m.in. ELENI z zespołem, 
konkursy z losowaniem nagród. Wstęp wolny.

6. 01.05. 
godz. 14.00 Majówka z Klubem Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Wstęp wolny.

7. 01.05. godz. 
15.00-23.00 Festyn „Europa do se przoć” DK Chwałowice tel. 42 16 222 Park przy DK Chwałowice W drugą rocznicę wejścia do UE. Szczegóły u organizatora.

8. 03.05. Obchody miejskie 
Święta Konstytucji 3 Maja

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132 Rynek, Bazylika Szczegóły na stronie 9 „GR”

9. 03.05. Dzień otwarty w Muzeum Muzeum, tel. 42 21 423 Muzeum, ul. Rynek 18 Wstęp wolny.

10. 03.05. Dzielnicowe Obchody Święta 
3 Maja

Rada Dzielnicy Chwałowice 
tel. 42 16 222

Kościół pw. Św. Teresy, 
pomnik w Chwałowicach

Msza za Ojczyznę oraz przemarsz pod pomnik Bohaterskich 
Harcerzy Rybnika–Chwałowic, złożenie kwiatów.

11. 03.05. 
godz. 14.00 Majówka z Klubem Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Wstęp wolny.

12. 03.05. godz. 
15.00-22.00  „Cały Śląsk Gra i Śpiewa” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 Park im. Henryka Czempiela 

w Niedobczycach
Dzielnicowe Obchody Święta Konstytucji. 

Szczegóły u organizatora.

13. 04 i 05.05. Cykliczne spotkania z młodzieżą 
w bibliotece

Alliance Française 
tel. 42 24 097 (G. Polnik) PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

14. 04-12.05. Zapisy na certyfikaty 
międzynarodowe DELF

Alliance Française 
tel. 42 24 097 (K. Puchalska) PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

15. 05.05. 
godz. 9.00

III Przegląd Małych Form 
Teatralnych „SCENKA” DK Niewiadom tel. 43 31 365 DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15 Szczegóły  wewnątrz numeru.

16. 05.05. 
godz. 11.00

Próbny egzamin DELF 
dla gimnazjalistów

Alliance Française tel. 506 144 
077 (E. Paniczek) Gimnazjum nr 10 Szczegóły u organizatora.

17. 05.05. 
godz. 19.00 LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska Wystąpi Kabaret Młodych Panów. Wstęp 5 zł.

18. 06-07.05. 70. Ogólnopolska Pielgrzymka 
na Jasną Górę

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik, tel. 42 25 363 Jasna Góra, Częstochowa Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

19. 07.05. godz. 
10.00-14.00 Dzień Otwarty w G10 Gimnazjum Nr 10 tel. 42 23 

538
Gimnazjum Nr 10 
ul. K. Miarki 64

Akcja jest skierowana do uczniów klas szóstych okolicznych 
szkół podstawowych i ich rodziców. 

20. 08.05. Biblioteka Centrum 
Zarządzania Informacją PiMBP tel. 42 23 541

Sala wykładowo–odczytowa , 
oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7

godz. 11.00 – inauguracja Tygodnia Bibliotek (08.05.-15.05.), 
godz. 12.00 – Dzień Otwarty – cykl warsztatów.

21. 09.05. Informacja medialna w życiu 
społeczności lokalnej – cz. 1 PiMBP tel. 42 23 541 Sala wykładowo–odczytowa 

PiMBP ul. Szafranka 7

godz. 11.00 – Miejski Program Informacyjny – spotkanie z red. 
J. Rzymankiem; godz. 12.00 - Rola i zadania rzecznika prasowego 
UM – prelekcja rzecznika prasowego UM w Rybniku K. Jarocha.

22. 10.05. Informacja medialna w życiu 
społeczności lokalnej – cz. 2 PiMBP tel. 42 23 541 Sala wykładowo–odczytowa 

PiMBP ul. Szafranka 7
godz. 12.00 – spotkanie z prasą lokalną;

godz. 12.45 – panel dyskusyjny

23. 10.05. 
godz. 18.00 Otwarty Wykład Akademicki Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5
„Akceptacja siebie, akceptacja bliźniego” –  ks. dr Marian 

Wandrasz. Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

24. 10.05. 
godz. 19.00 „Grają naszą piosenkę” Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Wystąpią: Beata Rybotycka, Zbigniew Wodecki. 
Bilety w cenie 20,00 zł do nabycia w EMPIKu.

25. 11.05. Przesłuchania regionalne ŚCM „Muzyka i Ruch” 
tel. 42 24 434

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

V Jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wier-
sza dla dzieci i młodzieży szkolnej.  Szczegóły u organizatora.

26. 11.05. Dzień Informacji Literackiej PiMBP tel. 42 23 541 Sala wykładowo–odczytowa 
PiMBP ul. Szafranka 7

Godz. 10.00 – „Władca Czasu” spotkanie autorskie z Andrze-
jem Żakiem, godz. 11.30 „Podróż w czasie – wizualizacja treści 
literackich” – pokazy Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej.

27. 12.05.
Społeczeństwo Informacyjne 
– Transformacja Procesów 

Informacyjnych
PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 

ul. Szafranka 7

Godz. 10.00 „Nie tylko Google – przewodnik po informacji interne-
towej” – prezentacja multimedialna Marcina Bulandry, godz. 12.00 
„Biblioteka w społeczeństwie wiedzy” – wykład dr Stefana Kubowa.

28. 12.05. Dyskoteka w klubie DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp”
ul. Raciborska 482 Wstęp 1 zł.

29. 12.05. 
godz. 18.00 „O męskości i ojcostwie” Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5
Spotkanie prowadzone przez Towarzystwo 

Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.

30.
12-14.05. 

godz. 15.00-
-22.00

VII Międzynarodowy Integracyjny 
Piknik Muzyczny „Rybnik 2006” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 Park im. Henryka Czempiela 

w Niedobczycach
W programie m.in. zespoły muzyczne z Czech, Słowacji, 

Węgier i Polski.

31. 12-14.05. VIII Festiwal Sztuki Teatralnej 
Rybnik 2006

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Bilet wstępu 10 zł.

32. 13.05. 
godz. 17.30

Koncert zespołu „Sursum 
corda”

Duszpasterstwo Akademickie 
Rybnik  tel. 42 25 363

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

33. 13.05. 
godz. 18.00 Wieczór Sztuk DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK Chwało-

wice ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatora.

34. 13.05. godz. 
9.00-16.00 Szkolenie dla nauczycieli Alliance Française tel. 506 144 

077 (E. Paniczek) PiMBP ul. Szafranka 7 Szkolenie w ramach projektu „Klasy frankofońskie”.
Szczegóły u organizatora.

35. 13.05. godz. 
15.00-22.00 Festyn „Majówka” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Park przy DK Niewiadom W programie występ orkiestry dętej Rydułtowy oraz zespół 

muzyczny „Złote Struny”; zabawa taneczna.

36. 15.05.
g. 9.00–13.00 Dzień Informacji Regionalnej PiMBP tel. 42 23 541 Czytelnia PiMBP 

ul. Szafranka 7
Cykl warsztatów i lekcji bibliotecznych.

Szczegóły u organizatora.

37. 15.05.–30.06. „Kolorowy zawrót głowy” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP 
ul. Szafranka 7 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wystawa.
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38. 17-18.05. 
godz. 10.00

IV Przegląd Przedszkolnych 
Grup Rytmiczno–Muzycznych 

„Roztańczone Pantofelki”
DK Boguszowice tel. 42 52 016 Sala kinowa DK Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1 Szczegóły u organizatora.

39. 17.05.  g. 9.00 „Z biegiem Wisły” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci, ul. Szafranka 7 Przedstawienie w wyk. przedszkolaków z ZS–P Nr 4 P 33.

40. 17.05. 
godz. 16.00

Konkursu na prezentację multi-
medialną i ulotkę o Rybniku

Alliance Française tel. 506 144 
077 (E. Paniczek) PiMBP ul. Szafranka 7 Ogłoszenie wyników konkursu.

41. 17.05. 
godz. 16.00 Promocja książek „Hachette” Alliance Française tel. 506 144 

077 (E. Paniczek) PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

42. 17.05. 
godz. 18.00 Otwarty Wykład Akademicki Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5
„Chrześcijaństwo i islam. O możliwościach dialogu”  

– ks. dr Adam Wąs SVD. www.dar.rybnik.net.pl

43. 18.05. 
godz. 17.00

Promocja książki Janiny Podlo-
dowskiej „W obronie róży” PiMBP tel. 42 23 541 Czytelnia PiMBP 

ul. Szafranka 7
W programie: m.in.: życie, twórczość, działalność  

J. Podlodowskiej – dr Edyta Korepta. 

44. 18-19.05. 
godz. 10.00

XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej  
im. Tadeusza Paprotnego DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala widowiskowa DK 

Chwałowice ul. 1 Maja 93 Przesłuchania konkursowe.

45. 19.05. 
godz. 8.00 Akcja krwiodawstwa RCKiK w Raciborzu; DK Bo-

guszowice tel. 42 52 016
Sala baletowa DK Boguszowi-

ce ul. Plac Pokoju 1 Szczegóły u organizatora.

46. 19.05. 
godz. 19.00 Akademickie Koło Filmowe Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5 Repertuar na stronie www.dar.rybnik.net.pl

47. 19.05. „Noc Muzeów” Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

 Wieczorne i nocne zwiedzanie Muzeum 
i dodatkowe atrakcje. Szczegóły na afiszach.

48. 20.05. 
godz. 9.00

Afryka Unite – Dzień Kultury 
Afrykańskiej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska  Szczegóły na afiszach. Wstęp wolny.

49. 20.05. 
godz. 14.00 Dzień Matki Związek Emerytów i Rencistów 

DK Chwałowice tel. 42 16 222
Sala kolumnowa DK  

Chwałowice ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatora.

50. 20.05. godz. 
15.00-22.00 „Majówka pod lasem” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 Boisko pod lasem 

w Popielowie Szczegóły u organizatora.

51. 20.05. 
godz. 17.15 Wyjazd na musical „42 ulica” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice

Spektakl nagrodzony Złotą Maską 2006. Zapisy i płatność w 
DK Niewiadom do 5 maja. Cena biletu: 37 zł ulgowy, 44 zł 

normalny.

52. 21.05. godz. 
8.00-19.00 „Szlakiem polskich zamków” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Moszna, Góra Św. Anny Zapisy i płatność w DK Niewiadom do 12 maja. Cena biletu: 

32 zł (dorosły) i 27 zł (dziecko). Szczegóły u organizatora.

53. 21.05. 
godz. 17.00 Koncert plenerowy Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132 Rynek Wystąpią: zespół „Magnum” oraz zespół „Phoenix”. 
Wstęp wolny.

54. 22-26.05. „1 + 2 Bezpieczne Miesiące” DK Boguszowice tel. 42 52 016 Sala kinowa DK Boguszowice 
ul. Plac Pokoju 1

Spektakle i warsztaty profilaktyczne dla dzieci szkół podsta-
wowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

55. 22.05.-17.06. Wystawa „Legendy europejskie” ZSP nr 2, PiMBP,
tel. 42 23 541 Galeria PiMBP ul. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych uczniów z Włoch, Słowacji, Ru-
munii, Bułgarii, Turcji i Polski–  w ramach projektu szkolnego 

Socrates Comenius. Wernisaż wystawy 24.05. godz. 11.00.

56. 23.05. 
godz. 19.00 „Wieczór ze śpiewnikiem” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Aula Politechniki Śląskiej w 
Rybniku ul. Kościuszki 54

Koncert przebojów operetkowych i musicalowych połączony 
ze wspólnym śpiewaniem. Bilet: 30 zł.

57. 24.05. 
godz. 18.00 Otwarty Wykład Akademicki Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5
„Kalokagathia jako indywidualizm nieliberalny czyli jak dziś być 
pięknym i dobrym” – dr Michał Kapias. www.dar.rybnik.net.pl

58. 24.05. 
godz. 18.00 Muzyka na Ratuszu Muzeum w Rybniku, RCK 

tel. 42 22 132
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Koncert w ramach XIII Festiwalu Muzyki Odnalezionej z okazji 250 rocz-

nicy urodzin W. A. Mozarta oraz 180 rocznicy śmierci C. M. Webera.

59. 25.05. 
godz. 10.00 „Nie uzależnieniom” Gimnazjum nr 10, Gimnazjum 

nr 3; DK tel. 42 16 222 DK Chwałowice ul 1 Maja 93 Przegląd Spektakli Profilaktycznych. 
Szczegóły u organizatora.

60. 25.05. „Dzień Matki” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych 
zespołów muzycznych DK Niedobczyce.

61. 25-26.05. „W Niewiadomiu po śląsku” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

VIII Konkurs Gawędziarzy.  
Szczegóły wewnątrz numeru.

62. 26.05. 
godz. 17.30 Cinema Off DK Chwałowice tel. 42 16 222 Sala kinowa DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 93 Przegląd filmów niezależnych.

63. 27.05. 
godz. 12.00

IV Przegląd Przedszkolnych Grup 
Rytmiczno–Muzycznych 

„Roztańczone Pantofelki” 
DK Boguszowice tel. 42 52 016 Ogród Farski  

Boguszowice Stare Koncert laureatów. Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.

64. 28.05. 
godz. 17.00 Koncert plenerowy Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132 Rynek Koncert z okazji jubileuszu Szkoły Muzycznej „Yamaha”  
w Rybniku. Wstęp wolny.

65. 28-31.05. „Wiosenna Akademia Zdrowia” DK Boguszowice tel. 42 52 016 DK Boguszowice 
ul. Plac Pokoju 1 Szczegóły u organizatora

66. 30-31.05. 
godz. 10.00,

VII Rybnicki Festiwal Młodych 
Talentów im. Ireneusza Jeszka

ŚCM „Muzyka i Ruch” 
tel. 42 24 434, PSM I i II 

stopnia w Rybniku

Państwowa Szkoła Muzyczna
 I i II stopnia w Rybniku 

ul. Powstańców Śl.

30-31.05, godz. 10.00 – Przesłuchania konkursowe.  
31.05., godz. 18.00 – Koncert Galowy. Wstęp wolny.

67. 31.05. 
godz. 18.00 Otwarty Wykład Akademicki Duszpasterstwo Akademickie 

Rybnik  tel. 42 25 363
Centrum DA

ul. Brudnioka 5
„Czy nakaz misyjny jest nadal aktualny w dobie tolerancji?” 

– ks. prof. dr hab. Jan Górski.  www.dar.rybnik.net.pl

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

68. 01.05. 
godz. 9.00 „Rynek Basket 2006” MOSiR tel. 42 24 425 Rynek Wpisowe 20 zł od drużyny. Szczegóły na plakatach.

69. 01.05. 
godz. 10.00

Turniej Skata Sportowego 
o Puchar Prezydenta Miasta 

Rybnika
Rada Dzielnicy Rybnik 

Smolna tel. 0 604 580 199
Restauracja ENERGIL 

ul. Sławików 8 Zapisy w dniu rozgrywek na pół godziny przed zawodami.

70. 01.05. 
godz. 14.00

Drużynowe Mistrzostwa Polski w 
speedrowerze – Grupa Południe

SPR „Rybnicka Kuźnia”, 42 35 
775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy 
ul. Św. Maksymiliana

Mecz: SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik 
– SFC „Lwy” Częstochowa (przełożony z dnia 2 kwietnia).

71. 10.05. 
godz. 16.00

Turniej Szachowy o Puchar 
Elektrowni Rybnik

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

72. 13.05. 
godz. 12.00

VII Międzynarodowy Turniej 
Bokserski Juniorów MOSiR tel. 42 24 425 Hala sportowo–widowiskowa 

w Boguszowicach O Puchar Dyrektora MOSiR w Rybniku. Wstęp wolny.

73. 17.05. 
godz. 16.00

Turniej „O Szachową Koronę 
Rybnika”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

74. 21.05. 
godz. 14.00

Drużynowe Mistrzostwa Polski w 
speedrowerze  – Grupa Południe

SPR „Rybnicka Kuźnia”,  
42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy 
ul. Św. Maksymiliana

Mecz: SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik 
– MKS „Śląsk” Świętochłowice.

75. 21.05. I Rybnicki Rajd Rowerowy 
im. Jana Pawła II

PTTK, Rada Dzielnicy 
Stodoły, MOSiR tel. 42 24 425 Rybnik - Stodoły Szczegóły na plakatach.

76. 21.05.
Grand Prix Amatorów w Tenisie 

Stołowym o Indywidualne 
Mistrzostwo Rybnika

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

CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1 Szczegóły u organizatorów.

77. 26.05. „Dzień Matki” CRiR „Bushido” tel. 42 28 201 CRiR „Bushido” 
ul. Floriańska 1

Wszelkie dodatkowe informacje na plakatach oraz stronie 
internetowej: www.bushido.rybnik.pl

78. 27.05. Turniej Finałowy Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej Tadeusz Bonk tel. 603 770 779 Hala sportowa ZSE-U Rybnik 

ul. Św. Józefa 30 Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.pl/als

79. 27.05. „Grand Prix Rybnika 
w Szachach Szybkich P-15’ 2006”

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących tel. 456 89 25

(A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

Zapisy na 30 min. przed zawodami; 
wpisowe 5 zł od uczestnika.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 47
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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:

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, tel. 032/42 31 326
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.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48
tel. 033 857 70 90
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