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Niebo dla zuchwałych
VIII Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Szybowcowej

Szczegóły na str. 42–43

Powietrzny balet szybowców i samolotów ...

W zawodach wzięły udział ekipy z 10 krajów.

Ten wspaniały mężczyzna przy swojej latającej maszynie – wicemistrz Europy Jerzy Makula.

Duma polskich konstruktorów – samolot „Orka”.

Sportowcom towarzyszyli artyści... – Seba-
stian Karpiel–Bułecka i Zakopower.

...oraz Józef Skrzek.                           Zdjęcia: r, Fr, M.T.

Chętnych do podziwiania podniebnych akrobacji było bardzo wielu.



— Panie prezydencie, pierwsze miejsce w kraju w kategorii dużych 
miast na prawach powiatu w rankingu samorządów dziennika „Rzecz-
pospolita” – to brzmi dumnie. Zapewne nie jest też dziełem przypadku –  
w ub. roku Rybnik rywalizację zakończył również w ścisłej czołówce...

— Używając języka sportowego – utrzymujemy formę i mam nadzieję, 
że jako gmina jeszcze niejednokrotnie staniemy „na pudle”. Ranking 
„Rz”, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych gmin w Pol-
sce, opiera się o liczne i bardzo obiektywne kryteria, nie może być więc 
mowy o przypadku. Nie ocenia się jednorazowych zrywów związanych  
z pojedynczą inwestycją, ale sumę dokonań na rzecz podniesienia jakości 
życia w gminie – dynamikę nakładów na inwestycje, ochronę środowi-
ska, oświatę, transport, mieszkalnictwo, ale też relacje z mieszkańcami, 
kontakty z organizacjami pozarządowymi itp. Jednocześnie trzeba się 
wykazać dbałością o bezpieczeństwo finansowe. Jednym z kryteriów było 
umiejętne wykorzystywanie środków pozyskanych z Unii Europejskiej  
i tu, za sprawą budowy kanalizacji, modernizacji Rybnickiego Centrum 
Kultury, przebudowy drogi krajowej nr 78 i kilku innych, mniejszych 
inwestycji za unijne pieniądze, wypadliśmy bardzo dobrze. Rozwój 
miasta jest dziś możliwy tylko poprzez udział w projektach unijnych, 
a w związku z tym – zapewnienie w budżecie własnego wkładu na ich 
realizację. Te środki służą pomnażaniu inwestycji, a więc i miejsc pracy. 
Podobnie zresztą jak zainwestowany w naszym mieście kapitał komer-
cyjny, szacowany aktualnie na ok. pół miliarda złotych! 

— Wynik rankingu „poszedł w świat”. Można się spodziewać, że 
dotrze on również do firm i osób szukających przyjaznego klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorczości...

— Przystępując do udziału w rankingu zakładaliśmy, że dobry 
wynik może być znakomitym elementem promocji miasta, i to  
w wielu aspektach. Wnikliwa ocena gminy i jej możliwości dokonana 
na podstawie obiektywnych kryteriów przez fachowców z zewnątrz, 
jest dla potencjalnych inwestorów wiarygodnym źródłem informacji  
i zdecydowanie dobrym sygnałem. Już po zeszłorocznej edycji rankingu 
zainteresowanie było spore, a tegoroczne zwycięstwo powinno przeko-

nać tych niezdecydowanych, że warto u nas inwestować. Tym bardziej, 
że w niedalekiej przyszłości, w pobliżu elektrowni „Rybnik”, będziemy 
dysponować specjalną, 24–hektarową strefą ekonomiczną dla typowych 
inwestorów produkcyjnych – uzbrojoną i dobrze skomunikowaną dzięki 
modernizowanej drodze krajowej nr 78, prowadzącej bezpośrednio do 
autostrady A–1. 

Dzięki „Rzeczpospolitej” Rybnik zaistniał w ogólnopolskich me-
diach – wielu mieszkańców Polski, którzy naszego miasta nie znali, 
albo postrzegali go poprzez stereotyp typowego górniczego ośrodka, 
przekonało się, że przez ostatnie lata stał się on centrum edukacyjnym, 
kulturalnym i usługowym dla 600–tysięcznego subregionu, gdzie żyje 
się coraz lepiej.

— Czy biorąc pod uwagę aktualne trudności w poruszaniu się po 
mieście związane z realizacją wielu inwestycji jednocześnie, nadal 
namawia pan do odwiedzania Rybnika, a nawet do związania z nim 
losów na dłużej?

— Namawiam do tego tym bardziej! Gdy zakończą się prace mo-
dernizacyjne RCK i Placu Wolności, remont drogi prowadzącej do 
autostrady, powstaną kolejne odcinki obwodnicy, otwarte zostaną centra 
handlowo–rozrywkowe, zafunkcjonuje monitoring, a w końcu – zreali-
zowana zostanie budowa kanalizacji i odtworzone drogi w dzielnicach 
– miasto stanie się bardziej atrakcyjne zarówno dla inwestorów, jak  
i dla mieszkańców. Co oczywiście nie znaczy, że już nic nie pozostało 
do zrobienia – wymieniłem tylko część toczących się w mieście prac, 
a starczy ich jeszcze na wiele lat. Dziękuję mieszkańcom Rybnika za 
cierpliwość w znoszeniu niedogodności i zwycięstwo w rankingu dedy-
kuję właśnie im. 

Za zaangażowanie w tak wysoko ocenione działania na rzecz rozwoju 
miasta dziękuję moim zastępcom, współpracownikom i wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miasta. Ta nagroda jest również wasza! 

— Dziękuję za rozmowę.
(r)

Dedykowane
mieszkańcom

Szczegóły rankingu na stronie 13.

Prezydent Adam Fudali w towarzystwie przewodniczącego kapituły prof. Jerzego Buzka oraz  
przedstawicieli organizatora rankingu: redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Grzegorza Gaudyna  
i je 

Rozmowa 
z prezydentem Adamem Fudalim

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 3

Ranking samorządów 
„Rzeczpospolitej”

Informujemy, że uruchomiony został 
dodatkowy numer telefonu do Urzędu Miasta Rybnika 

032 43 92 000
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Nie tylko o inwestycjach, 
bezrobociu i ocenie ratingowej... 

... mówił prezydent Adam Fudali w swo-
jej cyklicznej informacji o pracach w mie-
ście. — W okresie wakacji nasilą się remonty 
w szkołach i roboty drogowe — wyjaśniał, 
skupiając się na przebudowie DK 78 na ul. 
Rybnickiej i wiaduktu w Niedobczycach. Do 
30 września br. planuje się wykonanie ok. 4,5 
km jezdni od granicy miasta do ul. Północnej 
w Golejowie, a roboty drogowe prowadzone 
będą nie jak dotychczas na 4, ale na 6 odcin-
kach (5 w Ochojcu i 1 w Golejowie od strony 
wiaduktu). Równolegle z robotami drogowy-
mi będą wykonywane roboty kanalizacyjne, 
przekładki instalacji oraz chodniki w centrum 
Ochojca i w rejonie „górki golejowskiej”.  
Z kolei roboty na wiadukcie w Niedobczycach 
prowadzone są z około miesięcznym opóźnie-
niem ze względu na długotrwałe procedury 
uzgodnień z PKP, ale, jak mówił prezydent, 
rozebrano już 5 z 7 przęseł oraz przyczółek 
od strony Wodzisławia. 

W mieście trwają też prace geodezyjne zwią-
zane z podziałem nieruchomości pod III etap 
Obwodnicy Północnej, dostarczane są znaki 
drogowe i elementy betonowe dla „systemu 
gospodarczego” budowy dróg w dzielnicach 
(jak np. w Kamieniu – czytaj na str. 19). Trwają 
też procedury przetargowe m.in. na budowę 
obwodnicy Gliwicka–Wielopolska (w sierpniu 
podpisano kontrakt na realizację – str. 18), 
remont ul. 1 Maja w Chwałowicach i punkty 
oświetleniowe w dzielnicach. Remontowi pod-
dano 480 m2 dachu w Przedszkolu nr 41 oraz 
dach filii SP nr 11. W trakcie realizacji są prace 
związane z nowym źródłem ciepła, termomo-
dernizacją, remontem kuchni i dodatkowych 
łazienek w Miejskim Domu Pomocy Społecz-
nej; wykonywane są też roboty remontowe 
w budynku po Zespole Szkół Zawodowych 
przy ul. Karłowicza dla potrzeb Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej, w której znajdzie 
się punkt konsultacyjno–diagnostyczny z salą 
„SI” do terapii dźwiękiem i światłem wraz  
z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, 
a także Środowiskowy Dom Samopomocy 
z Upośledzeniem Umysłowym (o placówce 
czytaj w dalszej części sesji). Sprawdzana jest 
również dokumentacja związana z basenem 
w Boguszowicach i przygotowywane jest dla 
tej inwestycji postępowanie przetargowe. 

Prezydent poinformował ponadto, że 30 
czerwca kończy się finansowanie budowy Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3.  
W mieście rozpoczęły się też kolejne inwesty-
cje – układana jest kanalizacja teletechniczna 
dla przeprowadzenia kabli światłowodowych 
dla systemu monitoringu wizyjnego Śródmie-
ścia oraz prace związane z przebudową Placu 
Wolności: — Roboty będą tak prowadzone, aby 
nie „wygasić” życia gospodarczego tego terenu 
— zapewniał prezydent, który poinformował, 
że Focus przeznaczył również kwotę ponad 
miliona euro na modernizację i rewitalizację 
tej części miasta. (Czytaj na stronie 17). Po-
nadto w mieście prowadzone są postępowania 
przetargowe m.in. na zakup krzesełek do hali 
widowiskowej w Boguszowicach, windę i li-
kwidację barier w Zespole Szkół Specjalnych, 
na remont zaplecza boiska w Niedobczycach 
i przebudowę boiska wraz z zapleczem  
w Radziejowie, na pryzmową kompostownię 
odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zie-
leni Miejskiej, a także na remonty dachów  
w „Harcówce”, Przedszkolu nr 37, Szkole 
Życia i in. placówkach oświatowych.   

A. Fudali poinformował też o aktualnej 
sytuacji na rybnickim rynku pracy – na koniec 
maja stopa bezrobocia w mieście wynosiła 
11,9% (była niższa o 1,4% w porównaniu  
z końcem roku 2005). Wynika ona nie tylko  
z napływu do Powiatowego Urzędu Pracy środ-
ków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Pracy, ale też z faktu realizacji  
w mieście kilku inwestycji. Szczególnym efek-
tem współpracy z OBI było podpisanie umowy 
na przygotowanie zawodowe dla 12 osób 
długotrwale zarejestrowanych w tutejszym 
urzędzie. (O otwarciu marketu czytaj na str. 
21). Nadal w mieście realizowane są również 
prace społecznie użyteczne, z których skorzy-
stało 129 osób, 43 zrezygnowały bądź odmó-
wiły podjęcia tych prac i, jak mówił A. Fudali,  
w konsekwencji zostały wyrejestrowane. 

Prezydent wspomniał też o międzynarodo-
wych wizytach – Dniach Dorsten i gościach  
z Larissy, którzy odwiedzili Rybnik oraz  
o sprzedaży nieruchomości, które przyniosły 
miastu wpływy w wysokości ponad 330 tys. 
zł. A. Fudali nie krył również zadowolenia 
z faktu, że Rybnik zajął trzecie miejsce  
w ogólnopolskim rankingu na najtańszy urząd, 
ale nie tylko. — Taka ocena uspokaja. Ważne, 
że nie polegamy jedynie na własnej analizie, ale 

poddajemy się ocenie innych — tak prezydent 
komentował podniesienie ratingu miasta Ryb-
nika z pozycji „A–(A minus) (pol)” do „A(pol)”, 
przez międzynarodową agencję ratingową Fitch 
Ratings. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. 
Podniesienie ratingu Rybnika odzwierciedla 
dobre wyniki budżetowe, umiarkowane zadłu-
żenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania 
oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sek-
tora publicznego. (Definicje ratingów Fitch na 
stronie agencji www.fitchratings.com).

W imieniu prezydenta głos zabrał również 
pełnomocnik ds. realizacji Projektu ISPA/Fun-
duszu Spójności Janusz Koper, by zapoznać 
radnych z sytuacją ... 

... Na kanalizacyjnym froncie
Ze względu na naprawę awarii rurociągu  

w okolicach remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w dzielnicy Golejów przeciągnęły się 
roboty na Zamysłowie, w Kamieniu i wspo-
mnianym Golejowie. Ten stan rzeczy sprawił, 
że nie wszystkie płatności zostały dokonane, 
stąd konieczność wprowadzenia zmian do 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, 
czym radni zajęli się w kolejnym punkcie se-
sji. — To środki, które miały w 2005 r. zostać 
przekazane wykonawcy, ale ostatnia płatność 
została wstrzymana do czasu usunięcia awarii 
— wyjaśniał J. Koper. Radni mieli też moż-
liwość obejrzenia zdjęć dokumentujących 
awarię w Golejowie. Na kolejnym kontrakcie  
w Zebrzydowicach i Orzepowicach, po upa-
dłości katowickiego PRInż–u, nowym liderem 
został „Buskopol”. Zadanie miało być za-
kończone w 2006 r., ale przejmująca je firma 
złożyła wniosek o wydłużenie terminu do końca 
czerwca 2007 r. Jednak już dziś wiadomo, że nie 
zostanie on dotrzymany: — Prowadzimy rozmo-
wy z „Buskopolem” na temat kontynuacji tego 
zadania i z przykrością muszę poinformować, że 
kontrakt zostanie zerwany, gdyż firma, z uwagi na 
swoją sytuację finansową, nie jest w stanie samo-
dzielnie doprowadzić go do końca — wyjaśniał 
J. Koper. Stąd konieczność ogłoszenia nowego 
przetargu na dokończenie robót. Jednak, jak 
zapewnił pełnomocnik ds. realizacji projektu, 
nie powtórzy się sytuacja, jaka zdarzyła się  
w Niedobczycach czy Niewiadomiu: — W trak-
cie rozmów postawiliśmy warunek – „Buskopol” 
musi doprowadzić do zakończenia prac kana-
lizacyjnych na rozpoczętych odcinkach, łącznie 
z naprawą dróg.  

W Boguszowicach Starych, Gotartowicach  
i Ligocie–Ligockiej Kuźni, gdzie do wybu-
dowania jest 92 km (dotychczas 22 km), 
wykonawcą również był PRInż w konsorcjum  
z czeską firmą, która obecnie jest liderem 
tego zadania. Termin zakończenia robót za-
planowano na maj 2007 r., ale Czesi wystąpili 
z wnioskiem o wydłużenie go o pół roku. 

W Niedobczycach, Niewiadomiu i Paru-
szowcu–Piaskach, gdzie do wybudowania jest 

Zwyczajnie przed wakacjami
W czasie ostatniej przed letnią kanikułą sesji RM przyjęty został program 

rozwoju systemu opieki nad rodziną i dzieckiem „Bliżej dziecka – bliżej rodziny”,  
a decyzją radnych w mieście powstanie Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy. Jednak 
nie były to jedyne tematy poruszone podczas tego posiedzenia... 



c.d. na stronie 6
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104 km kanalizacji, powstało niecałe 33 km. 
Kontrakt realizowany przez Hydrobudowę 
9 został zerwany, ale będzie kontynuowany 
w 4 dodatkowych zadaniach. Trwają przygo-
towania do przetargu, są jednak trudności  
z dokumentacją; sytuacji nie ułatwia też HB 
9. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
do końca roku wybrany zostanie nowy wyko-
nawca, a prace ruszą wiosną przyszłego roku.  
J. Koper przypomniał też o sukcesie, jakim 
było (na długo po ustawowym terminie) 
uzyskanie zgody prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych na procedurę przetargową  
w trybie „z wolnej ręki” na odtworzenie po 
przerwanych robotach nawierzchni dróg  
w dzielnicach Paruszowiec-Piaski, Niedo-
bczyce i Niewiadom i budowę przepompowni 
w Niedobczycach. Planuje się, że do końca 
sierpnia ponad 30 dróg, których nie naprawiła 
Hydrobudowa 9, odtworzy firma „Akwedukt” 
(szerzej na str. 18), wykonująca prace również 
na kontrakcie w Radziejowie i Popielowie. 
— To zadanie, które cały czas wyprzedza swoje 
harmonogramy — tak o postępie prac w tych 
właśnie dzielnicach mówił J. Koper, gdzie na 
50 km kanalizacji wybudowano 40. 

Pełnomocnik prezydenta mówił też o kolej-
nych zadaniach, jakie mają być realizowane  
w ramach tego projektu unijnego. To budowa 
kanalizacji dla Niewiadomia Górnego (Bu-
zowic) oraz Gaszowic i Jejkowic – przetargu 
jeszcze nie rozstrzygnięto, a rozpoczęcie prac 
zależy od terminu podpisania umowy. Ich 
zakończenie planuje się na grudzień 2007 r. 
Istotne jest również to, że porównanie ofert 
wykazało, że dla Gaszowic były one wyższe 
średnio o 20% od planowanych, niższe zaś  
o ok. 17–18% dla Jejkowic i Buzowic.

Jeżeli idzie o budowę kanalizacji w Chwa-
łowicach, komisja przetargowa wybrała ofertę 
firmy „Skanska”, jednak w związku z tym 
rozstrzygnięciem wpłynęły dwie skargi, co 
może mieć wpływ na termin rozpoczęcia prac.  
W Chwałowicach do wybudowania jest 30 km 
kanalizacji, a roboty mają potrwać do 2007 r. 
Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku 
Meksyku, Rybnickiej Kuźni i Ochojca (ponad 
36 km kanalizacji), a ewentualne odwołania 
w zaplanowanym na lipiec przetargu mogą 
skutkować tym, że prace nie ruszą zgodnie  
z planem we wrześniu czy październiku.  

Przeszkód w sprawnej realizacji inwestycji 
nie brakuje i, jak mówił J. Koper, nie są one 
związane jedynie z procedurami przetargo-
wymi czy przeszkodami w terenie. Kluczowe 
okazały się zjawiska, na które ludzie nie 
mają wpływu – długotrwała zima utrudniała 
prace, deszczowa wiosna oznaczała kłopoty 
z uzyskaniem wymaganej nośności i położe-
niem asfaltu, letnie upały doprowadzały do 
zakazu poruszania się ciężarówek po drogach,  
a to wpłynęło na terminowość dostarczania 
materiałów.

Budżetowe modyfikacje 
Budowa kanalizacji i zawirowania z nią 

związane miały również wpływ na zmia-
ny w budżecie miasta Rybnika na 2006 
rok, które tradycyjnie omówił skarbnik 
Bogusław Paszenda. W uchwale czytamy 
m.in. o zwiększeniu dochodów i wydatków  
o 3.731.939,77 zł, a do budżetu wprowadzo-
na została kwota 9.500 zł, na którą składa 
się 5.000 zł, jakie Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy zaoferował z myślą o pomocy ro-
dzinie mieszkańca Boguszowic, który zginął 
w wyniku katastrofy budowlanej na terenie 
Międzynarodowych Targów Katowickich oraz 
4.500 zł od Marszałka Województwa Śląskiego 
dla DK Niedobczyce na VII koncert „Eko”. 
Ponadto decyzją ministra finansów miastu zo-
stały przyznane środki w wysokości 3.300.000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budo-
wy Obwodnicy Północnej (IV etap – Gliwicka 
– Wielopolska). Z kolei market budowlany 
„OBI” przekazał 30.000 zł na dofinansowanie 
wyposażenia budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Do budżetu wprowadzono 
też II transzę środków w kwocie 239.360 zł  
w związku z realizacją przez miasto progra-
mu „Kobieta aktywna – kobietą jutra” oraz 
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w kwocie 16.111,77 zł na realizację programu 
„Młodzież” przez Młodzieżowy Dom Kultury, 
a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przyznał dotację celową 
w kwocie 34.800 zł na dofinansowanie obozu 
dla dzieci nad jeziorem Doba organizowanego 
przez MOSiR. 

Zwiększenie dochodów o kwotę 79.151 zł 
jest związane z faktem otrzymania środków  
z PFRON–u, jako rekompensaty za utracone 
w II półroczu 2005 roku dochody z tytułu zwol-
nień w podatku od nieruchomości. Kwotę tę 
przeznacza się na dotację dla ZSP nr 3 z myślą 
o sfinansowaniu kosztów przeszeregowania 
pracownika obsługi (10.200 zł), na dotację 
dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych 
w Niewiadomiu w związku z zakupem oleju 
opałowego (10.000 zł), na uzupełnienie wydat-
ków na remonty przedszkoli w Chwałowicach 
i Boguszowicach–Osiedlu (8.951 zł) oraz na 
sfinansowanie kosztów dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej w związku ze zmianą 
lokalizacji budowy przedszkola wraz ze świe-
tlicą środowiskową w rejonie biblioteki i boisk 
w dz. Paruszowiec–Piaski (50.000 zł).    

Zmniejszenie dochodów i wydatków  
o 33.788.022,00 zł wynika m.in. z nieuzy-
skania dofinansowania ze środków Funduszu 
na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości 
w ramach „Programu łagodzenia...”, na do-
finansowanie Obwodnicy Północnej etapu 
Gliwicka–Wielopolska. Wykreśla się więc  
 budżetu miasta 3.681.897 zł. Zmniejsza się 

też dochody i wydatki na program budowy 
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta  
o kwotę 30.106.125 zł, w tym z tytułu dotacji  
z Funduszu Spójności (28.428.380 zł) oraz 
gmin Gaszowice i Jejkowice (1.677.745 zł). 
Poza tym zmniejsza się wydatki  na realizację 
programu kanalizacji sanitarnej ze środków 
budżetu miasta o kwotę 6.522.774 zł oraz po-
życzki z WFOŚiGW o 8.280.556 zł. Jeśli idzie 
o przeniesienia wydatków, z uwagi na prze-
dłużające się procedury związane z wykupami 
gruntów, o 350.000 zł zmniejsza się wydatki 
planowane na III etap Obwodnicy Północ-
nej – Budowlanych – Storczyków – Rudzka,  
a o ww. kwotę zwiększa się wydatki na remonty 
dróg. Zmniejsza się też planowane wydatki na 
obsługę zadłużenia miasta o kwotę 400.000 zł,  
a środki te przeznacza się na remonty placówek 
oświatowych – szkół podstawowych (308.000 
zł), gimnazjów (24.000 zł) oraz przedszkoli 
(18.000 zł). Pozostała kwota 50.000 zł przeka-
zana zostanie na opracowanie dokumentacji 
projektowo–wykonawczej modernizacji boisk 
przyszkolnych ZSP nr 3. Ponadto dokonuje 
się podziału 28.800 zł pomiędzy dzielnice 
– po 1200 zł przyznano każdej z 14 dzielnic, 
które zgłosiły swój udział w konkursie koro-
wodów o puchar prezydenta. Pozostała kwota  
w wysokości 12.000 zł została rozdysponowana 
pomiędzy zwycięskie dzielnice. 

W uchwale czytamy również o zmianach 
w planach przychodów i wydatków oświato-
wych zakładów budżetowych (m.in. 5.000 zł  
otrzymał SOS–W od firmy Tenneco na zor-
ganizowanie wypoczynku letniego dla swoich 
wychowanków, a elektrownia „Rybnik” prze-
kazała 2.000 zł na remont dachu Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych). Zmieniono 
też wieloletnie programy inwestycyjne reali-
zowane m.in. przez Biuro Realizacji Projektu 
(budowa kanalizacji sanitarnej – zmniejszenie 
nakładów w 2006 r. do kwoty 120.840.739 zł,  
zwiększenie w 2007 r. do 206.365.775 zł, do-
konano też przeniesień między zadaniami) 
oraz przez Wydział Dróg (Obwodnica Pół-
nocna III etap: Budowlanych – Storczyków 
– Rudzka – zmniejszenie nakładów na 2006 r.  
o kwotę 350.000 zł, o którą zwiększono na-
kłady w 2007 r).

Zanim radni przystąpili do głosowania, Kry-
styna Stokłosa (RIO) pytała o uzasadnienie, 
jakie przedstawił Sąd Okręgowy w Gliwicach 
wydając swoją opinię w sprawie Hydrobudowy 
9. Powrócił więc temat kanalizacji, a kwe-
stie te wyjaśniali J. Koper i A. Fudali. Otóż  
w związku z konsekwencjami wypowiedzenia 
kontraktu przez zamawiającego czyli miasto 
oraz z uwagi na wyższe ceny wykonania zadań 
w stosunku do stawek, które w swoim kontr-
akcie proponowała Hydrobudowa 9, miasto 
określiło kwoty swoich roszczeń. W konse-
kwencji HB 9 została wezwana do zapłaty 
na rzecz miasta 13.884.362 euro, w terminie 
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do 22 maja. Po upływie tego czasu miasto, 
zgodnie z kontraktem, było uprawnione do 
zrealizowania gwarancji należytego wykona-
nia oraz gwarancji na tzw. kwoty zatrzymane. 
Jednak w międzyczasie HB 9 w postępowaniu 
niejawnym wystąpiła do Sądu Okręgowe-
go w Gliwicach i uzyskała postanowienie  
o zobowiązaniu miasta do powstrzymania się 
od czynienia użytku z gwarancji bankowych. 
Miasto wniosło zażalenie od postanowienia 
sądu i oczekuje na „odblokowanie” dostępu 
do gwarancji. — Wydając postanowienie zaka-
zujące nam skorzystania z tych gwarancji, sąd 
nie analizował czy wniosek strony jest zasadny 
– taka jest specyfika tego postępowania — mó-
wił J. Koper. — Natomiast w postępowaniu 
odwoławczym sąd będzie musiał rozpatrywać 
argumenty obu stron, co pozwoli nam udowod-
nić, że Hydrobudowa 9 nie miała prawa z takim 
wnioskiem występować. Roszczenia miasta  
w stosunku do HB 9 wykraczają poza wartość 
tych gwarancji – miasto może dochodzić 
swych praw jeżeli pojawią się straty z tytułu 
przedłużenia się realizacji zadania, a nowy 
wykonawca okaże się droższy. Dodatkowo 
w celu wyegzekwowania swoich pozostałych 
roszczeń, miasto będzie miało możliwość 
wniesienia powództwa wzajemnego do ar-
bitrażu w Paryżu. Jednocześnie roszczenia 
miasta zostaną częściowo zaspokojone 
poprzez wstrzymanie dalszych płatności na 
rzecz Hydrobudowy 9.    

Zmiany w budżecie radni przyjęli jedno-
głośnie. 

      

Pożyczki razy dwa
Temat kanalizacji powrócił również 

podczas omawiania dwóch kolejnych 
punktów sesji. W pierwszym z nich radni 
upoważnili prezydenta do zaciągnięcia po-
życzki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w kwocie 8 mln zł na współfinansowanie 
budowy kanalizacji w Chwałowicach (w tran-
szach rocznych – 2006 r. – 900 tys. zł, 2007 r. 
– 4,7 mln zł, 2008 r. – 2,4 mln zł). Również  
w kolejnej uchwale mowa była o zaciągnięciu 
pożyczki z WFOŚiGW, tym razem w kwocie 
15 mln zł na budowę kanalizacji w dzielnicy 
Niewiadom Górny (Buzowice) oraz w gmi-
nach Gaszowice i Jejkowice. Transze roczne 
przedstawiają się następująco: 2006 r. – 1,5 
mln zł, 2007 r. – 9 mln zł, w 2008 r – 4,5 mln zł, 
a spłata pożyczek nastąpi z dochodów budże-
towych miasta w latach 2009–2016. Obydwa 
projekty, które omówił skarbnik B. Paszenda, 
radni przyjęli jednogłośnie.

Taryfa do poprawki
Radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie 
ścieków, obowiązujące od sierpnia 2006 do 

31 lipca 2007 r. na terenie działania spółki 
Hydroinstal czyli w Boguszowicach. Jak 
mówił referujący projekt wiceprezydent Józef 
Cyran, nie zmieni się stawka za dostarczanie 
wody, wzrośnie natomiast o 1,60 zł opłata za 
podlicznik (woda bezpowrotnie stracona). 
Po zmianach stawka będzie wynosiła 4,28 zł 
z VAT–em. Wzrośnie też o 0,32 zł, czyli do 
kwoty 4,36 zł stawka za m3 odprowadzanych 
ścieków. Tłumacząc przyczyny podwyżki,  
J. Cyran zwrócił uwagę, że Hydroinstal, tłuma-
czy je awariami sieci: — Podliczniki, głównie 
te w ogródkach działkowych, charakteryzują 
się dużą awaryjnością — mówił wiceprezydent 
wyjaśniając, że wnioskowane stawki zostały 
obliczone zgodnie z zasadami ustalonymi  
w rozporządzeniu ministerialnym i poddane 
ocenie audytora. J. Cyran: — To chłodna kal-
kulacja ekonomiczna. Już na wstępie dyskusji 
radny Wiesław Zawadzki (SLD) zapowiedział, 
że będzie przeciw podwyżce wyższej od in-
flacji. Podobną opinię wyraziła K. Stokłosa: 
— Jestem przeciwna, by za podlicznik płacić 
4,28 zł. Jaki wpływ na awaryjność ma miejsce 
jego zamontowania? Przecież to obojętne czy 
znajduje się on w budynku czy w ogródkach 
działkowych. Radna RIO argumentowała, 
że awaryjność nie może być podstawą do 
ustalania ceny, a proponowana stawka jest 
wyraźnie zawyżona. Radny Henryk Ryszka 
(BSR) wyraził zdanie, że liczniki są wszędzie 
takie same, a ich awaryjność nie jest tak duża. 
Do dyskusji włączył się Michał Chmieliński 
(BSR), przekonując, że zimą mróz działa 
niekorzystnie i uszkadza podliczniki zamon-
towane w ogródkach działkowych, a J. Cyran 
tłumaczył, że ich wymiana jest przez firmę 
uzasadniana; obiecał jednak, że szczegółowo 
przyjrzy się sprawie. W dalszej części dyskusji 
radny Jan Mura (BSR) pytał o jakość wody 
na ul. Jastrzębskiej, a J. Cyran zapewniał, że 
od kiedy obowiązuje zakaz pobierania wody 
z ujęcia kopalnianego, nie ma powodów do 
obaw. W. Zawadzki potwierdził, że jakość 
wody na ul. Jastrzębskiej wyraźnie się popra-
wiła. Omawianą uchwałę poparło 15 radnych, 
5 było przeciwnych, a 3 się wstrzymały. 

Powstanie dom samopomocy 
Radni wprowadzili zmiany do listo-

padowej uchwały w sprawie Programu 
współpracy Miasta Rybnika z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2006. Zmiany są wynikiem dokładnego 
rozeznania potrzeb w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem 
umysłowym, a ich efektem będzie powstanie  
w mieście Środowiskowego Domu Samopo-
mocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Placówka rozpocznie działalność w listopa-
dzie w budynku przy ul. Karłowicza 48. Dom  
będzie ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego 

(docelowo przy domu planuje się utworzenie 
hostelu), w którym terapii leczniczej oraz 
społecznej jednorazowo poddawanych będzie 
25 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Podstawowym zadaniem placówki będzie 
podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętno-
ści osób uczestniczących w prowadzonych  
w Domu zajęciach, niezbędnych im do moż-
liwie jak najbardziej samodzielnego życia.  
Z usług placówki korzystać więc będą osoby 
upośledzone umysłowo, wymagające wsparcia 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życio-
wych i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. 

Statuty przyjęte 
Zgodnie z ustawą o finansach publicz-

nych, radni nadali statut Rodzinnemu 
Domowi Dziecka nr 2 w Chwałowicach 
oraz zmodyfikowali statut RDD nr 1 przy 
ul. Wodzisławskiej. W obu dokumentach 
czytamy, że Rodzinny Dom Dziecka jest jed-
nostką organizacyjną miasta Rybnika, prowa-
dzoną w formie jednostki budżetowej. RDD 
jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi 
pozbawionymi właściwej pieczy ze strony ro-
dzin naturalnych. Ma zapewnić wychowankom 
rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwo-
ju, realizację obowiązku szkolnego, zdobycie 
kwalifikacji zawodowych i wyrobienie nawyku 
pracy; ma uczyć samodzielności i umiejętności 
współżycia w społeczeństwie, pomóc w usamo-
dzielnieniu się wychowanków i wspierać ich 
w okresie adaptacji do samodzielnego życia. 
Rodzinnym Domem Dziecka kieruje dyrektor, 
którego zatrudnia i zwalnia prezydent. Jest 
to placówka całodobowa, obejmującą opieką 
od 4 do 8 wychowanków. — W obydwu ryb-
nickich rodzinnych domach dziecka przebywa 
8 dzieci oraz dzieci z rodzin biologicznych 
— wyjaśniała wiceprezydent Ewa Ryszka. 
Działalność rodzinnego domu koordynuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a statut określa 
też tryb pracy, szczegółowy zakres działań, 
mienie i gospodarkę RDD. W czasie dyskusji 
nad projektami radny R. Niewelt pytał skąd 
funkcja dyrektora placówki, skoro mowa jest 
o rodzinie, a M. Chmielińskiego interesowała 
kwestia kontroli wydatków na rzecz dzieci.  
E. Ryszka wyjaśniała, że stanowisko dyrektora 
w RDD zwyczajowo należy do kobiety, która 
również, a może przede wszystkim, pełni rolę 
matki. Jednak ze względu na fakt, że RDD 
prowadzony jest w formie jednostki budże-
towej, musi istnieć osoba nią zarządzająca.  
E. Ryszka wyjaśniła też radnym, że RDD nie 
jest rodziną zastępczą, ale jednostką pod-
legającą określonym przepisom. — Służby 
księgowe OPS-u nadzorują, koordynują, we-
ryfikują i zatwierdzają wszystkie wydatki RDD 
— tłumaczyła. — Budżet placówki jest złożony 
z wielu elementów – są środki na dziecko – jego 
utrzymanie i wyżywienie, na eksploatację obiek-
tu, remonty i wyposażenie. Finansowane jest też 
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wynagrodzenie osób zatrudnionych. Wicepre-
zydent tłumaczyła też, że ustawa dokładnie 
określa jak mają być rozdysponowane środki 
budżetowe RDD oraz w jakim procencie 
rodzina biologiczna partycypuje w kosztach 
ogólnego utrzymania domu. — Nie jest tak, że 
te osoby mają wszystko za darmo – to partycy-
pacja w kosztach określona ustawą — mówiła  
E. Ryszka, a podsumowała. — Najważniejsze 
są dzieci. Chodzi o to, by czuły się dobrze  
i miały poczucie, że przebywają w pełnej rodzinie.  
W. Zawadzki zwrócił jeszcze uwagę na 
mniejszy budżet RDD, który może oznaczać 
trudności w utrzymaniu placówki, w sytuacji 
kiedy przebywa w nim np. tylko 4 podopiecz-
nych: — Dlatego staramy się, aby dzieci było 
ośmioro — wyjaśniała E. Ryszka, a obydwa 
statuty zyskały jednogłośne poparcie. 

Bliżej dziecka i rodziny
Przyjęty został wieloletni Program 

rozwoju systemu opieki nad rodziną i dziec-
kiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej 
w Rybniku. Nosi on nazwę Bliżej dziecka 
– bliżej rodziny. Jak wyjaśniała referująca 
uchwałę E. Ryszka, aktualnie funkcjonują-
cy system opieki nad rodziną i dzieckiem,  
z uwagi na stale pogłębiający się i poszerzający 
problem dzieci pozbawionych właściwej opie-
ki rodzicielskiej, staje się niewystarczający.  
— W mieście dzieje się wiele dobrego jeśli idzie 
o system pomocy społecznej i opieki nad dziec-
kiem i rodziną. Jesteśmy jednak zobowiązani 
do tworzenia nowych, lepszych rozwiązań, do 
usystematyzowania pewnych zjawisk poprzez 
zmiany organizacyjne. Wszystko po to, by 
system opieki nad dzieckiem i rodziną był 
jeszcze lepszy; prawie doskonały — tłumaczyła  
E. Ryszka. Ma to związek z powiększającymi 
się problemami rodzin związanymi z ubóstwem, 
niewydolnością systemów wychowawczych  
w rodzinach i instytucjach wychowawczych 
oraz dysfunkcjami rodzinnymi, co wymaga po-
dejmowania zdecydowanych działań profilak-
tycznych i wychowawczych. Koniecznością staje 
się wzmożenie działań wspierających rodzinę 
i dzieci, czemu mają służyć placówki wsparcia 
dziennego i powołanie koordynatorów środo-
wiskowych, większe otwarcie się na potrzeby 
osób potrzebujących pomocy psychologicznej  
i socjalnej (rodziny w kryzysie, ofiary przemocy, 
samotne matki z dziećmi, osoby uzależnione  
i mniej odporne psychicznie). Chodzi również 
o zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom, 
potrzebującym pomocy w najbardziej sprzyja-
jących ich rozwojowi zastępczych środowiskach 
rodzinnych (rodzinach adopcyjnych, zastęp-
czych i placówkach rodzinnych). Pożądany 
jest wzrost ilościowy i jakościowy zawodowych 
instytucji, dostosowanie struktury miejsc  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
do potrzeb, wynikających z wieku i dysfunk-
cji rozwojowych dzieci. Należy podkreślić,  

iż treści zawarte w programie przenoszą 
akcent działań z opieki instytucjonalnej na 
opiekę środowiskową i rodzinną opiekę za-
stępczą. Ma on ma być realizowany w latach 
2006 do 2010, a jego koordynatorem będzie 
OPS. Zawarte w programie zadania są już 
realizowane, ale idzie o ich udoskonalenie: 
— To krok ku lepszemu w systemie opieki nad 
dziećmi — podsumowała E. Ryszka. 

Zanim radni jednogłośnie przyjęli projekt, 
St. Stajer nawiązał do Fundacji „Signum Ma-
gnum”, jako placówki zajmującej się opieką 
nad dzieckiem. — W tym roku miasto nie 
skorzystało z usług Fundacji SM i nie podpisało 
z nią stosownej umowy, a system opieki nad 
dzieckiem i rodziną obejmuje przede wszystkim 
jednostki będące w systemie miasta — mówiła 
E. Ryszka, która jednocześnie nie wykluczyła, 
że kolejne organizacje, fundacje czy stowarzy-
szenia mogą być w przyszłości wprowadzone 
do tego systemu. Projekt chwalił Leszek 
Kuśka mówiąc, że miasto zmierza w kierunku 
lepszej i tańszej formy opieki nad dzieckiem, 
a Tomasz Zejer (PiS) pytał o rozgraniczenie 
działalności placówek ze względu na wiek 
(dzieci powyżej 13 lat znajdą się w Zespole 
Ognisk Wychowawczych) oraz proponował 
zmianę nazwy z placówki socjalizacyjnej na 
adaptacyjną, jednak E. Ryszka tłumaczyła, że 
jest to słownictwo zgodne z ustawą. Projekt 
przyjęto jednogłośnie, a jego konsekwencją 
była kolejna uchwała...

Ośrodek powołany 
— To pierwszy z elementów Programu 

„Bliżej dziecka – bliżej rodziny” — mówiła  
o propozycji utworzenia w Rybniku Ośrod-
ka Adopcyjno–Opiekuńczego E. Ryszka. 
Placówka, z siedzibą przy ul. Floriańskiej 24, 
ma rozpocząć funkcjonowanie we wrześniu br. 
— Obiekt wymaga remontu, ale są na to środki 
— wyjaśniła wiceprezydent miasta. 

Rozwój systemu opieki nad dzieckiem  
w ramach zastępczych środowisk rodzinnych 
wymaga koordynacji, monitoringu i wsparcia. 
Dotychczasowe działania w tym zakresie, re-
alizowane zgodnie z ustawą przez OPS, mimo 
prawidłowych efektów, stają się niewystarcza-
jące z uwagi na stale rozszerzający się zakres 
problemów i różnorodność zadań. Aktualnie, 
oprócz rodzin zastępczych (spokrewnionych 
i niespokrewnionych), które wymagają stałej 
pomocy i nadzoru, funkcjonują w Rybniku za-
wodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 
zastępcze (wielodzietne, specjalistyczne oraz 
pogotowia rodzinne). Ta forma opieki wymaga 
pomocy doświadczonych profesjonalistów 
– pedagogów, psychologów, pracowników 
socjalnych... 

Celem powołania Ośrodka Adopcyj-
no–Opiekuńczego jest stały rozwój ilościowy 
i jakościowy rodzinnej formy opieki jako 
wyższej od instytucjonalnej. Nie trzeba 

nikogo przekonywać, że formy rodzinne są 
najlepszym i najtańszym sposobem opieki 
nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodziców 
naturalnych. Aby więc zadanie pozyskiwania, 
przygotowywania, kwalifikowania i wspierania 
rodzin zastępczych, adaptacyjnych i rodzin-
nych domów dziecka mogło być efektywniej 
realizowane, zdecydowano się na powołanie 
w Rybniku takiej placówki. Warto również 
zaznaczyć, że prowadzenie procedur ad-
opcyjnych i kwalifikowanie kandydatów na 
opiekunów placówek rodzinnych, nie może 
odbywać się w obecnych strukturach orga-
nizacyjnych pomocy społecznej, gdyż jest to 
zadanie wyłącznie do realizacji przez ośrodki 
adopcyjno–opiekuńcze. 

W statucie Ośrodka czytamy, że do jego 
zadań należy m.in. szkolenie i kwalifikowanie 
osób zgłaszających gotowość przysposobienia 
dziecka, pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia placówki rodzinnej, groma-
dzenie informacji o dzieciach, przeprowadza-
nie badań pedagogicznych i psychologicznych, 
dobór rodziny przysposabiającej ze względu 
na potrzeby dziecka, współpraca z sądem opie-
kuńczym i in. Co roku z działalnością Ośrodka 
Adopcyjno–Opiekuńczego będą zapoznawani 
również radni, którzy jednogłośnie poparli 
propozycję jego powołania do życia. 

Plan dla Prostej
Radni jednogłośnie zgodzili się na zmia-

nę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy ul. Prostej 
dla potrzeb hurtowni Makro. Dotychcza-
sowy plan ograniczał linię zabudowy tego 
obiektu, a hurtownia zamierza dobudować 
dodatkowe wejścia. Uchwała wyznacza nową 
linię zabudowy oraz jej maksymalną wysokość 
i intensywność, a także określa zasady zago-
spodarowania terenu, np. przebudowę skarpy, 
jeśli uzasadniona byłaby konieczność poprawy 
parametrów technicznych drogi. 

Pod drogi i przepompownie
Ruch w nieruchomościach trwa nadal. 

Miasto nabywa grunty pod drogi i przepom-
pownie budowanej sieci kanalizacyjnej, zbywa 
nieruchomości gminie niepotrzebne, oddaje 
w dzierżawę i w wieczyste użytkowanie, ale  
i przejmuje od innych podmiotów nierucho-
mości niezbędne dla funkcjonowania miejskie-
go organizmu. Projekt uchwały dotyczący tej 
tematyki przedstawił ocenie radnych zastępca 
prezydenta Jerzy Frelich. Radnego St. Stajera 
zainteresował grunt o powierzchni ponad 
2 ha, stanowiący własność Skarbu Państwa, 
położony między ulicami Chrobrego i Żor-
ską na terenie „Ryfamy”, do którego miasto 
chce uzyskać prawo wieczystego użytkowania. 
Na gruncie tym planowana jest nowa droga. 
Wyjaśnień udzielił też K. Zięba, informując 

c.d. na str. 8
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o częściowych wyburzeniach na tym terenie. 
Radny Stajer prosił też o wyjaśnienie doty-
czące wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
w drodze przetargu terenu stanowiącego 
część składowiska odpadów w Boguszowicach 
inwestorowi, który sfinansuje budowę instala-
cji do przetwarzania gazu składowiskowego 
na energię elektryczną. Problem przybliżył 
zastępca prezydenta Józef Cyran, przywołując 
ustawę zobowiązującą gminy do rozwiązania 
do końcu roku sprawy „odgazowania” składo-
wisk śmieci, by uniknąć samozapłonu. Można 
gaz spalać czyli zainstalować tzw. „świeczkę”, 
można go też zagospodarować inaczej i ku tej 
koncepcji miasto raczej się skłania. Wyliczono, 
że gazu jest jednak zbyt mało, by wyproduko-
wany prąd odprowadzać do sieci energetycz-
nej, mógłby on jednak zasilać np. urządzenia 
do segregacji śmieci. Wiceprezydent uważa, że 
będzie dobrze, gdy miasto do tego „interesu” 
przynajmniej nie dopłaci. Całą uchwałę radni 
przyjęli jednogłośnie. 

Wybory samorządowe tuż, tuż...
Obecność w porządku obrad sesji kil-

ku uchwał o zmianach granic obwodów 
głosowania i podziału miasta na obwo-
dy, świadczy o zbliżającym się terminie 
wyborów samorządowych, planowanych 
na listopad br. Jak powiedziała referująca 
temat sekretarz miasta Daniela Lampert, 
mają one głównie charakter porządkujący.  
I tak ze względu na przekroczenie liczby 3 tys. 
mieszkańców (zgodnie z ordynacją wyborczą 
stały obwód głosowania powinien obejmować 
od 500 do 3000 mieszkańców) objętych dotąd 
obwodem nr 61 w Orzepowicach, utworzono 
nowy nr 69, do którego przeniesiono część 
ulic w tej dzielnicy. Ich mieszkańcy będą 
głosować w tym samym, co dotychczas, lokalu 
wyborczym. Zgodnie z zaleceniami Państwowej 
Komisji Wyborczej, radni zgodzili się również 
na likwidację stałych obwodów głosowania  
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych oraz w Miejskim Domu 
Pomocy Społecznej. Dla pensjonariuszy nic 
się jednak nie zmieni, gdyż przed wyborami 
powstaną tam obwody odrębne. W zmienionej 
uchwale o granicach obwodów przyjęto pełne 
nazwy ulic (np. Księdza Franciszka Brudnioka, 
a nie Ks. F. Brudnioka; Świętego Józefa, a nie 
Św. Józefa) itp., co ma związek z koniecznością 
dopasowania zapisów uchwały do zasad obo-
wiązujących w systemie PESEL, wykorzystywa-
nym do druku spisu wyborców. Uporządkowa-
no też alfabetycznie wykaz ulic. Ze względu na 
zmiany lub nadania nowych nazw ulic, należało 
na nowo opisać okręgi wyborcze w mieście, 
co też radni, poprzez przyjęcie odpowiedniej 
uchwały, uczynili. Wszystkie uchwały dotyczące 
obwodów głosowania i okręgów wyborczych 
zostały przyjęte jednogłośnie.

 Stypendia uczniowskie  
i studenckie

D. Lampert przedstawiła również dwa 
projekty uchwał dotyczących realizacji 
przez miasto programu stypendialnego 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego dla uczniów i studentów w roku 
szkolnym 2006/07, w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Konkurs na dofinansowanie 
projektów Zarząd Województwa Śląskiego 
ogłosił pod koniec czerwca br., a termin 
składania projektów przez samorządy upłynął 
14 lipca br. W roku szkolnym 2004/05 ze sty-
pendium tego typu skorzystało 156 uczniów, 
zaś w roku szkolnym 2005/06 – 130 uczniów  
z 11 rybnickich szkół, a projekt ten jest w 
trakcie realizacji. Nowy program stypendiów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za-
mieszkujących obszary wiejskie, o którym 
mowa w uchwale, nie wymaga zabezpieczenia 
finansowego wkładu własnego miasta. Więcej 
informacji na str. 49.

Drugi projekt dotyczy stypendiów dla 
studentów zamieszkałych w Rybniku i w tym 
przypadku jest wymagany udział finansowy 
miasta w wysokości ponad 12%. Jednak  
z powodu różnic kursowych w momencie pod-
pisywania umów, od beneficjenta czyli miasta 
praktycznie wymagane jest zabezpieczenie  
w wysokości  20 % wartości projektu. Zakłada 
on objęcie programem 300 studentów, a jedno 
stypendium wynieść może ok. 1750 zł (350 zł x 
5 miesięcy). W roku szkolnym 2004/05 wnioski 
złożyło ponad 450 studentów, a otrzymało 147 
(ze względu na dużą liczbę wniosków Urząd 
Marszałkowski obniżył kryterium dochodowe 
do 316 zł). W roku akademickim 2005/06 
stypendium za II semestr przyznano 240 
studentom (na 255 wniosków), a kryterium 
dochodowe wynosi 504 zł na osobę w rodzinie 
– projekt jest w trakcie realizacji. Takie samo 
kryterium dochodowe będzie obowiązywało 
nadal, wyższe – 583 zł –  w przypadku, kiedy 
w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. 
Zabezpieczenie wkładu własnego miasta 
może wynieść maksymalnie 105 tys. zł. Obie 
uchwały dotyczące uczniowskich i studenckich 
stypendiów na rok szkolny 2006/07 radni przy-
jęli jednogłośnie.

Stawka dla przedszkolaka
Kolejna uchwała, którą przedstawiła 

D. Lampert, była powtórzeniem uchwały 
z poprzedniej sesji RM, na której radni 
ustalili wysokość opłat za świadczenia  
w miejskich przedszkolach w nowym 
roku szkolnym. Dzienna stawka żywieniowa 
miała wynieść, w zależności od przedszkola, 
od 3.20 do 5 zł, a prezydent miał ją ustalić  
w porozumieniu z dyrektorem placówki i Radą 
Rodziców. Jednak nadzór prawny wojewody 

uważa, że stawka ta powinna być jednakowa 
we wszystkich przedszkolach i powinni ją, na 
wniosek prezydenta, ustalić radni. Dostoso-
wując się do tych uwag, radni przyjęli jedno-
głośnie nową uchwałę w sprawie wysokości 
opłat, w której ustalili jednakową dla wszyst-
kich placówek dzienną stawkę żywieniową  
w kwocie 4 zł. Uchwałę publikujemy w Moni-
torze Miejskim na str. 49.

Sprawa do konsultacji...
W życiu gminy mogą pojawić się ważne 

dla mieszkańców problemy, których roz-
wiązanie wymagać będzie szerszej dyskusji 
społecznej czyli konsultacji. Przedstawiona 
przez J. Frelicha uchwała ma regulować za-
sady i tryb ich przeprowadzania. Konsultacje 
mogą dotyczyć przypadków przewidzianych 
ustawowo, mogą też być przeprowadzone na 
wniosek prezydenta miasta lub Radę Miasta. 
Uchwała reguluje obowiązki i prawa prezy-
denta i powołanego przez niego każdorazowo 
zespołu ds. konsultacji, formę (ankieta lub 
głosowanie), terminy i przebieg konsultacji 
oraz ogłoszenie wyników i związanego z nimi 
sprawozdania.  Radny St. Stajer pytał o listy 
do wpisywania głosów „za” lub „przeciw”, 
które powinny stanowić załącznik do uchwały. 
Jak tłumaczył J. Frelich, forma list pozostała 
niezmieniona od 2002 roku, kiedy została 
przyjęta poprzednia uchwała dotycząca tego 
tematu. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 
radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Powracające skargi
Radni rozpatrzyli datowaną na 17 maja 

br. skargę Fundacji Signum Magnum, 
która zarzuciła prezydentowi „nienale-
żyte wykonywanie zadań i bezczynność  
w sprawie zabezpieczenia majątku mia-
sta w rejonie ul. Dworek oraz zagrożenia 
bezpieczeństwa mieszkańców w związku  
z budową kompleksu Plaza”. Fundacja skar-
żyła się na brak barierek zabezpieczających  
i znaku drogowego informującego o przejściu 
dla pieszych, na dewastację drogi i chodnika 
oraz ich zanieczyszczenie przez transport 
wykorzystywany do budowy Plazy. Jeszcze 
przed formalnym przedstawieniem skargi 
radnym i sformułowaniem swojego stanowi-
ska, Komisja Rewizyjna RM zapoznała się 
z sytuacją oraz uzgodnieniami władz miasta 
z inwestorem i wysłuchała wyjaśnień osób 
odpowiedzialnych za zabezpieczenie terenu 
wokół budowy. Barierki i znak są na swoim 
miejscu, odnowiono też pas przejścia dla pie-
szych, a zarówno droga, jak i chodnik zostaną 
doprowadzone do porządku po zakończeniu 
budowy. Jest zrozumiałe, że podobna inwe-
stycja wiąże się z pewnymi utrudnieniami, na 
szczęście – czasowymi. Intensywność i zakres 
prowadzonych robót sprawiły, że teren ten jest 
pod szczególną pieczą Wydziału Dróg. Biorąc 
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to pod uwagę, Komisja Rewizyjna wniosła  
o uznanie skargi za niezasadną. Radny St. 
Stajer wyraził wprawdzie uznanie dla służb 
miejskich za szybką reakcję na skargę, zauważył 
jednak, że w momencie jej nadejścia była ona, 
według niego, zasadna. Wywiązała się też dys-
kusja o stanie ul. Dworek, która jest wprawdzie 
przejezdna, ale wyrwy na wjeździe na budowę 
ograniczają szybkość. Radny Stanisław Lenert 
w owych dziurach widział nawet naturalny 
ogranicznik szybkości, co w sytuacji bliskości 
budowy może być plusem, a wiadomo, że dro-
ga zostanie w całości odtworzona. Ubawiło to 
radną K. Stokłosę, która dziur w drodze jako 
ograniczników prędkości nie może zaakcepto-
wać. St. Stajer dodał, że sytuacja taka byłaby 
niemożliwa w okolicy budowy Focus Parku, 
w bezpośredniej bliskości Urzędu Miasta... 
W głosowaniu skargę za niezasadną uznało 19 
radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 

Kolejna skarga dotyczyła zażalenia właści-
ciela zrekultywowanej działki po wyrobisku 
gliny przy ul. Strąkowskiej w Wielopolu, który 
uważa, że poprzez uwzględnienie w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego na części działki tzw. zieleni parkowej, 
ograniczono jego prawo własności. Komisja 
rewizyjna rozpatrująca zażalenie uznała, że 
plan zagospodarowania może, w granicach 
uznanych prawem i zasadami współżycia 
społecznego, ograniczyć prawo własności,  
a swoje zastrzeżenia właściciel działki powinien 
zarejestrować jako wniosek do zmiany planu. 
Korespondencja na ten temat między właści-
cielem działki a miastem jest prowadzona od 
października ub. roku. Radni zażalenie odrzu-
cili 18 głosami za i 5 wstrzymującymi się.

Wnioski, oświadczenia
Jako pierwszy w tym stałym i ostatnim 

punkcie sesji głos zabrał przewodni-
czący Rady Miasta Michał Śmigielski, 
przypominając, że na 2 miesiące przed 
upływem kończącej się jesienią kadencji 
samorządu, radni zobowiązani są do 
złożenia oświadczeń majątkowych. Radny 
H. Ryszka, który wraz z Zygmuntem Gajdą 
(BSR) gościł w Dorsten na spotkaniu podsu-
mowującym realizowany w ramach programu 
Interreg III C – „Regionalny Trójkąt We-
imarski”, wspólnie z Dorsten i Liévin projekt 
pod nazwą „Zagospodarowanie terenów po-
przemysłowych”, podzielił się obserwacjami 
dotyczącymi doświadczeń miast partnerskich 
Rybnika w dziedzinie rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. Radny uważa, że sposób 
rozwiązywania tych problemów w innych 
krajach UE powinien być wzorem dla nas  
i zainteresować śląskich parlamentarzystów. 
Chodzi głównie o finansowanie rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów, co u naszych 
partnerów bierze na siebie głównie państwo. 
Kilka pytań do prezydenta miał St. Stajer 

– jeśli chodzi o targowisko w Boguszowi-
cach–Osiedlu pod którym, jak się okazało, 
przebiegał gazociąg, A. Fudali zapewnił, że 
wszystko zmierza ku temu, by plac targowy 
pozostał na starym miejscu, o co zabiegają 
zarówno handlowcy, jak i mieszkańcy. Radny 
zwrócił też uwagę na wolne tempo przygoto-
wań do modernizacji targowiska w centrum 
miasta przy ul. Hallera. Jak pamiętamy, ma 
tam powstać, jako wspólne przedsięwzięcie 
miasta i drobnych handlowców, nowoczesna 
hala targowa. Aktualnie trwają procedury 
konkursowe na wyłonienia biura projektu, 
które będzie opracowywało dokumentację 
techniczną tej inwestycji. Prezydent podkre-
ślił, że do realizacji dojdzie tylko w przypadku 
współfinansowania inwestycji ze środków 
unijnych. Radny Stajer chciał również usły-
szeć odpowiedź na pytanie, czy w budżecie 
na 2007 rok miasto zamierza przeznaczyć 
więcej środków finansowych na remonty 
zdewastowanych dróg. Prezydent odparł, 
że na pytanie to odpowie, kiedy prace nad 
budżetem będą trwały. Radny RIO pytał też 
o pomysł miasta na zagospodarowanie lek-
koatletycznego stadionu przy ul. Gliwickiej, 
przekazał również prezydentowi żale trene-
rów rybnickich klubów, którzy nie zostali 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród 
najlepszym sportowcom. Radny K. Zięba 
prosił o interwencję w sprawie parkowania 
ciężkich samochodów w pasie drogowym ul. 
Budowlanych na odcinku od ul. Kominka do 
Orzepowickiej, co powoduje niszczenie mięk-
kich poboczy. Mając w pamięci tragiczny wy-
padek na drodze łączącej ulicę Energetyków 
i Wawelską, Michał Chmieliński zastanawiał 
się nad sposobami zdyscyplinowania nie-
odpowiedzialnych kierowców, przywołując 
przykład ruchliwych ulic, np. w Gliwicach, 
gdzie nie cofnięto się przed zamontowaniem 
ograniczników szybkości. Radna K. Stokłosa 
poruszyła temat miejskich pasaży, które są 
brudne i dewastowane przez grafficiarzy. 
Radny Andrzej Wojaczek złożył oświadcze-
nie w sprawie Zarządu Zieleni Miejskiej, 
wyrażając opinię, że jednostce tej, będącej 
w mieście monopolistą, wciąż przybywa obo-
wiązków bez zwiększania liczby pracowników 
oraz sprzętu. Radny uważa również, że fa-
chowcy dbający o zieleń w mieście otrzymują 
w stosunku do wykonywanej pracy niewielkie 
wynagrodzenia. W odpowiedzi prezydent 
przyznał, że większość pracowników chciało-
by zarabiać więcej, ale niekiedy nie pozwalają 
na to niskie kwalifikacje. Radny A. Wojaczek 
uważa jednak, że mimo braków w wykształce-
niu, to w swojej dziedzinie dobrzy fachowcy  
i ich pracę należałoby bardziej doceniać. Na-
wiązując do problemu zarobków, prezydent 
poinformował o spotkaniu ministra zdrowia 
z organami założycielskimi szpitali i konklu-
zji przedstawicieli rządu, z której wynika,  
że to samorządy miałyby wspomóc finansowo 

realizację podwyżek wynagrodzeń dla służby 
zdrowia, na co gmin nie stać i z czym zgodzić 
się nie mogą. Gminy niejednokrotnie  wspo-
magały lecznictwo w inny sposób, jak zakup 
karetki itp., ale nie mogą dokładać do upo-
sażeń, bo to jest problem państwa.         

Radny Longin Bednorz (RIO) przekazał 
krytyczne głosy mieszkańców Niedobczyc, 
którzy odczuwają skutki prowadzącego  
ul. Górnośląską i Hetmańską objazdu: hałas, 
pękanie ścian domów itp. Według radne-
go, determinacja mieszkańców może się 
zakończyć nawet blokadą drogi. Prezydent 
kolejny raz wyjaśniał, że remont wiaduktu 
był absolutnie niezbędny i po prostu ten czas 
musimy przetrwać. Ostateczna, ścieralna 
warstwa asfaltu na ul. Górnośląskiej zostanie 
położona, kiedy wiadukt zostanie oddany do 
użytku. R. Niewelt zasugerował, by wizytę  
w Rybniku marszałka Piłsudskiego upamięt-
nić nie tylko istniejącą już tablicą wmurowaną 
w płytę Rynku, ale również drugą – na ścia-
nie Ratusza. Radny nawiązał też do pracy 
Wydziału Zamówień Publicznych, który 
ze względu na wyjątkowo skomplikowany 
charakter procedur bywa „wąskim gardłem” 
UM. Prezydent potwierdził, że wydział ten,  
a także drugi „strategiczny” Wydział Dróg zo-
staną wzmocnione kadrowo. Radny Niewelt 
podzielił się również pomysłem zwiększenia 
niedużym kosztem powierzchni Muzeum. 
Józef Ibrom (BSR) zasygnalizował sprawę 
zbyt częstego, jego zdaniem, odczytu przez 
PWiK zużycia wody, co zmusza do równie 
częstego uiszczania płatności. Dodatkowym 
problemem jest każdorazowo inny numer 
konta bankowego, co utrudnia korzystanie 
z „księgowości komputerowej”. Pytał też  
o możliwości parkowania przed działem pacz-
kowym poczty w Rybniku. Radny Zygmunt 
Gajda pytał o proponowaną przez kopalnię 
„Chwałowice” zmianę śladu planowanej 
drogi ekspresowej Racibórz – Pszczyna na 
odcinku rybnickim, mając zastrzeżenia co do 
jej przebiegu przez tereny objęte szkodami 
górniczymi. Prezydent przypomniał, że roz-
strzygnięcia już zapadły i zostały zapisane  
w studium wykonalności i innych dokumen-
tach projektu technicznego. Przy okazji 
prezydent jeszcze raz wrócił do konsulto-
wanego niedawno w Rybniku Regionalnego 
Programu Operacyjnego, w ramach którego 
rozdysponowywane będą środki unijne na 
lata 2007–2013. Władze samorządowe regio-
nu mają żal do śląskich parlamentarzystów, 
że nie stworzyli odpowiednio silnego lobby za 
bardziej korzystnym dla naszego wojewódz-
twa podziałem środków unijnych.

Teraz przed radnymi wakacje, w czasie 
których niejeden z nich będzie zapewne 
wybiegał myślą do listopadowych wyborów 
samorządowych.

S, (r)
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Kanikuła kanikułą, a ...
... sesja sesją, dlatego radni nie chcieli zre-

zygnować z punktu „wnioski, oświadczenia, 
interpelacje i pytania”, mimo iż ich adresat, 
czyli prezydent, poinformował, że będzie 
musiał opuścić obrady, a podczas ostatniej 
sesji, 3 tygodnie wcześniej, punkt był szero-
ko omawiany. Taką argumentację przedstawił  
J. Mura prowadzący obrady w zastępstwie 
Michała Śmigielskiego. I o ile radni nie mieli 
zastrzeżeń co do rezygnacji z wystąpienia 
prezydenta na temat prac w mieście, o tyle 
wizja wykreślenia z porządku punktu „wnioski, 
oświadczenia, interpelacje i pytania radnych” 
aprobaty już nie zyskała, szczególnie w oczach 
Stanisława Stajera (RIO) i Bronisława Drabi-
nioka (PO). Prezydent, który zapowiedział swój 
udział w otwarciu Mistrzostw Europy w Akroba-
cji Szybowcowej, sugerował, by wnioski i pytania 
adresowane do niego, złożyć w formie pisemnej. 
To z kolei nie usatysfakcjonowało radnego PO, 
który mówił o konieczności jak najszybszego 
rozpatrzenia kwestii opłat za parking na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. 
A. Fudali zwrócił uwagę, że na sali pozostaną 
jego zastępcy i to oni mogą udzielić radnym 
wszelkich informacji, a obecność prezydenta nie 
jest wymagana na sesjach, co jest praktykowane 
w wielu innych miastach. Ostatecznie kierując 
się również opiniami Kazimierza Salamona 
(BSR) i Kazimierza Zięby (SdPl) zdecydowa-
no się przegłosować porządek sesji w formie 
zaproponowanej przez J. Murę – z pominięciem 
informacji prezydenta oraz wniosków i pytań. 13 
głosami za, przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymują-
cym się, radni zdecydowali o wykreśleniu z sesji 
tych dwóch punktów. 

  

Budżet uaktualniony
Skarbnik Bogusław Paszenda omówił 

zmiany w budżecie miasta na 2006 rok,  
a rozpoczął od informacji na temat zwięk-
szenia rocznej stawki nakładów na remonty 
zasobów mieszkaniowych dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Okazuje się, 
że dotacja z budżetu miasta w dotychczasowej 
wysokości (1.750.000 zł) nie wystarcza na pełne 
pokrycie kosztów działalności ZGM–u. Tymcza-
sem w wyniku sprzedaży mieszkań komunal-
nych wzrasta liczba wspólnot mieszkaniowych,  
z czym wiąże się konieczność systematycznego 
odprowadzania na wydzielone konta wspólnot 
kwot związanych z udziałem miasta w kosztach 
ich funkcjonowania. Stąd decyzja o zwiększeniu 
o 750.000 zł (do kwoty 2.500.000 zł) dotacji dla 

ZGM–u. Propozycja spotkała się z pozytywną 
oceną ze strony radnych – Andrzej Wojaczek 
(PiS) mówił, że dobrze się stało, że znalazły 
się środki dla ZGM–u, sugerował nawet ich 
zwiększenie. Radny dowiedział się również, że 
stawka remontowa 8,42 zł na m2 powierzchni 
lokalu jest porównywalna do stawek obowią-
zujących w innych miastach. Z kolei K. Zięba 
pytał o ilość wspólnot mieszkaniowych i udział 
środków miasta w ich tworzeniu. A. Fudali 
wyjaśniał, że wspólnot jest ok. 70, i to do nich 
trafi część zwiększonej dotacji. Jednak 750.000 
zł zasili nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale 
zostanie rozdysponowana również na inne zada-
nia remontowe. — W prawidłowym zarządzaniu 
zasobami ZGM–u problem stanowią zaległości 
czynszowe, dlatego rozważane jest udostępnienie 
listy dłużników, bo jak pokazują przykłady, jej 
upublicznienie działa mobilizująco — mówił 
prezydent. 

W uchwale budżetowej czytamy też o zwięk-
szeniu dochodów i wydatków o 305.029 zł, co 
jest związane m.in. z kwotą 40.000 zł plano-
wanych wpływów z tytułu zwrotów świadczeń 
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz  
z odsetkami, wypłaconych w latach ubiegłych, 
które podlegają odprowadzeniu do budżetu 
państwa. Ponadto z budżetu województwa 
śląskiego zostały przyznane środki (2.300 zł) 
na dofinansowanie „Niedobczyckich wieczorów 
teatralnych” w DK Niedobczyce, a zgodnie  
z umową o dofinansowanie projektu „Kobieta 
z inicjatywą” w ramach sektorowego programu 
operacyjnego, do budżetu miasta wprowadzono 
kwotę 262.729 zł. Środki te zwiększą wydatki 
Powiatowego Urzędu Pracy realizującego to 
zadanie. 

Z kolei zwiększenie dochodów o kwotę 
516.197, 57 zł wiąże się z ujęciem w docho-
dach kwoty 500.073,97 zł niewykorzystanych 
środków wydatków niewygasających z 2005 r. 
Temat ujęcia w budżecie kwoty przeznaczonej 
na wykup nieruchomości w rejonie dworca PKS, 
zainteresował St. Stajera. — Środki w takiej 
wielkości zagwarantowane w budżecie na ten 
cel nie są już potrzebne, gdyż to zadanie uda się 
wykonać dużo taniej. Pojawił się bowiem inwe-
stor zainteresowany kupnem tej nieruchomości 
— wyjaśniał A. Fudali. — Chcemy, by teren 
ten spełniał określone funkcje, ważne z punktu 
widzenia miasta – plac manewrowy dla autobu-
sów turystycznych i przystanki autobusowe dla 
PKS–u. I w tej koncepcji jest to zabezpieczone. 
Udało się nam również bardzo korzystnie wykupić 
korytarz drogi od ronda chwałowickiego w okolicy 
dworca PKP. W planie dochodów ujmuje się 

również kwotę 1.045,60 zł z tytułu odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych. Poza tym 
o kwotę 15.078 zł zwiększa się dotację z NFZ 
dla Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. 
Jana Pawła II. 

Natomias t  zmnie j szen ie  wydatków  
o 486.719,65 zł jest związane m.in. z odzyska-
niem przez miasto od Polskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego środków wypłaconych  
z tytułu solidarnej odpowiedzialności wynika-
jącej z Kodeksu Cywilnego, podwykonawcom 
PRINŻ–u S.A. Holding, co skutkuje zmniejsze-
niem budżetowych wydatków o 440.291,65 zł. 
Ponadto o 38.428 zł zmniejsza się wydatki bu-
dżetu przeznaczone na sfinansowanie kosztów 
wykonania ekspertyzy stanu technicznego oraz 
robót rozbiórkowych budynku przy ul. 3 Maja, 
zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej, 
w związku ze sfinansowaniem ww. kwoty przez 
Focus Park Rybnik BIS spółka zo.o. Ponadto 
zmniejsza się dotację ze środków własnych dla 
DK Niewiadom o 8.000 zł, otrzymane z Ryduł-
tów na działalność Klubu Olimp (zwiększenia 
dotacji dokonano uchwałą w maju). 

Z kolei zwiększenie wydatków o kwotę 
1.002.917,22 zł związane jest ze wspomnianą 
już dotacją w wysokości 750.000 zł dla ZGM–u, 
dotacją (37.190 zł) dla Specjalnego Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w dz. Maroko–No-
winy na sfinansowanie powstającego z dniem 
1 września oddziału przedszkola specjalnego, 
13.081,22 zł na wkład własny do rządowego 
programu pn. „Łódki zamiast wódki”, reali-
zowanego przez Wydział Edukacji UM oraz 
2.646 zł na wkład własny do projektu „Edukacja 
– program pomocy w dostępie do nauki dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych”, realizowanego 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowaw-
czy w dzielnicy Północ. 

Jednak najwięcej uwag radnych wzbudził za-
pis o 200.000 zł na sfinansowanie odszkodowań 
wypłaconych osobom fizycznym na podstawie 
ugody zawartej z miastem, w zamian za zrze-
czenie się wszelkich roszczeń w stosunku do 
nieruchomości przy stacji „Aral” sprzedanych 
firmie McDonlad’s. St. Stajer chciał wiedzieć 
ile do tej pory wypłacono odszkodowań na 
podstawie ugody oraz jacy prawnicy reprezen-
tują osoby fizyczne, żądające odszkodowań. 
Prezydent zapewnił, że na następnej sesji poda 
dokładną liczbę wypłaconych odszkodowań,  
a z uwagi na ochronę danych nie chciał podawać 
nazwisk prawników. Zagadnięty o tę kwestię 
radca prawny Stanisław Cichecki powołał się 
na etykę adwokacką i radcowską, która zabra-
nia reklamowania się, a jego zdaniem podanie 
nazwisk reprezentantów mogłoby mieć formę 
promocji i reklamy. Z kolei Tadeusz Gruszka 
(PiS) pytał o niedociągnięcia ze strony miasta, 
które wpłynęły na konieczność wypłacania ta-
kich odszkodowań. Zauważył też, że w projekcie 
uchwały podana jest data 11 lipca, kiedy to wy-
płacone zostały odszkodowania, więc dyskusja 
odbywa się niejako „po fakcie”. Sprawę, która 
była już przedstawiana na sesji, przypominał 
J. Frelich: — Dotyczy to terenów, na których 

Sesja Rady Miasta – 19 lipca

Nadzwyczajnie w czasie wakacji
— Sporo miejsc na sali jest dziś pustych — komentował prowadzący sesję wice-

przewodniczący RM Jan Mura. Wpływ na absencję radnych miał z pewnością 
fakt, że posiedzenie RM zwołano poza wcześniej ustalonym harmonogramem,  
a co ważniejsze, podczas wakacji.



Święto Policji
Podczas uroczystości z okazji 

Święta Policji prezydent Adam 
Fudali złożył na ręce komendanta 
rybnickiej policji Zbigniewa Gło-
wackiego listy gratulacyjne oraz 
upominki dla trzech rybnickich 
funkcjonariuszy, którzy zajęli 
czołowe miejsca w zmaganiach 
śląskich policjantów. Sierż. To-
masz Klamecki i st. post. Wojciech 
Pielczyk to zdobywcy I miejsca  
w eliminacjach XIII Edycji Ogólnopol-
skich Zawodów Policjantów Prewencji 
Turnieju Par Patrolowych „Patrol 
Roku”, zaś sierż. Leszek Tlołka jest 
laureatem III miejsca w eliminacjach 
IV Edycji Ogólnopolskich Zawodów 
Policjantów Dzielnicowych „Dzielni-
cowy Roku”.

Uroczystość była także okazją do 
wręczenia nominacji na wyższe stopnie 
podoficerskie i oficerskie. 

•••

Nowa karetka
Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny nr 3 w Rybniku zakupił 
karetkę pogotowia, która od 18 
lipca służy mieszkańcom Rybnika.

Zakup karetki marki Renault Master 
był możliwy dzięki umorzeniu szpita-
lowi przez prezydenta Rybnika po-
datku od nieruchomości za pierwsze 
półrocze 2006 r. Dzięki temu WSS nr 
3 wygospodarował dodatkowe środki 
na zakup sprzętu, który zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców Rybnika 
oraz regionu.

•••

Wnioski na zasiłki
Dział Świadczeń Rodzinnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 20,  
informuje, że można już pobierać 
wnioski na nowy okres zasiłko-
wy 2006/2007. Można tu również 
uzyskać bliższe informacje o świad-
czeniach rodzinnych. Aby otrzymać 
świadczenia od 1 września 2006 r. 
wnioski należy złożyć nie później niż 
do 30 września 2006 r. (wypłata 
nastąpi w październiku br.).

Prosimy o wcześniejsze składa-
nie wniosków, aby uniknąć kolejek 
pod koniec września!

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 11

znajduje się obecnie stacja „Aral”, supermarket 
„Real” oraz restauracja „McDonald’s”, sprzeda-
nych przez Zarząd Miasta Rybnika do roku 1996. 
Wskutek pewnych niedociągnięć dawni właściciele 
wystąpili o zwrot pieniędzy, które zgodnie z prawem 
im się należą. Na tej sali podawaliśmy już przykład 
„Reala” i kwot, jakie trzeba było zwrócić dawnym 
właścicielom lub spadkobiercom, których nie za-
wiadamiano o tym, że miasto sprzedaje te tereny, 
a oni mieli by ewentualnie możliwość pierwokupu. 
Omawiane dzisiaj 200.000 zł dotyczy wadliwie sprze-
danego terenu przy restauracji McDrive. St. Stajer 
pytał dlaczego miasto nie walczy o swoje prawa  
w sądzie, tylko idzie na ugodę, skoro sprzedaż 
tych terenów była sprawdzana i zgodna z prawem:  
— W tamtych czasach prawnicy wydali opinię zgod-
ną z ówczesnym prawem. Ktoś zawinił, ale trzeba 
walczyć o swoje racje, a te były po stronie ówczesnego 
zarządu, bo takie było prawo. A. Fudali: — Miasto 
idzie na ugodę, żeby mniej płacić! W naszym kraju 
nie ma prawa precedensowego i w każdym przypad-
ku może zapaść różny wyrok sądu — argumentował. 
— W tamtych latach kiedy prawnicy podejmowali 
decyzję, że ten teren można sprzedać opierali się 
na ówczesnych prawach i ustawach i taką decyzję 
zasugerowali ówczesnemu zarządowi miasta i to on 
ją podjął. Prezydent mówił też, że wiadomo, za jaką 
kwotę miasto sprzedało ten teren i na tej podsta-
wie prowadzone są negocjacje. — To kuriozum! 
Obejmując w 1998 r. urząd mogłem zaatakować 
poprzedni zarząd miasta za potężne odszkodo-
wania, które musimy płacić. A teraz przez tych 
reprezentantów jestem atakowany o to, że płacimy 
ugody mniejsze od tych, jakie musielibyśmy zapłacić, 
gdybyśmy poszli do sądu. St. Stajer argumentował, 
że skoro nie zapadł w tej sprawie wyrok sądowy, to 
skąd wiadomo, że miasto przegrałoby i płaciłoby 
więcej. St. Cichecki wyjaśniał, że na podstawie 
składanych wniosków o zwrot, znana jest wysokość 
roszczeń, o jakie ubiegają się osoby: — Idąc na 
ugodę miasto godzi się na kwoty o wiele mniejsze 
od tych, których żąda się w roszczeniu, a poza 
tym oszczędza się na kosztach procesu sądowego  
– w tej chwili gmina płaci za wszystko w sądzie, nie 
ma dla niej żadnych zwolnień! (...) Dlatego ugody są 
korzystniejsze. Po to w ostatnim czasie ustawodawca 
wprowadził mediacje w sądzie i system ugód, żeby się 
„dogadywać” — mówił radca prawny. — (...) Nie 
chodzi tu o błąd, bo w tamtych czasach nie zrobio-
no błędu – działano na bazie tamtych przepisów. 
Okazuje się, że przejmując grunt, to skarb państwa 
popełnił błąd – niewłaściwie dokonano wywłaszcze-
nia. I wykorzystując zmiany w przepisach po roku 
1996 r., osoby występują o te zwroty, wykazując, że 
są spadkobiercami poprzednich właścicieli (...). 
Prezydent podał również przykład parkingu przy 
markecie „Real”, który też sprzedano na zasadach 
niezgodnych z prawem i gdyby miasto poszło drogą 
sądową, to roszczenia ze strony „Realu” mogły 
doprowadzić do katastrofy finansowej, opierając 
się na argumentacji, że miasto sprzedało ten 
teren w złej wierze. Z taką oceną nie zgodziła się  
K. Stokłosa, a prezydent zapewniał, że miasto robi 
wszystko, by płacić mniej, a „...jest oskarżane o to, 
że płaci mniej, a nie więcej”. St. Stajer wyjaśniał, że 
nie oskarża, tylko pyta dlaczego nie wybrano drogi 

sądowej tylko ugodę. J. Frelich, który w dyskusji 
zastąpił nieobecnego już A. Fudalego tłumaczył: 
— RM zna wyrok sądu. Rozważaliśmy dwie drogi 
– po apelację włącznie, ale też zatrzymując się na 
sądzie okręgowym, wysyłaliśmy do spółki prawniczej 
pytanie co zrobić – iść dalej, czy też pójść na ustęp-
stwa. Przedstawiając Radzie przykład stacji „Aral”, 
mówiliśmy, że kancelaria prawnicza, zwracała 
nam uwagę, żeby lepiej pójść na ugodę, bo sprawę  
w sądzie apelacyjnym i tak przegramy. Nie poszliśmy 
natomiast na ugodę jeżeli idzie o „Real” i prze-
graliśmy w sądzie apelacyjnym. Jeżeli decydujemy 
się na zwroty, próbujemy to zrobić jak najniższym 
kosztem(...). W sądzie przegralibyśmy więcej. 

W uchwale czytamy również o zmianach w pla-
nie przychodów i wydatków oświatowych zakładów 
budżetowych. W efekcie przychody własne zwięk-
szono o 2500 zł, w tym: P nr 17 – 1000 zł (środki na 
zakup materiałów i wyposażenia), SP nr 19 – 1500 
zł (darowizna od firmy Constal na sfinansowanie 
dojazdu młodzieży na turniej turystyczno–krajo-
znawczy w Szamotułach). Uchwałę o zmianach  
w budżecie poparło 18 osób, 1 się wstrzymała. 

Pod dyktando obwodnicy
Poszczególne zapisy uchwały w sprawie na-

bycia i zamiany nieruchomości związane były 
z budową obwodnicy w dzielnicy Orzepowice. 
Jak wyjaśniał J. Frelich, rzecz dotyczy m.in. nabycia 
od osób fizycznych nieruchomości zabudowanych 
i niezabudowanych pod nowo projektowany III 
etap Obwodnicy Północnej – odcinek łączący ulice 
Budowlanych – Storczyków – Rudzką: — Tem-
po jest tak duże, gdyż mieszkańcy domagają się 
szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, co jest również 
po myśli miasta — tłumaczył referujący projekt  
J. Frelich. W uchwale mowa jest też o zamianach 
nieruchomości gminnych w rejonie ul. Łącznej 
na położone w pasie nowoprojektowanej drogi 
nieruchomości zabudowane, będące własnością 
osób fizycznych.

Zanim radni jednogłośnie zaakceptowali pro-
jekt, A. Wojaczek pytał o łączny koszt wykupów, 
a J. Frelich wyjaśniał, że na tym etapie nie jest 
możliwe podanie tej kwoty, gdyż uchwała dopiero 
rozpoczyna cały proces, na który składają się prace 
rzeczoznawców i negocjacje cenowe, a kończy pod-
pisanie umów notarialnych: — Dopiero po sfina-
lizowaniu zadania znana będzie kwota. Z kolei St. 
Stajer chciał wiedzieć czy nie ma konfliktu prawne-
go w związku z faktem, że mieszkańcy Orzepowic 
zaskarżyli plan zagospodarowania przestrzennego 
swojej dzielnicy, a RM podejmuje kolejne decyzje 
dotyczące terenów tej dzielnicy. — Zaskarżenie 
planu nie wstrzymuje jego realizacji — wyjaśnił  
J. Frelich, a radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 
i... udali się na wakacyjny odpoczynek. 

(S)

Następna sesja Rady Miasta 
odbędzie się 13 września br.  

o godz. 16.00.



— Kieruje pan komisją, za której 
pojemną, wieloczłonową nazwą kryją 
się bardzo różnorodne sfery działań sa-
morządu, jednak ich wspólną cechą jest 
bezpośredni wpływ na rozwój miasta...      

— Dla każdej z grup mieszkańców, 
w zależności od miejsca zamieszkania, 
statusu, wieku, wykształcenia itp. ważne 
są inne problemy, na których rozwiązanie 
ma wpływ samorząd. Jednak dla miasta 
jako całości szczególną wagę ma upo-
rządkowana gospodarka przestrzenna, 
pozwalająca na jego nieskrępowany roz-

wój. Warunkiem jakichkolwiek ruchów inwestycyjnych było przyjęcie 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż stary, zarówno 
w naszym mieście, jak i wszystkich innych gminach, za sprawą ustawy 
rządowej przestał obowiązywać w końcu 2003 roku. Uważam, że naj-
większym sukcesem tej kadencji jest uporanie się z tym niezwykle zło-
żonym zadaniem. Praca architektów i urbanistów z rybnickiej Pracowni 
Urbanistycznej, których wspierał Wydział Architektury UM, została 
poddana weryfikacji społecznej poprzez wyłożenie planu w marcu 2005 
roku do wglądu publicznego – w sumie wpłynęło ponad 480 wniosków 
o dokonanie zmian. Po dokładnej analizie każdego wniosku, w czym 
swój udział miała nasza komisja, uwzględniono prawie połowę uwag. 
Resztą, w liczbie 261, zajęli się radni, odrzucając je i przyjmując w lipcu 
ub. nowy plan. Przyjęto też kilka planów miejscowych, w tym dzielnicy 
Orzepowice, który budził szczególne kontrowersje. Dynamiczny rozwój 
miasta i fakt, że aktualnie jest ono jednym wielkim placem budowy, 
w dużym stopniu zależny był od przyjęcia planu. A dodać trzeba, że 
Rybnik znalazł się w gronie zaledwie 16% gmin, które nowym planem 
przestrzennego zagospodarowania dysponują. Z rozwojem miasta łączy 
się też duży ruch jeśli chodzi o zbycia, nabycia czy wymiany gruntów 
i inne sprawy będące w kompetencji Wydziału Mienia. Takie uchwały 
opiniujemy prawie na każdym posiedzeniu komisji.

— Nie ma jednak rozwoju bez dobrego skomunikowania miasta...

— ...toteż sprawy komunikacji w hierarchii problemów, jakimi zaj-
mowała się komisja, stały również wysoko. Pozytywnie opiniowaliśmy 
wszystkie projekty uchwał, które mogą komunikację poprawić, choć 
trzeba przyznać, że realizacja tych działań jest wyjątkowo trudna, choćby 
ze względu na wysokie koszty. Dlatego przychylaliśmy się szczególnie 
do projektów planów władz miasta pozyskiwania na inwestycje drogowe 
środków zewnętrznych, jak choćby w przypadku modernizacji drogi 
krajowej nr 78. Intensywne prace na wylocie w stronę Gliwic i przy 
remoncie wiaduktu w Niedobczycach trwają. Szanse rozładowania 
ruchu dla Rybnika i dogodne połączenie z autostradą A–1 w okolicach 
Rownia, widzimy w realizacji drogi ekspresowej Pszczyna – Racibórz.  
dlatego zdecydowanie inicjatywę jej budowy poparliśmy. Wydawaliśmy 
też opinie na temat projektów uchwał przygotowywanych przez Wydział 
Dróg – dotyczyły one głównie wykupu terenów pod drogi, chodniki, za-
toczki czy parkingi, a także nazewnictwa dróg, nadawanie kategorii itp. 
Z inwestycjami drogowymi zapoznajemy się także w trakcie posiedzeń 
„wyjazdowych” wraz z branżowym wiceprezydentem i naczelnikiem 
Wydziału Dróg. Sami też jesteśmy użytkownikami dróg – wiemy jakie 

występują problemy i w miarę możliwości, wpływamy na ich rozwią-
zywanie. Jeśli chodzi o problemy ruchu drogowego, również poprzez 
współpracę z policją – zbieramy informacje o wypadkach i kolizjach 
drogowych, miejscach niebezpiecznych dla kierowców i wyciągamy 
z tych zdarzeń wnioski.     

— Był pan jednym z głównych orędowników wprowadzenia elek-
tronicznej karty mieszkańca. Po długim czasie przygotowywanie tego 
projektu przez miasto, w końcu przystąpiono do jego realizacji.

— Uważam to za duży sukces – Rybnik jest pierwszym miastem 
w Polsce, gdzie e–karta zafunkcjonuje. Komisja przez ponad trzy lata 
„lobbowała”, w dobrym tego słowa znaczeniu, za wdrożeniem tego 
pomysłu. W kilku miastach istnieją bilety elektroniczne, ale u nas oferta 
będzie poszerzona. (Więcej szczegółów na str. 16).

— Wprowadzenie gospodarki rynkowej sprawiło, że kompetencje 
samorządu jeśli chodzi o działalność gospodarczą są ograniczone, choć 
władze dysponują pewnymi narzędziami do jej pobudzania. Czym zatem 
zajmowała się komisja w tej sferze?

— Głównie problemami będącymi na styku własności prywatnej 
i komunalnej, np. opiniowaniem wysokości opłat targowych czy projektu 
modernizacji targowiska. Ta ostatnia sprawa okazała się szczególnie 
trudna – miasto wywiązało się ze swoich deklaracji pomocy poprzez 
m.in. przygotowanie projektu, jednak brak jest „wspólnego frontu” 
kupców. Wpływ na rozwój działalności gospodarczej mamy również 
poprzez opiniowanie, a potem przyjmowanie na sesji RM uchwał 
o podatkach lokalnych – od nieruchomości czy transportu. I tu zgadzamy 
się z polityką miasta utrzymywania podatków lokalnych na jednakowym 
od kilku lat poziomie. Szczególnie na sercu leży nam sytuacja terenów 
poprzemysłowych, komplikowana przez nierozwiązane problemy wła-
snościowe. Mimo to popieraliśmy każdą próbę wspomagania małych 
i średnich przedsiębiorstw, by utrzymać czy zyskać nowe miejsca pracy. 
Ważna była uchwała o ulgach w podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców, którzy inwestują na terenach poprzemysłowych i tworzą 
miejsca pracy. Kiedyś radni podejmowali decyzje o przyznawaniu 
podmiotom gospodarczym koncesji na sprzedaż alkoholu, teraz te 
procedury są znacznie uproszczone. My możemy najwyżej wypowiadać 
się np. na temat skarg mieszkańców na zakłócanie ciszy czy porządku 
przez bywalców lokali, szczególnie w centrum miasta, ale są to sytuacje 
bardzo sporadyczne.

Oczywiście komisja szczególnie uważnie przyglądała się wszystkim 
projektom uchwał budżetowych, bo wszelkie ruchy związane z zago-
spodarowywaniem przestrzeni czy inwestycjami drogowymi zależne są 
od środków finansowych. 

W komisji pracuje dziesięciu radnych, a prawie każdorazowa stu-
procentowa frekwencji na posiedzeniach świadczy o wielkim poczuciu 
odpowiedzialności za własne opinie. Komisja bywa też adresatem 
interwencyjnych pism mieszkańców, które są szczegółowo omawiane, 
a problemy przekazywane odpowiednim służbom do rozwiązania. 
Z komisją można się kontaktować przez Biuro Obsługi Rady Miasta.

— Dziękujemy za rozmowę.

(r)

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

Komisje mają głos O pracach Komisji Gospodarki Przestrzennej, Działalności 
Gospodarczej i Komunikacji RM mówi jej przewodniczący 
Henryk Ryszka.
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Rybnik bezpośrednio za sobą pozostawił Kra-
ków i Toruń, a w pierwszej dziesiątce uplasowały 
się kolejno Bydgoszcz, Zielona Góra, Koszalin, 
Tychy, Gliwice, Częstochowa i Katowice. Warto 
zauważyć, że w grupie tej znajduje się aż 5 miast 
z województwa śląskiego.  

Dziennik „Rzeczpospolita” organizował swój 
ranking już po raz szósty, jednak podobne do 
aktualnych kryteria oceny obowiązują od ub. roku, 
kiedy Rybnik zajął drugie miejsce tuż za Poznaniem. 
(W tym roku miasto to nie znalazło się na liście 
z przyczyn proceduralnych). Ranking obejmował 

też dwie inne kategorie: pozostałe gminy miejskie 
i miejsko –wiejskie oraz gminy wiejskie.  

Ranking ma na celu wskazanie  najlepiej zarzą-
dzanej gminy i nagrodzenie tych samorządów, które 
najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia 
mieszkańców, zgodnie jednak z regułami odpowie-
dzialności i bezpieczeństwa finansowego. Oceny 
dokonuje kapituła pod przewodnictwem b. premie-
ra, posła Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego 
Buzka. W pierwszym etapie gminy zostały poddane 
weryfikacji na podstawie dokumentów Ministerstwa 
Finansów – wybrano te, które w najlepszy sposób 
zarządzały swoimi finansami w latach 2002–2005 
i jednocześnie najwięcej wtedy inwestowały. 
Punktowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość środków unijnych, zadłużenie 
samorządu, nadwyżkę operacyjną, tempo wzrostu 
dochodów podatkowych, relacje nakładów inwesty-
cyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu 
wydatków ogółem na mieszkańca w transporcie 
i ochronie środowiska. Przez pierwsze sito przeszło 
50 miast na prawach powiatu, do których trafiły 
następnie szczegółowe ankiety, w których organi-
zatorzy pytali  m.in. o udział wydatków na realizację 
kontraktów z organizacjami pozarządowymi i liczbę 
wniosków o dofinansowanie od tych organizacji, 
wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, stopę bezrobocia, liczbę podmiotów 
gospodarczych, opracowanie wieloletnich planów 

inwestycyjnych, funkcjonowanie UM w oparciu 
o normę ISO oraz poddanie się ocenie ratingowej. 

Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce 
w lipcu br., w warszawskim hotelu „Bristol”. Ze-
branych powitał redaktor naczelny „Rzeczpospo-
litej” Grzegorz Gaudyn, podkreślając jak ważnym 
elementem budowy demokratycznego państwa jest 
samorząd, którego problemom gazeta poświęca 
zresztą bardzo dużo miejsca. Świadectwem do-
ceniania przez pismo roli samorządu jest właśnie 
organizacja ogólnopolskiego rankingu, którego 
wyniki są dla środowiska i ważne, i wiarygodne. 

Liczba przybyłych samo-
rządowców świadczy też 
o akceptacji zasad ran-
kingu, jednak organiza-
torzy i kapituła już myślą 
o zmianie metodologii 
oceny. Jak zapewni-
ła Ewa Kluczkowska, 
zastępczyni redakto-
ra naczelnego „RZ” 
i przedstawicielka ga-
zety w kapitule, dys-
kusje tego gremium 
były bardzo ożywione, 
a wszelkie dane były 

szczegółowo analizowane. — Celem wszelkich 
działań samorządu jest polepszenie jakości życia 
mieszkańców gminy — mówił J. Buzek. — A do celu 
tego dochodzi się poprzez wysiłek inwestycyjny, dobrą 
jakość zarządzania i stabilną sytuacje finansową. 
I właśnie te elementy są przedmiotem naszej oceny. 
Nie chcielibyśmy jednak, by był to ranking wyborczy 
– ludzie wybiorą  sami; my przedstawiamy tylko obiek-
tywne dane. Przewodniczący kapituły z zadowole-
niem odnotował też coraz większe zainteresowanie 
samorządowców rankingiem: — Dobrze jest mieć 
forum, gdzie można się wymienić doświadczeniami 
i podejrzeć „jak to robią gdzie indziej”. Przed 25 
laty, 10–milionowa, budowana od dołu organizacja 
obywatelska, bo taką przecież była „Solidarność”, 
marzyła o Polsce samorządowej. I dziś taką Polskę 
mamy, w dużej mierze dzięki państwa zaangażowaniu 
– zwrócił się do obecnych samorządowców Jerzy 
Buzek. — Przed wami jeszcze tak ważne wyzwania 
jak wykorzystanie środków Unii Europejskiej, part-
nerstwo publiczno – prawne i wiele innych.

W bezpośredniej rozmowie z odbierającym wy-
różnienie prezydentem Adamem Fudalim, J. Buzek 
pogratulował zwycięstwa Rybnikowi, a przede 
wszystkim rybniczanom. — To nie jest wyróżnienie 
uznaniowe, ale oparte na liczbach i analizie obiek-
tywnych danych. Możecie czuć prawdziwą satysfakcję. 
Cieszę się, że Rybnik, gdzie przecież niejednokrotnie 
bywałem, należy do najlepszych...                      (r)

Testujemy 
nowy plan miasta

Na stronie internetowej Ryb-
nika, pod adresem: www.rybnik.
pl/mapamiasta, uruchomiona zo-
stała testowa wersja nowego planu 
miasta oraz miejski plan zagospo-
darowania przestrzennego, dzięki 
któremu mieszkańcy będą mieli np. 
możliwość sprawdzenia, co mogą 
wybudować na swojej działce.

Plan jest częścią Rybnickiego Syste-
mu Informacji Przestrzennej i bazuje 
na danych pochodzących z różnych 
wydziałów UM. Zakres prezentowa-
nych informacji będzie stopniowo roz-
szerzany. Obecnie plan umożliwia wy-
szukiwanie ulic i punktów adresowych, 
pozwala również na proste zmierzenie 
odległości pomiędzy dwoma punk-
tami na planie. Ilość wyświetlanych 
informacji zmienia się w zależności 
od skali – im większe zbliżenie, tym 
więcej jest wyświetlanych informacji. 
Dodatkowo zakres danych można 
regulować poprzez włączanie odpo-
wiednich warstw. W okresie testowym 
nie wszystkie dane prezentowane na 
planie będą aktualne – np. Miejski Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego 
jest przedstawiony wg stanu na drugą 
połowę 2005 roku. Ze względów 
technicznych wyświetlanie niektórych 
informacji może być czasochłonne. 
W najbliższych miesiącach sytuacja 
ulegnie poprawie dzięki zainstalowaniu 
nowego serwera danych RSIP. Informa-
cje uzyskane na stronach RSIP nie mogą 
być podstawą decyzji gospodarczych 
lub prawnych. Wszelkie wypisy/wyrysy 
muszą w dalszym ciągu być wykona-
ne i poświadczone przez właściwe 
organy urzędowe (np. Ośrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej lub Wydział Architektury UM). 
Na dzień dzisiejszy RSIP działa tylko 
w przeglądarkach IE 5.5 i nowszych, 
a do korzystania z przeglądarki wyma-
gana jest darmowa „wtyczka” Map-
Guide Viewer (do pobrania ze strony 
www.rybnik.pl). W trakcie okresu te-
stowego plan zostanie dostosowany do 
współpracy z wtyczką napisaną w Javie, 
dzięki czemu również użytkownicy in-
nych systemów czy przeglądarek będą 
mogli korzystać z planu. Uruchamiając 
wersję testową miasto chce skorzystać 
z wiedzy i doświadczenia internautów 
– prosimy o zgłaszanie wszystkiego, co 
wydaje się niedoskonałością danych lub 
błędem, a także zgłaszanie propozycji 
rozszerzenia zakresu danych i funkcjo-
nalności przeglądarki RSIP. Propozycje 
i problemy należy zgłaszać mailem 
na adres: informatyka@um.rybnik.pl. 
Wszelkie uwagi będą bardzo cenne 
– pozwolą na dopracowanie nowego 
planu miasta.

Ranking samorządów „Rzeczpospolitej”

Rybnik został laureatem prestiżowego rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” 
na najlepszą gminę, zwyciężając w kategorii największych miast na prawach powiatu. 

Oczko wyżej...

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

Przedstawiciele „złotej dziesiątki” w kategorii miast na prawach powiatu.    Zdj.: BRP UM



dokończenie na stronie obok

Miejski system 
SMS–ów
W Rybniku funkcjonować zaczął 

serwis SMS–owy Urzędu Miasta. 
Aby korzystać z usługi, należy wy-
słać SMS o treści TAK na numer 
693 693 723. 

Wszyscy zainteresowani serwisem 
SMS–owym otrzymywać będą bez-
płatnie ogólne, bieżące informacje 
o mieście lub Urzędzie Miasta (np. ter-
miny wymiany dokumentów lub pła-
cenia podatków, zmiany w organizacji 
ruchu drogowego, organizowanych 
imprezach na terenie miasta itp.). Aby 
wyrejestrować się z serwisu wystarczy 
wysłać SMS o treści NIE na ten sam nu-
mer. Cena SMS–a aktywującego usługę 
zależy od taryfy abonenta. Trwają  
prace, by po wakacjach zaintereso-
wani mieszkańcy mogli otrzymywać 
informacje w zakresie indywidualnych 
spraw załatwianych w UM (w pierw-
szej kolejności ma być zrealizowany 
moduł informujący o terminie odbioru 
dowodu osobistego).

•   •    •

Audyt 
w magistracie

W związku z zakwalifikowaniem 
się przez Rybnik do kolejnego eta-
pu konkursu Gmina Fair Play 2006, 
rybnicki magistrat odwiedziła au-
dytor GFP, Kamilla Banasik.

Audytor spotkała się z przedstawi-
cielami rybnickich firm oraz inwestora-
mi prowadzącymi aktualnie inwestycje 
na terenie miasta i obejrzała największe 
przedsięwzięcia miejskie i komercyjne 
(Szkołę Muzyczną, Zespół Szkół Wyż-
szych, hotel „Arena”, stadion miejski, 
boiska przy G 2 i SP 11, odnowione 
„familoki” przy ul. Ogrodowskiego, 
budowane Focus Park, Plaza Centers 
oraz Carrefour i obiekty handlowe 
przy ul. Żorskiej). 

W ubiegłorocznej, IV edycji kon-
kursu Rybnik otrzymał wyróżnienie 
i certyfikat Gmina Fair Play 2005 oraz 
miejsce w gronie Złotych Lokalizacji 
Inwestycji. Dwa lata wcześniej miasto 
zdobyło tytuł i certyfikat Gmina Fair 
Play 2004 oraz specjalne wyróżnienie 
w kategorii gmin miejskich.

Celem konkursu i certyfikacji jest 
wyróżnianie gmin zaangażowanych 
w tworzenie możliwie najlepszych wa-
runków dla prowadzenia działalności 
gospodarczej i inwestowania oraz udzie-
lenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz 
przyciągania nowych inwestorów. 
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Rzecz dotyczy Rybnickich Służb Komunalnych 
oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Podczas 
kontroli w ZGM–ie stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych, przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych oraz jak czytamy „inne nieprawidło-
wości, które mogą mieć znamiona przestępstwa”. 

Na tym etapie prezydent nie chciał mówić 
o szczegółach, zaznaczył jedynie, że nie zdecydo-
wał się na żadne decyzje personalne, „bo sprawa 
jest skomplikowana”. Poinformował też, że 19 lipca 
złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych, wskazując 
na stwierdzone w ZGM narusze-
nia. O podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa powiadomił również 
Prokuraturę Rejonową: — Czekam 
na wynik śledztwa — mówi. 

Bardziej „czytelna” jest sytuacja 
w Rybnickich Służbach Komu-
nalnych, gdzie stwierdzono sze-
reg nieprawidłowości związanych 
z przepływami finansowymi. W tej 
sprawie prezydent również złożył na 
KMP oraz w prokuraturze zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Jednocześnie zawiesił 
w pełnieniu obowiązków 5 osób 
zatrudnionych w RSK, posiadają-
cych uprawnienia do dokonywania 
w imieniu tej jednostki płatności w formie elektro-
nicznej, której zasady przybliżył skarbnik miasta 
Bogusław Paszenda. Aby uregulować fakturę 
pracownik księgowości wprowadzał odpowiednie 
dane do komputera, a te przechodziły do osoby 
kontrolującej, najczęściej głównego księgowego. 
Sprawdzał on dane z dokumentami źródłowymi, 
a wykorzystując autorską, imienną dyskietkę z ha-
słem, składał pierwszy podpis pod przelewem. Dla 
bezpieczeństwa transakcji wymagany jest jeszcze 
drugi, zatwierdzający podpis, który składa dyrek-
tor lub jego zastępca, po uprzednim sprawdzeniu 
wszystkich dokumentów. Z uwagi na nieobecność 
któregoś z uprawnionych, prawo do składania pod-
pisów zatwierdzających ma zwykle więcej osób, 
w przypadku RSK – trzy. — Wydawałoby się, że taki 
system gwarantuje pełne bezpieczeństwo — mówił 
B. Paszenda. — I  wszystko byłoby dobrze, gdyby 
przestrzegane były procedury kontrolne. Jednak na 
pewnym etapie zabrakło skrupulatności – obdarzo-
ny zbyt dużym zaufaniem pracownik księgowości 
wykorzystał lukę i w sposób bardzo umiejętny, 

na podstawie tych samych dokumentów ponownie 
wyprowadzał pieniądze z zakładu. Podejrzaną 
o dokonanie nadużyć jest księgowa Kornelia Ś. Już 
dziś wiadomo, że kradła od ponad 5 lat, a kwota 
zdefraudowanych pieniędzy jest większa niż pier-
wotnie sądzono. Sprawdzając okres 11 miesięcy 
2005 roku ustalono, że w tym czasie z kasy RSK 

zniknęło 123 tys. złotych. Jednak kiedy kontrolerzy 
miejscy dotarli do zapisów w zbiorach informa-
tycznych RSK z lat wcześniejszych i skorzystali 
z pomocy banku poprzednio obsługującego 
miasto, stało się jasne, że w grę wchodzi kwota 

6–krotnie większa – obejmuje ona aż 157 przele-
wów. Wszystko wskazuje na to, że ponad 700 tys. zł 
to ostateczna kwota nadużyć w latach 2001–2006, 
możliwa do ustalenia przez pracowników UM 
bez dostępu do dokumentów zabezpieczonych 
przez policję. Prezydent przekazał prokuraturze 
dalsze, niezwykle istotne dla śledztwa sugestie 
kontrolujących.

Jak to możliwe, że przez ponad 5 lat pracownica 
z wieloletnim doświadczeniem opróżniała kasę 
RSK, nie wzbudzając niczyich podejrzeń? Jak 
wyjaśniał skarbnik, proceder umożliwiło skupienie 
wielu czynności w jednych rękach Kornelii Ś, która 
sama siebie „kontrolowała”; co więcej – osoby 
nadzorujące wypływy środków pieniężnych nie 
sprawdzały należycie tego co podpisywały, a tylko 
one mogły zapobiec przestępstwu. Jak tłumaczył 
B. Paszenda, stwierdzenie przestępstwa spoza 
siedziby RSK, bez dostępu do materiałów źródło-
wych, było niemożliwe. 

— Wydawało się, że ta instytucja jest wzorowa 

Nieprawidłowości w RSK i ZGM 

Natrafili na minę

Rutynowe kontrole zlecone przez prezydenta miasta w dwóch rybnickich instytucjach 
przyniosły nieoczekiwany finał – wykryto szereg nieprawidłowości oraz nadużycia sięgające 
ponad 700 tys. złotych! Na pierwszej konferencji prasowej prezydent poinformował 
o wstępnych wynikach kontroli; na drugiej ujawniono skalę przestępstwa.   

Nieprawidłowości w miejskich jednostkach ujawnili prezydent i skarbnik 
miasta podczas konferencji prasowej.                                   Zdj.: BRP UM
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Uroczystą mszą św. w rybnickiej bazylice św. Antoniego 
rozpoczęły się miejskie obchody Święta Wojska Polskiego 
przypadającego w rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Udział w niej wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele sa-
morządu miasta z prezydentem Adamem Fudalim, organizacji 
niepodległościowych w tym Związek Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego, Związek Piłsudczyków oraz Związek 
Sybiraków, parlamentarzyści Bolesław Piecha, Grzegorz Janik 
i Antoni Motyczka, radni, przedstawiciele instytucji i placówek 
miejskich, młodzież harcerska i in. zaproszeni goście. Uroczystość 
uświetniła Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” i chór „Cordis” 
pod dyrekcją Izabeli Majnusz z parafii NSPJ w Niedobczycach. 
Homilię podczas mszy w intencji Wojska Polskiego wygłosił ks. 
prałat Franciszek Skórkiewicz. Za rzymskim poetą Horacym przytoczył 
zdanie „Jak słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę”, przypominając 
o ofierze jaką złożyli polegli w walce o wolność naszego kraju żołnierze 
polscy. Mówiąc o Bitwie Warszawskiej, zwracał uwagę na głęboki patrio-
tyzm żołnierzy i ich niezachwianą wiarę w ostateczne zwycięstwo, nawet 
w obliczu przeważającego przeciwnika. Po mszy św. wszyscy goście wraz 
z kombatantami i weteranami walk narodowowyzwoleńczych udali się na 
spotkanie do II LO im. A. F. Modrzewskiego. Tam też oddano symboliczny 
hołd wszystkim poległym polskim żołnierzom, składając kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą marszałka J. Piłsudskiego. Wartę honorową wystawiła 

wodzisławska jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Uroczysty apel na rybnickim Rynku, jaki zwykle towarzyszył obcho-

dom Święta Wojska Polskiego, odbędzie się w tym roku 15 września, 
przy okazji święta wojsk lądowych. Dodatkową okazją jest przypadająca 
w tym czasie 55. rocznica powstania w Rybniku Wojskowej Komendy 
Uzupełnień. Organizatorzy obchodów przygotowali dla mieszkańców 
miasta szereg atrakcji. W uroczystościach weźmie udział m. in. kompania 
honorowa 6 Batalionu Desantowo–Szturmowego z Gliwic. Odbędzie się 
też pokaz jednego z najnowocześniejszych wozów bojowych w polskiej 
armii – transportera opancerzonego „Rosomak”.                              Fr

...w dwóch odsłonach

— mówił o RSK prezydent. — Wiedzieliśmy,  
że dyrektorka tych służb wybiera się na emeryturę, 
więc dokonując kontroli wewnętrznej chcieliśmy 
podsumować jej pracę i przekazać następcy 
skontrolowane przedsiębiorstwo i … natrafili-
śmy na minę. — Nikt się tego nie spodziewał 
— dodaje skarbnik.   

Kontrole w RSK i ZGM–ie są efektem 
ustawy o finansach publicznych, która narzuca 
na prezydenta obowiązek skontrolowania 5% 
budżetu miasta. W tym celu do życia powołane 
zostało Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej. 
Zespół składa się z 5 pracowników i to właśnie 
ich profesjonalizm pozwolił wykryć nadużycia. 
— To grupa doskonale przygotowanych do tej 
pracy młodych ludzi — chwalił pracowników 
prezydent, szczególnie, że ujawnienie skompli-
kowanych operacji w RSK było niezwykle trud-
ne. Poprzednie kontrole w obydwu jednostkach 

nie wykazały niczego niezgodnego z prawem, 
i jak zapewnił prezydent, nawet gdyby odby-
wały się częściej i tak nie byłoby gwarancji, że 
kontrolujący wychwyciliby nadużycia. — Klu-
czowy okazał się nieprawdopodobny zmysł tych, 
którzy dokonywali kontroli — mówił A. Fudali, 
podkreślając też, że nie było żadnych sympto-
mów, by w obydwu placówkach działo się coś 
niepokojącego. Były to rutynowe kontrole, 
przeprowadzane zgodnie z harmonogramem; 
podobnych w tym roku było już 31. 

Tym bardziej należy docenić fachowość, 
dokładność i rzetelność osób dokonujących 
kontroli oraz zaangażowanie skarbnika miasta 
Bogusława Paszendy, który pomógł w dobo-
rze tych pracowników, a któremu dziękował 
prezydent.   

— Jestem zobowiązany do tego, aby ani 
jedna złotówka nie została wyprowadzona 
z budżetu niezgodnie z przeznaczeniem 
— podsumował prezydent. — Nie zamia-

tamy niczego pod dywan… 
A. Fudali zapewnił, że sytuacja w RSK nie 

będzie mieć wpływu na pracownicze pensje. 
Wyjaśnił też, że kierująca RSK I. Jarząbek 
przeszła na emeryturę, jej zastępca wciąż prze-
bywa na L4, ale jeżeli śledztwo nie doprowadzi 
do postawienia mu zarzutów, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by pozostał na dotychczaso-
wym stanowisku. Do pracy przywrócono też 
brygadzistę, a pełniącym obowiązki dyrektora 
RSK został dotychczasowy główny mechanik 
Edward Kucharczyk. Wkrótce obsadzona 
zostanie też funkcja głównego księgowego. Bę-
dzie to osoba z zewnątrz, spoza RSK, z bardzo 
dużym doświadczeniem zawodowym.

Aby zapobiec podobnym nadużyciom pre-
zydent zapowiedział, że nastąpi „uszczelnienie 
systemu”. I słusznie, na ile jednak „uszczelnio-
na” zostanie zwykła ludzka uczciwość? 

(S) 

Obchody rocznicy Września
Zgodnie z tradycją, 1 września br. na cmentarzu  

przy ul. Rudzkiej odbędą się obchody 67. rocznicy wybuchu  
II Wojny Światowej i Dnia Kombatanta. Uczestnicy zbiorą się  
o godzinie 12.00 przed pomnikiem Powstańców Śląskich,  
a następnie oddadzą hołd poległym podczas wojny polskim 
żołnierzom pod Mogiłą Żołnierzy Września i Monumentem tych, 
którzy spoczęli w obcej ziemi i tych, co grobów nie mają.

c.d. ze strony obok

Święto Wojska Polskiego...

Mszę św. uświetnił chór „Cordis” z Niedobczyc.

Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą marszałkowi J. Piłsudskiemu w II LO.        Zdj.: Fr



Umowę na ralizację e–karty podpisują dyrektor generalny firmy Bull Polska  
Barbara Tyc–Panek i prezydent Adam Fudali.                                                      Zdj.: r
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Droga od pomysłu do niedawnego pod-
pisania umowy z firmą Bull Polska, która 
będzie projekt realizowała, była długa i nie-
łatwa. Przedłużały się procedury i zmieniały 
wytyczne Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, w ramach 
którego decyzją z lipca 2004 r. miasto po-
zyskało środki unijne na realizację projektu  
w wysokości 3.890.713,65 zł, samo inwestując 
1.432.939,35 zł (całkowity koszt – 5.323.653 
zł. Ponad rok trwały procedury przetargo-
we, zmieniało się prawo, a technologia szła 

naprzód. — Były momenty, że chcieliśmy dać 
za wygraną — mówi prezydent Adam Fudali. 
— Otuchy dodawała nam m.in. pani Nina 
Brynczak z firmy Philips Polska, pomagającej 
nam dokonać wyboru technologii na etapie 
przygotowywania specyfikacji przetargowej. 
Podpisanie umowy jest ukoronowaniem za-
angażowania w realizację projektu wielu pra-
cowników Urzędu Miasta –  przewodniczącej 
komisji przetargowej sekretarz miasta Danieli 
Lampert, pracowników Wydziału Informatyki 
z naczelnik Grażyną Dudzik, Zarządu Trans-
portu Zbiorowego z dyrektorem Kazimierzem 
Bergerem, radnego Henryka Ryszki i wielu 
innych osób. Wszystkim serdecznie dziękuję. 

Pierwszy etap zadania zakończy się wpro-
wadzeniem w listopadzie br. biletu elektro-
nicznego. Karta będzie nośnikiem zarówno 
biletu okresowego (14– i 30–dniowego) oraz 
biletu jednorazowego. Papierowe bilety, 
przeznaczone głównie dla przyjezdnych, 
będzie można kupować jedynie u kierowcy. 
Karta będzie bezstykowa, czyli wystarczy 
zbliżyć ją do czytnika, w jakie wyposażo-
nych zostanie 85 miejskich autobusów, 
na odległość nie większą niż 8–10 cm.  
O fakcie „skasowania” czyli pobrania z karty 
odpowiedniej kwoty, będzie informował 
zarówno sygnał dźwiękowy, jak i świetlny. 
Czytniki będą zaopatrzone również w opcję 
„bilet ulgowy”. Kartę trzeba będzie „wczy-
tać” również przy wysiadaniu, gdyż wtedy 
urządzenie „odda” nam, w zależności od 
ilości przejechanych przystanków, odpo-
wiednią sumę. Posiadacze karty nie unikną 
kontroli – w odpowiednie czytniki zostaną 
wyposażeni również kontrolerzy, a cały 
system zakłada zdecydowane uszczelnienie 

komunikacji miejskiej. Pozwoli on też na 
zoptymalizowanie rozkładu jazdy i dostoso-
wanie go do potrzeb mieszkańców, łatwiej 
będzie zanalizować obciążenie danej linii 
oraz opracować odpowiedni cennik.

Na koniec marca 2007 roku przewidy-
wane jest całkowite zakończenie realizacji 
projektu i od tego czasu elektroniczna karta 
miejska będzie spełniała zdecydowanie wię-
cej funkcji. Jako e–portmonetkę będziemy 
ją wykorzystywać do opłat parkingowych 
i targowych, płacenia podatków lokal-

nych oraz wejść do 
miejskich centrów 
rekreacji i sportu 
– Bushido i obiek-
t ó w  M O S i R – u ,  
a po rozbudowaniu 
systemu – do in-
nych jednostek miejskich. Posiadacz elektro-
nicznej portmonetki będzie mógł nią opła-
cać również pojedyncze bilety komunikacji 
miejskiej u kierowcy. Karty będzie można 
nabywać i „doładowywać” złotówkami  
w kilku tzw. miejskich punktach sprzedaży. 
Pracownicy tych punktów służyć również 
będą wszelkimi informacjami dotyczącymi 
korzystania z karty. 

Karta miejska będzie też nośnikiem 
podpisu elektronicznego, niezbędnego 
przy korzystaniu z wirtualnego biura 
UM. Każdy mieszkaniec miasta posiadający 
dostęp do Internetu, będzie mógł składać  
w UM dokumenty w postaci elektronicznej, 
opatrzone elektronicznym podpisem oraz 
śledzić kolejne etapy załatwiania sprawy. 
Pilotażowo system wirtualnego biura zo-
stanie wdrożony w Wydziale Podatków  
(9 formularzy) i w Wydziale Rozwoju, Pro-
mocji Gospodarczej i Integracji Europej-
skiej (6 wniosków). Karta jako nośnik elek-
tronicznego podpisu oraz wykorzystywana 
jako bilet okresowy będzie wymagała perso-
nalizacji czyli „przypisania” konkretnej oso-
bie. Przed uruchomieniem systemu wszyscy 
mający zamiar korzystać z biletu okresowego 
będą zobowiązani wypełnić wniosek wraz  
z podaniem w nim danych osobowych i in-
nych informacji, a o ich wgranie zadba już 
producent kart. Personalizacji kart na użytek  

podpisu elektronicznego będzie można do-
konać w miejskich punktach sprzedaży, ale 
to dopiero wiosną przyszłego roku.    

Integracyjną częścią projektu jest urucho-
mienie bezpłatnych publicznych punktów 
dostępu do Internetu, tj. infokiosków oraz 
telecentrów zlokalizowanych w kilku pla-
cówkach na terenie miasta. I zła wiadomość 
dla serferów po sieci: punkty te nie będą 
pełniły funkcji kawiarenek internetowych, 
bo zakres ich działania będzie ściśle okre-
ślony: infokioski czyli komputery w odpo-

wiedniej obudowie, umożliwią powszechny 
dostęp każdego mieszkańca do wirtualnego 
biura UM oraz wybranych, oficjalnych stron 
internetowych np. miasta i innych urzędów 
publicznych, a w telecentrach dodatkowo 
będzie można skorzystać z multimedialnej 
encyklopedii, atlasu, słowników i kursów 
językowych itp. Będzie też możliwość na-
pisania pisma i np. wysłania go do UM. 
Zarówno miejskie punkty sprzedaży kart, 
jak i telecentra będą obsługiwane przez 
przeszkolone osoby, gotowe do udzielenia 
wszelkich informacji.

Wyjątkowość i nowatorstwo systemu 
realizowanego w Rybniku polega na jego 
wielofunkcyjności. W innych miastach Pol-
ski podobne, funkcjonujące już systemy, 
są ograniczone: np. w Warszawie karta 
umożliwia uiszczenie opłaty parkingowej  
i korzystanie z biletu okresowego, w Pozna-
niu i Jaworznie tylko opłatę za bilet okreso-
wy. Korzystanie z tej formy płatności będzie 
na pewno łatwiejsze dla osób młodszych, 
obeznanych z technologiami informatycz-
nymi, ale sieć punktów z przeszkolonymi 
pracownikami powinna służyć wszelką po-
mocą. W miarę realizacji kolejnych etapów 
projektu, w „GR” będziemy przybliżać zasa-
dy korzystania z karty. Więcej informacji 
już w następnym numerze.

(r) 

e–Rybnik
Już w listopadzie znikną z kiosków i innych punktów 

sprzedaży papierowe bilety komunikacji miejskiej. 
Wprowadzenie zamiast nich plastikowej karty z chipem jest 
częścią projektu „Elektroniczna karta miejska i publiczne 
punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik”.

Elektroniczna karta miejska
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Ze względu na prace remon-
towe, od połowy 16 sierpnia, 
Plac Wolności jest zamknięty 
dla ruchu kołowego. 

Kierowcy proszeni są o korzystanie z wy-
znaczonych objazdów: 

do ul. Gliwickiej:
– z ul. Kościuszki ulicami: Kościuszki, Powstańców 

Śląskich, Byłych Więźniów Politycznych, Piasta 
– z ul. Chrobrego ulicami: Chrobrego, Miej-

ską, Plac Kopernika, Hallera, Wiejską, Ra-
ciborską, M.C. Skłodowskiej, Rybnickiego 
i Brudnioka 

do ul. 3 Maja: 
– z ul. Gliwickiej ulicami: Na Górze, Mikołowską, 

Powstańców Śląskich, Kościuszki, Chrobrego 

do centrum:
– z ronda Gliwickiego ulicami: Kotucza, Ze-

brzydowicką i Raciborską 
– z ul. Gliwickiej ulicami: Cegielnianą – Cmen-

tarną i alternatywnie Brudnioka, do ul. 
Rybnickiego, dalej ul. M.C. Skłodowskiej, 
Raciborską i Hallera. 

Dojazd do Placu Wolności zostanie utrzymany dla: 
– mieszkańców (dojazd do posesji)  
– pojazdów zaopatrzenia 
– pojazdów budowy Focus Parku 

Przywrócenie ruchu na przebudowywanym Placu 
Wolności planowane jest późną jesienią br. 
W związku z remontem zmieniła się lokalizacja 
przystanków autobusowych, zostały one prze-
niesione na ul. 3 Maja. 

Więcej: www.rybnik.pl

Jeszcze kilka miesięcy i... Plac Wolności zmieni swoje oblicze. Brytyjska firma 
Parkridge Retail, inwestor centrum handlowo – rozrywkowego Focus Park, przeznaczyła 
na modernizację sąsiadującego z tym obiektem placu ponad 1 mln euro.  

Ze względu na bardzo szeroki zakres robót, w remont finansowo włączyło się dodatkowo 
miasto, a także właściciele mediów – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Vattenfall, 
PEC i in. Prace rozpoczęto od wymiany podziemnej infrastruktury – istniejąca dotąd kanaliza-
cja ogólnospławna została rozdzielona na deszczową i sanitarną, wymieniony został wodociąg, 
sieć energetyczna, przełożony ciepłociąg i częściowo gazociąg. Miasto wzięło na siebie koszt 
„przesunięcia” budynku, który pozostanie siedzibą Punktu Informacji Miejskiej oraz miejscem 
nabywania miejskiej karty elektronicznej. W piwnicy znajdzie się osprzęt do fontanny i kaskady 
na schodach prowadzących do Teatru Ziemi Rybnickiej. W centralnym punkcie placu stanie, 
dzieląca jego przestrzeń na pół, fontanna. W tej samej estetyce zaprojektowano główną atrakcję 
szerokich schodów prowadzących z Rybnickiego Centrum Kultury – wodnej kaskady. 

Poszerzona zostanie ul. Łony, z której zaplanowano zjazdy do Focus Parku. Wzdłuż kamie-
nic, tam, gdzie dotąd były usytuowane miejsca parkingowe, wytyczono ciąg pieszy. Zniknie 
„dworzec autobusowy”, ale pozostaną trzy przystanki komunikacji miejskiej, resztę przenie-
siono na ul. 3 Maja. Plac otrzyma nową nawierzchnię, oświetlenie i nasadzenia zieleni.

Całość prac zostanie zakończona z końcem listopada br., jednak dostęp do punktu sprzedaży 
e–karty mieszkańcy będą już mieć w połowie października.    

 (r)

Wizualizacja projektu kaskad na schodach prowadzących 
do Teatru Ziemi Rybnickiej.

Projekt: TopProject

Plac Wolności zmienia oblicze

Rzut z góry planu fontanny, przez którą będzie można przejść 
„suchą stopą”.

Woda będzie spływać ze szklanych okrągłych tafli osadzonych 
na chromoniklowych słupkach.

W tej chwili trudno sobie wyobrazić, że już niedługo 
w centralnym punkcie rozkopanego dziś Placu Wolności 
pojawi się fontanna...                                        Zdj.: r



— Dla samorządu temat dróg jest nie-
zwykle ważny — mówi prezydent Adam 
Fudali. Dlatego każda inwestycja, która 
ma usprawnić ruch w mieście jest dziś  
w cenie. Tak jak realizacja IV etapu budowy 
obwodnicy na odcinku Gliwicka – Wielo-
polska. Umowę w tej sprawie podpisano  
w Urzędzie Miasta Rybnika.   

W ramach inwestycji powstanie 496 me-
trów drogi asfaltowej o szerokości 7 metrów 
z utwardzonymi 2-metrowymi poboczami. 
Zabudowanych zostanie również 25 nowych 
słupów z lampami oświetlenia ulicznego,  
a nad rzeką Rudą  powstanie most o długości 
19 metrów i nośności 50 ton. Odcinek od ronda 

na ul. Gliwickiej (obecnie przejezdnego jedynie 
w trzech kierunkach) do ul. Wielopolskiej, 
ma rozładować ruch i odciążyć skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną przy ul. Gliwickiej. 
Wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum 
firm, w którym liderem jest warszawski Polimex 
Mostostal, a partnerem Intercor z Zawiercia. 
— Zależy nam na zdobyciu dobrych referencji  
i uzyskaniu jak najlepszych opinii. Chcemy, aby 
budowa tej drogi była przepustką do realizacji 
dalszych inwestycji — mówił prezes zarządu 
Polimexu Konrad Jaskóła, gratulując miastu 
„rozmachu inwestycyjnego”. Firma z Warszawy 
może poszczycić się 60-letnim doświadcze-
niem w branży inżynieryjno – budowlanej,  
a ostatnio znalazła się w prestiżowym indeksie 
WIG 20, który tworzy 20 największych spół-

ek notowanych na 
Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 

Prace przy bu-
dowie  kole jnego 
odcinka obwodni-
cy już ruszyły, a je-
żeli zima pozwoli, 
jest duża szansa, że 
inwestycję uda się 
zakończyć jeszcze  
w tym roku. Wartość 

realizowanego projektu wynosi 6.814.753 zł,  
z czego 3.514.753 zł pochodzi z budżetu miasta,  
a 3.300.000 zł z subwencji Ministerstwa 
Transportu i Budownictwa. — Cieszę się, że 
działalność miasta wpisuje się w priorytety rządu 
— mówił obecny na podpisaniu umowy sekre-
tarz stanu w tym ministerstwie, rybniczanin 
Eugeniusz Wróbel. 

(S) 
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Umowa na realizację IV 
etapu budowy obwodnicy 
podpisana.           Zdj.: s

Długo i ze zniecierpliwieniem 
czekali mieszkańcy Niedobczyc na 
odtworzenie po przerwanych robo-
tach kanalizacyjnych dróg w swojej 
dzielnicy, ale w końcu się doczekali. 

Robota ruszyła z kopyta, również  
w Niewiadomiu i Paruszowcu–Piaskach, 
kiedy miasto otrzymało pozytywną 
odpowiedź prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych na wniosek o umożliwienie 
wykonania tych robót w trybie „z wolnej 
ręki”. Realizacji zadania podjęła się 
firma Akwedukt, która na dobrą opi-
nię zapracowała jako podwykonawca 
Hydrobudowy 6, budującej kanalizację  
w Popielowie i Radziejowie. Tempo 
robót daje nadzieje, że drogi zostaną od-
tworzone do końca sierpnia, czyli znacz-
nie szybciej niż zakładał harmonogram. 
W Niedobczycach nową nawierzchnię 
otrzyma 12 ulic. — Tak dobrych dróg 

Niedobczyce jeszcze nie miały. Teraz jeź-
dzi się jak „po stole” — cieszył się radny 
Henryk Ryszka. — Warto było czekać, 
bo współpraca z firmą jest bardzo dobra. 
Dodatkowo przedsiębiorstwo to napra-
wiło szkody spowodowane przerwaniem 
kanalizacji deszczowej przez poprzednie-
go wykonawcę, z którym miasto kontakt 
zerwało. Podtopionych zostało kilka 
posesji i „dolne” boisko. 

W Niewiadomiu roboty odtworze-
niowe  trwały na 7 drogach, podobnie 
–  w dzielnicy Paruszowiec – Piaski. 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej 
Oświecimski wysoko ocenił jakość robót 
i współpracę z firmą.   

Niedobczyce czekają teraz na konty-
nuację budowy kanalizacji, ale najpierw 
trzeba wykonać inwentaryzację już 
wykonanych prac i przejść przez czaso-
chłonne procedury przetargowe.

(r)

Pójdą w las

 i Modrzewiowa w Niedobczycach. 
Zdjęcia: r

Czas na drogi
Drogi to temat gorący nie tylko w czasie gorącego lata jak tegoroczne. 

Ale to w czasie kanikuły „podgoniono” wiele inwestycji drogowych.

Jak po stole...

Ulice: Kosmonautów w Paruszow-
cu–Piaskach...

 ... oraz Janasa,

...Orzechowa,



Scena z prawdziwego zdarzenia
Na terenie rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych, w ciągu  

3 miesięcy powstała nowa estrada. Obiekt jest nowoczesny i dobrze 
wkomponowany w otoczenie. Zadbano, aby jego zewnętrzna elewacja 
nie różniła się od pobliskich budynków. Scena posiada pełne zaplecze, 
została także wyposażona w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  
Gospodarzem obiektu jest Rybnickie Centrum Kultury. Miastu przybyło 
więc jeszcze jedno miejsce do organizacji imprez plenerowych, może więc 
nieco odetchną mieszkańcy Rynku. Nowa inwestycja zapewne ucieszy też 
studentów. Do tej pory często borykali się ze znalezieniem miejsca na 
organizację juwenalii i koncertów. Teraz będą mogli wreszcie bawić się 
„u siebie”, w kampusie.                                                      Tekst i zdj.:Fr

Przedsiębiorcy, któ-
rzy zdecydowali się na 

ulokowanie swoich firm na poprzemysłowych terenach po kop. 
„Rymer” i Rybnickich Zakładach Naprawczych w Niedobczycach 
wciąż walczą z oporem materii, ale próbują też „wziąć sprawy  
w swoje ręce”. A problem nie jest błahy, bo chodzi o tak potrzebne 
w tej zdegradowanej dzielnicy miejsca pracy. 

Na wielu spotkaniach z udziałem przedstawicieli miasta i nadzoru 
właściecielskiego: syndyka masy upadłościowej w przypadku b. RZN-
-ów i górnictwa w przypadku b. kopalni, firmy przedstawiały problemy, 
które szczególnie utrudniają im funkcjonowanie: wygórowane ceny nisz-
czejących obiektów, błędne według nich decyzje o podziale i sprzedaży 
poszczególnych działek utrudniające dojazd do innych obiektów, chaos 
w podziemnej infrastrukturze i zniszczone, kiedyś wewnątrzzakładowe, 
a dziś w zasadzie bezpańskie drogi. Problem skomunikowania tego 
terenu jest szczególnie widoczny – właściciel czyli Kompania Węglowa 
reprezentowana przez Zakład Zagospodarowania Mienia w Bieruniu, 
nie kwapi się, by drogi remontować, zaś miasto nie jest zainteresowane 
przejmowaniem zdewastowanego majątku. Ponieważ jednak samo-
rządowi i działaczom dzielnicowym zależy na utrzymaniu miejsc pracy  
i pozyskiwaniu nowych, miasto zaproponowało przedsiębiorcom pomoc 
i wsparcie remontu głównej drogi dojazdowej ciężkim sprzętem i kostką 
na nawierzchnię, pod warunkiem zaangażowania się firm w wykonawstwo 
robót  siłami swoich pracowników. Roboty podjęły dwie firmy: będący 
właścicielem części drogi Lubar i Remontex, obie wiążące z tym terenem 
swoją przyszłość. Po remoncie ok. 200–metrowego odcinka, firmy chcą 
drogę przekazać miastu, by nią zarządzała, ta jak innymi drogami gmin-
nymi. Skłonny do oddania swojej części drogi po wyremontowaniu jest 
też Zakład Zagospodarowania Mienia.

Pilnego uporządkowania wymaga również gospodarka wodna. Biegną-
cy przez ten teren wodociąg nie figuruje w ewidencji  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji i w razie awarii nie można liczyć z jego strony 

na pomoc, natomiast płacić za 
wodę trzeba. Wydaje się jednak, 
że problem ten ma szanse na 
rozwiązanie. W efekcie niedaw-
nych rozmów między firmami  
a PWiK, w które zaangażował 
się przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski, firmy wystą-
piły z wnioskiem o opracowa-
nie koncepcji zasilania w wodę,  
co jest pierwszym krokiem do wy-
konania projektu i jego realizacji 
na zlecenie gminy. Powstanie 
prawdopodobnie jeden kolektor, 
do którego firmy się podłączą.

Zapytani o motywy decyzji  
o prowadzeniu firmy właśnie na 
terenie b. kopalni, młodzi szefo-
wie Remontexu Krystian Janulek i pochodzący z Niedobczyc Grzegorz 
Piechaczek, podkreślali chęć działania w swojej rodzinnej dzielnicy. 
Zdawali sobie sprawę z trudności, jakie mogą tu napotkać, liczyli jednak 
na większe zrozumienie ze strony decydentów. W samych Niedobczycach 
firma zatrudnia kilkadziesiąt osób. 

Na terenach b. kopalni i RZN funkcjonuje aktualnie kilkanaście firm, 
zatrudniających w sumie ok. 500.osób. Mając na uwadze doświadczenia 
restrukturyzacyjne przemysłu np. w Niemczech czy Francji, samorząd 
gminy uważa, że środki na uporządkowanie i przygotowanie koncepcji 
ponownego zagospodarowania zdegradowanych terenów poprzemysło-
wych powinno wyłożyć państwo. Póki co, rzeczywistość wygląda inaczej. 
To przedsiębiorcy przy pomocy gminy zmagają się z zadaniami, które 
niejednokrotnie przerastają zarówno ich, jak i samorząd.

(r)  
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W połowie lipca otwarto w Kamieniu od-
cinek ulicy Falistej. Mieszkańcy sami ułożyli 
blisko 450 m drogi z betonowych kostek. Sprzęt 
i materiał do budowy drogi dostarczyło miasto. 
Ułożenie tak długiego fragmentu drogi zajęło 
mieszkańcom niespełna 4 tygodnie. Dzięki in-
westycji ulica jest równa i przejezdna, niezależ-
nie od warunków atmosferycznych. Wcześniej 
ulica była pełna wybojów i nie tylko z nazwy 
była dosłownie „falista”. Uroczystego otwar-
cia dokonali dzielnicowi samorządowcy wraz  
z prezydentem Rybnika (na zdj. obok), a potem 
wszyscy mieszkańcy wspólnie świętowali.

Fr

Droga do pracy

Remontowana droga rozdzielała kiedyś kop. 
„Rymer” od RZN–ów.                                                         

Zdj.: r

Ułożyli Falistą

Ulica Falista już tylko z nazwy.     
Zdj.: Fr 



Ten wieczór odmienił jej życie – pamię-
ta jedynie wielkie emocje, błyski fleszów  
i siedzących w pierwszym rzędzie rodziców. 
Teraz odbiera dziesiątki telefonów i sms–ów 
i udziela wielu wywiadów. Odniosła sukces 
– podczas gali w Sali Kongresowej 20–letnia 
rybniczanka Judyta Mojżesz zdobyła tytuł II 
Wicemiss Polonia 2006. W Warszawie o koro-
nę i prestiż walczyło 20 dziewcząt wybranych  
w eliminacjach, a ich występy oceniało jury,  
w którym zasiedli m.in. Aneta Kręglicka, 
Grażyna Szapołowska, Jan Machulski, Wło-
dzimierz Szaranowicz i Ewa Wachowicz, którą 
„nasza” miss wspomina niezwykle ciepło. 
Podobnie jak sam konkurs i przygotowania 
z nim związane, choć był to okres wytężonej 
pracy, a rywalizacja pomiędzy kandydatkami 
była duża. Jednak, jak mówi Judyta, dziew-
czyny były bardzo życzliwe, a wybory okazały 
się przygodą jej życia. II wicemiss otrzymała 
biżuterię, sukienkę Ewy Minge, pojedzie też 
na wycieczkę do Meksyku. 

Warto zaznaczyć, że nie był to pierwszy udział 
J. Mojżesz w konkursie piękności. 4 lata temu 
zamysłowianka została III Wicemiss Polski 
Nastolatek, ale już od najmłodszych lat śledziła  
w telewizji wybory najpiękniejszej Polki i marzyła, 
by kiedyś wystartować w tym konkursie. Marze-
nia mogła zrealizować już roku temu, ale wów-
czas na pierwszym miejscu postawiła... maturę  
i studia. W tym roku zdecydowała się na udział 
w konkursie Miss Polonia, i to z jakim skutkiem! 
— Chcę wykorzystać swoje pięć minut — mówi 
Judyta, która podkreśla, że swój mały sukces 
zawdzięcza rodzicom. Bez nich ta wyjątkowa  

przygoda nie byłaby możliwa. Poza tym geny... 
— Mówią, że jestem podobna do taty, a nogi  
i ...zamiłowanie do ekonomii odziedziczyłam po 
mamie — podsumowuje piękna, sympatyczna 
i inteligenta Judyta, która chce pracować jako 
ekonomistka. Mieszkanka Zamysłowa jest 
absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego, 
w październiku rozpocznie II rok studiów na 
Akademii Ekonomicznej w rybnickim Zespole 
Szkół Wyższych. Mówi, że nie przestrzega 
żadnej diety, ale uwielbia sport; kiedyś grała  
w koszykówkę, teraz ćwiczy aerobik, pływa i jeź-
dzi na rowerze. Od niedawna wspólnie z mamą 
oddają się nowej pasji – malują pejzaże.  

Judyta myśli też o karierze mo-
delki i ma możliwość spełnienia 
swoich marzeń, bo jak mówi, biuro 
Miss Polonia zapewnia taką szansę 
trójce panien, które znalazły się 
w ścisłej konkursowej czołówce. 
Pierwsze propozycje pojawiły się 
już w ćwierćfinale wyborów, ale Ju-
dyta wolała skupić się na konkursie. 
Ma również szansę wystartować  
w jednym z pięciu międzynarodo-
wych wyborów miss. 

Z Judytą Mojżesz spotkał się 
również prezydent miasta Adam 
Fudali, który wspólnie z żoną 
trzymał kciuki za udany występ 
rybniczanki w finale wyborów  
i był jednym z pierwszych, którzy 
złożyli jej telefoniczne gratulacje. 
Podczas spotkania w UM Rybni-
ka prezydent zaproponował  

„naszej” miss, by wszędzie tam, gdzie się po-
jawi, promowała miasto. — Już nieraz miałam 
taką okazję — potwierdziła II wicemiss. — Dwa 
dni po wyborze wystąpiłam w TV Katowice  
w programie „Poranek jak się patrzy”, gdzie rów-
nież mówiłam o Rybniku, a rok temu zagrałam 
w filmie promującym miasta warte odwiedzenia 
w województwie śląskim. Nie zabrakło tam Ryb-
nika. Historia cudzoziemki, która trafia do naj-
piękniejszych miejsc na Śląsku emitowana była 
w TVP3 i TVN 24, a obecnie wita podróżnych 
na lotnisku w Pyrzowicach. To doświadczenie 
może okazać się przydatne, bo Judyta nie od-
mówiłaby gry w filmie, szczególnie komedii, 
do tego romantycznej. Mówi, że lubi się śmiać 
i cieszy ją, kiedy inni również się uśmiechają. 
Z pewnością wielu rybniczan uśmiechnie się 
spoglądając na promienną twarz Judyty Moj-
żesz – II Wicemiss Polonia 2006...

(S)

W „Parku pod Lipami” w Niewiadomiu 
zbudowano nowe boisko do siatkówki plażo-
wej. Powstało ono dzięki współpracy Rady Dziel-
nicy i Domu Kultury z kop. „Rydułtowy–Anna”. 
Przybyłych na uroczyste otwarcie gości, w tym 
przedstawicieli samorządu, kopalni, Zarządu 
Zieleni Miejskiej, Rybnickiego Centrum Kultury 
i Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
powitał dyrektor DK w Niewiadomiu Stanisław 

Jeszka, który wcześniej był również jednym  
z głównych inicjatorów powstania boiska do piłki 
siatkowej na terenie parku. — Obserwowałem 
dzieci i młodzież z Niewiadomia, które garną się 
do sportu, ale nie mają za bardzo miejsca, by go 
uprawiać — mówił Stanisław Jeszka. — Dlatego 
postanowiliśmy zbudować boisko z prawdziwego 
zdarzenia. Uroczystego przecięcia wstęgi i otwar-
cia boiska dokonał prezydent Adam Fudali: 

— Sport może być alterna-
tywą dla patologii, a młodzi 
ludzie mogą się rozwijać. 
Dlatego staramy się w Rybni-
ku jak najwięcej inwestować 
właśnie w tę dziedzinę życia. 
Budowa trwała zaledwie  
2 tygodnie, a boisko swoim 
standardem nie odbiega 
od innych tego typu obiek-
tów. Teren, na którym po-
wstało został odpowiednio 
utwardzony i odwodniony, 

przywieziono kilka wywrotek płukanego piasku 
i przygotowano specjalne miejsce dla sędziego. 
Zadbano też o to, by mogły z niego korzystać 
młodsze dzieci, co jest możliwe dzięki regulowa-
nej wysokości siatki. Całe boisko otoczone jest 
wysokim płotem, co powinno je zabezpieczać 
przed ewentualną dewastacją. 

O tym, że inwestycja była potrzebna można 
było się przekonać tuż po ceremonii otwarcia. 
Rozegrano wtedy turniej „dzikich” drużyn  
o Puchar Prezydenta Rybnika (na zdj. obok). 
Zwycięzcami w kategorii młodszej okazali się 
Dawid Jeziorny i Jacek Głowicki, zaś w kategorii 
starszej Adrian Przekop i Karol Piechota.

Warto dodać, że nie jest to koniec sportowych 
inwestycji w „Parku pod Lipami”. Już teraz, 
poza boiskiem do „plażówki” znajdują się 
tam dwa stoły do ping–ponga, a w niedalekiej 
przyszłości powstanie boisko do koszykówki. 
Wynika z tego jasno, że dzielnica Niewiadom 
stawia na sport...

Fr

Piękna zamysłowianka

Prezydent zachęcał Judytę Mojżesz do promowania miasta wszędzie tam,  
gdzie „rzuci” ją kariera Miss Polonii.                                           Zdj.: s.

— Jak miałbym aparat, też zrobiłbym pani zdjęcie — mówi rybniczanin, który przygląda 
się jak fotografujemy piękną, młodą kobietę. Wyjątkową urodę Judyty Mojżesz dostrzegli 
nie tylko przechodnie, ale również jurorzy prestiżowego konkursu piękności.
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Niewiadom 
stawia na sport



Kolejny market 
otwarty!
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Otwarcie marketu OBI przy ul. Żorskiej  różniło się od innych 
zaakcentowaniem umiejscowienia obiektu w mieście z tradycjami 
górniczymi: uroczystości  towarzyszyła górnicza orkiestra, a człon-
kowie zarządu sieci otrzymali na pamiątkę górnicze czaka. 

Nakrycie głowy z pióropuszem dostał również szef rybnickiego OBI 
Robert Wowra, który, nim zajął się handlem, był górnikiem, ale czaka 
nigdy się w kopalni nie dorobił...

Wyróżniający się pomarańczowymi barwami obiekt z przeszklonym 
ogrodem stanął przy ulicy, na modernizację której, zgodnie z umową 
z miastem, sam wyłożył 900 tys. zł. O ile dyskusję wśród mieszkańców 
naszego miasta wzbudza wielość typowych hipermarketów, o tyle OBI 
ze swoją ofertą typu „dom i ogród” był obiektem szczególnie wycze-
kiwanym. Sklep oferuje szeroki asortyment materiałów budowlanych, 
wykończeniowych, dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz, narzędzia, 
artykuły elektryczne i gospodarstwa domowego, a także rośliny i akce-
soria ogrodowe; w specjalnym punkcie usługowym można przyciąć płyty 
meblowe i blaty. Na klientów czeka prawie 300 miejsc parkingowych.

W czasie uroczystego otwarcia w obecności przedstawicieli władz 

To ciekawe!
Nazwa OBI pochodzi od 

francuskiej wymowy (z „h” 
niemym) słowa „hobby”. 
Manfred Maus – założyciel 
firmy, poszukując wyrazi-
stej dla niej nazwy, natknął 
się na informację o trzech 
francuskich przedsiębior-
cach – sklepikarzu, rzeźniku  
i piekarzu – którzy chcieli 
pod jednym dachem po-
prowadzić wspólny interes 
pod szyldem OBI. M. Maus 
za 3 tys. franków odkupił od 
nich prawa do nazwy, pod 
którą od ponad 30 lat roz-
wija sieć marketów. Obiekt 
w Rybniku jest 27 placówką 
tej marki w Polsce.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno–
Transportowe „Transgór” SA. w Rybniku 
zostało uhonorowane przez Urząd 
Marszałkowski Woj. Śląskiego Złotym 
Medalem za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego. 

Doceniając działalność firmy, z wnioskiem  
o przyznanie wyróżnienia wystąpiła Izba Przemy-
słowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego. Wręczając medal na ręce ówczesnego 
prezesa, aktualnie wiceprezesa Zarządu Anto-
niego Mainczyka, członek zarządu województwa 
Marian Jarosz podkreślił, że Transgór jest jedną  
z nielicznych śląskich firm, jakim medal przyznano. 
Uroczystość miała miejsce w rybnickim Muzeum, 
a uczestniczyli w niej m.in. zasłużeni pracownicy  

i emeryci, szefowie współpracujących firm, starosta 
Damian Mrowiec, prezes Izby Andrzej Żylak, zaś 
miasto reprezentowali m.in. wiceprezydent Józef 
Cyran i dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego 
Kazimierz Berger.   

Jako spadkobierca powołanego w 1955 roku 
Rybnickiego Przedsiębiorstwa Transportowego 
Przemysłu Węglowego, firma w ub. roku obchodzi-
ła półwiecze swojej działalności. Przetrwała trudny 
okres restrukturyzacji przemysłu wydobywczego, 
z którego „wyrosła” i któremu głównie służyła. 
W 1994 roku przedsiębiorstwo przekształcone 
zostało w spółkę skarbu państwa, dziś wchodzi  
w skład grupy kapitałowej Polho sp. z o.o. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat firma Transgór znacznie 
poszerzyła obszar swojej działalności – od 1995 
roku realizuje usługi przewozu osób w komuni-
kacji miejskiej, a obok przewozów pracowniczych 
–  również turystyczne i towarowe. Od połowy 
lat 90. zajmuje się gospodarką odpadami, a od 
roku 2004 dysponuje linią segregującą śmieci. 
Oferuje również usługi motoryzacyjne w dwu 
stacjach kontroli pojazdów, szkoli kierowców  
i prowadzi działalność handlową w dwu stacjach 

paliw. Przedsiębiorstwo zatrudnia w sumie ok. 300 
pracowników; w 2002 r. uzyskało certyfikat jakości 
ISO 9001–2000, nadany przez jednostkę certyfi-
kującą TÜV Management Service GmbH. Firma 
włącza się w działalność charytatywną i wspiera 
finansowo wiele instytucji oraz przedsięwzięć 
kulturalnych i społecznych. 

Od ponad 10 lat Transgór współpracuje z Za-
rządem Transportu Zbiorowego, świadcząc usługi 
komunikacji miejskiej dla Rybnika – firma obsłu-
guje w naszym mieście 25 linii, a 53 autobusy prze-
jeżdżają ok. 268 tys. km rocznie. Jak mówi dyrektor 
ZTZ K. Berger, współpraca układa się dobrze, 
przydałoby się jednak trochę nowego taboru... 
Transgór jest również jedną z firm, jakim miasto 
wydało zezwolenie na odbiór odpadów komu-
nalnych, co wiąże się z obowiązkiem selektywnej 
zbiórki śmieci. Jako przedsiębiorstwo zajmujące 
się gospodarką odpadami, Transgór angażuje się 
szerzej w przedsięwzięcia związane z ochroną 
środowiska, jak choćby w organizację konkursu 
na selektywną zbiórkę odpadów w rybnickich 
placówkach oświatowych. Transgór jest jedną  
z najstarszych, działających nieprzerwanie firm na 
obszarze zachodniego subregionu Śląska.  

(r)

Z hobby do... OBI

samorządowych miasta i powiatu, 
przedstawiciel sieci przyznał, że miasto 
postawiło inwestorom wiele warunków, 
ale też w trakcie realizacji było pomoc-
ne na każdym etapie budowy. Market 
chce uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności i włączać się w gminne 
inicjatywy, czego pierwszym dowodem 
był, odebrany przez Adama Fudalego, 
czek na 30 tys. zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia powstają-
cego przy ul. Karłowicza Środowisko-
wego Domu Samopomocy dla Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym. 

W OBI znalazło zatrudnienie 110 
osób, w tym część zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Specjal-
ne przeszkolenie przeszło 12 osób tzw. 
trwale bezrobotnych. Razem z pozo-
stałymi obiektami usytuowanymi przy 
ul. Żorskiej, OBI tworzy interesującą 
przestrzeń handlową miasta.

(r) 

Transgór na medal 
„Górnictwo” i handel w jednym stoją domu...                                                  Zdj.: r

Medal z rąk Mariana Jarosza odebrał Antoni Mainczyk. 
Zdj.: r



W Rybniku funkcjonuje aktualnie 14 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszone 
w Zarządzie Miejskim Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Wszystkie rybnickie 
jednostki OSP liczą 496 członków, w tym 14 
kobiet. Istnieje także 10 drużyn młodzieżowych 
„w sile” 160 osób. W ocenie fachowców rybnic-
kie jednostki OSP mają się nieźle. Oczywiście 
nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być 
lepiej, jednak ograniczeniem są środki finan-
sowe, jakie na ten cel można przeznaczyć. 
— Jednostki muszą częściowo na siebie zarabiać 
i prowadzić własną działalność gospodarczą 
— mówi Józef Sorychta prezes Zarządu Miej-
skiego Związku OSP RP. — Nasze środki są 
niezbyt duże, ale jakoś sobie radzimy. Bardzo 
chcielibyśmy nawiązać współpracę ze strażakami 
z miast partnerskich Rybnika. Nie ukrywam, że  
w tej materii liczymy na pomoc prezydenta 
miasta. Obecnie najważniejszą inwestycją 
realizowaną we wszystkich jednostkach OSP 
jest montaż systemów antywłamaniowych.  
W przeszłości bowiem zdarzały się włamania i 
kradzieże nowego sprzętu z remiz strażackich. 

Bardzo dobrze układ się współpraca jedno-
stek OSP i Państwowej Straży Pożarnej w naszym 
mieście. Z uznaniem o strażakach–ochotnikach 
wyraża się komendant rybnickiej PSP st. bryga-
dier Erwin Jaworudzki. — Jednostki OSP są dla 
nas bardzo dużym wsparciem. Nie wyobrażam 
sobie, aby w Rybniku ich nie było. W ciągu roku 
zdarzają się takie momenty, kiedy bez ich wsparcia 
nie dalibyśmy rady. Także strażacy–ochotnicy 
bardzo wysoko oceniają tę współpracę. Oddziały 
PSP i OSP często wspólnie organizują ćwiczenia 
bojowe, które mają służyć lepszej koordynacji 
wzajemnych działań. Aby utrzymać wysoką 
gotowość i sprawność w jednostkach OSP, dwa 
razy w roku; na wiosnę i jesień organizowane 
są w Rybniku zawodu strażackie. Wiosenne 
zawody odbywają się zwykle w hali sportowej 
w Boguszowicach, co jest ewenementem  
w skali naszego regionu. Podtrzymaniu gotowo-
ści sprzętu służą też niezapowiedziane kontrole 
organizowane przez fachowców z PSP przy 
współpracy z Zarządem MZOSP.

Oddziały OSP są także ważnym ogniwem  
w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym, 
w ramach którego działają w Polsce służby 
ratownicze. W Rybniku włączonych do tego 
systemu jest 5 jednostek OSP: Popielów, Go-
lejów, Kamień, Kłokocin i Boguszowice. Zaś 
kilka innych stara się, aby do niego przystąpić. 
Wiąże się to z nieco większymi pieniędzmi, 

ale także z dużo większą odpowiedzialnością 
i częstszymi wyjazdami do akcji.

 Trudno zawyrokować jaka przyszłość stoi 
dziś przed OSP – i nie chodzi o starzejący się 
sprzęt, który zawsze można zmodernizować czy 
wymienić. Problemem stają się ludzie – coraz 
trudniej przyciągnąć i zachęcić do takiej wła-
śnie formy działalności społecznej, szczególnie 
młodych ludzi. Bo przecież bycie strażakiem 
i działalność w OSP to nie tylko wyjazdy do 
pożarów czy wypadków. Często to żmudna 
praca nad utrzymaniem i funkcjonowaniem 
całej remizy i jednostki. — Praktycznie wszyst-
ko co tylko się da staramy się robić społecznie 
własnymi siłami. Poświęcamy nasz czas po pracy, 
którzy inni ludzie zwykle poświęcają rodzinie, czy 
po prostu relaksowi — mówi prezes OSP w Go-
tartowicach Piotr Tkocz. Tymczasem spędzanie 
czasu w ten sposób przegrywa z lekką, łatwą 
i przyjemną rozrywką, jaką oferuje dzisiejszy 
świat. Dawniej bycie strażakiem–ochotnikiem 
łączono z wysokim prestiżem społecznym, 
dziś pracodawcy zatrudniający strażaków 
ochotników patrzą na ich działalność niezbyt 
przychylnie. W razie alarmu pożarowego trze-
ba takiego pracownika niezwłocznie zwolnić, 
co nie jest najlepiej widziane. Miasto pokrywa 
jedynie utrzymanie przez OSP gotowości bojo-
wej. Stąd w wielu jednostkach prowadzona jest 
działalność gospodarcza, jednak dziś remizy 

mają silną konkurencję – kiedyś były często 
jedynym w okolicy miejscem, w którym można 
było zorganizować okolicznościowe przyjęcie 
i zabawy. Budynek OSP był często centrum 
kultury i rozrywki w danej dzielnicy czy miej-
scowości. Dziś rolę tę przejmują dyskoteki, 
restauracje czy domy przyjęć. Miejmy jednak 
nadzieję że chętnych do działania nigdy nie 

zabraknie, bo przecież wielu małych chłopców 
marzy, by zostać strażakiem...

•••
W czerwcu br. setne urodziny obchodziła 

jednostka w Wielopolu. Jest to jedna z naj-
starszych rybnickich jednostek ochotniczych 
straży pożarnych. Z okazji okrągłego jubile-
uszu strażacy i mieszkańcy dzielnicy przygo-
towali specjalny dwudniowy festyn. Oficjalne 
uroczystości rozpoczęły się od odegrania hym-
nu i wciągnięcia flagi na maszt. Nie zabrakło 
pocztów sztandarowych i delegacji z innych 
rybnickich jednostek OSP. Była też okazją, 
by najbardziej zasłużonym strażakom wręczyć 
odznaczenia, które odebrali z rąk prezesa 
zarządu wojewódzkiego ZOSP w Katowicach 
– Alojzego Gąsiorczyka. Wiele ciepłych słów 
do strażaków z jednostek OSP zebranych 
przed remizą w Wielopolu skierowali obec-
ni na uroczystości prezydent Adam Fudali  
i komendant rybnickiej Państwowej Straży 
Pożarnej Erwin Jaworudzki. Oficjalne uro-
czystości zakończyły się mszą św. i wspólnym 
obiadem. Po południu strażacy z rodzinami, 
mieszkańcy dzielnicy oraz goście wzięli udział 
w strażackim festynie. Poza gwarantowaną 
zabawą przy dobrej muzyce, przygotowano 
także wiele innych atrakcji. Były więc pokazy 
strażackie, mecz piłki nożnej oraz zabawy dla 
dzieci i młodzieży. 
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...takim mottem kierują się strażacy zrzeszeni w Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Tradycje rybnickich jednostek OSP są bardzo głębokie  
i na stałe wpisały się w krajobraz swoich dzielnic. 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Jednostka OSP w Wielopolu podczas rocznicowych uroczystości.
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OSP w Wielopolu liczy obecnie 33 czynnych strażaków i 4 honorowych 
członków. Przed kilku laty udało się zbudować nową remizę. Ochot-
ników z Wielopola nie zabrakło podczas największych katastrof, jakie  
w przeciągu kilkunastu ostatnich lat nawiedziły nasz region; m.in. brali udział  
w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej, czy też walczyli i usuwali skutki wielkiej 
powodzi. Ostatnio drużyna strażaków z Wielopola zwyciężyła w zawodach spor-
towo–pożarniczych OSP miasta Rybnika. — Mamy ambitne plany na przyszłość. 
Chcemy pozyskać nowy wóz strażacki i dołączyć do Krajowego Systemy Ratowni-
czo–Gaśniczego. Nawiązaliśmy też pierwsze kontakty ze strażakami–ochotnikami 
działającymi w Anglii, które chcielibyśmy w miarę naszych możliwości dalej rozwijać 
— mówił naczelnik OSP w Wielopolu Leszek Moskal.

Straż pożarna w Wielopolu powstała w 1906 r. z inicjatywy dyrektora 
tamtejszej szkoły Jakuba Lasoka. Powstanie OSP właśnie tam, związane 
było z częstymi pożarami wybuchającymi wśród drewnianej wówczas 

zabudowy Wielopola i bliskością lasów. Strażacy gasili wiele miejscowych 
pożarów, ale pod ich opieką znajdowała się także Rybnicka Kuźnia  
i majątek Józefowiec. Podczas I wojny światowej, jej działalność była na 
pewien okres zawieszona. Silny rozwój OSP nastąpił w okresie II RP. 
Z kolei podczas II Wojny Światowej członkami straży mogły być jednie 
osoby, które otrzymały na to zgodę władz niemieckich. Przez cały okres 
wojenny z narażeniem życia mieszkańcy Wielopola przechowywali sztandar 
jednostki, który dziś można oglądać w rybnickim muzeum. Później nastą-
piły dla strażaków równie ciężkie czasy, związane z odbudową regionu ze 
zniszczeń wojennych, Także i tu swój duży wkład mieli strażacy-ochotnicy. 
Jak więc widać przez lata swojego istnienia, OSP w Wielopolu przechodziła 
różne koleje losu, związane też z historią naszego regionu. Nigdy jednak 
nie zabrakło ludzi chętnych do niesienia pomocy innym i tak jest aż po 
dzień dzisiejszy.

Także najstarsza w Rybniku, ciągle czynna jednostka OSP w Gotartowi-
cach obchodziła tego lata swoje 105–lecie. Najbardziej zasłużeni strażacy 
otrzymali odznaczenia, a dla wszystkich przygotowano zabawę taneczną, 
trwającą do późnych godzin wieczornych. Podczas festynu można było także 
zobaczyć niezwykłą pamiątkę, którą może się poszczycić straż w Gotartowi-
cach. Jest nią 100–letni, konny wóz strażacki z początku XX w. Jest to pierw-
szy wóz strażacki, jaki miała na swoim wyposażeniu gotartowicka OSP (na 

zdj. obok). Warto 
dodać że jednostka  
z Gotartowic spędzi-
ła bardzo pracowity 
lipiec, zabezpiecza-
jąc trwające na lotni-
sku Szybowcowe Mi-
strzostwa Europy.

Fr

Stowarzyszenie działa od września 2004 
roku i jest organizacją pożytku publiczne-
go. Jednak jego korzenie sięgają lat 70. 
ub. wieku, kiedy to przy kop. „Rymer”  
w Niedobczycach powstał klub zrzeszający 
krwiodawców, którego patronem został ks. 
Józef Niedziela. Po likwidacji kopalni klub 
działał w ramach PCK, a później przerodził 
się w samodzielne stowarzyszenie, liczące 

dziś 30 osób, którego siedziba znajduje się w budynku Powiatowej Stacji 
Sanitarno–Epidemiologicznej w Rybniku. Członkowie stowarzyszenia, 
wspólnie z rybnicką stacją krwiodawstwa, reagują na problemy związane 
z brakami krwi, organizując różnego rodzaju akcje, podczas których 
istnieje możliwość oddania krwi i osocza. Inicjatywą stowarzyszenia 
było umieszczenie na jednym z autobusów komunikacji miejskiej hasła 
„Ty też możesz komuś uratować życie”, przypominającego o problemie 
i zachęcającego do zostania honorowym krwiodawcą. 

Stowarzyszenie stara się też, by jego członkowie 
czuli się usatysfakcjonowani swoją bezinteresowną 
działalnością. Jedną z form jest występowanie o wy-
różnienie państwowymi odznaczeniami. W czerwcu 
br. na uroczystym spotkaniu w gmachu Ministerstwa 
Zdrowia w Warszawie członkowie stowarzyszenia: 
Marian Solarek, Józef Miłoś, Zbigniew Paściak, 
Jan Mądrzak, Czesław Palacz, Rudolf Szturc, 
Mirosław Szołdruk, Tadeusz Bujak i Mieczysław 
Wandel otrzymali z rąk wiceministra Jarosława Pinkasa 
odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu. Żeby takie odznaczenie otrzymać, trzeba 
oddać przynajmniej 25 litrów krwi. Krwiodawcy mają 
także możliwość odliczenia 6% podatku od rocznego 
dochodu. Najbardziej zaangażowanym dawcom miasto zaoferowało 14 
darmowych biletów komunikacji miejskiej. W niedalekiej przyszłości 
stowarzyszenie chce własnymi medalami honorować swoich członków 
i przyjaciół, którzy im pomagają. 

Do rybnickiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi może 
należeć każdy, tak jak każdy z nas może oddać krew. Musi mieć oczy-
wiście ukończone 18 lat i przejść wymagane badania. Przed oddaniem 
krwi lub osocza, należy spożyć lekki posiłek nie zawierający tłuszczów 
oraz wypić płyn (woda, sok, herbata). — Osoby, które były na zachodzie 
Europy, w Anglii czy we Francji, nie mogą przez rok od powrotu oddawać 
krwi, m.in. ze względu na konieczność wykluczenia różnych chorób, np.  
BSE — mówi prezes SHDK Marian Solarek. — Nie każdy członek 
stowarzyszenia musi być dawcą. Mogą do niego należeć także osoby wspie-
rające naszą działalność lub odpowiedzialni za działanie organizacyjne. 
Wszyscy nasi dobroczyńcy zawsze mogą na nas liczyć: w razie potrzeby, 
my oferujemy krew.... 

Dla zdrowego człowieka oddanie krwi jest całkowicie bezpieczne,  
a może uratować życie... 

Fr

W tym roku strażacy mieli szczególnie dużo pracy – jednostki OSP z Gotarowic  
i Kłokocina w akcji gaszenia traw. 

Co roku w czasie wakacji w bankach krwi zaczyna brako-
wać tego naturalnego leku, ratującego w wielu przypadkach 
ludzkie życie. Dawców jest mało, a urlopowe wyjazdy problem 
pogłębiają. Jedną z organizacji, która zrzesza krwiodawców  
i promuje ideę honorowego krwiodawstwa jest rybnickie Stowa-
rzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. Józefa Niedzieli.

Twoja krew może 
uratować komuś życie
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Idei tej nie da się oczywiście realizować bez 
pieniędzy, stąd tak ważne jest każde ich źródło. 
Poszukiwanie i udostępnianie środków finan-
sowych to jeden z ważnych elementów działal-
ności rybnickiego Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych. Organizacja ta już po raz drugi 
ogłosiła konkurs grantowy – nie tylko zresztą 
dla organizacji pozarzadowych, ale i grup nie-
formalnych, szkół, domów kultury czy bibliotek 
– w ramach programu „Działaj lokalnie IV”, 
przedsięwzięcia, którego donatorem, poprzez 
Akademię Rozwoju Filantropii, jest Polsko 
– Amerykańska Fundacja Wolności. Powierzenie 
rozdysponowania środków, a potem oczywiście 
rozliczenie z nich beneficjentów jest dla CRIS–u 
dużym wyróżnieniem. Rozstrzygnięcie konkursu 
na dofinanasowanie dziesięciu wybranych przez 
komisję projektów miało miejsce w siedzibie 
Bushido, gdzie przewodniczący zarządu CRIS–u 
Lech Kowalski przedstawił szerzej zakres działa-
nia tej organizacji, która pomaga również zainte-
resowanym podmiotom w tworzeniu projektów 
i pisaniu wniosków na ich dofinansowanie. W 

konkursową inicjatywę 
włączył się Związek 
Gmin i Powiatów Sub-
regionu Zachodniego Woj. Śląskiego poprzez 
dofinansowanie puli środków i uczestnictwo 
przedstawiciela Związku w konkursowej komi-
sji. Stąd obecność na rozstrzygnieciu konkursu 
przewodniczącego Związku, prezydenta Adama 
Fudalego, który podkreślił rolę organizacji poza-
rządowych jako miejsca tworzenia kapitału ludz-
kiego i społecznego. W spotkaniu wziął też udział 
przedstawiciel Akademii Rozwoju Filantropii  
z Warszawy Paweł Łukasiak. Okazuje się, że nasz 
kraj jest jedynym, który wykorzystał wszystkie 
fundusze donatora, wykazując przy tym zysk  
z gospodarowania powierzonymi środkami. 

Konkurs „Działaj lokalnie” jest przeznaczony 
głównie dla organizacji z gmin do 20 tys. miesz-
kańców, stąd brak wśród nagrodzonych projektów 
inicjatyw rybnickich. Silną grupę wystawił Radlin 
– na 10 projektów 4 przedstawiły organizacje ra-
dlińskie. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych chce 
zaktywizować osoby będące dotąd na marginesie 

życia poprzez włączenie ich w pomoc ludziom 
w jeszcze trudniejszej sytuacji; radlińska Szkoła 
Podstawowa nr 4 dzięki projektowi „Od Kopciusz-
ka do królewny” chce udowodnić, że w każdym 
dziecku, nawet tym dotąd niezauważanym, tkwi 
duży potencjał; pszowska świetlica środowiskowa 
zorganizuje warsztaty ceramiczne z przesłaniem 
integracji przez sztukę; Nieformalna Inicjatywa 
Obywatelska „Pro – Kult” działająca przy Ośrodku 
Kultury i Sportu w Gaszowicach będzie promować 
regionalną tradycje i kulturę; panie z inicjatywy 
„Pikotki” przy Towarzystwie Miłośników Ryduł-
tów nazwały swój projekt „Hekluj z pikotkami” 
(pikotki to rodzaj wzoru wyrabianego szydeł-
kiem czyli heklowanego)... Podobne, blisko ludzi  
i regionu, były pozostałe wyróżnione projekty, 
które w sumie dofinansowano kwotą 35 tys. zł. 
Za kilka miesięcy dowiemy się, jak zostały one 
spożytkowane.

(r)

Do egzaminu sprawdzającego przystąpiły panie 
uczestniczące w module „bajeczna florystka” – re-
alizowały one kurs bukieciarstwa, którego celem 
było zapoznanie się m.in. z najnowszymi trendami 
obowiązującymi na rynku dekoracji kwiatowych. 
Egzamin jest zwieńczeniem przeprowadzonych 
wcześniej kursów zawodowych i szkoleń. — Panie 
wcześniej miały zajęcia  z psychologiem i doradcą zawodowym, a później, po 
wyborze kursu, ze mną — mówi plastyk Barbara Hajdecka, autorka modułu 

„bajeczna florystka”. — Zajęcia dotyczyły przede wszystkim zagadnień es-
tetycznych i komponowania dekoracji. Ze względu na zaangażowanie jakie 
panie wykazywały na zajęciach, grupa ta jest, moim zdaniem, wyjątkowa. Poza 
tym uczestniczki projektu przeszły kurs obsługi kasy fiskalnej, co powinno 
ułatwić im znalezienie nowej pracy. Po zaliczeniu egzaminu świeżo upie-

czone florystki odbędą praktyki w kilku kwiaciar-
niach i hurtowniach zajmujących się dystrybucją 
materiałów florystycznych. Zadowolenia z całego 
programu nie kryły także same uczestniczki. — 
Zanim zostałam bezrobotną, prowadziłam własną 
kwiaciarnię. Teraz zdobyłam nowe doświadczenia, 
nauczyłam się aranżacji bukietów, a także obsługi 
komputera i internetu. Jestem bardzo zadowolona 

— mówiła starościna grupy Aniela Gawliczek. 
Głównym celem projektu „Odziedzicz pracę” jest wypracowanie 

metod hamujących proces dziedziczenia bezrobocia w rodzinach, które 
długotrwale zostały nim dotknięte. — Na pewnym etapie bezrobocie 
zaczyna być przyzwyczajeniem. Jeśli rodzice nie mają przez kilka lat pracy  
i żyją z zasiłków i pomocy różnych instytucji, przekazują ten styl życia 
swoim dzieciom — mówi dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji 
Zawodowej Tomasz Harsze. — Projekt jest więc kierowany do całych 
rodzin. Staramy się aby wpływać na jak największą liczbę jej członków. 
Zdarza się więc, że w programie uczestniczy więcej niż tylko jedna oso-
ba z rodziny. Projekt zakłada współpracę z psychologami, doradcami 
zawodowymi i pedagogami tak, by jak najlepiej przygotować benefi-
cjantów do powrotu na rynek pracy. Przewidywane jest też nawiązanie 
współpracy z zagranicznymi partnerami w celu wymiany doświadczeń. 
Już niedługo grupa bezrobotnych z Rybnika objęta projektem wyjedzie 
na staże do Szwecji.

Tekst i zdj.: Fr

Decyzję o przyznaniu grantu odbiera Adam Wawoczny z Nieformalnej Inicjatywy 
Pro–Kult z Gaszowic. Na zdj. również Paweł Łukasiak (z lewej) z ARF z Warszawy, 
prezydent Adam Fudali i dyrektor Bushido Arkadiusz Skowron.

Konkurs grantowy CRIS

Jednym z głównych zadań organizacji pozarządowych jest 
aktywizacja lokalnej społeczności, będącej niezbędnym elementem 
budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego. 

Odziedzicz pracę

W rybnickim Centrum Edukacji 
Z a w o d o w e j  w  r a m a c h  p r o j e k t u 
„Odziedzicz pracę” realizowanego  
z Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, odbyły 
się egzaminy beneficjantów projektu. 

Bajeczna 
florystka

Działają lokalnie...

Uczestniczki kursu ze swoimi pracami. 



Jak co roku na terenie TKKF–Piaski odbył się festyn środo-
wiskowy pod hasłem „Baw się razem z nami”, w którym obok 
mieszkańców dzielnicy, wzięli udział emeryci z partnerskiego 
miasta Karwina w Czechach. 

I jak zwykle uczestnicy plenerowej imprezy nie narzekali na nudę. 
Organizatorzy przygotowali dla nich występ popularnego na Śląsku 
Grzegorza Stasiaka, zespołu muzycznego „Mat”, pokazy jazdy na żużlu 
w wykonaniu rybnickich „Rybek” oraz loterię fantową i koło szczęścia 
tzw. „zuskę”, a całość zakończyła zabawa taneczna. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w najróżniejszych grach i zabawach, a ich opiekunowie 

próbowali smakowitych potraw rodem ze śląskiego stołu – krup-
nioków z rożna, chleba z „fetym” i ogórkiem, kołocza i krepli 
oraz najsłynniejszej pod tą szerokością geograficzną grochówki, 
którą „warzyli” Benedykt Główka i Krzysztof Rojek. 

Festyn zorganizowało Koło Emerytów i Rencistów Silesia, 
Rada Dzielnicy Paruszowiec – Piaski i Klub TKKF – Piaski,  
a wśród wielu osób i instytucji, które wsparły imprezę znaleźli 
się m.in. UM Rybnika i senator Antoni Motyczka. 

(S)

Na festynie bawili się również przedstawiciele czeskiej Karwiny.                        Zdj.: arch. org. 

Razem z nami

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

XIV FARSKI FESTYN – sobota, 2 września
Boguszowice–Stare – amfiteatr, ul. Małachowskiego 18 

16.00 – zespół taneczny „Test”; 16.45 – zespół wokalny „Cantate”;  
17.15 – zespół góralski „Ondraszek”; 17.45 – wystąpienie władz miasta  
i prezentacja sponsorów; 18.15 – Big Band kop. „Jankowice”, w trakcie roz-
wiązanie konkursów; 19.00 – kabaret Grzegorza Stasiaka – z telewizyjnego 
programu „Nauka Jazdy”; 20.00 – losowanie nagrody głównej i prezentacja 
sponsorów; 20.00 – koncert zespołu „Raz Dwa Trzy. Wstęp wolny.

Tradycyjnie już na boisku baseballowym w Ligockiej Kuź-
ni w lipcową sobotę odbył się „Festyn Wawrzyńcowy”. 

W tym roku organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Były 
zabawy i konkursy dla dzieci, które mogły „wyszaleć się” na 
dmuchanych zjeżdżalniach lub dosiąść kucyka. Nie zabrakło 
tradycyjnej na „Festynie Wawrzyńcowym” loterii fantowej  
i „zuski”. Gwoździem programu był pokaz sztucznych ogni. 
Oczywiście, jak to na typowym, „śląskim” festynie bywa, były też 
tradycyjne wypieki, które przygotowują specjalnie na tę imprezę 
parafianki z kościoła św. Wawrzyńca. Dla tych, którzy za słody-
czami specjalnie nie przepadają, była grochówka, kiełbasa oraz 
chleb z „fetym” i ogórkiem. W tym roku muzykę gwarantowały 
zespoły Laguna, Chrząszcze, Hajer Kapela i Kontrast. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna. 

Fr

Wawrzyńcowy festyn
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Tak brzmiał temat projektu realizowanego w międzynarodowym 
gronie, który w swoim zamyśle miał nawiązywać do tańca i przyrody. 
Wyjazd był rezultatem wcześniejszych kontaktów – młodzież z Litwy 
gościła w Rybniku dwa lata temu w ramach projektu „Nowe wyzwania”. 
Przedsięwzięcie we współpracy z Irlandią, Litwą i Bułgarią realizowane 
było dzięki środkom z unijnego Programu „Młodzież”. Tym razem nad 
Niemnem spotkali się gospodarze – breakdancowcy i tancerze z Klubu 
Tańca Towarzyskiego, członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego z Dubli-
na, Bułgarzy z Zespołu Tańca Ludowego oraz wychowankowie pracowni 
„Creatio”. Pierwsze dni spędzano na zwiedzaniu Wilna. — Ukłonem 
w stronę plastyków była możliwość obejrzenia wystawy jednego z najbar-

dziej znanych secesyjnych artystów litewskich M. K. Ciurlionisa. Związki 
muzyki i malarstwa tak wyraźne w jego pracach, stały się inspiracją do 
przygotowywania przez uczestników finalnego pokazu tanecznego — mówi 
szefowa pracowni Aldona Kaczmarczyk – Kołucka. Finał, o którym 
mowa odbył się na scenie Centrum Kultury Alytus, gdzie pojawili się nie 
tylko młodzi ludzie, ich nauczyciele i rodzice, ale również mieszkańcy. 
A poprzedził go 9–dniowy pobyt, w trakcie którego młodzież poznała 
skansen Rumsiskes, Park Narodowy Dzukijos, Park Pamięci Grutas, ma-
lownicze Troki i uzdrowisko w Druskiennikach. Jednak czas wypełniały 
nie tylko wyjazdy, ale przede wszystkim zajęcia i warsztaty związane 
z tematem spotkania, a przybierały one różną formę – leśnych wypraw, 
sportowych treningów nad jeziorem, muzykowania, zajęć tanecznych 
w wodzie, gier terenowych i międzynarodowych lekcji językowych. Po-
lacy przygotowali dla wszystkich pięćdziesięciu uczestników wymiany 
happening artystyczny zatytułowany „My – Drzewa”, przeprowadzony 
na jednym z głównych placów w Druskiennikach, gdzie pokazano efekty 
międzynarodowej pracy twórczej. 

— Czekamy niecierpliwie na kolejne spotkanie, które planujemy 
w Polsce jesienią tego roku — podsumowuje A. Kaczmarczyk–Kołucka. 
My również! 

(S)

Na wyprawę wylecieli 27 sierpnia, ale wejście na Cho Oyu (8201 m) 
bez użycia tlenu, planowane jest na przełom września i października. 
Na szczyt chcą dotrzeć od strony tybetańskiej „drogą pierwszych 
zdobywców”. W grupie 11 podróżników znaleźli się m.in. tegoroczny 
maturzysta, handlowiec, ratownik górniczy, dentysta, miłośnik narciar-
stwa wysokogórskiego, pracownik działu handlowego i pasjonat biegów 
górskich. Wszyscy mają doświadczenie wysokogórskie, a większość jest 
członkami Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskiego. Najstarszy uczestnik 
ma 43 lata, najmłodszy 19. W tym gronie jest również 35–letni instruktor 
ratownictwa wysokogórskiego Arkadiusz Grządziel z Rybnika, który 
wspina się od kilkunastu lat – zaczynał w Tatrach, potem przyszedł 
czas na Alpy, Kaukaz, Himalaje i Andy. Nagrodzony przez „The North 
Face” za najlepsze przejście sezonu zimowego 2003–2004; w roku 2005 
był nominowany do „Jedynki” – nagrody środowiska wspinaczkowego 
i wyróżniony w kategorii alpinizm „Kolosy 2005” za pierwszą od dwóch 
dekad nową polską drogę w Andach, a konkretnie na peruwiańskim 
Sfinksie. Zawodowo jest związany z górnictwem – obecnie z kop. 
„Chwałowice”, a do górskich wypraw pcha go ciekawość miejsc i ludzi, 
balansowanie na granicy ryzyka i walka ze słabościami – bólem, zimnem 
oraz głodem. 

Dlaczego Cho Oyu, zwana „Turkusową Boginią” i trasa pierwszych 
zdobywców? — Dla wszystkich osób w naszej wyprawie będzie to pierwszy 
ośmiotysięcznik, więc nie chcieliśmy porywać się na trudniejszą drogę. Nie 
bez znaczenia są również finanse... — mówi szef wyprawy. — Wszyscy 
uczestnicy będą atakować górę bez aparatów tlenowych. Część ekipy chce 
zdobyć szczyt w stylu alpejskim tzn. nie korzystając z wcześniej założonych 
obozów. Pozostali standartowo założą trzy obozy.

Mają za sobą ponad rok przygotowań – począwszy od pisania ofert 
współpracy z firmami i instytucjami, pozyskiwania specjalistycznego 
sprzętu i tworzenia strony internetowej wyprawy (www.cho-oyu.pl), 
a na wyjazdach przygotowawczych skończywszy. Wytrzymałość ma 
bowiem kluczowe znaczenie, głównie z uwagi na nieprzystosowanie 
człowieka do dużych wysokości. Jeździli więc w Alpy i trenowali – zimą 
narciarstwo ski-tour’owe i klasyczne, latem – biegi i kolarstwo górskie. 
Nawiązali też współpracę z Cat Polska Sp. z o.o., Travel Polska Sp. z o.o. 
oraz Bertani Poland, którzy zostali głównymi partnerami wyprawy. Bez 
nich wyjazd nie byłby możliwy. 

— Za miesiąc będziemy zmierzać do Tybetu, a marzenia o wielkiej 
górze poczujemy wszystkimi naszymi zmysłami — mówił na początku 
sierpnia Z. Łukasik. Podróżnikom życzymy wytrwałości i „otwartości” 
zmysłów! 

(S)

Idą w górę
— Będziemy niedojadać i niedosypiać; 

nie będzie czym oddychać, a ciśnienie 
atmosferyczne spowoduje mdłości i bóle 
głowy; oby tylko tyle. I oczywiście będzie 
zimno — wyjaśnia Zbigniew Łukasik, 
kierownik wyprawy na szósty szczyt 
świata, himalajski ośmiotysięcznik 
Cho Oyu. W gronie śmiałków jest też 
rybniczanin... 

Nad Niemnem...
...spotkali się młodzi Irlandczycy, Bułgarzy, Litwini 

i rybniczanie z pracowni artystycznej „Creatio” działającej 
w Młodzieżowym Domu Kultury. Powodem ich spotkania był... 
„Powrót do lasu”. 

„Powrót do lasu” w rzeczywistości 
i w przenośni... 

Zdj.: arch. „Creatio”. 



Starsze grupy zespołu „Przygoda” artystyczne wojaże rozpoczęły jeszcze 
przed wakacjami: młodzież zaproszona przez Związek Nauczycieli Ukrainy 
i miasto Tarnopol, wystąpiła również w Krzemieńcu i Zbarażu. Zespół 
odwiedził też  Bułgarię, a w drodze do zaprzyjaźnionego Saint–Vallier we 
Francji – Brukselę i siedzibę Parlamentu Europejskiego.

W czasie wakacji zaawansowana grupa „Kaszuby” przemierzyła 9 
tys. km, wojażując po południowej Europie. W Portugalii wzięła udział  
w międzynarodowym festiwalu w miejscowości Recardaes, a w Hiszpanii  
w prestiżowym, światowym festiwalu w Saragossie, w którym sam udział 
jest dużym wyróżnieniem. We Francji grupa złożyła wizytę zaprzyjaźnionym 
od 1997 roku szczudlarzom z Pirenejów, których „Przygoda” już dwa razy 
gościła w Rybniku. 

I zapewne jeszcze będzie ich gościć, bo na przełomie sierpnia i września 
przyszłego roku planowana jest organizacja międzynarodowego festiwalu 
z okazji 35–lecia działalności zespołu.

Już od początku września br. Ognisko Pracy Pozaszkolnej – zespół 
„Przygoda” rozpocznie nabór dzieci i młodzieży w każdym wieku, 
pod warunkiem, że chętni ukończyli ...lat 3! Szczególnie mile wi-
dziani będą ciągle „deficytowi” chłopcy i osoby grające na różnych 
instrumentach. Telefon kontaktowy: 032/4226376.

(r)

                                                                W Portugalii z gospodarzami festiwalu.
Zdjęcia: arch. „Przygoda”
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Rybnik, poprzez swoje kontakty z aż 
trzema francuskimi miastami, zdaje się 
być wyjątkowym przykładem trwałości idei 
partnerstwa wśród europejskich społecz-
ności. Tradycje współpracy sięgają roku 1961, 
kiedy podpisano porozumienie z Saint–Vallier 
w Burgundii. W maju br. obchodzono 45–lecie 
wciąż aktywnego partnerstwa z tym miastem. 
Poprzez podpatrywanie francuskich rozwiązań 
samorządowych i późniejsze podpisanie umowy 
z Mazamet oraz powołanie ośrodka Alliance 
Française, współpracę po 1990 roku zinten-
syfikował prezydent Józef Makosz. Zarówno  
J. Makosz, jak i dyrektor rybnickiego ośrodka 
Alliance Françaice Elżbieta Paniczek za pro-
mocję tradycji i kultury francuskiej zostali uho-
norowani wysokimi państwowymi odznaczenia-
mi francuskimi. Kontakty z Francją kontynuuje 

aktualny samorząd – na mapie współpracy po-
jawiło się kolejne miasto partnerskie – Liévin 
w regionie Nord–Pas–de–Calais na północy 
Francji, które z Rybnikiem łączą dodatkowo 
podobne problemy związane z restrukturyzacją 
przemysłu wydobywczego.

Te bliskie kontakty sprawiają, że przed-
stawiciele rybnickiego samorządu i ośrodka 
AF są zapraszani do ambasady Francji lub 
konsulatu w Krakowie na obchody przypadają-
cego 14 lipca francuskiego święta narodowego.  
W tym roku uroczystość zorganizowano w salach 
Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie gości 
przyjmowały konsul generalna Francji Sylvie 
de Bruchard, pełniąca jednocześnie funkcję 
dyrektora Instytutu Francuskiego, a także 
dyrektor Muzeum Narodowego Zofia Gołu-
biew. W imieniu prezydenta Adama Fudalego 

życzenia i kwiaty na ręce pani konsul złożył 
rzecznik prasowy Krzysztof Jaroch, a ośrodek 
AF reprezentowała E. Paniczek.

(r)

Partnerstwo po francusku

Konsul generalna Francji Sylvie de Bruchard i dyrektor 
ośrodka AF w Rybniku Elżbieta Paniczek, na spotkaniu  
z okazji narodowego święta Francji.        Zdj.: arch. AF

Z „Przygodą” w świat! Członkowie zespołu „Przygoda” nie tylko promują 
nasze rodzime tradycje i folklor oraz  miasto, ale przy 
okazji poznają świat i zdobywają przyjaciół.

Przemarsz „Przygody” przez Saragossę i...

... występ w tym hiszpańskim mieście.



• 4.09., pon., godz. 12.00 – Wykład pt. „Rembrandt – malarz i myśli-
ciel” z okazji 450–lecia urodzin – Maria Malczewska;

• 10.09., ndz., godz. 8.30 – Wyjazd do Cierlicka (Czechy) na uro-
czystości wspomnieniowe z okazji 74. rocznicy katastrofy lotniczej,  
w której zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura;

• 11.09., pon., do 13.09., śr. – wycieczka do Kudowy i Pragi;
• 11.09. i 25.09., pon., godz. 11.00 – Medycyna niekonwencjonalna 

– prowadzący Ludwik Semeniuk;
• 14.09., czw., godz. 11.00 – Spotkanie z Antonim Tomiczkiem, 

lotnikiem wspomagającym z Anglii powstańców Warszawy, obecnie 
mieszkańcem Pstrążnej;

• 18.09., pon., godz. 14.00 – Sprzątanie świata;

• 20.09., śr., godz. 16.00 – Otwarcie wystawy obrazów wykonanych 
ze słomy autorstwa Tadeusza Ciuraby oraz recytacja poezji Joanny 
Kulmowej w wykonaniu Marka Halikowskiego;

• 21.09., czw., godz. 11.00 – „Sprzątanie świata  to konieczność czy 
pięknoduchowstwo?” – mgr Agnieszka Kozera;  

• 27.09., śr., godz. 11.00 – Uroczyste rozpoczęcie V roku akademic-
kiego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej; wykład pt. „Sytuacja 
energetyczna na świecie i w Polsce” – prof. Jan Składzień – Politech-
nika Śląska i Opolska oraz Zespół Akordeonistów PSM im. Braci 
Szafranków pod kierunkiem Adriany Kuwaczki;

wtorki: godz.10.30 – konwersacje z języka angielskiego – P. Siod-
mok–Mrozek.

Uwaga! Nastąpiła zmiana telefonu i faxu; 
aktualny numer 032 7557990.
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Uroczystość miała miejsce w sali koncerto-
wej „szkoły muzycznej Szafranków”, a do wy-
głoszenia wykładu udało się pozyskać Jerzego 
Woya – Wojciechowskiego, lekarza i prezesa 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a zara-
zem wytrawnego znawcę muzyki, potrafiącego  
w obu tak odmiennych sferach życia znakomi-
cie się poruszać.

Sam wykładowca podkreślił wyjątkowość 
miejsca swojego wystąpienia – dawny szpital, 
a dziś szkołę muzyczną – łączące, podobnie jak 
się to dzieje w jego życiu, muzykę i medycynę. 
Nim jednak gość udowodnił ich bliskie związki, 
kolejny rok edukacyjnej aktywności rybnickich 
seniorów podsumowała przewodnicząca klubu 
Danuta Mrozek. Studenci „trzeciego wieku” 
uczyli się języków, oswajali komputer, dzielili 
się własnymi talentami, słuchali wykładów  
z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, spo-
tykali się z interesującymi ludźmi, organizowali 
wycieczki i spotkania „solenizanckie”, słowem 
– żyli pełnią życia i poszerzali swoją wiedzę, 
by lepiej zrozumieć współczesny świat.  Uni-
wersytet III Wieku ma stałe grono przyjaciół 

– osób i instytucji, które 
doceniają jego działania 
mające na celu aktywiza-
cję społeczną osób star-
szych. Przewodnicząca 
poprosiła więc o kilka słów „ku pokrzepieniu 
serc” zaproszonych gości: reprezentujących 
władze samorządowe przewodniczącego 
Rady Miasta Michała Śmigielskiego i starostę 
Damiana Mrowca. Miasto miało swój udział 
w skontaktowaniu rybnickich seniorów z ich 
rówieśnikami w miastach partnerskich, zaś 
starosta zadeklarował umożliwienie odwiedze-
nia przez nich Polaków żyjących na Bukowinie 
w Rumunii. Wśród gości byli także dyrektor 
Centrum Kształcenia Inżynierów prof. Joachim 
Kozioł, Andrzej Waliszewski i in. Wszystkim 
nam powinno zależeć na wykorzystaniu boga-
tego doświadczenia życiowego seniorów, wiek 
nie musi też być przeszkodą w ich włączeniu 
się w społeczne, polityczne czy kulturalne 
życie miasta. I to właśnie Klub Uniwersytetu 
III Wieku umożliwia, przy wsparciu samorządu  
i wielu miejskich placówek i instytucji. 

Ostatnie przed wakacjami spotkanie upły-
nęło pod znakiem muzyki i medycyny: z reci-
talem wystąpiła solistka Teatru Muzycznego  
w Gliwicach Anna Wilczyńska, zaś J. Woy 
– Wojciechowski interesująco opowiadał  
o wpływie kondycji zdrowotnej na życie i twór-
czość sławnych kompozytorów: Mozarta, Cho-
pina, Beethovena, Brahmsa i Czajkowskiego. 
Gdyby ci genialni artyści żyli współcześnie, nie 
musieliby umierać tak młodo (najdłużej z nich 
– 67 lat –  żył Johann Brahms), gdyż prawdziwy 
rozwój medycyny rozpoczął się w II poł. XIX w.  
Dość powiedzieć, że w tym czasie średnia 
długość ludzkiego życia wynosiła 45 lat,  
zaś naukowcy przewidują, że w 2080 roku 
będziemy żyć średnio 100 lat! Wszystko wska-
zuje więc na to, że seniorów będzie przybywać,  
co dobrze rokuje wszelkim organizacjom ich zrze-
szającym...                                                    (r)

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel./fax 32 755 79 90
Program zajęć na wrzesień:

Muzyczne
zakończenie roku

Studenci – seniorzy...

Tradycyjny tytuł Studen-
ta Roku przypadł w tym 
roku trójce słuchaczy: 
Wiesławie Zawadowicz, 
Pelagii Kicińskiej oraz 
mec. Januszowi Grzyb-
czykowi, który swoim 
uniwersyteckim kolegom 
służy również wiedzą 
prawniczą.

O związkach między 
twórczością a zdrowiem 
wielkich kompozytorów 
mówił prof. Jerzy Woy–
–Wojciechowski.

Ponad 300 studentów rybnickiego klubu Uniwersytetu  
III Wieku zakończyło czwarty rok akademicki. 



Uroczystość nadania placówce imienia rozpoczęła się od krótkiej 
inscenizacji, którą obejrzeli zaproszeni goście – przedstawiciele władz 
miasta, Rady Dzielnicy Chwałowice, duchowieństwa, zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych oraz rodzice, a przedszkolaki przybliżyły sylwetkę 
patrona: „Doktor bajki opowiadał, leczył, uczył, podpowiadał. Kochały 
go wszystkie za to – Janusz Korczak był jak tato!”. 

To nie jedyna placówka nosząca imię tego pedagoga. W naszym 
mieście już SP nr 1 postawiła na Korczaka, podobnie jak placówki  
w Katowicach czy Warszawie. Jednak wychowawcy i dzieci z Przedszkola 
nr 14 udowadniają, że wybór patrona nie był przypadkowy. To właśnie 
tutaj ci pierwsi uczą tych drugich, że dziecko to także człowiek, tyle, 

że mały. — W dzisiejszej pogoni cywilizacyjnej i przemocy wobec naj-
młodszych musi przyjść pora na język miłości, o którym mówił Korczak 
— podkreśla dyrektor B. Siwicka, która w przedszkolu pracuje od 1992 r.  
— Dla niego dziecko zawsze było pełnowartościowym człowiekiem. 
Takim, o jakim w inscenizacji mówiły przedszkolaki – posiadającym 
prawa do nauki, własnego zdania i przyjaźni; prawa, które nie pozwa-
lają go poniżać ani krzywdzić. To właśnie tutaj dzieci dowiadują się 

również o swoich obowiązkach – dzieleniu się z bliskimi, bezpiecznej 
zabawie, byciu grzecznym i miłym w stosunku do „innych niż my”.  
W ten sposób najmłodsi uczą się tolerancji, otwartości na świat i szacun-
ku dla innych, bo jak mówią „słońce świeci dla wszystkich – dużych, małych, 
siłaczy i słabych, i tych co uliczką jadą wózkiem inwalidzkim”. I nie są to tylko 
puste frazesy. Nauczycielki z Przedszkola nr 14 wyszły bowiem z inicjatywą 
prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, które realizowane są  
w placówce już od trzech lat. W pierwszym roku w zajęciach uczestniczyło 
czworo dzieci, później dwoje, troje, a efekty tej pracy dają powody do dumy: 
— Zajęcia prowadzone są z dużym zaangażowaniem i oddaniem nauczycie-
lek, co jest wynagradzane sukcesami dzieci w dalszej edukacji i zadowoleniem 

ich rodziców — mówi B.Siwicka. Dlatego dyrekcja przedszkola 
zabiega o otwarcie w placówce oddziału integracyjnego, bo 
zainteresowanie nim wciąż rośnie: — Rodzice pytają, chcemy 
więc taki oddział stworzyć. Wiąże się to jednak z koniecznością 
przebudowy przynajmniej jednej sali dla potrzeb niepełno-
sprawnych — mówi B.  Siwicka. Nie wiadomo czy oddział 
powstanie, wiadomo natomiast, że dyrektorka wspólnie  
z 7 nauczycielkami, katechetką i 9 osobami personelu ob-
sługi, zrobią wszystko, by spełniły się słowa nowego hymnu:  

„W Korczaku jest jak u mamy, tu każdy dzień jest roześmiany, tu zawsze 
jest dobra zabawa i dziecko zna swoje prawa”. Bo właśnie tutaj jedni uczą 
się od drugich i nie jest regułą, że tylko młodsi od starszych: — Aby 
zadbać o dobro dziecka należy zrozumieć jego indywidualne potrzeby, 
możliwości, zainteresowania i samemu stać się dzieckiem. Korczak mówił, 
poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznawać; zdaj sobie sprawę do czego 

Królestwo Maciusia 
Dlaczego Janusz Korczak? — Jest dla nas wzorem wychowawcy; w swojej pracy 

wykorzystujemy jego metody nauczania oparte na dobru i tolerancji — mówiła 
Bronisława Siwicka, dyrektor Przedszkola nr 14 w Chwałowicach, które od 
czerwca nosi imię wybitnego pedagoga, lekarza i pisarza.

 „Korczak właśnie o to dbał bym choć mały, prawa miał” – przekonywały 
dzieci podczas inscenizacji.

Najważniejszym momentem dla społeczności Przedszkola nr 14 było 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy.                                          Zdjęcia: s

c.d. na str. 33

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 29

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w międzynarodowej wystawie prac 
dziecięcych „Mój świat i ja”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Janusza Korczaka  
w Kanadzie. 

Wysłane prace uczniowie szkoły, której Janusz Korczak jest patronem, zostały wykonane w trakcie 
omawiania lektury jego autorstwa „Król Maciuś I”. Były to propozycje ilustracji do tej książki, a także 
portrety Korczaka.

Wystawę, na która składało się 112 prac plastycznych wykonanych przez dzieci z Kanady, Wielkiej 
Brytanii, Izraela, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Kigizstanu, Japonii i Polski, można było zobaczyć  
w Głównej Bibliotece Publicznej w Vancouver, a następnie w Konsulacie RP w tym mieście. 

Szczególnie miłym zaskoczeniem dla rybniczn było opublikowanie na stronie tytułowej pu-
blikacji dotyczącej wystawy pracy uczennicy SP1 Dominiki Zając.                                         (r)

Z Korczakiem w Kanadzie



Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Lato na No-
winach”. Młodzi ludzie spędzali „wakacje w mieście”, tylko z nazwy, bo 
jeździli i to dużo; raz bliżej – szukali ochłody na kąpielisku „Ruda”, pływali 
statkiem „Conrad” po rybnickim zalewie i bawili się w „Figloraju”; raz 
dalej – dotarli do pełnego zwierząt i atrakcji Leśnego Parku Niespodzia-
nek w Ustroniu, na szczyt Czantorii, a także do przygranicznego Cieszyna. 

Ponadto brali udział w konkursach i zabawach, a trwające trzy słoneczne 
tygodnie atrakcje udało się zrealizować dzięki pomocy finansowej Rady 
Osiedla „Nowiny”, Rady Dzielnicy Maroko–Nowiny i Urzędowi Miasta 
Rybnika. Pogoda i humory dopisały, czego chcieć więcej? 

Na przykład trochę ochłody, która pozwoliłaby harcerzom na ich 
tradycyjne śpiewy z gitarą przy ognisku. — Nie pamiętam takiego 
lata w Wapienicy, jeszcze nigdy nie prosiliśmy o deszcz, raczej o to, by 
nie padał — mówiła komendantka rybnickiego hufca ZHP Teresa 
Knura, podsumowując lipiec na obozowisku. A w czasie tegorocz-
nych wakacji w Wapienicy wypoczywało ponad 300 młodych ludzi  
z Rybnika — nie tylko zuchy i harcerze, ale też dzieci niezrzeszone.  
W wytypowaniu uczestników letniego wypoczynku pomogli pedagodzy 
szkolni i szefowie rybnickich dzielnic, a atrakcji nie brakowało – letni 
tor saneczkowy na Dębowcu, wycieczki na Szyndzielnię i nad rzekę. 
Najmłodszy uczestnik kolonii w Wapienicy 6–letni Daniel mówi,  
że ...jest fajnie, a „Leśne ludki” chwalą się skarbami przyrody, jakie 

znalazły w Wapienicy. Dziewczynki dowiedzia-
ły się jak wygląda babka lekarska i rzeżucha 
łąkowa i wiedzą już, że pospolite „boli oczko” 
to jaskier ostry; wiedzą, bo zajrzały do atlasu 

i porównały znalezione 
przez siebie okazy. Jak 
widać w Wapienicy dzieci 
nie tylko wypoczywały, ale 

też poznawały przyrodę – zbierały liście, korę drzew i próbki ziemi 
(w tym roku wyjątkowo suchej) i rozwijały swoje umiejętności – wie-
czorami odbywały się rozgrywki sportowe oraz teatralne „wieczo-
rynki”, o których wiedzą co nieco „Stokrotki” oraz Gabriela Kuśka:  
— W leśnym teatrze zaprezentowano wiele bajek. Odkryliśmy tutaj nie-
jeden aktorski talent. Nie byłoby tak udanego wypoczynku, gdyby nie 
wyjątkowa kadra – opiekunowie pracowali za darmo, w trakcie swoich 
urlopów, a o zdrowie obozowiczów dbała „piguła”, z której porad 
korzystało dziennie 30 wypoczywających. Skoro mowa o zdrowiu to 
warto wspomnieć, że oprócz proekologicznego programu, w Wapienicy 
realizowany był również projekt „Czas na zdrowy styl życia”, dzięki któ-
remu dzieci uświadomiły sobie jak szkodliwe jest palenie papierosów 
i dowiedziały się jak dbać o swoje zdrowie. Nie byłoby tych wszystkich 
atrakcji, gdyby nie grant z Urzędu Miasta, za który dziękowała jedna 
z uczestniczek: — Bo wypoczywać tu możemy, gdy wsparcie z miasta 
dostaniemy. Zatem zuchy, harcerze i dzieci niezrzeszone na polanie 
stają i za umożliwienie wypoczynku dzięki wam składają. Rymowanych 
podziękowań wysłuchali sekretarz miasta Daniela Lampert i radny 
Leszek Kuśka, którzy spędzili w Wapienicy jeden słoneczny dzień, 
a przywitał ich sam „Rycerz Dębowego Królestwa” ze swoją świtą 
– Szyszkowym Królem, giermkiem Witoldem, księżniczką Ismeną  
i elfami. „W darze” goście przywieźli słodycze oraz fundusze na zakup 
sprzętu potrzebnego harcerzom w ich obozowym życiu. 
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Spoglądali ze szczytu Czantorii, stanęli oko w oko z jeleniem, poznali pracę 
rybnickich stróżów prawa i skarby przyrody, uczestniczyli w leśnych podchodach, 
a rowerami mknęli po rybnickich ścieżkach. Takie lato nie zdarza się często i to 
nie tylko ze względu na upały... 

Razem z latem czeka... moc atrakcji 

„Lato na Nowinach” to lato pełne wojaży...                                  Zdj,: arch.  MDK

Pamiątkowe zdjęcie z Wapienicy, którą odwiedzili tego lata goście z UM Rybnika...
... oraz Rycerz Dębowego Królestwa.                                                                 Zdj.: s



 Upały nie były straszne uczestnikom letniego wypoczynku zorganizo-
wanego przez Dom Kultury Niewiadom, dlatego nie stroniono od zajęć 
sportowych, gier zespołowych, konkursów sprawnościowych i oczywiście 
kąpieli i to nie tylko słonecznych. 45 młodych ludzi wypoczywało na 

Rudzie, uczestniczyło w drużynowych podchodach w lesie i zajęciach 
rekreacyjnych w Parku Pod Lipami. „Półkoloniści” pojechali też do 
Brennej oraz do rybnickiej straży pożarnej, gdzie poznali tajniki pracy 
strażaków. W tracie dwutygodniowych zajęć dzieci otrzymywały posiłek,  
o który zadbali sponsorzy – Krzysztof Studnik i Ryszard Walecki, a lipcowy 
wypoczynek zakończyła dyskoteka połączona z konkursami.   

Kolejny już raz dzieci z Gotartowic spędzały wakacje na półkoloniach 
zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 20. Największą atrakcją 
była wizyta w prowadzonej przez Różę Cichy Izbie Regionalnej „Na 

Gadziokach” w Roju, i możliwość obejrzenia zgromadzonych przez 
właścicielkę eksponatów. Podczas pieczenia kiełbasek dzieci poznały też 
historię i tradycję tego regionu. W czasie dwutygodniowych półkolonii 
młodzi gotartowiczanie wypoczywali również na terenie ośrodka w Ol-
zie i basenie krytym w Połomi, brali udział w rozgrywkach sportowych, 
oglądali filmy i odwiedzili kościół pod wezwaniem Św. Apostołów Filipa  
i Jakuba w Żorach, gdzie dzieci przywitał ich były katecheta ksiądz 
dziekan Stanisław Gańczorz. Program półkolonii przygotowała dyrektor  
SP nr 20 Urszula Stajer wraz z grupą nauczycieli. Organizatorzy podkre-
ślają, że dopisała pogoda i humory, żałują jedynie, że nie udało im się 
otrzymać grantu z Urzędu Miasta, który stanowił zwykle istotną pomoc 
finansową. Może za rok będzie inaczej, bo za rok znów będą wakacje,  
a SP nr 20 już zapowiada, że o dzieciach nie zapomni.

Bogaty program, skierowany do dzieci i młodzieży które nie wyjechały 
w tym roku na wakacje, przygotowała Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna. Przez cały okres wakacji codziennie organizowała dla wszystkich 
chętnych konkursy, zabawy i wycieczki. — Staramy się aby wszystko co przy-

gotujemy dla dzieci miało związek z naszym regionem i książkami — mówiła 
kierownik oddziału dla dzieci Małgorzata Wojaczek. — Dlatego co roku 
poszukujemy chętnych do współpracy, aby dzieciom zapewnić jak najwięcej 
atrakcji. W tym roku jedną z ciekawszych propozycji była na pewno wy-
cieczka ścieżką edukacyjną „na leśnych duktach i traktach”  przygotowaną 
przez nadleśnictwo Rybnik. W jej trakcie każdy uczestnik mógł zapoznać 
się z bogatą fauną i florą naszych rybnickich lasów, a później zjeść pieczo-
ne kiełbaski prosto z ogniska. Swoje podwoje przed uczestnikami „lata  
w bibliotece” otworzyło też rybnickie starostwo powiatowe i muzeum.   

Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o kondycję 
fizyczną odpoczywających w mieście dzieci i młodzieży. W ramach akcji 
„Lato z MOSiR–em” zorganizowano wiele turniejów i zabaw sportowych. 
W pierwszym tygodniu akcji największym zainteresowaniem cieszył się 

turniej piłki nożnej plażowej, w którym wzięło udział 116 uczestników;  
w kolejnym o palmę pierwszeństwa rywalizowało 56 plażowych futboli-
stów. Jednak młodzi ludzie równie chętnie próbowali swych sił w zawo-
dach kajakowych i pływackich oraz w turnieju siatkówki plażowej, którego 
dwie edycje zgromadziły pod siatką 48 uczestników. Dla zwycięzców 
sportowych zmagań przygotowano nagrody rzeczowe i upominki.

MOSiR był również organizatorem obozu nad jeziorem Doba na 
Mazurach. Na 4 turnusach wypoczywało w sumie ok. 500 dzieci. Obóz 
gościł też grupę młodzież z Litwy, która przyjechała zbierać doświadczenia  
w organizowaniu podobnych przedsięwzięć, a ich pobyt z pomocą miejskiego  
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Izba regionalna w Roju gościła również dzieci z Gotartowic. 
Zdj.: arch. SP nr 20.

Na terenie kąpieliska „Ruda” wakacje zorganizował MOSiR.

c.d. na stronie 32

Upalny lipiec sprawił, że półkoloniści z Niewiadomia szukali ochłody w rzece. 
Zdj.: arch. DK Niewiadom

Na leśnych ścieżkach z biblioteką.                                                                    Zdj.: Fr
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grantu oraz dzięki zaangażowaniu Wiesława Sojki, Rafała Tymusza i in-
nych, współorganizowało Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa. 

Jak co roku o najmłodszych nie zapomniała również Fundacja 
Elektrowni Rybnik, dzięki której w lipcu i sierpniu na półkoloniach 
wypoczywało 126 dzieci. — Wśród uczestników byli młodzi ludzie nie tylko 
z Rybnika, ale z całego regionu, m.in. Katowic czy Siemianowic. Podczas 
trzeciego turnusu gościliśmy nawet troje Amerykanów, ale w latach ubiegłych 
byli również Niemcy i Francuzi — mówi wychowawczyni Małgorzta Bo-
ber. — Przyjeżdżają do swoich rodzin i dziadków, a ci, chcąc im zapewnić 
ciekawe i bezpieczne wakacje zapisują ich na nasze półkolonie. Zdarzało 
się już, że wśród dzieci były takie, które były z nami przez 3, 4 turnusy. Są 
też półkolonijni „weterani”, którzy co roku nie wyobrażają sobie wakacji 
bez fundacji „ER”, są i tacy, którzy ze względu na swój wiek nie mogą już 
uczestniczyć w zajęciach, a spędzali wakacje z „Klubem Energetyka” od 
I klasy. Obecność „stałych” półkolonistów wymusza na organizatorach 
coroczne zmiany w planie wypoczynku, aby dzieci się nie nudziły. Pomaga 
im w tym specjalna ankieta, w której młodzi ludzie dzielą się swoimi 
wrażeniami – piszą co im się podobało, a co chcieliby zmienić. Na tej 
podstawie weryfikowany jest plan zajęć na kolejny rok: — Dzieci chciały 
pojechać do „Figloraju” czy „Aqua Parku” w Tarnowskich Górach, wiec 
spełniliśmy ich prośby — mówi M. Bober. Pieczę nad wypoczywającymi 
sprawowali też Wacław Bober, Mirosława Zart i Janina Tomczak, a pod-
czas poszczególnych wyjazdów zatrudniani byli dodatkowi opiekunowie. 
— Tutaj rozwijam skrzydła — mówi M. Bober o organizacji półkolonii 
przez Fundację „ER” i otwartości ze strony prezesa na wszelkie nowe 
pomysły. — Robimy wszystko, by dzieci były zadowolone. I one rzeczywi-
ście są, bo jak tu nie cieszyć się z tylu różnorodnych zajęć? Począwszy 
od wycieczek – w góry, do skansenu górniczego „Królowa Luiza”  
w Zabrzu, rejsu statkiem po rybnickim zalewie i rowerowych eskapad 
do Rud Raciborskich, poprzez gry, zabawy i konkursy, zajęcia sportowe,  

a na turniejach sprawnościowych skończywszy. Ale to nie wszystko  
– w czasie tak upalnego lata nie mogło oczywiście zabraknąć wyjazdów 
do parku wodnego, na rybnicką „Rudę” oraz kąpieli na krytym basenie 
„ER”. Jednak „nie samą wodą żyje człowiek”, dlatego młodzi ludzie 
uczestniczyli również w konkursie piosenki wakacyjnej, szukali skarbu, 
parodiowali gwiazdy muzyki w konkursie „Mini playback show” i uczyli 
się magii. Konkurs na najciekawszą sztukę magiczną okazał się strzałem 
w „10”, a na specjalnym pokazie młodzi ludzie wprost...  oczarowali pu-
bliczność: — Do dziś nie wiemy, jak udało im się wykonać niektóre sztuczki 
— mówi M. Bober o półkolonistach mających zadatki na Copperfielda. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się również spotkania z policjantami  
z Komendy Miejskiej Policji, którzy mówili dzieciom nie tylko o bezpie-
czeństwie w czasie wakacji, ale zawsze mieli jakąś dodatkową niespo-
dziankę – prezentowali umiejętności policyjnych psów, pokazali radiowóz  
i broń. Na czterech dwutygodniowych turnusach wypoczywali młodzi ludzie  
w różnym wieku, co ma swoje plusy – starsi opiekowali się młodszymi,  
a ci stawali się bardziej dojrzalsi.   
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5 X - czwartek
godz.18.00

cena biletu: 20 zł
Wieczór Rybnicki:

Kabaret Chwilowo Kaloryfer
“13 dni i 13 sekund dookoła Polski”

Kabaret Noł Nejm
“Trzy kolory: moro”

Kabaret Młodych Panów
“Ubrany facet też może być śmieszny”

-
Grupa Rafała Kmity

“Aj waj, czyli historie z cynamonem”
-

Prowadzenie:
Robert Korólczyk i Bartosz Demczuk

6 X - piątek
godz.17.00

cena biletu: 35 złl
Konkurs
kategorie:

”I tak wolę rakiety”
“Wygrywali faworyci”

“Dziecko mi chodzi po głowie”
“Potęga miłości”

-
Kabaretowa Noc Filmowa

-
Prowadzenie:

Robert Korólczyk i Bartosz Demczuk

7 X - sobota
godz.16.00

cena biletu: 35 zł
Konkurs
kategorie:

”Lubię kiedy pada”
“Jazz na żywo”
“Skecz drogi”

“Skecz improwizowany”
-

Konkurs o Melodyjną
nagrodę im. Artura

-
Prowadzenie:

Robert Korólczyk i Bartosz Demczuk

8 X - niedziela
godz.19.00

cena biletu: 40 zł
„O dwóch takich co ukradli fazę

- koncert finałowy
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej”

wystąpią m.in. 
Ireneusz Krosny, Formacja Chatelet,

Artur Andrus,
Kabaret Młodych Panów

oraz 
Dno, Jachim Presents, Jurki,

Kabaret Skeczów Męczących, Limo,
Łowcy.B, Made In China, Neo-Nówka,

Noł Nejm, Słuchajcie, Smile
-

Prowadzenie: Artur Andrus

Realizacja dla 2 Programu TVP

Kabarety 
zaproszone 

do konkursu:
Dno _ Dąbrowa Górnicza, 

Formacja Chatelet _Kraków, 
Jachim Presents_Warszawa, 

Jurki _ Zielona Góra,
Kabaret Skeczów Męczących _ Kielce, 

Limo _ Gdańsk, 
Łowcy.B _ Cieszyn, 

Made in China _ Zielona Góra,
Neo_Nówka _ Wrocław, 

Noł Nejm_Rybnik, 
Słuchajcie _ Zielona Góra, 

Smile _ Lublin

Sprzedaż biletów 
od 15 września 

w następujących miejscach:
• Empik, Rybnik, ul. Sobieskiego 18

• Sekretariat Klubu Energetyka, 
Rybnik, ul. Podmiejska

• Dział Socjalny Elektrowni Rybnik
 Wszystkie imprezy odbywają się  

w Klubie Energetyka

c.d. ze strony 31
Razem z latem czeka...

Uczestnicy półkolonii zorganizowanych  
przez Fundację ER nie musieli daleko 

szukać wodnych atrakcji. 
Zdj.: arch. org.
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Zostań
dziennikarzem

Jeszcze tylko do końca sierpnia potrwają zapisy do 
drugiej edycji Małej Akademii Dziennikarskiej. To 
cykl zajęć warsztatowych dla młodzieży ze szkół średnich, 
prowadzonych przez dziennikarzy prasowych, radiowych 
i telewizyjnych, m.in. z Dziennika Zachodniego, Radia 
90 i Telewizji Katowice. Organizatorem jest Fundacja 
Elektrowni Rybnik, a większość wykładów i spotkań 
odbywać się będzie w Klubie Energetyka. W minionym 
roku szkolnym gośćmi specjalnymi Małej Akademii 
Dziennikarskiej byli: Kamil Durczok, Marek Niedźwiecki, 
Anna Marszałek i Wojciech Tochman, a fotoreporter DZ 
Arkadiusz Gola uczył młodzież, jak robić dobre zdjęcia. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję publikować 
swoje teksty i zdjęcia w Dzienniku Zachodnim oraz 
zamieścić je w specjalnym dodatku do gazety. Podobnie 
będzie podczas drugiej edycji warsztatów, które rozpoczną 
się 8 września. Dodatkową atrakcją będzie współpraca  
z młodzieżą z czeskiej Ostrawy. W Rybniku gościć będą 
także Mariusz Szczygieł, Tadeusz Mosz i Andrzej Turski. 
Warsztaty z dziennikarstwa śledczego po raz kolejny po-
prowadzi Anna Marszałek. Nie zabraknie też wyjazdów 
do redakcji gazet, radia i telewizji. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne, odbywać się będą popołudniami, raz w tygo-
dniu. Podczas warsztatów będzie też okazja, by poznać 
rzeczników prasowych różnych instytucji oraz wziąć udział 
w prawdziwej konferencji prasowej.

Aby się zapisać, należy wysłać e–mail na adres: 
k.marciniak@dz.com.pl lub zadzwonić pod numer 
509 787 113 (od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10. do 17.), podając swoje imię, nazwisko, szkołę, 
klasę; kontaktowy numer telefonu. W zajęciach nie 
mogą brać udziału przyszłoroczni maturzyści ani gim-
nazjaliści.

Szkoły bez przerwy

Zaprosili nas 
• Grupa Artystyczna „Konar” przy Towarzystwie Miłośników Rydułtów na 

wernisaż z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia i twórczości grupy (14 lipca).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na wernisaż wystawy Michała 

Ochmana „Droga” (11 sierpnia).
• Katowicka IKEA na spotkanie z okazji wydania nowego katalogu IKEA 2007 

(17 sierpnia).   
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na konferencję „W stronę partner-

stwa. Europejski Fundusz Społeczny na Śląsku” (25 sierpnia).
• Starosta Rybnicki na powiatowo–gminne dożynki w Gaszowicach (27 sierpnia).
• Kółko Rolnicze i Rada Dzielnicy w Popielowie na dożynki (27 sierpnia).

sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. 
Sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i przede wszystkim wykształcić 
— przekonywała dyrektor. 

O wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami, ale również i dziećmi, stawiającymi 
pierwsze kroki w dorosłość właśnie w tej placówce, mówił również wiceprezydent  
J. Frelich, który wspólnie z B. Siwicką odsłonił portret patrona, poświęcony przez ks. Teo-
dora Suchonia. Wiceprezydent podkreślał wyjątkową siłę charakteru J. Korczaka: — Był 
wierny do końca, w sposób absolutny. Takiej wierności dziś nikt już od nikogo nie oczekuje 
— mówił i zachęcał nauczycielki, by wychowując „oddały całe swoje serce dzieciom”. 
Dzieciom życzył zaś, by ich serduszka potrafiły współbrzmieć z innymi, bo, jak przekonywał, 
wszystko co dobre pochodzi od serca, czego dowodem było całe życie J. Korczaka.     

Uroczystość nadania imienia zakończył festyn rodzinny, a ten podsumował ko-
lejny rok edukacyjnej działalności tej placówki, która za dwa lata obchodzić będzie 
50–lecie swego istnienia. J. Korczak „pożegnał” 102 dzieci, a we wrześniu „przywita” 
grupę 105 maluchów. I kolejne pokolenia będą rosły „obok” wielkiego człowieka,  
a pedagodzy zadbają o ich „zdrowe” życie, bo jak mawiał Korczak „Bez szczęśliwego 
dzieciństwa całe życie jest kalekie”.                                                                           (S)

Królestwo Maciusia 
c.d. ze str. 29
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Fundacja Elektrowni Rybnik
 

zaprasza do uczestnictwa 
w kołach zainteresowań, 

które odbywać się będą w roku szkolnym 2006/2007, 
w cyklu miesięcznym od 18.09.2006 do 17.06.2007 r.

Zapisy przyjmuje sekretariat Fundacji ER 
od 4 września; od poniedziałku do piątku,

 w godz. 8.00–16.00; 
tel.032 739 18 98, 032 739 11 74. 

Pełna oferta Fundacji Elektrowni Rybnik 
znajduje się na stronie www.fundacja.rybnik.pl 

oraz w folderze, 
który będzie można bezpłatnie otrzymać 

z początkiem września w następujących miejscach: 
Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
Empik, Kampus Uniwersytecki, 

Kulturalny Club Żelazna, Cafe Julia.

Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego powróćmy jeszcze 
do sukcesów uczniów ZSzP–2 w matematyce. W połowie czerwca na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
„Kangura” – międzynarodowego konkursu matematycznego, w którym w swojej 
kategorii wiekowej maksymalną ilość punktów zdobył Jarek Kowalczyk, a nagrodą 
był wyjazd na wycieczkę do Legolandu. Matematyczne talenty ujawnili również inni 
uczniowie tej placówki Marcin Kudla i Marta Chlubek. 

•••
Nie tylko uczniowie ZSzP–2 odnoszą matematyczne sukcesy. Tomasz Tkocz z II 

LO zajął I miejsce w Powszechnym Internetowym Konkursie z Matematyki organi-
zowanym przez Politechnikę Warszawską, zdobywając maksymalną liczbę punktów. 
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozpoczynającym się 
roku szkolnym. 

•••
Ruszyła piąta edycja akcji „Tesco dla Szkół”, która potrwa do 13 września. 

W tym czasie klienci sieci Tesco mogą, za pomocą specjalnych kuponów, przekazy-
wać punkty zdobyte za każdą wydaną złotówkę na rzecz dowolnie wybranej szkoły. 
Po zdobyciu pewnej ilości punktów, szkoła może otrzymać wybrane przez siebie 
nagrody. Wśród nich są m.in. komputery, aparaty cyfrowe, sprzęt sportowy, pomoce 
dydaktyczne oraz wiele innych. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent 
Adam Fudali. Szczegóły akcji: www.tescodlaszkol.pl.
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Nim jednak rozpoczęła się trwająca 
do późnego wieczora feta w ośrodku 
w Kamieniu, radiowcy zainstalowali 
„plenerowe” studio pod Ratuszem na 
rybnickim Rynku. Gościem był w nim 
m.in. prezydent Adam Fudali, który 
wykorzystał okazję, by zaprezentować 
Rybnik jako miasto dynamicznie się 
rozwijające, interesujące dla inwe-
storów i przyjazne dla mieszkańców. 
O historii i tradycjach opowiedziała 
kustosz rybnickiego Muzeum Elżbieta 
Bimler–Mackiewicz, zaś o atrakcjach 
turystycznych i możliwościach spędza-
nia wolnego czasu przewodnik PTTK 

i dyrektor szkoły w Kłokocinie Michał 
Wieczorek.

Już od popołudnia na wielkiej sce-
nie w Kamieniu prowadzący koncert 
Roman Czejarek i Zygmunt Chajzer 
wraz ze swoją zgraną ekipą starali się 
wciągnąć do zabawy publiczność. Była 
możliwość nagrania własnego głosu  
w plenerowym studiu, otrzymania au-
tografu od znanych radiowych dzien-
nikarzy, a także zabawne konkursy 
dla dzieci i dorosłych z nagrodami. 
Jedną z nich był ogromny miś, które-
mu szczęśliwa posiadaczka nie sięgała 
nawet do pasa. Śpiewały i tańczyły 

Urodzinowa impreza w Kamieniu
Obchodząca swoje 35. urodziny popularna audycja radiowa "Lato  

z Radiem", cykl jubileuszowych koncertów zainaugurowała wprawdzie 
na tydzień przed spotkaniem 1 lipca w Rybniku, ale to właśnie w dzień 
plenerowej zabawy w naszym mieście przypadła dokładna data urodzin. 
Nie zabrakło „urodzinomisia”, tortu (a nawet trzech) i fajerwerków...

Urodzinowe prezenty dla „Lata z radiem” od Rybnika – tort i obraz.

W zabawie uczestniczyło kilka tysięcy osób.
Zdjęcia: r, Fr

Gwiazda wieczoru – 
Krzysztof Krawczyk.

Sto lat dla... „Lata...”

Uczestnicy konkursów 
musieli wykazać się 

teoretyczną wiedzą o audycji
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Dzień samorządowca
Przy okazji wielkiego, letniego festynu w Kamieniu, swoje święto obchodzili samo-

rządowcy –  radni, członkowie rad dzielnic oraz pracownicy Urzędu Miasta i miejskich 
instytucji, którzy tym razem spotkali się nie na sesji, czy w urzędzie, ale wraz z rodzinami 
na integracyjnej biesiadzie. Podzieleni na drużyny reprezentujące wschód, zachód, północ 
i południe miasta rywalizowali m.in. w siatkówce plażowej oraz... 
„sztafecie z uchwałą” z przeszkodami (przeszkody były na trasie, nie 
w uchwale), z zachowaniem urzędowych procedur. Uczestnicy rywa-
lizacji podzieleni byli według „klucza geograficznego”, a zwycięzcami 
została drużyna reprezentująca dzielnice zachodnie. Nagrodą były 
koszulki z samorządowym logo i „smycze”, na których, być może, za-
wisną kiedyś medale. Podobne nagrody otrzymali pokonani, a nawet 
obserwatorzy. Radni życzyli sobie miłych wakacji, nie przeczuwając, 
że jeszcze w lipcu zostanie zwołana sesja nadzwyczajna...

(r)

Wszystko wskazuje na to, że kościół pod wezw. św. Brata 
Alberta w Kamieniu będzie kolejną rybnicką świątynią 
pełniącą też funkcję sali koncertowej. 

A to za sprawą nowych organów, które swoją obecność w kościele 
zawdzięczają zarówno zabiegom proboszcza Jerzego Korduły, jak i hoj-
ności parafian. Zbudowany w 1972 roku przez firmę Fücher & Krämer 
instrument został sprowadzony z kościoła parafialnego w Ehrenstädten 
w Niemczech. Na miejscu składała je firma Jana Wyleżoła z Zabrza, 
a to wyjątkowo pracochłonne przedsięwzięcie trwało prawie rok. Nad 
montażem czuwał jeden z najświetniejszych znawców tematu w Polsce, 
kierujący katedrą muzyki organowej Akademii Muzycznej w Katowi-
cach prof. Julian Gembalski, będący również przewodniczącym sekcji 
budowy organów komisji muzyki sakralnej Kurii Diecezjalnej w Kato-
wicach. Mistrz ocenił 25 – głosowy instrument bardzo wysoko, a nawet 
polecił go wykonawcom muzyki organowej. Od momentu poświęcenia 
organów w Kamieniu przez arcybiskupa Damiana Zimonia w kwietniu 
br., w kościele odbyło się kilka koncertów. Na początku lipca recital dał 
młody, włoski muzyk z Sycylii Emanuelle Cardi (na zdj.), który zapre-
zentował kilkanaście utworów organowych. Instrument ma piękne, bo-

gate brzmienie i, jak 
twierdzą, fachowcy, 
należy do najlepszych 

w południowej Polsce. Jak mówi organi-
zatorka Festiwalu Muzyki Kameralnej  
i Organowej Elżbieta Włosek, jeden z paź-
dziernikowych koncertów tej cyklicznej 
imprezy muzycznej odbędzie się właśnie 
w Kamieniu.

(r)

kolorowe dziewczyny z zespołu Queens, zaś 
gwiazdami wieczoru byli Krzysztof Gadow-
ski z zespołem Ira oraz Krzysztof Krawczyk  
z... rodziną. 

Na urodzinach nie mogło zabraknąć prezen-
tów – by autorzy i realizatorzy Lata z Radiem 
nie zapomnieli, że dzień urodzin spędzili  
w Rybniku, gospodarz miasta wręczył prowa-
dzącym pięknie oprawioną akwarelę autorstwa 
artysty – plastyka Bogdana Szymury, przedsta-
wiającą rybnicki Zamek. Na ogromnym torcie 
– prezencie rybnickiego cukiernika – obok 
symbolu urodzinowego Lata z Radiem, poja-
wiło się logo Rybnickiego Centrum Kultury, 
które było lokalnym współorganizatorem 
imprezy. Tradycyjne sto lat odegrała orkiestra 
dęta z Białej, uczestnik odbywającego się w tym 
samym czasie festiwalu „Złota Lira”, a w kil-
kunastotysięcznym chórze złożonym z publicz-
ności wybijał się 
charakterystycz-
ny głos...Krzysz-
tofa Krawczyka. 
Na zakończenie 
niebo rozbłysło 
w s p a n i a ł y m i 
fajerwerkami. 
Lato z Radiem 
weszło w 36. rok 
życia...  

(r)

Nowe organy brata Alberta

Uczestnicy samorządowej sztafety z uchwałą i innych konkurencji.             Zdj.: r



Majoretki z DK w Niedobczycach – laureatki Złotej Liry.Złotą Lirę Ryszardowi Wachtarczykowi wręcza wiceprezydent Ewa Ryszka.

Ziściło się marzenie animatora Festiwalu Mariana Wolnego – zagrała Międzynarodowa Orkiestra Festiwalowa.

Amerykański trębacz Vince di Martino.

Zdjęcia: r
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Efektem nowych ustaleń jest przyznawanie uczestniczącym w  kon-
kursie zespołom miejsc w zależności od ilości uzyskanych punktów  
i wprowadzenie nagród mających niewątpliwie „olimpijski” rodowód 
– złotego, srebrnego i brązowego pasma. W sumie w Rybniku i kilku 
okolicznych miejscowościach zaprezentowało się 10 orkiestr oraz 10 
zespołów mażoretek z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Niemiec, Grecji 
i Polski. Mając w pamięci ubiegłoroczną ulewę, która uniemożliwiła 
inaugurację imprezy na płycie Rynku, organizatorzy z niepokojem 
patrzyli na zasnute chmurami niebo – na szczęście aura była łaskawa. 
Wszyscy uczestnicy odegrali hejnał i hymn zjednoczonej Europy,  
a konkursowe programy zaprezentowały mażoretki. Pierwszy dzień 
festiwalu zakończył kilkugodzinny koncert w niedobczyckim parku. Po 
przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu zapadł werdykt jury pod 
przewodnictwem prof. Alojzego Kopoczka – laureatem Złotej Liry 
i zdobywcą pucharu Ministra Kultury zostało Stowarzyszenie 
Muzyczno–Kulturalne „Zofiówka”, które prowadził Ryszard Wach-
tarczyk. „Złoto” przyznano trzem orkiestrom, „srebro” – dwóm, „brąz” 
– również trzem. Wyróżnienia specjalne otrzymali Joannidis Gierasimos 
z orkiestry Filarmonika Larissa z Grecji grający na fligernhornie oraz 
Andrzej Weinkopf z Bialskiej Orkiestry Dętej za wykonanie solowej 
partii na saksofonie tenorowym.       

Sukces odniosła rybnicka Formacja Taneczna „Majoretki”  
z Domu Kultury w Niedobczycach, zdobywając Złotą Lirę w swojej 

kategorii. Od początku  istnienia grupy czyli od 1995 r., prowadziła 
ją Irena Bernacka, od niedawna dziewczyny pracują pod okiem chore-
ografa Ryszarda Kozłowskiego.

Koncert galowy, na którym wręczono nagrody, miał miejsce w sie-
dzibie głównego organizatora czyli Domu Kultury w Niedobczycach,  
a nie jak dotąd – Teatrze Ziemi Rybnickiej, który z powodu moderniza-
cji jest nieczynny. Obok przedstawicieli władz miasta z wiceprezydent 
Ewą Ryszką, udział w uroczystości wziął m.in. prezes okręgu śląskiego 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Rajmund Hanke. Pomysłodawca 
festiwalu i jego dyrektor Marian Wolny zrealizował w tym roku rodzący 
się od dłuższego czasu projekt powstania Międzynarodowej Orkiestry 
Festiwalowej złożonej z instrumentalistów z Niemiec, Czech, Słowa-
cji, Szwajcarii, Grecji i Polski, która zadebiutowała na dzień przed 
inauguracją imprezy. Wystąpiła też, obok zdobywcy Złotej Liry, na 
koncercie galowym, towarzysząc m.in. amerykańskiemu trębaczowi 
Vincowi di Martino, który przyjechał z orkiestrą grecką i był prawdziwą 
gwiazdą imprez towarzyszących festiwalowi. Niedobczycką placówkę  
w organizacji festiwalu wsparli Urząd Miasta, Polski Związek Chórów 
i Orkiestr, Rybnickie Centrum Kultury, Woj. Ośrodek Kultury, MOD 
„Rybnik” oraz miejskie domy kultury w Chwałowicach, Boguszowicach 
i Niewiadomiu. Organizatorzy otrzymali również finansowe wsparcie 
Ministerstwa Kultury, Urządu Marszałkowskiego woj. śląskiego oraz 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.                            (r)

Złota Lira dla „Zofiówki”
Nowością tegorocznego, XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Lira 

było dostosowanie regulaminu do europejskich standardów konkursów muzycznych.



Jesienią przyszłego roku przypada setna rocznica poświęcenia kościoła św. 
Antoniego i wtedy też odbędą się główne obchody jubileuszu. 

Jednak w mieście ich inauguracja już się odbyła: w tym roku Muzeum zorganizowało 
wystawę prezentującą dzieje świątyni („GR” nr 6–7/06). Uzupełnieniem ekspozycji jest 
publikacja „Kościół p.w. św. Antoniego” autorstwa Bogdana Klocha i Aleksandry Grabiec, 
wydana ostatnio w ramach „Zeszytów Rybnickich 4”. Monografia jest wyczerpującym 
opracowaniem naukowym, opatrzonym przypisami, bibliografią i wieloma fotografiami, 
opartym na dokumentach źródłowych, ale i świadectwach parafian. Jak już wspominali-
śmy, pomocy w zbieraniu materiałów udzieliła m.in. rodzina państwa Kellerów. Autorom 
zależało jednak, by dzieło nie odbiegało od „...popularyzatorskiego ujęcia problemu”. Tekst 
został poprzedzony okolicznościowym słowem prezydenta miasta Adama Fudalego oraz 
wstępem autorów, w którym czytamy: (...) Oddając pracę w ręce czytelnika liczymy, że będzie 
to przyczynek do rozważań nad dziejami naszego miasta, małej, acz znaczącej cząstki śląskiej 
historii. Jeżeli wzbudzimy emocje, a nawet krytyczne uwagi, będzie to dowód na przemyślenie 
tego, co w tej pracy pragnęliśmy ukazać.”

Książka, w przystępnej cenie, jest dostępna w Muzeum, a także w większych rybnickich 
księgarniach.

(r)

Monografia 
kościoła św. Antoniego 

W setną rocznicę poświęcenia

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

Przeczytane w internecie: „Już za 34 
godziny wyruszymy na szlak na Jasną Górę, 
pozdrowionka dla wszystkich pielgrzymów, a w 
szczególności dla grupy I”. „Bardzo się cieszę 
na tę pielgrzymkę! Czekałam na nią cały rok! 
Pozdrowienia dla całej grupy III!” — zanim 
znaleźli się na trasie usiedli przed kompu-
terem. Potem czekał ich już tylko ponad 
stukilometrowy marsz do Częstochowy.  

Po mszy świętej celebrowanej przez ks. bpa 
Józefa Kupnego w bazylice św. Antoniego, na 
trasę wyruszyła 61 Piesza Pielgrzymka Ryb-

nicka na Jasną Górę, będąca jednocześnie 
Pielgrzymką Archidiecezji Katowickiej w 50 
rocznicę powrotu biskupów śląskich z wygna-
nia. W 8 grupach szło ponad 3.800 osób nie 
tylko z naszego regionu, ale też z różnych stron 
kraju, a nawet z Niemiec i Stanów Zjednoczo-
nych. Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki, 
pod hasłem „Z Maryją głosić ewangelię”, był 
ks. Marek Bernacki, a nowością była trasa  
– w związku z remontem drogi Rybnik – Gliwi-
ce, I etap prowadził przez Kamień i Książenice. 
Czterodniowy przemarsz zakończyła msza św. 

na Wałach Jasnogórskich, której przewodniczył 
ks. abp Damian Zimoń. Do Rybnika „piechu-
rzy” wrócili 6 sierpnia.

Przeczytane w internecie (www.pielgrzym-
ka.rybnik.pl): „Było ślicznie! Pomimo tego, 
że w tym roku po raz pierwszy miałam odciski  
i skręconą kostkę, była to najlepsza pielgrzym-
ka”. „Jedynka” kocha, „Jedynka” czuje, „Je-
dynka” dziarsko maszeruje do Częstochowy na 
Jasną Górę”. Maszeruje i maszerować będzie, 
z pewnością również za rok! 

(S)

Na pońć... 
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... Nie tylko w gronie rodzinnym, ale i razem ze swoimi rówieśnikami, 
którzy z dumą mogą powiedzieć, że też przeżyli wspólnie 50 lat. A byli to 
Longina i Alfred Kocybowie, Irena i Antoni Aniołowie, Marta i Alojzy 
Swobodowie, Maria i Paweł Zielonkowie, Róża i Feliks Sporyszowie, 
Sabina i Benon Raszewscy, Anna i Jan Rączka, Stefania i Alojzy 
Papałowie, Salomea i Franciszek Groborzowie, Maria i Alfred 
Wilczkowie, Aniela i Józef Tlołkowie, Rozalia i Alfons Zimoniowie, 
Elżbieta i Jerzy Kubiszowie, Janina i Janusz Chwałkowie, Aniela  
i Henryk Niewrzołowie, Anna i Ernest Zielonkowie, Gertruda i Józef 
Krawczykowie. Okazją do złożenia wizyty w rybnickim magistracie były 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez prezy-
denta RP, które wręczyli szanownym jubilatom prezydent Rybnika 
Adam Fudali i kierownik USC Maria Cwenar. Życzenia zdrowia, braku 
kłopotów i pociechy z wnucząt usłyszeli też pochodzący z Marianowa 
w powiecie garwolińskim Marian Winek i jego żona Maria, rodem 
z Żor. Ona pracowała na stacji kolejowej w Moszczenicy, On – oficer, 
często jeździł na tej trasie. I tak to się zaczęło... Państwo Winek w Ryb-

niku mieszkają od 50 lat, mają dwoje dzieci i jednego wnuka. 
Edeltraudę i Rudolfa Zieleźnych połączyła ... delegacja. Szacowna 

jubilatka pochodzi z województwa opolskiego, gdzie przed laty w delega-
cję przyjechał rodowity rybniczanin pan Rudolf – pracownik „Ryfamy”, 
później elektrowni „Rybnik”. Pani Edeltrauda nie pracowała zawodowo, 
zajmowała się domem i trójką dzieci. „Złoci” małżonkowie doczekali 
się sześciu wnuków i trzech prawnuków, i to właśnie dzieci przynoszą 
im teraz największą radość. — Ważne, by chodzić do lekarza, dobrze 
się odżywiać i nie siedzieć w domu tylko sport uprawiać i spacerować 
— odpowiada pani Edeltrauda zapytana o sposób na długie życie we 
dwoje, które przed półwieczem rozpoczął cichy ślub. — To była skrom-
na uroczystość, ale za to „Złote Gody” mieliśmy huczne, spędziliśmy je  
w moich rodzinnych stronach — mówi szczęśliwa jubilatka. 

I jak tu nie wierzyć w słowa śląskiej piosenki śpiewanej podczas 
uroczystości przez zespół „Gama”: „(...), a oni dalej tak razem se przeją 
fest; przajom se razem, bo dobrze tak im jest”. 

Tekst i zdjęcia: (S)

Huczniej niż przed laty Złote gody 

Śluby zawierane przed 50 laty były z pewnością mniej wystawne niż obecne, ale czy znaczy to, że mniej udane? 
Oczywiście, że nie – potwierdzają to pary, które obchodziły kolejne Złote Gody. Przecież na huczne przyjęcie 
nigdy nie jest za późno, a co więcej – świętować można dwukrotnie...   



Są wyjątkowo piękne, nie dziwi więc fakt, że trafiły na 
międzynarodową wystawę zorganizowaną przez Rybnicki Klub 
Miłośników Kwiatów. Są też wyjątkowo okazałe, nie dziwi więc 
fakt, że rosną, rosną i rosną. Zdziwienie ogarnia jednak kiedy 
wyrastają na wysokość ponad 2 metrów. Wyrastają ponad, bo 
jak mówią hodowcy, lilie są „ponad”.  

Po raz pierwszy w szesnasto-
letniej historii Międzynarodowa 
wystawa lilii i kompozycji kwia-
towych odbyła się nie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie obecnie 
trwa remont, ale w Zespole 
Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych. Plusem nowej lokalizacji 
były większa przestrzeń wy-
stawowa, niższa temperatura 
panująca w budynku i dogodna 
ilość miejsc parkingowych, 
ale „przyzwyczajenie drugą 
naturą”, dlatego organizatorzy 
szacują, że frekwencja nie była 
tak imponująca, jak w TZR, 
który odwiedzało średnio od 3 
do 5 tys. osób. Jednak publicz-
ność, która przyszła do ZSE–U 
nie żałowała – 26 hodowców  
z Czech, Słowacji, Szwajcarii, Niemiec i Polski pokazało swoje wyjątko-
we kwiaty. Zapachem, barwą i kształtem urzekało 165 lilii – 84 odmiany 
– orientalne, azjatyckie, trąbkowe, botaniczne i międzygatunkowe, 81 
siewek. Oko cieszyło też 27 kompozycji i 4 bukiety przygotowane przez 
członkinie Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów. Tradycyjnie już pu-
bliczność wybrała najładniejszy kwiat wystawy – lilię orientalną „Geres” 
Józefa Kapiasa z Radostowic oraz kompozycję „Kolumna” autorstwa 
Rity Hiltawskiej. Natomiast sędziowie oceniający kwiaty pierwszą na-
grodę przyznali lilii trąbkowej Romana Widerskiego, który zwyciężył 
też w ogólnej klasyfikacji. Dla rybnickiego hodowcy to nie pierwszy-
zna – jego lilie zdobywały już najwyższe laury na starym kontynencie,  

w tym dwukrotnie tytuł Grand Prix Europy. A wszystko rozpoczęło 
się w latach 80., kiedy będąc na wystawie w Chorzowie, R. Widerski 
zobaczył lilie inne od typowych, rosnących w wielu ogrodach. — Oka-
zało się, że jednym z wystawców był Bronisław Kondrot z Rybnika, wielki 
znawca lilii, jak to mówią „chodząca encyklopedia”; członek ówczesnego 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Lilii — wspomina R. Widerski. Po 

rozpadzie towarzystwa tworzyły 
się mniejsze organizacje, a zimą 
1990 roku w Rybniku powstał 
Klub Miłośników Kwiatów. — Już 
wtedy zdecydowaliśmy, że w mieście 
będzie się odbywać wystawa lilii 
— dodaje R. Widerski. Obecnie 
klub zrzesza 90 osób z rożnych 
stron kraju, a jego członkowie 
odnoszą niemałe sukcesy. Jak 
chociażby na odbywającej się 
w Czechach, na tydzień przed 

rybnicką ekspozycją, Ogólno-
europejskiej Wystawie Lilii, 
zorganizowanej pod egidą 
Europejskiego Towarzystwa 
Liliowego. Członkowie ryb-
nickiego klubu zdobyli tam 20 
nagród – doceniono nie tylko 
hodowców najpiękniejszych 
lilii – m.in. R. Widerskiego, 

Praca...najlepszym lekarstwem!

Lilię gigant prezentuje 
Jan Szebeszczyk.  Zdj.: Fr.

Zapachem, barwą i kształtem urzekało 165 lilii ...                                  Zdj.: MT.
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Gdyby nie zdradzające wiek dokumenty, trudno byłoby uwie-
rzyć, że pan Ryszard Rojek z Ligoty–Ligockiej Kuźni dopiero co 
wszedł do rybnickiego „klubu stulatków”. Jest w nim jedynym 
przedstawicielem płci brzydszej...

Szczupły i ruchliwy, o wyprostowanej sylwetce, ze swadą opowiada 
anegdoty ze swojego długiego życia. Najważniejsza była w nim praca 
–  w hucie „Silesia”, dwu rybnickich kopalniach „Jankowice” i „Chwa-
łowice”, a później, już po 80–ce, jako palacz w szkole, przepracował  
w sumie ponad... 68 lat. Przeżył ciężki wypadek na grubie, po którym 
nie chciał wrócić na dół, ale wrócił, zdarzyło mu się też ratować zasu-
tego kolegę. Tuż przed 90–ką wychodził na dach, kosił, rąbał drzewa, 
a jeszcze dwa lata temu jeździł na rowerze. Dwa razy się żenił, miał 2 
córki, doczekał 6 wnucząt, 6 prawnucząt i 8 praprawnucząt. 

Dziś mieszka z córką Marią Ogon i ciągle cieszy się życiem, prezen-
tując poczucie humoru i dystans do siebie. Wzruszył się, kiedy w dniu 
urodzin, 6 lipca, pod domem zagrała mu orkiestra dęta kop. „Chwało-
wice”, a życzenia złożył mu sam dyrektor kopalni. 

Rodzina wyprawiła panu Ryszardowi huczne przyjęcie „na sali”, 
co zdaje się wcale nie wpłynęło źle na kondycję dostojnego jubilata. 
Przyjmował również gości w domu, a wśród nich prezydenta Adama 
Fudalego, który wręczając dziarskiemu seniorowi kwiaty i upominki, 
złożył mu w imieniu wszystkich rybniczan życzenia długich jeszcze lat 

życia w zdrowiu i pomyślności. Uczestniczący w tej miłej uroczystości 
przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Kazimierz Żak przypomniał, 
że wiekowy solenizant do 98. roku życia uczestniczył w organizowanych 
w dzielnicy spotkaniach seniorów. Obecni, w tym pani listonosz, która 
przyszła z emeryturą (znacznie podwyższoną na okoliczność przekro-
czenia magicznej „setki”), liczyli na zdradzenie przez pana Ryszarda 
recepty na długowieczność. Jubilat nie miał tajemic: recepta jest prosta 
– praca i... kozie mleko!

Do życzeń dołącza się „Gazeta Rybnicka”.                  
(r)

Jubilat w towarzystwie córki i prezydenta miasta.                                         Zdj.: r

Liliowy urodzaj

c.d. na stronie 46



Klipa to zestrugany na końcach kawałek kija. Uderzało się w nią drugim metrowym 
kijem. Była to dawniej bardzo popularna na Śląsku zabawa.

Już dawno udowodniono, że dzisiejsze 
dyscyp l iny  sportowe pochodzą  od 
starożytnych i średniowiecznych zabaw. 
Takie właśnie są początki współczesnego 
hokeja czy piłki nożnej. Jednak sport, 
rozumiany współcześnie jako zjawisko 
m a s o w e ,  p o j a w i ł  s i ę  w  E u r o p i e 
i USA na przełomie XIX i XX wieku 
i to tylko w środowiskach miejskich. 
Rozwinięty gospodarczo Śląsk przodował 
w tym czasie w rozwoju roztomajtych 
dyscyplin sportowych. Ślązacy bowiem 

– w odróżnieniu od rolników z innych 
polskich ziem – mieli po pracy w fabrykach 
czy kopalniach dość czasu na uprawianie 
swojego ulubionego sportu. Jak grzyby po 
deszczu powstawały śląskie kluby sportowe. 
Najwięcej pojawiło się ich w okresie 
Powstań Śląskich i zaraz w pierwszych latach 
po przyłączeniu części Śląska do Polski. 
Kluby te przyjmowały nazwy typu „Zgoda”, 
„Konkordia”, „Naprzód”, „Gwiazda”, 
„Silesia”, „Polonia”, „Kościuszko”, „Górnik”, 
„Hutnik” itp. Te działania wypływały nie 

tylko z umiłowania sportu, ale również ze 
społecznej aktywności Ślązoków w innych 
dziedzinach. Masowo powstawały chóry, 
teatry amatorskie, orkiestry dęte czy związki 
hodowców królików, gołębi czy ptaków 
egzotycznych. 

Do najpopularniejszych gier sportowych 
wśród Ślązoków do połowy XX wieku 
należał palant, zwany też piłką palantową 
albo szlagbalem oraz gra w klipę. Może 
przed zakończeniem lata odejść na trochę 
od komputera i zagrać... w klipę.

Palant
Zasad tej gry uczono w szkole, można było w nią grać zarówno na 

podwórkach, jak i boiskach. Palant miał się pojawić na ziemiach polskich 
już około 1600 roku, jednak spopularyzował się dopiero w XIX wieku. 
Na Śląsku najpopularniejszy był w powiecie rybnickim, gdzie zresztą do 
dzisiaj gra się w jego współczesne odmiany - baseball i softball. Przykła-
dowo w dzielnicy Rybnika – Ligockiej Kuźni – jest odpowiednie boisko 
baseballowe i działa tam Klub Sportowy „Silesia” Rybnik.

W palanta gra się niewielką piłką – wielkości piłki tenisowej – uderza-
ną specjalnym kijem, zwanym również palantem, bijakiem lub palestrą. 
Istnieje kilkadziesiąt zróżnicowanych zasad tej gry. Uczestniczą w niej 
dwie drużyny liczące od 10 do 15 zawodników każda. Czas gry to dwa 
razy po 20 minut z pięciominutową przerwą. Można również grać aż do 
zdobycia ustalonej przed grą liczby punktów. Boisko do gry w palanta 
jest prostokątem o wymiarach 25x50 m. Kij palantowy, czyli bijak, 
ma kształt zwężającego się kija o długości 70 cm, o przekroju okrągłym, 
średnicy do 4,5 cm na jednym końcu i do 3 cm na drugim. Natomiast 
piłka palantowa ma masę przynajmniej 80 gramów i obwód około 21 
cm. Jest ona twarda, obszyta skórą i wypełniona włosiem lub paku-
łami. Pozostałe zasady tej gry można sobie przyswoić z książek albo 
z internetu, wpisując do wyszukiwarki internetowej hasło: „Zasady gry 
w palanta”. 

Warto też powiedzieć, że dla większości ludzi hasło palant kojarzy 
się nie z grą sportową, ale, niestety, z obraźliwym epitetem znaczącym  
tyle co – „głupek”. Jednak pochodzenie nazwy gry „palant” wzięło się 
od włoskiego rzeczownika „palla”, co znaczy – piłka, kulka.

Klipa
Bardzo kiedyś popularna na Śląsku gra podwórkowa sięga swymi 

początkami przynajmniej XVI–XVII wieku. Prawdopodobnie nazwa 
gry pochodzi z języka szwedzkiego, gdzie „klipa” oznacza coś kancia-
tego, kwadratowego, nieokrągłego. Klipa to zestrugany kawałek patyka 
o długości około 15–20 centymetrów, a do gry był jeszcze potrzebny 
drugi zwykły patyk o długości około metra, no i zawodnicy – przynajm-
niej dwóch. A jak się grało? Pierwszy zawodnik robił w ziemi dołek 
o średnicy 10 centymetrów. Na dziurę kład klipę, a do dziury koń-
cówkę długiego kija. Potem uderzeniem jak w golfie, wybijał klipę jak 
najdalej. Rolą drugiego zawodnika było klipę złapać jedną ręką, aby 
odebrać przeciwnikowi możliwość zarobienia punktów. Kiedy jednak 
klipa upada na ziemię, to pierwszy zawodnik gra dalej. Musi on uderzyć 
kijem w zaostrzony koniec klipy tak, aby ona podskoczyła. Gdy klipa 
jest w powietrzu to zręcznym ruchem musi ją jeszcze raz uderzyć kijem 
i wybić jak najdalej potrafi. To najtrudniejszy moment gry. Odległość 
od dołka do miejsca gdzie doleci klipa odmierza się metrowym kijem, 
a za każdy metr jest jeden punkt. Potem gra następny zawodnik itd. 
— My w ta klipa dycki grali na placu z chopcami. A to niy ma wcale tak 
leko, spróbujcie se — tłumaczy rybniczanin Jerzy Filec. — Trza jednak 
pedzieć, że odmian tyj gry było dużo, ale wszyscy nazywali ją klipa! 
A czamu? No bo jak kto mioł nojmynij punktów i  przegrał, to sie go 
nazywało klipą. A to po śląsku znaczy tela co: mamlas, ślimok, borok…, 
no czyli taki nieudacznik!” 

Tekst i foto: Marek Szołtysek

Palanciarze z klubu „Jedność” Niedobczyce. Tę grę nazywano na Śląsku palantem albo 
szlagbalem. Zdjęcie z 1933 r. Udostępniła je Stefania Strączek.
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Prezentujemy dzisiaj dwie fotografie wykonane dokładnie 
8 czerwca 1958 roku w Chwałowicach na uroczystości odsło-
nięcia pomnika ku czci poległych i pomordowanych w latach 
1939-1945. Uroczystość tę zorganizowano też – jak donosiły 
ówczesne plakaty – dla uświetnienia 37. rocznicy Trzeciego 
Powstania Śląskiego. To połączenie okoliczności było słuszne, 
gdyż większość pomordowanych w czasie wojny Ślązaków była 
powstańcami śląskimi. 

W związku z tymi fotografiami mamy kilka pytań:
• Jak się nazywają ludzie uwiecznieni na fotografiach sprzed 

prawie pół wieku? Zwłaszcza interesuje nas kobieta w śląskim 
stroju na zdjęciu 45.1

• Może ktoś zna fotografa, który wykonał te zdjęcia?
• Czy w Chwałowicach przed wojną był pomnik powstańców 

śląskich i co się z nim stało? Może ktoś ma jego zdjęcia?

Trzecia fotografia pochodzi z 1937 r. i przedstawia „pierwszo-
klasistkę” Melanię Zimończyk. Jak widać „tyta” była poważnych 
rozmiarów i dzięki niej z pewnością lata w chwałowickiej szkole 
(SP 13) były słodsze. Zdjęcie przyniosła siostra p. Melanii 
Wanda Kornas.

Opracowanie i fotokopie: 
Marek Szołtysek

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

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 i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. 45)
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45/3



Aeroklub ROW o organizację mistrzostw 
zabiegał od 3 lat, bo imprezę tej rangi nie tak ła-
two otrzymać. Decyduje o tym wiele kryteriów 
i wymagań, jakie stawia przed kandydatami 
Międzynarodowa Federacja Lotnicza – FAI. 
Jednym z ważniejszych branych pod uwagę 
czynników jest zaangażowanie w przygotowa-
nie miasta, które jest właściwym gospodarzem 
mistrzostw. — Dlatego tak ważne było wspar-
cie, jakie otrzymaliśmy od prezydenta miasta 
Adama Fudalego, który od początku poczuł 
się gospodarzem imprezy — mówił dyrektor 
rybnickiego aeroklubu Ireneusz Boczkowski.  
W roku poprzedzającym rozegranie mistrzostw, 
na lotnisku trwały intensywne przygotowania. 
Zostali w nie zaangażowani wszyscy członkowie 
aeroklubu, starając się, by całe mistrzostwa 
przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Jednym  
z problemów na jaki natrafili organizatorzy 
było wyznaczenie strefy nad lotniskiem,  
w której dozwolone jest wykonywanie akroba-
cji. Strefa ta ma konkretne wymiary i tworzy 
ją sześcian o długości, wysokości i szerokości 
równej 1000 m. Musi być ona świetnie widocz-
na z powietrza dla pilotów biorących udział  
w zawodach. Ze względu na rozmiary rybnic-
kiego lotniska, nie było możliwości wykony-
wania powietrznych ewolucji jedynie nad jego 
płytą. Stąd członkowie rybnickiego aeroklubu 
wpadli na dość nowatorski pomysł. — Było to 
dla nas nie lada wyzwanie. Musieliśmy przenieść 
strefę nad obszary leśne. Znaki jednak nie mogą 
być ukryte w lesie, muszą być widoczne dla 
pilotów — powiedział dyrektor ME Jerzy Siat-
kowski. — Było wiele pomysłów, jak to zrobić. 
Ostatecznie umieściliśmy je na 11 konstrukcjach 
wykonanych z lekkich metali przypominających 
wyglądem maszty. W ten sposób znaki znalazły 

się ponad koronami drzew i były bardzo dobrze 
widoczne. Oczywiście cała operacja nie byłaby 
możliwa bez zgody rybnickiego nadleśnictwa. 
Wszystkie znaki zostały ustawione bardzo pre-
cyzyjnie m.in. dzięki pomocy geodetów, którzy 
wykorzystali najnowsze zdobycze techniki, jak 
np. system nawigacji satelitarnej. Przychylnym 
okiem na przygotowania i same mistrzostwa 
patrzeli mieszkańcy dzielnic otaczających 
lotnisko. Na niektórych posesjach umieszczo-
no specjalne znaki orientacyjne dla pilotów 
szybowcowych. — Państwo Adamczykowie z 
Kłokocina zgodzili się, aby jeden ze znaków 
wyznaczających strefę, położyć na ich polu. 
Musieliśmy wyciąć około 40 m2 zboża. Z kolei  
państwo Łakota, także z  Kłokocina, wyrazili  
zgodę, aby na terenie ich posesji powstało główne 
stanowisko sędziowskie. Przez cały czas trwania 
mistrzostw, od świtu do nocy, przebywało tam 
około 20 osób. Było także wiele innych osób, 
które nam pomagły nie oczekując w zamian 
żadnych gratyfikacji czy odszkodowań. Za co 
chcemy im serdecznie podziękować — nie krył 
wdzięczności Ireneusz Boczkowski.

Impreza została tak sprawnie przeprowadzo-
na dzięki pracy jaką włożyli w jej przygotowanie 
wszyscy członkowie rybnickiego aeroklubu. 
— Każdy z nas na ile tylko mógł, pomagał w or-
ganizacji mistrzostw — mówi członek rybnickie-
go aeroklubu i przewodniczący Zarządu Rady 
Dzielnicy Orzepowice Alojzy Hoła. — Podczas 
trwania samych zawodów też mieliśmy wyzna-
czone zadania, a pracy było co niemiara. 

 W organizację mistrzostw włączyło się wiele 
różnych instytucji. Pomocą służyły m. in. służby 
miejskie, policja, straż pożarna, pogotowie 
ratunkowe, a nawet Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Rybniku. Także okoliczne kopalnie 

i całe mnóstwo prywatnych firm z okolicy,  
a nawet z całej Polski. 

Przez 10 dni podniebnych zmagań organiza-
torzy dokładali starań, aby impreza nie była tyl-
ko i wyłącznie rywalizacją sportową. Każdego 
dnia wieczorem, na specjalnie przygotowanej 
estradzie przy rybnickim lotnisku, prezentowa-
ły się różne zespoły muzyczne. Największymi 
gwiazdami były zespoły Zakopower, który za-
grał na otwarciu mistrzostw oraz Carrantuohill, 
którego w Rybniku nikomu przedstawiać nie 
trzeba. Na scenie wystąpiło także wiele innych 
zespołów, prezentujących prawdziwy przekrój 
muzycznych stylów, począwszy od muzyki bie-
siadnej po klubową. Zarówno więc młodzi, jak 
i starsi mogli znaleźć coś dla siebie i odpocząć 
po sportowych emocjach i męczących upałach. 
Niemal codziennie można było też oglądać 
skoki spadochronowe. Pokaz gaszenia pożaru, 
a przy okazji też ochłodę, dał gaśniczy samolot 
Dromader. Wstęp na wszystkie imprezy był, co 
warte podkreślenia, nieodpłatny. 

Świetnie wypadło zakończenie mistrzostw. 
Pokaz akrobacji indywidualnej i zbiorowej 
dał zespół akrobacji powietrznej „Żelazny” 
z Zielonej Góry. Na lotnisku pojawiły się 
też zabytkowe aeroplany, m. in. niemiecki 
samolot „Jungmann”, którego pierwsze eg-
zemplarze wyprodukowano w 1933 r. Przed 
wojną służył do szkolenia pilotów. Można było 
także zobaczyć najnowsze polskie konstrukcje, 
m.in. produkowany w Bielsku–Białej samolot 
„Orka”, którym polscy konstruktorzy chcą 
podbić świat. 

Na koniec mistrzostw przygotowano nie lada 
gratkę – specjalny występ przygotował Jerzy 
Makula, który wykonał popis akrobacji szybow-
cowej przy muzyce specjalnie skomponowanej 

VIII Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Szybowcowej

Podniebny baletSzybowcowe Mistrzostwa Europy rozegrane na 
rybnickim lotnisku przeszły do historii, a wynik 
sportowy w świat. Teraz warto zajrzeć za kulisy...

Najlepsi indywidualnie (od lewej): Rosjanin Georgij Kaminsky, Węgier Ferenc Toth 
i Jerzy Makula...

... i drużynowo: Węgrzy przed Rosjanami i Niemcami.                          Zdjęcia: M.T.
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do jego występu przez Józefa Skrzeka, do słów 
Mariana Makuli. J. Skrzek wykonywał utwór 
na żywo z płyty lotniska, obserwując uważnie 
figury kreślone na niebie przez Jerzego Ma-
kulę. Zresztą nie tylko nasz mistrz dał popis 
powietrznego baletu. Już po zakończeniu zmagań 
o Mistrzostwo Europy, specjalnie z myślą o pu-
bliczności, odbył się pokaz mistrzów. Aby uatrak-
cyjnić pokaz 10 najlepszych pilotów, na końcach 
skrzydeł szybowców zostały umieszczone świece 
dymne. Poza tym kilku pilotów zdecydowało się 
wykonywać podniebne ewolucje ze specjalnie 
przygotowanym podkładem muzycznym. Chyba 
większość oglądających żałowała troszeczkę, że 
jedną z konkurencji mistrzostw nie są właśnie loty 
do wcześniej dobranej muzyki. Wtedy akrobacje 
szybowcowe można by porównać do jazdy figuro-
wej na lodzie, gimnastyki artystycznej czy baletu... 
Starania rybnickiego aeroklubu i praca włożona  
w organizację mistrzostw została także zauważona 
przez FAI, która bardzo wysoko oceniła imprezę. 
Świadczyć może o tym fakt, iż aeroklub rybnicki 
otrzymał, na razie nieoficjalną, propozycję przy-
gotowania kolejnej międzynarodowej imprezy 
lotniczej, tym razem rangi mistrzostw świata. 
Miejmy więc nadzieję że już niedługo nasze 
lotnisko i Rybnik stanie się ponownie miejscem 
„wysokich lotów”.

Trochę szkoda że podobne imprezy, groma-
dzące na lotnisku tak wielką liczbę publiczności, 
nie odbywają się częściej. Kto wie, może z czasem 
doczekamy się pikniku lotniczego w Rybniku, jak 
np. w Góraszce czy w innych miastach. Wydaje się, 
że mistrzostwa mogłyby być pierwszym krokiem w 
tym kierunku. Ich zakończenie wypadło naprawdę 
imponująco. Akrobacje samolotowe i szybowco-
we, zabytkowe i nowoczesne konstrukcje lotnicze, 
fantastyczny pokaz Jerzego Makuli i innych 
wirtuozów latania – to naprawdę musiało zrobić 
wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności. 
Aż chciałoby się usłyszeć na zakończenie „do 
zobaczenia już za rok na rybnickim lotnisku”... 

•••
Po odbyciu dwóch lotów treningowych 

i uroczystej ceremonii otwarcia, którego 
wspólnie dokonali prezydent Rybnika Adam 
Fudali oraz wiceprezes Aeroklubu Polskiego 
Włodzimierz Skalik, 37 czołowych szybow-
cowych pilotów akrobacyjnych z 10 krajów 
rozpoczęło udział w VIII Mistrzostwach 
Europy. Głównym organizatorem  trwającej 
prawie dwa tygodnie imprezy był Aeroklub 
ROW, który wzorowo wywiązał się ze swojego 
zadania, zbierając po zakończeniu mistrzostw 
same pochlebne oceny. Do pełni szczęścia 
zabrakło sukcesu drużyny, bo indywidualnie 

srebrny medal wywalczył najbardziej utytuło-
wany z polskich zawodników Jerzy Makula. 
Zawodnicy mieli do wykonania program 
obowiązkowy znany, trzy programy nieznane 
oraz program dowolny. W pięciu rozegranych 
konkurencjach J. Makula tylko raz nie zmieścił 
się podium. W programie dowolnym zajął 6 
miejsce. W pozostałych konkurencjach zaj-
mował zawsze drugie miejsce. Całe zawody 
wygrał Węgier Ferenc Toth, który aż cztery 
razy stawał na najwyższym stopniu podium. 
Tylko w jednym z programów nieznanych zajął 
4 miejsce. Trzecie miejsce i brązowy medal 
wywalczył Rosjanin Georgij Kaminsky, który 
w ostatniej konkurencji wypatrzył źle wyko-
naną beczkę swojego najgroźniejszego rywala  
z Austrii Dietmara Polla, co potwierdził zapis  
z kamery i tym sposobem Rosjanin znalazł się na 
podium mistrzostw. Klasyfikację drużynową 
wygrali Węgrzy przed Rosją i Niemcami. 
Polacy uplasowali się na 4 miejscu, co naszych 
pilotów na pewno nie usatysfakcjonowało. 

Oto miejsca pozostałych Polaków: 13. 
Krzysztof Brząkalik, 21. Małgorzata Margań-
ska, 27. Stanisław Makula, 28. Michał Ombach, 
33. Maciej Pospieszyński, 34. Jakub Mężyk. 

Fr, M.T.
Zdjęcia również na II stronie okładki

Światowy żużel
Zwycięstwem reprezentacji Australii 

zakończył się organizowany na stadionie 
MOSiR–u w Rybniku półfinał Drużyno-
wego Pucharu Świata na żużlu, z udziałem 
drużyn Australii, Wielkiej Brytanii, Finlan-
dii i Polski. Losy awansu do finału ważyły się 
do ostatniego wyścigu, w którym Australijczyk 
Jason Crump, odnosząc piąte indywidualne 
zwycięstwo tego wieczoru, przypieczętował 
tryumf swojego zespołu. Zanim rozpoczęto 
rywalizację sportową ośmiotysięcznej widowni 
swoje umiejętności wokalne zaprezentowała 
Zuzanna Szreder, która odśpiewała hymn 
polskiego sportu „Białoczerwoni”. Po niej głos 
zabrał przewodniczący Komitetu Honorowego, 
prezydent Rybnika Adam Fudali. Po wykona-
nej w iście sprinterskim tempie prezentacji 
drużyn, odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, 
rozpoczęła się żużlowa walka na torze, zakoń-
czona prawdziwym sportowym horrorem.

Do ostatniego bie-
gu nikt z dominującej 
trójki: drużyn Austra-
lii, Wielkiej Brytanii  
i Polski nie był pewny, 
czy awansuje do bez-
pośredniego finału, 
czy też będzie musiał 
o ten awans walczyć  
w turnieju barażowym. 
Australia, która przed 

ostatnim biegiem miała punkt straty do Polski 
i tyle samo co zawodnicy Wielkiej Brytanii, 
miała w ostatnim wyścigu niepodważalny 
atut w osobie Jasona Crumpa. Lider cyklu 
Grand Prix nie zawiódł, i dowożąc do mety 
zwycięstwo zapewnił „Kangurom” bezpo-
średni awans do finału DPŚ. Finowie w całych 
zawodach uzbierali tylko 9 punktów i zajęli 
ostatnie miejsce. Do turnieju barażowego 
awansowały Wielka Brytania oraz Polska, 
która niestety ostatecznie odpadła. Turniej 
na stadionie w Rybniku zorganizowało Wro-
cławskie Towarzystwo Żużlowe. Finał, który 
odbył się w Anglii wygrali Duńczycy.

Nie była to pierwsza, ale i nie ostatnia impre-
za rangi światowej, która w tym roku odbędzie 
się na torze w Rybniku. Już 17 września 
również w Rybniku zostanie rozegrany 
finał Drużynowych Mistrzostw Świata 
Juniorów na żużlu. Być może w tej imprezie 
w reprezentacji Polski znajdzie się wychowanek 
RKM–u Rybnik.

Nadzieja w młodzieży
Żużlowcy RKM Rybnik, choć mają już za 

sobą 14 rozegranych spotkań rundy zasadni-
czej i dwa mecze rundy finałowej, odnotowali 
tylko jedno zwycięstwo – 28 maja na torze  
w Rybniku z Unią Tarnów. 

Co prawda ryb-
niczanie byli bliscy 
odniesienia ko-
lejnych zwycięstw 
w spotkaniach  
z zespołami z Czę-
stochowy i Rze-
szowa, ostatecznie 
jednak oba poje-
dynki zakończyły 
się ich porażką 43:47. Udział w rundzie finałowej,  
w której rybniczanie walczą o miejsce 5–8, ale już bez 
szans na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli, 
rozpoczęli od przegranego choć po walce pojedyn-
ku na torze w Lesznie 39:51. W takim samym też 
stosunku przegrali tydzień później na swoim torze  
z rzeszowską Stalą, choć po 10 biegu był remis 30:30. 
Do końca rozgrywek rybniccy żużlowcy rozegrają 
jeszcze 4 mecze. Poza spotkaniami rewanżowymi  
z Unią Leszno i MPF Rzeszów, dwukrotnie będą 
walczyć z ekipą Torunia. Nieco nadziei w serca kibiców 
wlewają rybniccy juniorzy, którzy mają już za sobą start 
w Finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw 
Polski. Wojciech Druchniak zajął w nim 6. miejsce,  
a Patryk Pawlaszczyk był 15.  A przed nimi jeszcze udział  
w dwóch finałach: Młodzieżowych Drużynowych Mi-
strzostw Polski oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski Par Klubowych. 
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Zwycięska drużyna Australii.

Rybniccy juniorzy – nadzieja na 
lepsze jutro?
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Kolarze na Rynku
W pierwszą niedzielę lipca, kolarze biorący udział w XVII Mię-

dzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków, 
wyruszyli z rybnickiego Rynku na trasę szóstego, ostatniego etapu  
z metą w Bielsku Białej. Tegoroczny wyścig rozpoczął się w Łodzi, a kolejny-
mi jego etapami były obok Rybnika, Ożarów, Pionek, Tarnobrzeg i Jarosław. 
W sumie ok. 150 zawodników przejechało ponad 908 km. Zwycięzcą wyścigu 
został jadący od samego początku w żółtej koszulce lidera Robert Radosz 
z ekipy DHL–Author. Najlepszą ekipą okazał się Intel–Action, w którego 
składzie jechał trzeci w klasyfikacji końcowej Łukasz Bodnar. Natomiast 
najlepszym młodzieżowcem został Niemiec Phillipp Walsleben. Przez 16 
lat wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków stał się imprezą o wymiarze mię-
dzynarodowym i aktualnie jest drugim, co do ważności po Tour de Pologne, 
wyścigiem w Polsce. Jego organizatorem jest Region Ziemi Łódzkiej NSZZ 
„Solidarność” i Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu Rekreacji 
z siedzibą w Łodzi. 

Łódki zamiast wódki
Na wodach Zalewu Rybnickiego odbył 

się pierwszy kurs żeglarski zorganizowany  
w ramach projektu „Łódki zamiast wódki”, 
pomysłu Wydziału Edukacji UM. 

Projekt ten jest realizowany w ramach „Rzą-
dowego programu wspierania, powstawania  
i realizacji regionalnych lub lokalnych progra-
mów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży w 2006 roku. Aktywizacja i wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego i organi-

zacji pozarządowych  
w zakresie udziela-
nia uczniom pomocy 
materialnej o charak-
terze edukacyjnym”, 
a finansowany jest 
z budżetu państwa 
oraz miasta. W jego 
ramach organizowa-
ne są kursy żeglarskie 
dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 
oraz nauka i dosko-
nalenie pływania  
z podstawami ratow-
nictwa dla gimnazja-
listów. Zajęcia są bez-
płatne i przeznaczone 
dla uczniów z rodzin  

o dochodzie do 316 zł na osobę netto. Grupa 
przyszłych żeglarzy spędziła na łódkach kilka-
naście dni szkoleniowych, by w końcu zakończyć 
kurs zdanym egzaminem na żeglarza jachtowe-
go. W lipcu wzięło w nim udział 7 osób, choć 
wstępnie chęć udziału wyraziło 15. Druga grupa 
miała uczestniczyć w zajęciach w sierpniu, jednak  
z powodu małej ilości chętnych, autorzy projektu 
uzyskali zgodę Kuratora Oświaty w Katowicach 
na przeniesienie kursu na wrzesień i październik 
2006 r. W ramach kursu dodatkowo zapewniony 
jest ciepły posiłek i podręcznik. Zajęcia odbywają 
się na terenie ośrodka żeglarskiego „Koga – Ko-
twica” przy ul. Rudzkiej 266.

Zajęcia pływackie dla gimnazjalistów ruszą  
w połowie września i będą się odbywały  
w soboty i niedziele aż do końca listopada 2006 
r. na pływalni MOSiR przy ul. Powstańców Śl. 
40. W ramach projektu dla uczestników kursu 
pływackiego jest przewidziana refundacja 
strojów pływackich oraz dofinansowanie do 
biletów autobusowych. Chętnych prosimy  
o zgłaszanie się do pedagogów szkolnych  
w szkołach na początku września lub kontakt 
z Wydziałem Edukacji – tel. 032 42 25 377.

Awans polskiej reprezentacji
Zwycięstwem reprezentacji Polski zakończyły się lipcowe 

Mistrzostwa Europy Juniorów grupy B w baseballu. Poza repre-
zentacją gospodarzy w mistrzostwach wystartowały drużyny narodowe 
Rumunii, Szwecji, Austrii i Litwy. Turniej rozgrywany na boiskach  
w Żorach i Rybniku był bardzo wyrównany i emocjonujący. Każda ze 
startujących reprezentacji poniosła w  nim przynajmniej jedną porażkę. 
Ostatecznie, w finałowym pojedynku decydującym o awansie do grupy 
A, spotkały się ekipy Polski i Rumunii. Pierwszy mecz dość zaskakująco 
zakończyło się pewnym zwycięstwem Rumunów 11:3. Tym samym stan 
rywalizacji został wyrównany, ponieważ do finałowej 
rozgrywki zalicza się też wynik meczu grupowego,  
w którym Polacy dość gładko uporali się z rywalami. 
W trzecim pojedynku z Rumunią drużyna gospodarzy 
nie dała rywalom żadnych szans i pewnie zwyciężyła 
14:4, zapewniając sobie awans do grona najlepszych 
drużyn juniorskich w Europie. 
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Tak grali, a tak cieszyli się reprezentanci Polski 
z awansu...



Przy upalnej pogodzie na kąpielisku 
Ruda w Rybniku został rozegrany turniej 
finałowy Mistrzostw Polski juniorów  
w siatkówce plażowej. 

Kąpielisko Ruda jest miejscem historycznym 
dla siatkówki plażowej na Śląsku. To właśnie tutaj  
w 1993 roku powstały pierwsze boiska i przez kilka 
lat turnieje siatkówki plażowej rozgrywane były 
tylko w Rybniku. Po kilku latach powstały boiska 
w Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach i Jastrzębiu–
–Zdroju. W 2000 roku rozegrany został w Rybniku 
pierwszy oficjalny finał Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w kategorii chłopców. Patronat nad 
tegorocznym turniejem objął prezydent Rybni-
ka, a jego organizatorami byli TS Volley Rybnik  
i MOSiR Rybnik, przy współpracy z Polskiego  
i Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Zdaniem ob-
serwatorów i trenerów kadry narodowej Czesława 
Kolpego i Sławomira Roberta rybnicki finał stał 
na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Do 
medali aspirowało około 10 par. Aż w 7 parach 
grali aktualni lub zeszłoroczni reprezentanci Polski 
z Michałem Kubiakiem (wicemistrz świata do lat 

19), Radkiem Zbierskim i Mi-
chałem Żurkiem (mistrzowie 
Europy do lat 18) na czele.  
Z 30 rozegranych spotkań 13 
zakończyło się wynikiem 2:1, 
a wysoki poziom gier oklaski-
wało wielu kibiców i stałych 
bywalców „Rudy”.

Już pierwsze mecze przy-
niosły niespodzianki. Zespół 
gospodarzy TS Volley Rybnik 
Michał Potera i Aleksander 
Galiński spotkali się z repre-
zentantami kraju z Dąbrowy 
Górniczej Michałem Kądziołą 
i Marcinem Kantorem. Po 
wyrównanym pojedynku 2:1 
(21:13, 18:21, 15:10) zwyciężyła para z Dąbrowy 
Górniczej. Jednak już w następnym meczu ryb-
niczanie odnieśli zwycięstwo, pokonując 2:0 duet 
Jakub Szalankiewicz – Karol Leks ze Stakolo 
Staszów. Po zwycięstwie przyszła niestety kolej 
na drugą, kończącą udział w turnieju porażkę. Po 

zaciętym trzysetowym meczu (21:19, 16:21, 13:15) 
rybnicka para przegrała z późniejszymi brązowymi 
medalistami mistrzostw. W końcowej klasyfikacji 
para TS Volley uplasowała się na 9 miejscu.  

W turnieju zwyciężyli zawodnicy AZS UWM 
Olsztyn Artur Jacyszyn i Grzegorz Pietkiewicz. 

W lipcu br. minęła 3 rocznica śmierci 
uczestnika Igrzysk Zimowych w Cortina 
D’Ampezzo w 1956 roku, bobsleisty Zyg-
munta Koniecznego. Z. Konieczny urodził 
się w 1927 r. w wielkopolskiej wsi Wilkowo, 
mieszkał w Kowarach na Dolnym Śląsku, po-
tem w Krakowie, a w 1953 r. osiadł w Rybniku. 
Tutaj się ożenił i założył rodzinę. 

Przygodę z bobslejami rozpoczął wspólnie  
z dwoma braćmi Aleksym i Ignacym w Ko-
warach, gdzie istniała prężnie działająca 
sekcja sportów zimowych Klubu Sportowego 
Włókniarz. Na początku lat 50. rodzina prze-
prowadziła się do Krakowa, a uprawianie 
ulubionej dyscypliny sportu bracia kontynu-
owali w krakowskim „Kolejarzu”, a później  
w „Olszy”. Pobyt w Krakowie, a potem  

w Rybniku, mimo wielu utrud-
nień to dla Z. Koniecznego czas 
sportowych sukcesów. Został on 

mistrzem Polski w czwórkach bobslejowych, 
w skeletonie i wielokrotnym wicemistrzem  
w dwójkach. Jednak jego największym sukcesem 
było wywalczenie miejsca w narodowej czwórce 
bobsleistów w Zimowych Igrzyskach w Cortina 
D’Ampezzo we Włoszech. Wspólnie z bratem 
Aleksym i dwoma innymi zawodnikami awan-
sował do szerokiego finału, co było dla polskiej 
ekipy, pozbawionej dobrego sprzętu i warunków 
do trenowania, wielkim sukcesem. Pełniąc rolę 
hamulcowego, w ostatnim olimpijskim starcie 
doznał skomplikowanej kontuzji przedramienia 
i igrzyska zakończył kilkudniowym pobytem 
w szpitalu. Wracając do kraju, na granicy  
w Zebrzydowicach czekała na niego okrutna 
wiadomość. W czasie, kiedy wraz z bratem Alek-
sym walczył w turnieju olimpijskim, jego drugi 

brat Ignacy zginął 
tragiczną śmiercią na 
torze bobslejowym  
w Karpaczu. 

Od 28 marca 1953 
roku Z. Konieczny 
pracował w Rybnic-
kiej Fabryce Maszyn 
jako ślusarz, potem 
awansował na bry-
gadzistę i mistrza. Na 
emeryturę przeszedł 
z końcem 1989 roku. Po ciężkiej chorobie zmarł 
w Rybniku 7 lipca 2003 roku. Jego prochy 
spoczywają w kolumbarium cmentarza komu-
nalnego w Rybniku.

Zygmunt Konieczny był bardzo skromnym 
sportowcem i człowiekiem, dlatego niewiele 
osób wiedziało, że w Rybniku mieszka były 
olimpijczyk.  

Amatorska Liga zaprasza
We wrześniu rusza ósma edycja Amatorskiej Ligi Piłki 

Siatkowej. Do udziału w niej organizatorzy zapraszają wszyst-
kie amatorskie – męskie drużyny z okolic Rybnika. Liga ma 
charakter otwarty i każdy może próbować swoich sił. 5 września br.,  
o godz. 18.00 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3 Maja 27 odbędzie się zebranie organizacyjne poświę-
cone omówieniu systemu rozgrywek. Warunkiem uczestnictwa 
w Lidze jest złożenie komisarzowi Ligi do 8 września br. pisemnego 
zgłoszenia drużyny i dokonanie wpłaty (wpisowego) w wysokości 200 
zł, od drużyny na konto: TS VOLLEY numer rachunku: 25 1500 
1214 1212 1005 6567 0000 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą dru-
żyny). Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie w rozgrywkach Ligi 
rywalizowały 24 drużyny z 6 powiatów (w sumie 329 zawodników), 
a od września do maja rozegrano 323 mecze. Mistrzem Ligi została 
drużyna Domel Rybnik. Więcej o lidze na stronie internetowej: www.
efekt-projekty.pl/als.

Czas na koszykówkę
We wrześniu swoje ligowe zmagania rozpoczną koszykarki i koszykarze 

dwóch rybnickich klubów. Jako pierwsze na ligowe parkiety wybiegną pierw-
szoligowe koszykarki RMKS Rybnik, które już 16 września rozegrają spotkanie  
w Stalowej Woli. Tydzień później 23 września rybniczanki rozegrają pierwszy 
mecz we własnej hali. Ich rywalem będzie Korona Kraków. Solidnie wzmocniony 
doświadczonymi zawodniczkami zespół RMKS-u Rybnik zapowiada walkę o awans 
do koszykarskiej ekstraklasy. Rybniczanki pod wodzą trenera Mirosława Orczyka 
swoje mecze podobnie jak i w ubiegłych sezonach będą rozgrywać w hali sportowej 
w Rybniku–Boguszowicach, a  początek meczy zaplanowano na godz. 17.00.

Natomiast 30 września rozgrywki II ligi rozpoczną koszykarze MKKS Rybnik, 
którzy we własnej hali spotkają się z KS Sudety Jelenia Góra. Do rozpoczyna-
jącego się wkrótce sezonu rybniczanie przygotowują się pod okiem nie tylko 
nowego Zarządu, ale i nowego, doświadczonego szkoleniowca – Dariusza 
Szczubiała. Nowy trener rybnickich koszykarze ma za sobą pracę z narodowa 
reprezentacją oraz zespołami z koszykarskiej ekstraklasy. W najbliższym sezonie 
będzie prowadził drugoligowy zespół MKKS Rybnik, w którym również doszło 
do kilku zmian personalnych.  

Zapomniany sportowiec

Upalna plażówka
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Śródmieście
Sierżant Seweryn Szweda pracuje w policji od 

2003 r. Poszukując stabilizacji życiowej najpierw 
próbował dostać się do straży pożarnej, w końcu 
został policjantem. 

Od kwietnia br. jest dzielnicowym w dzielnicy Śród-
mieśce. Jego rewir obejmuje także fragment dzielnicy 
Smolna. Obszar, który obsługuje ma w ewidencji 
policyjnej numer 13, jednak sierżant S. Szweda nie 
uważa, by była to dzielnica pechowa. Problemy, a co 
za tym idzie liczne interwencje, najczęściej zdarzają 
się w rejonie ulicy Dworcowej i w okolicach samego 
dworca kolejowego. — Obok dworca jest całodobowy 

sklep, a co za tym idzie, wiele osób spożywa tu alkohol, co jest niedozwolone. Dlatego 
większość policyjnych interwencji skupia się właśnie tam — mówi dzielnicowy S. Szweda. 
Czasami dochodzi do wymuszeń i rozbojów. Poza tym, podobnie jak w innych rewirach, 
również w Śródmieściu nagminne zdarzają się kradzieże ze stacji paliw na rogu ulic 
Reymonta i Wodzisławskiej. 

Jak sam przyznaje, „swoją” dzielnicę zna jeszcze zbyt krótko, aby w pełni poznać 
jej specyfikę. — W sezonie urlopowym mamy bardzo dużo pracy, często zastępujemy 
kolegów na urlopach i jeszcze nie zdążyłem do końca poznać swojego rewiru, ale po 
zakończeniu wakacji chcę być oczywiście w stałym kontakcie z Radą Dzielnicy i innymi 
placówkami tu zlokalizowanymi.  

Rewir sierż. S. Szwedy obejmuje następujące ulice: ul. Wodzisławska nr 1 do 
79, Popiełuszki 1-10, Raciborska 11-23, Wiejska 1-65 i 2-70, św. Jadwigi 1-17 i 2-14, 
Szkolna 29-44, Gwarków 2-18, Smolna 1-15 i 2-10, Łanowa 1-13 i 2-18, Zamysłowska 
1-25 i 2-20 c, Łąkowa 1-25 i 2-12, Jankowicka 9-37 i 10-60, Młyńska 17-53 i 36-76, Rey-
monta 1-27 i 2-34, Dworcowa, Armii Krajowej, Hallera 13-32, Piłsudskiego 10-20. 

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

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

Rozwiązania na kartkach pocz to-
wych pro si my przysyłać do re dak cji 
na adres: „Ga ze ta Ryb nic ka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 11 września br. 

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

i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki z nr 6-7 
„GR” – WERS. Nagrody, dwa bony 
towarowe po 50 zł każdy otrzymują: 
JOLANTA HURY i JANUSZ 
KIZIAK z Rybnika.

Poznaj swojego dzielnicowego

J. Kapiasa i Marcina Kazka, ale również autorów kompozycji, w gronie których 
bezkonkurencyjna okazała się R. Hiltawska. 

Dech w piersiach mogą zapierać nie tylko wyjątkowe kompozycje, ale również same 
lilie. Wie o tym najlepiej Jan Szebeszczyk, w ogrodzie którego wyrosła gigantyczna, 
ponad dwumetrowa lilia. Sam właściciel też był zaskoczony jej rozmiarami. — Nie 
wiem jak to się stało, że urosła tak wysoko. Niczym specjalnym jej nie podlewałem. To 
chyba była po prostu taka odmiana — wyjaśniał J. Szebeszczyk. — Posadziłem jeszcze 
dwie inne cebulki, ale zniszczyły je szkodniki. Lilię długo można było podziwiać wprost 
z ulicy Stawowej, ponieważ wyraźnie wyrastała ponad ogrodzenie posesji. 

(S) i Fr

Liliowy urodzaj
c.d. ze strony 39
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Rachel Pine, Bliźniacy z TriBeKi. Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2006. 

W błyskotliwym powieściowym debiucie 
autorka obnaża mechanizmy filmowego 
biznesu, zostawiając czytelnikom rozszy-
frowywanie zakamuflowanych nazwisk 
współczesnych gwiazd i nazw głośnych 
filmów. Pracując kiedyś w dziale public 
relation amerykańskiej wytwórni filmo-
wej Miramax, poznała skalę manipulacji 

związanych z doprowadzeniem wyprodukowanego filmu 
do finansowego sukcesu, zatem wie co...pisze. W sam raz 
na końcówkę lata...

•   •   •
Dean Koonitz, Kevin J. Ander-

son, Frankenstein Deana Koonitza 
– księga pierwsza „Syn marno-
trawny”. Wys. Prószyński i S-ka. 
Warszawa 2006.

Autorzy spekulują, co by było gdy-
by...doktor Frankenstein z klasycznej 
powieści grozy Mary Shelley nie zginał 
z rąk monstrum własnej produkcji, ale 
tworzyłby nadal laboratoryjne stwory. 
Są tajemnicze morderstwa i próba 
odkrycia sprawcy przez parę detektywów. Pojawia się też 
pierworodny, marnotrawny „syn” szalonego naukowca... 
Książka jest pierwszą częścią bestsellerowej trylogii.

•   •   •
Świat Konsumenta. Wyd. Floyd Press 

Sp. z o.o.
Pismo dla konsumentów czyli... nas 

wszystkich. W wakacyjnym, podwójnym 
numerze dużo o kawie cappucino i róż-
nicy między oryginałem, a namiastką 
w proszku. Ale przeczytamy również o liniach 
lotniczych, Polaku na wakacjach, suszar-
kach i wielu innych produktach i usługach 

w kontekście jakości i cen. Odradzamy bardziej wrażli-
wym, którzy wcale nie chcą wiedzieć ile pestycydów jest 
w owocowej herbacie czy jakie są dowody naukowe na 
związek pomiędzy niepożądanymi produktami dezynfek-
cji wody chlorem a rakiem pęcherza moczowego...

CD Ewa Małas – Godlewska, 
Sentiments. Polskie Radio SA.           

Wymarzony album z lżejszym re-
pertuarem operowej divy: przebojami 
muzyki musicalowej i filmowej oraz 
dwiema kompozycjami młodych pro-
ducentów płyty: Krzysztofa Herdzina i Adama Sztaby. 
W jednym z utworów Barbry Streisand wspomógł artystkę 
komplementowany przez nią Piotr Cugowski. Kto raz 
zakochał się w głosie E. Małas – Godlewskiej, sopranie 
koloraturowym o niezwykłej barwie, którego użyczyła 
bohaterowi równie niezwykłego filmu „Farinelli”, ten 
pozostanie mu wierny...   



Zasady gospodarki finansowej – co to jest budżet?
Podstawą gospodarki finansowej Miasta jest budżet, 

uchwalany przez Radę Miasta na okres jednego roku. 
Budżet Miasta – podobnie jak i budżet rodzinny - jest 
zestawieniem planu dochodów, jakie uzyska Miasto oraz 
wydatków które zostaną nimi sfinansowane.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę 
bądź deficyt budżetu miasta. Jeżeli uzyskane dochody przewyższają ponie-
sione wydatki wynik finansowy budżetu zamyka się nadwyżką budżetową. 
W sytuacji gdy dochody nie wystarczają na wszystkie niezbędne wydatki 
– wynik jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy. W takiej sytuacji Miasto 
zaciąga kredyt, pożyczkę lub emituje obligacje komunalne, co stanowi 
zadłużenie gminy i podlega spłacie z przyszłych dochodów – podobnie jak 
kredyt konsumpcyjny bądź na zakup samochodu lub budowę domu.

W przeliczeniu  na 1 mieszkańca budżet miasta kształtuje się następująco:

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy do kompetencji 
Prezydenta Miasta. Projekt ten Prezydent Miasta zobowiązany jest 
przedłożyć Radzie Miasta oraz – celem zaopiniowania – Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej (organ nadzoru nad finansami jednostek samorzą-
du terytorialnego) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy. Projekt budżetu Rybnika otrzymują ponadto indywidualnie 
wszyscy Radni oraz Przewodniczący Rad Dzielnic. Radni są aktywnie 
zaangażowani w prace nad projektem budżetu w ramach poszczególnych 
komisji Rady Miasta. Za pośrednictwem radnych mieszkańcy mogą 
zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi do projektu budżetu.

Finanse Miasta są jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo dostępu 
do informacji o działalności Miasta i realizowanym budżecie, m. in. 
przysłuchując się obradom sesji Rady Miasta. Co roku informacje  
o uchwalonym budżecie oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za 
rok ubiegły są publikowane na łamach „Gazety Rybnickiej”. Informa-
cje te są również dostępne na stronie internetowej (www.rybnik.pl)  
w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoby nie posiadające dostępu 
do internetu mogą skorzystać z darmowego stanowiska w Urzędzie 
Miasta. Jeżeli poszukiwana informacja nie została zamieszczona  
w serwisie, a w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej powin-
na ona zostać udostępniona, należy się bezpośrednio skontaktować  
z Urzędem Miasta.

Źródła dochodów
Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wy-

nagrodzenia za pracę, z oszczędności (odsetek od lokat 
bankowych) bądź pomocy finansowej rodziny.

A skąd Miasto czerpie swoje dochody?
Na dochody Miasta składają się:

• dochody własne:
– podatki lokalne: rolny, leśny, od nieruchomości, spadków i darowizn, 

środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, od posiada-
nia psów oraz wpływy z karty podatkowej od rzemiosła

– opłaty lokalne: targowa, administracyjna
– pozostałe opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, opłaty rejestracyjne, 

za prawa jazdy i inne
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
– inne dochody: jednostek budżetowych Miasta, darowizny, odsetki od 

lokat bankowych itp.
• udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu 

państwa – wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez mieszkańców 
i zwracany Miastu przez budżet państwa oraz udział w podatkach 
dochodowych firm mających siedzibę na terenie Miasta przekazywany 
bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe

• dotacje celowe z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej 
oraz innych funduszy

• subwencje z budżetu państwa (głównie na utrzymanie placówek 
oświatowych).

Wielkość osiąganych dochodów jest tylko w pewnym stopniu uzależ-
niona od władz lokalnych.

 
Stawki podatków lokalnych ustalane są w przedziałach określonych 

ustawowo. W Rybniku od kilku lat pozostają one na nie zmienionym 
poziomie, poniżej ustawowych górnych pułapów. Największe dochody 
z tego tytułu przynosi podatek od nieruchomości oraz od środków 
transportowych.

Udział (określany ustawowo) w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa uzależniony jest generalnie od zamożności mieszkań-
ców oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie 
Miasta. Im większe dochody mieszkańców oraz zyski firm, tym więcej 
pieniędzy wpływa do budżetu miasta.

Dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa przekazywane są 
w zależności od rodzaju wykonywanych zadań oraz możliwości budżetu 
centralnego. Największe niedoszacowanie występuje w subwencji prze-
znaczonej na oświatę, do której Miasto musi dopłacać znaczne kwoty.

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”
(coroczny informator dla mieszkańców)

„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

c.d. na stronie 48
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Duże możliwości dla rozwoju miasta, jak i wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego, stanowią środki unijne. Rybnik przoduje 
w tym zakresie, na co dowodem jest największa w mieście inwestycja 
– budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach, realizowana przy ol-
brzymim zaangażowaniu środków Funduszu Spójności UE. Również 
w przyszłości dalsza realizacja miejskich inwestycji będzie uzależniona 
od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, na 
co Miasto kładzie duży nacisk. Pozyskane środki unijne w latach 2002 
– 2005 na jednego mieszkańca wyniosły odpowiednio:

2002 r.                  2003 r.                  2004 r.               2005 r.

4,26 zł                    12,99 zł                     150,40 zł             194,20 zł

Na co przeznacza pieniądze gospodarstwo domowe?

Każda rodzina ponosi wydatki na swoje utrzy-
manie. Obejmują one zakup żywności, ubrań czy 
regulowanie podatków i innych opłat. Są to tak 
zwane wydatki bieżące niezbędne do normalnego 
funkcjonowania.  

Natomiast nadwyżki środków pieniężnych przeznaczane są zazwyczaj 
na przebudowę lub modernizację mieszkania, zakup samochodu i inne. 
Są to tak zwane wydatki inwestycyjne.

Co składa się na wydatki Miasta

Prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele zadań, 
które Miasto musi sfinansować własnymi dochodami. Ponadto państwo 
dodatkowo przekazuje do realizacji jednostkom samorządu terytorial-
nego niektóre zadania, należące do kompetencji państwa, i przekazuje 
na ten cel dotacje celowe lub subwencje. Są to tak zwane zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wydatki, tak jak w gospodarstwie domowym, dzielą się ge-
neralnie na bieżące oraz inwestycyjne – służące poprawie infrastruktury 
miejskiej, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz podniesieniu jakości 
życia mieszkańców.

W latach 2002 – 2005 średnio na każdego mieszkańca 
wydatki bieżące Miasta wyniosły 1.805 zł, natomiast 
wydatki inwestycyjne 606 zł. Źródłem finansowania 
wydatków inwestycyjnych w latach 2002–2005 były 
zarówno dochody własne, jak i środki pozyskane przez 
Miasto ze źródeł zewnętrznych.

Struktura wydatków poniesionych w 2005 r.

W strukturze poniesionych wydatków dominują koszty utrzymania 84 
placówek oświatowych (oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką 
wychowawczą), w skład których wchodzą szkoły podstawowe, przedszkola, 
zespoły szkolno–przedszkolne, gimnazja, licea ogólnokształcące, zespoły 
szkół ponadpodstawowych, szkoły zawodowe, placówki wychowania po-
zaszkolnego oraz szkolnictwo specjalne. W 2005 r. Miasto wydało na ten cel 
łącznie prawie 134 mln zł, z czego subwencja z budżetu państwa wyniosła 
91 mln zł. Pozostałe wydatki miasto pokryło ze środków własnych.

Znaczącą pozycję stanowią także wydatki na transport (2005 r. – łącznie 
59 mln zł, w tym na inwestycje 22 mln zł). Dział ten obejmuje budowę, 
modernizację i utrzymanie dróg oraz utrzymanie transportu lokalnego.

Ponadto dużo środków przeznaczanych jest na wydatki związane z gospo-
darką komunalną i ochroną środowiska. Obejmują one gospodarkę ściekową i 
ochronę wód (m. in. budowę kanalizacji w dzielnicach), gospodarkę odpadami, 
oczyszczanie i utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg. W 2005 
r. wydatki na ten cel wyniosły 54 mln zł, z czego inwestycje 44 mln zł.

11% budżetu (43 mln zł) przeznaczono na pomoc społeczną. Są to 
koszty związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo–wychowawczych 
(Zespół Ognisk Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinne Domy 
Dziecka), Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wydatki na wypłatę zasiłków. 

Pozostałe wydatki wyniosły:
• administracja publiczna – 31 mln zł (koszty funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Rady Miasta)
• kultura fizyczna i sport – 18 mln zł (utrzymanie obiektów sportowych 

oraz MOSiR i BUSHIDO)
• ochrona zdrowia – 15 mln zł (budowa WSS nr 3, utrzymanie Ośrodka 

Leczniczo–Rehabilitacyjnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi)
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 mln zł (dotacje dla 

instytucji kultury – biblioteki miejskiej, RCK, Muzeum oraz domów 
kultury, a także organizacji pozarządowych)

• gospodarka mieszkaniowa – 13 mln zł (dotacja dla Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, wykupy nieruchomości, przygotowanie terenu 
pod zabudowę) 

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 mln zł (koszty 
funkcjonowania straży pożarnej, straży miejskiej oraz obrony cywilnej)

• obsługa długu publicznego – 7 mln zł (spłata odsetek od zadłużenia Miasta)
• działalność usługowa – 4 mln zł (plany zagospodarowania przestrzen-

nego, koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno 
– Kartograficznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
oraz koszty utrzymania targowisk, parkingów i szaletów)

• pozostałe wydatki – 8 mln zł.

c.d. ze strony 47
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W przeliczeniu na 1 mieszkańca poszczególne kategorie wydatków 
kształtowały się następująco:

Czym finansowany jest niedobór środków pieniężnych?

Na realizację wydatków inwestycyjnych, na które brakuje środków, 
Miasto zaciąga zobowiązania w postaci kredytu, pożyczki lub emisji 
obligacji, które stanowią zadłużenie Miasta i podlegają spłacie z przy-
szłych dochodów. 

Maksymalny poziom, do jakiego Miasto może się zadłużać, regulują 
przepisy prawa i ograniczają go do 60% dochodów ogółem.

Zobowiązania, wliczane do zadłużenia Miasta, z ww. tytułów w latach 
2002 – 2005 kształtowały się następująco:

Oznacza to, że na każdego mieszkańca, wg stanu na koniec poszcze-
gólnych lat, przypadało do spłaty odpowiednio: 639 zł (2002 r.), 591 zł 
(2003 r.), 595 zł (2004 r.) i 639 zł (2005 r.)

Jakie są założenia budżetu na lata następne?

1. Najogólniej rzecz biorąc kontynuacja realizacji miejskich inwestycji 
zmierzających do poprawy infrastruktury miejskiej oraz podniesie-
nia jakości życia mieszkańców. 

2. Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym głównie 
środków unijnych.

3. Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji w wydatkach budżetowych 
ogółem.

Uchwała nr 790/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

w przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2006/2007.
na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 

Kultury i Sportu Rada Miasta Rybnika uchwala:
§ 1.

1. Ustalić w roku szkolnym 2006/2007 następujące miesięczne opłaty za 
świadczenia w  przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik. 
1) miesięczna opłata stała za przygotowanie posiłków:

a) przy korzystaniu ze śniadania 15,00 zł  
b) przy korzystaniu z obiadu 50,00 zł  
c) przy korzystaniu z podwieczorku 10,00 zł  

2). dzienna stawka żywieniowa w kwocie  4,00 zł 
2. Opłata z ust. 1 pkt 1 stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie 

podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 
3. Ustalić następujące ulgi w opłatach stałych za przygotowanie posiłków:

1). dla drugiego dziecka w rodzinie lub rodzinie zastępczej, uczęszczają-
cego do tego samego  przedszkola w wysokości 25 %,

2). dla trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie lub rodzinie zastęp-
czej uczęszczającego do tego samego przedszkola  w wysokości 100 %.

4. Opłaty stałej za przygotowanie posiłku  nie pobiera się w przypadku 
finansowania go  przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Opłata z ust.1 pkt 2  jest rozliczana za czas faktycznego pobytu dziecka 
w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

6. Opłaty, o których mowa w ust.1  płatne są z góry do dnia 17 każdego 
miesiąca.

7. Rozliczenie opłaty o której mowa w ust.5 za miesiąc poprzedni,  następo-
wać będzie poprzez pomniejszenie należności, za nowy miesiąc, lub zwrot, 
jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola.

§ 2.
Traci moc Uchwała nr 769/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 

maja 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przed-
szkolach prowadzonych przez Miasto w roku szkolnym 2006/2007.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. po uprzednim ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4.

Treść uchwały po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń  
w każdej placówce przedszkolnej oraz opublikowanie w „Gazecie Rybnickiej”.

Mini–słownik 
do Informatora budżetowego Urzędu Miasta Rybnika:

• deficyt budżetowy – ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bu-
dżetu miasta (wydatki przewyższają dochody),

• nadwyżka budżetowa – dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami 
budżetu miasta (dochody większe od wydatków),

• kredyt konsumpcyjny – kredyt zaciągany w banku przez osoby fizyczne na 
pokrycie wydatków związanych ze swoim utrzymaniem, w przypadku braku 
wystarczających  własnych dochodów,

• dotacja celowa – podlegające rozliczeniu środki z budżetu państwa przekazy-
wane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań należących do 
kompetencji państwa lub na dofinansowanie zadań własnych samorządu,

• subwencja – środki z budżetu państwa przekazywane jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie zadań własnych, głównie z zakresu oświaty,

• dotacja – środki przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go na realizację zadań własnych przez podległe jednostki organizacyjne lub 
podmioty zewnętrzne.

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza nabór uczniów pochodzących  
z terenów wiejskich do „Programu stypendiów dla uczniów miasta 

Rybnika na rok szkolny 2006/2007” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W programie stypendiów mają wziąć udział uczniowie rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą.

Warunkiem przyznania stypendium na okres roku szkolnego 
2006/2007, w maksymalnej wysokości 250 zł miesięcznie, będzie 
udokumentowanie:
1. stałego zameldowania na obszarze wiejskim; za obszary wiejskie uznaje się: 

a) tereny położone poza granicami administracyjnymi miasta Rybnika,
b) miasta do 5 tysięcy mieszkańców,
c) miasta od 5 tysięcy do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
2. dochodu netto na osobę w rodzinie za 2005 r. w wysokości nie przekra-

czającej 504,00 zł (583,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) - zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodach netto za 2005 r. wszystkich członków rodziny, 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Druki wniosków o przyznanie stypendium oraz pełny tekst regulaminu 

przyznawania stypendiów można pobrać:
• w sekretariatach rybnickich szkół ponadgimnazjalnych: 
• na stronie internetowej miasta: www.rybnik.pl
Wypełnione wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punk-

tach 1-2, przyjmowane będą w rybnickich szkołach w okresie od 24 
lipca do 15 września 2006 r. 

Uwagi:
1. Wnioski niekompletne i złożone po terminie (15 września 2006 r.) lub 

wadliwie wypełnione nie będą rozpatrywane
2. Liczba przyznanych stypendiów dla uczniów jest uzależniona od wyso-

kości udzielonego miastu Rybnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu państwa.

3. Wysokość dofinansowania będzie znana po ogłoszeniu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego wyników konkursu.
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Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Informacji 
Urzędu Miasta Rybnika tel. 42 23 011 

e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub ryb nik@um.ryb nik.pl

Kalendarz Imprez Miejskich
wrzesień 2006

Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. 27.08. „Pożegnanie wakacji” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Rynek
Godz. 16.00 – koncert zespołu „Perły i łotry” – szanty. 

Godz. 18.00 koncert zespołu „Carrantuohill”. 
W trakcie programu gry i zabawy dla dzieci.

2. wrzesień
„Rybnik nasze miasto” „Cechy rzemieśl-
nicze w miastach Górnego Śląska do 

1939 r.” „Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawy stałe.

3. wrzesień Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Hol górny: od 19.09. Rybnik Art. Festiwal A. Mrok 
– Rutkowska i F. Nieć. Hol dolny: od 12.09. A. Pod-

leśny – Małeszczyk.

4. wrzesień Wystawa: Jan Kasprowicz (1860–1926) PiMBP tel. 42 23 541
Hol I piętro PiMBP

ul. Szafranka 7
Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

5. wrzesień
Nabór uczestników do kół zainteresowań

i kursów organizowanych przez DK DK Chwałowice tel. 42 16 222
DK Chwałowice - sekretariat

ul. 1 Maja 95
Szczegółowy wykaz kół 

i kursów: www.dkchwalowice.pl

6. wrzesień
Nabór do zespołów i kół zainteresowań 

na rok 2006/2007
Młodzieżowy Dom Kultury 

tel. 42 24 088
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Broniewskiego 23
Szczegóły na stronie www.mdk.hg.pl i na plakatach.

7. 02.09. XIV Festyn Farski
Rzymskokatolicka Parafia NSPJ 

w Boguszowicach Starych 
tel. 504128564 (Łukasz Kłosek)

Ogród Farski
ul. Małachowskiego 18

Zespół taneczny TEST, zespół wokalny „Cantate”, 
zespół góralski „Ondraszek”, kabaret Grzegorza Sta-
siaka, Big Band kop. Jankowice, gwiazda wieczoru: 

zespół Raz Dwa Trzy.

8. 01-25.09.
Konkurs plastyczny 

„150 lat kolei w Rybniku”
Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Konkurs plastyczny adresowany dla dzieci przedszkolnych 

i uczniów szkół podstawowych.

9. do 25.09.
„100 lat kościoła p.w.  św. Antoniego 

Padewskiego w Rybniku
Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Wystawa prezentuje 100–letnią historię rybnickiej 

świątyni. Szczegóły: www.muzeum.rybnik.pl

10. do 22.09.
„Droga” malarstwo w emalii artystycznej 

i grafika Michała Ochmana PiMBP tel. 42 23 541
Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7

Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

11.
01.09. 

godz. 19.00
LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Cena biletu: 9 zł. Szczegóły: www.larmo.art.pl

12.
02.09. 

godz. 15.00
Festyn „Pożegnanie Lata”

DK Chwałowice tel. 42 16 222; 
NSZZ Solidarność 

przy kop. Chwałowice

Park Górnika za DK 
Chwałowice ul. 1 Maja 95

W programie: Duo Fix, Karpowicz Family, SOS, 
dyskoteka plenerowa i wiele innych atrakcji. 

Szczegóły: www.dkchwalowice.pl. Wstęp wolny.

13.
02.09. 

godz. 18.00
Koncert młodzieżowy 

„Młodzi Młodym” DK Niewiadom tel. 42 13 755
Park naprzeciw DK Niewia-

dom, w razie niepogody 
– sala kinowo–widowiskowa DK

Występy muzycznych zespołów młodzieżowych. 
Wstęp wolny.

14. 04-30.09. „Nasza gazetka”
PiMBP tel. 42 23 541; Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wycho-

wawczy

Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Wystawa pokonkursowa II Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego.

15. 06.09.
Wystawa malarstwa, 

rysunku i pasteli Anny Zimny DK Niewiadom tel. 42 13 755
Galeria „W Hallu” 

DK Niewiadom
Możliwość zwiedzania od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-17.00. Wstęp wolny.

16. 07.09.
Spotkanie promocyjne książki 
pt. „Kościół p.w. św. Antoniego 

w Rybniku”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Promocja najnowszego wydawnictwa Muzeum 
poświęconego historii kościoła i parafii p.w. św. 

Antoniego Padewskiego w Rybniku.

17. 07-08.09.
Inauguracja nowego cyklu 
kursu tańca towarzyskiego

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

07.09.: godz. 18.00 – I stopień, godz. 19.30 – III sto-
pień. 08.09: godz. 18.00 – II stopień, godz. 19.30 – IV 

stopień. Cena kursu obejmującego 9 zajęć – 70 zł. 
Obowiązuje obuwie zamienne.

18.
08.09. godz. 
16.00-18.00

Giełda używanych podręczników DK Niewiadom tel. 42 13 755
DK Niewiadom - świetlica

ul. Mościckiego 15
Sprzedaż i wymiana używanych podręczników szkol-

nych, zapisy w biurze Domu Kultury.

19.
08.09. 

godz. 18.00

Inauguracja Małej Akademii Dzien-
nikarskiej oraz wykład dr Bernarda 
Grzonki z Zakładu Dziennikarstwa UŚ 

w Katowicach

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wstęp wolny. Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

20.
09.09. 

godz. 16.00
Ogólnopolski Turniej Tańca 

Break Dance „Bez spiny”
RCK tel. 42 22 132, MDK, 

ZSE-U
Hala sportowo-widowiskowa 

ZSE-U ul. Św. Józefa 30
Cena biletu: 15 zł w przedsprzedaży (sklep Camden Town, 
Rybnik, ul. Powstańców 17), 20 zł w dniu imprezy w ZSE-U.

21.
12.09. 

godz. 10.00
„Cały Rybnik czyta dzieciom” PiMBP tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7

Spotkanie czytelnicze 4. – „O śląskich heksach i cza-
rownicach” opowiada i czyta Marek Szołtysek.

22.
12.09. 

godz. 18.00
Alina Podleśny–Małeszczyk: 
otwarcie wystawy malarstwa

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wstęp wolny.

23. 15.09.
Uroczyste obchody Świeta Wojsk Lądo-

wych i 55 rocznicy WKU w Rybniku
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132, WKU
Rynek

Godz. 10.00 – uroczysty apel wojskowy z udziałem kompanii 
honorowej 6 Batalionu Desantowo – Szturmowego z Gliwic. 
Złożenie kwiatów na tablicy J. Piłsudskiego. Godz. 11.00 
– koncert Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” połączony z po-
kazem kołowego transportera opancerzonego „Rosomak”.

24.
15.09. 

godz. 18.00
Wieczór Sztuk „Gdzieś w Bieszczadzie” DK Chwałowice tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 95

W programie: 1. Spotkanie autorskie z Andrzejem Potockim 
– literatem, historykiem, reżyserem filmowym, połączone 
z projekcją 2 filmów www.potockiandrzej.pl. 2. Inauguracja 
działalności Galerii Fotograficznej – Wernisaż Wystaw Foto-
grafii Zbigniewa Podsiadło „Łemkowyna” www.photoman.
prv.pl. 3. Wernisaż wystawy fotograficznej „Gdzieś w Bieszcza-

dzie”  Krzysztof Łapka i Sebastian Fus. Wstęp wolny.

25. 16-17.09.
I Międzynarodowy Przegląd 

Kapel Podwórkowych
DK Niewiadom tel. 42 13 755; 

RCK tel. 42 22 132
Rynek, Park „Pod Lipami” 

naprzeciw DK Niewiadom

16.09. godz. 15.00-19.00 prezentacje konkursowe 
uczestników – Rynek. 17.09. godz. 16.00 uroczyste 
ogłoszenie wyników, koncert laureatów – Estrada 
„Pod Lipami” w Niewiadomiu. Godz. 17.30 koncert 
zespołu „Hajer Kapela” – Estrada  „Pod Lipami”.

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

• GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI
• SIATKI TECHNICZNE I OGRODZENIOWE
• KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE
• ZAMKI, ZASUWY, ZAWIASY
• WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE I OGRODNICZE

P R O M O C J A !
ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
WKRĘTY DO PŁYT GIPS.
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wrzesień 2006
26.

19.09. 
godz. 10.00

„O czym jesień opowiada” PiMBP tel. 42 23 541
Oddział dla dzieci PiMBP

ul. Szafranka 7

Jesienne spotkanie w bibliotece z udziałem dzieci najmłod-
szych. W trakcie przewidziano czytanie utworów o jesieni, 
przeprowadzenie gier, konkursów i zabaw inspirowanych 
tematyką tej pory roku. Współpraca z rybnickimi placów-

kami przedszkolnymi (Przedszkola Nr 7, 9, 33).

27. od 19.09.

Rybnik Art. Festiwal 
Prezentacja pięciu pracowni Katedry 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 

Katowicach

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423; 

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Godz. 18.00: Wystawa prezentująca twórczość A. Mrok–Rut-
kowskiej i F. Niecia rozpoczynająca cykl imprez prezentują-
cych osiągnięcia współczesnej grafiki w ramach RAF – Rybnik 
Art. Festiwal. Godz. 19.00 Wykład adj. Mariusza Pałki prezen-

tujący pracownię druku wypukłego. Wstęp wolny.

28.
21.09. 

godz. 16.00
Obchody Międzynarodowego 

Dnia Sprzątania Świata DK Niewiadom tel. 42 13 755 Dzielnica Niewiadom
W ramach zajęć świetlicowych, sprzątanie dzielnicy 

Niewiadom, konkurs ekologiczny.

29.
23.09. 

godz. 6.00
Wyjazd na grzyby do Olesna DK Niewiadom tel. 42 13 755 Olesno

Termin może ulec zmianie w zależności od wysypu 
grzybów. Cena 23 zł/osobę.

30. od 26.09. „150 lat kolei w Rybniku” Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca początki i rozwój kolei 
żelaznych na terenie Rybnika.

31.
27.09. 

godz. 18.00
Koncert kameralny Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Ratusz na Rynku ul. Rynek 18

Koncert z cyklu „Muzyka na Ratuszu”. Wystąpi 
Kwartet Smyczkowy „Virtu” w składzie: Lucyna 
Fiedukiewicz – I skrzypce, Anita Bartłomiejczyk – II 
skrzypce, Elżbieta Psonak – altówka, Anna Zabrzeń-

ska – wiolonczela. Wstęp wolny.

32.
29.09. 

godz. 17.00
Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w Klu-

bie „Olimp” z okazji Dnia Chłopca DK Niewiadom tel. 42 13 755
Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482
Wstęp 1 zł/osobę.

33. 29.09.-01.10.
V Rybnickie Prezentacje 

Filmu Niezależnego RePeFeNe 2006
DK Chwałowice tel. 42 16 222; 

Silesia Film
DK Chwałowice ul 1 Maja 95

29.09. godz. 18.00 – Premiera filmu KANT-POL – reż. E. 
Kluczniok. 31.09. godz. 10.00 – Warsztaty Filmowe, godz. 
17.00 Konkurs filmów dopuszczonych do prezentacji. 
01.10. godz. 11.00 – otwarte Konsultacje Jury, godz. 17.00 
– ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, spotka-
nie z gościem specjalnym festiwalu – Jerzym Cnotą i jego 

filmowymi przyjaciółmi. Szczegóły: www.kfn.strona.pl

34.
30.09. 

godz. 17.00
Wyjazd na musical „Hello Dolly” do 

Teatru Muzycznego w Gliwicach DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny w Gliwicach
Musical w II aktach, cena biletu: normalny 44,00 zł, 

ulgowy 38,00 zł. Zapisy w biurze DK do 18.09.

35.
30.09. 

godz. 18.00
Aleksiej Słapowski „Wiśniowy sadek” Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Aula Politechniki Śląskiej 

ul. Kościuszki
Premiera spektaklu w wykonaniu Studia Teatralnego 

TZR. Cena biletu: 10 zł

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

36.
01.09. 

godz. 14.00
Młodzieżowy Turniej Siatkówki 

Plażowej DK Niewiadom tel. 42 13 755
Park naprzeciw 
DK Niewiadom

Zapisy w biurze Domu Kultury. Wstęp wolny.

37.
02.09. 

godz. 10.00
Mecz piłki nożnej – podokręgowa liga 

juniorów
KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko KS „Naprzód” 
Rydułtowy ul. Bema 126c

Mecz: KS „Polonia” Niewiadom – LKS „Naprzód” 
Kokoszyce.

38.
05.09. 

godz. 18.00
Zebranie organizacyjne Amatorskiej 

Ligi Piłki Siatkowej Tadeusz Bonk tel. 603 770 779
Wydział Edukacji UM 

ul. 3 Maja 27
Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.

pl/als

39. 09.09. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko KS „Naprzód” 
Rydułtowy ul. Bema 126c

Godz. 10.00 podokręgowa liga juniorów: KS „Polonia” 
Niewiadom – LKS „Płomień” Ochojec; godz. 16.30 
seniorzy: KS „Polonia” Niewiadom – KP Kamień.

40.
09.09. 

godz. 11.00
IV runda Drużynowych Mistrzostw 

Polski Juniorów w speedrowerze
SPR „Rybnicka Kuźnia” Ryb-
nik tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy
ul. Św. Maksymiliana

Wystąpią drużyny z Częstochowy, Świętochłowic, 
Krosna oraz Rybnika.

41.
14.09. 

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

(M. Troszka, W. Pierchała)
Sala sportowa przy 

ul. Różańskiego (SP nr 5)
Mecz: RMKS I Rybnik – MKS Zabrze. Wstęp 

wolny.

42.
17.09. 

godz. 18.00
Finał Drużynowych Mistrzostw Świata 

Juniorów RKM Rybnik tel. 42 28 880
Stadion MOSiR Rybnik 

ul. Gliwicka
Szczegóły: www.rkm.rybnik.pl

43.
21.09. 

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

(M. Troszka, W. Pierchała)
Sala sportowa przy 

ul. Różańskiego (SP nr 5)
Mecz: RMKS II Rybnik – ŁTS Łabędy. Wstęp 

wolny.

44. 23.09. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko KS „Naprzód” Ryduł-
towy ul. Bema 126c

Godz. 10.00 podokręgowa liga juniorów: KS „Po-
lonia” Niewiadom – LKS „Dąb” Dębieńsko; godz. 
16.00 seniorzy: KS „Polonia” Niewiadom – TKKF 

„Zuch” Orzepowice.

45.
23.09. 

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

(G. Wistuba)
Hala sportowa MOSiR Ryb-

nik ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik – Korona Kraków.

46.
28.09. 

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

(M. Troszka, W. Pierchała)
Sala sportowa przy 

ul. Różańskiego (SP nr 5)
Mecz: RMKS I Rybnik – Gwarek Pawłowice. Wstęp 

wolny.

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311
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agregatemtynki gipsowe

tynki tradycyjne

docieplanie budynków

FIRMA TYNKARSKO-BUDOWLANA

44-207 Rybnik, ul. Rybacka 1B, tel. 032/ 42 51 297, 0505 14 52 97

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

w w w . g e o t a k s a . r y b n i k . p l

BIURO GEODEZJI I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Szymon Besuch
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
GEODETA UPRAWNIONY

Biuro: Rybnik, ul. Kościuszki 19/6
tel. 032 742 71 78, kom. 0502 03 19 19

wykonujemy:

usługi  geodezyjne

wyceny nieruchomości

���������

������������

����������
����

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

GABINET TERAPII NATURALNEJ

Rybnik ul. M.C. Skłodowskiej 7/210
tel. 609607592; 032 4343721

W każdy czwartek 
od 9:00

Bioenergoterapia
Radiestezja
Kręgarstwo

Masaże energetyczne ciała
Psychoterapia
Doradca życiowy

Żory ul. Sosnowa 3 
codziennie od 9:00

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA

dr n. med. Tomasz Stokłosa
specjalista chorób wewnętrznych

USG j. brzusznej i EKG na miejscu

GODZINY PRZYJĘĆ:
wtorek, czwartek 16.00 – 18.00

w pozostałe dni 
po telefonicznej rejestracji

44-217 Rybnik
ul. Kard. Kominka 31
tel. 032 4331898
ŚIL 55-99-1-1626387

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU)
• KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JĘZYKÓW OBCYCH
•  KAS FISKALNYCH
•  PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y
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53Telefony do Biura Ogłoszeń: 42 38 088, 42 38 090

agregatemtynki gipsowe

tynki tradycyjne

docieplanie budynków

FIRMA TYNKARSKO-BUDOWLANA

44-207 Rybnik, ul. Rybacka 1B, tel. 032/ 42 51 297, 0505 14 52 97

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

w w w . g e o t a k s a . r y b n i k . p l

BIURO GEODEZJI I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Szymon Besuch
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
GEODETA UPRAWNIONY

Biuro: Rybnik, ul. Kościuszki 19/6
tel. 032 742 71 78, kom. 0502 03 19 19

wykonujemy:

usługi  geodezyjne

wyceny nieruchomości

���������

������������

����������
����

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

GABINET TERAPII NATURALNEJ

Rybnik ul. M.C. Skłodowskiej 7/210
tel. 609607592; 032 4343721

W każdy czwartek 
od 9:00

Bioenergoterapia
Radiestezja
Kręgarstwo

Masaże energetyczne ciała
Psychoterapia
Doradca życiowy

Żory ul. Sosnowa 3 
codziennie od 9:00

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA

dr n. med. Tomasz Stokłosa
specjalista chorób wewnętrznych

USG j. brzusznej i EKG na miejscu

GODZINY PRZYJĘĆ:
wtorek, czwartek 16.00 – 18.00

w pozostałe dni 
po telefonicznej rejestracji

44-217 Rybnik
ul. Kard. Kominka 31
tel. 032 4331898
ŚIL 55-99-1-1626387

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU)
• KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JĘZYKÓW OBCYCH
•  KAS FISKALNYCH
•  PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y
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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 8.00 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. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, 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

rybnik@infomax.katowice.pl

Telefony alarmowe:

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.

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych 
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze 11.00–14.00 w Biurze Rady UM, ul. Chrobrego 2

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

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
Spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 19.00, ul. 3 Maja 30 

(biurowiec naprzeciw dworca PKS). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, tel. 42 27 183.
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

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.

Wydawnictwo „Triada”
biuro i drukarnia:

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel./fax 032/368 84 62, 368 84 51

wydawnictwotriada@neostrada.pl
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

TELBUD Sp. z o.o.

P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T :
• odzieży roboczej i ochronnej • chemii gospodarczej 

• sprzętu ogrodniczego • CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP
OBUWIE: skórzane, gumowe, robocze, sportowe

- sprzedajemy w cenach producenta
OFERUJEMY: art. ozdobne, świece, serwetki, itp.

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

44-203 Rybnik, ul. K. Miarki 9A
tel./fax 032 42 257 13, tel. 032 42 230 82

e-mail: pwtelbud@neostrada.pl 18 Lat

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

PROFESJONALNE STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, 
solfeż, choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

� UBEZPIECZENIA 
� EMERYTURY 
� INWESTYCJE 
� KREDYTY

Specjalista Ubezpieczeniowo-Finansowy 
Michał Popek; tel. 501 540 263, 032 432 71 00

ZADBAMY O FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ
CIEBIE I TWOJEJ RODZINY
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F.U.H.  FELIKS

oferuje:
� paliwa płynne, gaz do samochodów
� serwis ogumienia
� myjnia ręczna
� olej opałowy lekki – z dostawą

Stanisław FELIKS
44-213 Rybnik

ul. Robotnicza 97
tel./fax 032 427 12 77

www.feliks.company.pl
e-mail: biuro@feliks.company.pl

stacje paliw i lpg:
� Rybnik, ul. Żorska / lotnisko
� Rybnik, ul. Wodzisławska 161a
�  Czerwionka-Leszczyny, 

ul. Armii Krajowej 5 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY !!!

Rybnik, ul. Wo dzi sław ska 179, tel. 032 42 49 187
e-mail: handel@panelspec.com.pl

aktualne promocje znajdziesz na stronie
www.panelspec.com.pl

g o d z i n y  o t w a r c i a : 
poniedziałek – piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-13.00
agencja pocztowa: poniedziałek – piątek: 8.00-15.30

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA CI KONKURENCJA

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

Systemy okienne

SOFTLINE
3 komory

TOPLINE
5 komór

ALUPLAST IDEAL 2000
ROUND LINE

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

ISO 9001 : 2000 • ISO 14001 : 2004
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